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Νηστεία:
Ένα δώρο για την υγεία µας!
Ήρθε το τέλος
των αντιβιοτικών;
Ρυθµίστε την αρτηριακή σας πίεση
µε ορθές διατροφικές συνήθειες
Από τη νηστεία στην υπερφαγία του Πάσχα
– Τι να προσέξετε

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΣΤΗΝ MSD ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΖΩΗ
Αναζητούµε συνεχώς νέες θεραπείες, γιατί έχουµε έναν σκοπό.
Θέλουµε οι ανακαλύψεις µας να προσφέρουν περισσότερη και
καλύτερη ζωή σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους
παγκοσµίως.
Στην MSD πρωτοπορούµε στην έρευνα γιατί χρειαζόµαστε
ακόµα θεραπείες για τον καρκίνο, τη νόσο Αλτσχάιµερ,
τον ιό HIV και τόσες άλλες παθήσεις που ταλαιπωρούν
ανθρώπους και ζώα σε όλο τον κόσµο.
Στοχεύουµε τις πιο δύσκολες ασθένειες,
γιατί θέλουµε να βοηθήσουµε τους ανθρώπους
να απαλλαγούν από αυτές, ώστε να µπορούν
να δηµιουργούν, να απολαµβάνουν
και να ζουν µια καλύτερη ζωή.
Για να µάθετε περισσότερα για τις επιστηµονικές
µας ανακαλύψεις επισκεφθείτε το msd.gr ή
ακολουθήστε µας στο Twitter.

MSD. Inventing for Life.
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Λένε ότι η µοναξιά είναι για το πνεύµα ό,τι και η νηστεία για το σώµα: θανάσιµη
όταν κρατήσει πολύ, αλλά αναγκαία.
Είναι πραγµατικά κωµικό (γιατί επί της ουσίας είναι και ευχάριστο) το γεγονός ότι
σήµερα ερωτηθείς ένας διατροφολόγος για το σωστό διατροφικό πρόγραµµα
του ανθρώπου θα µας περιγράψει µία διατροφή περισσότερο γνώριµη σε έναν
πιστό Χριστιανό του µεσοπολέµου παρά σε κάποιον σύγχρονο ευρωπαίο πολίτη.
Είναι γεγονός πως, ασχέτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, κάποιες διατροφικές
συνήθειες απόκτησαν τέτοια σηµασία για την επιβίωση και την σωστή ανάπτυξη
των ανθρώπων, σε καιρούς που δεν µπορούσαν να στηριχθούν σε αντίστοιχα
ιατρικά επιτεύγµατα, όπου ταυτίστηκαν µε κοινωνικές δοµές βαρύνουσας
σηµασίας όπως η θρησκεία. Πράγµατι το πρόγραµµα της νηστείας, αποκοµµένη
από την θρησκευτική της περιβολή, είναι ένα πρώτης τάξεως πρόγραµµα
διατροφής και αποτοξίνωσης.
Και φυσικά µπορούµε να φανταστούµε τα τεράστια οφέλη για τον οργανισµό
µας αν µαζί µε την γνωστή αλλά παρεξηγηµένη «νηστεία», ήτοι ένα
ισορροπηµένο εβδοµαδιαίο διατροφικό πρόγραµµα, προσθέσουµε τα
πλεονεκτήµατα της αλµατώδους ανάπτυξης της ιατρικής και της φαρµακολογίας.
Θα µπορέσουµε έτσι να δούµε τόσο τα οφέλη των ιατρικών επιτευγµάτων όπως
τα εµβόλια αλλά και την αλµατώδη ενίσχυση της φυσικής άµυνας του
οργανισµού µέσω της ισορροπηµένης διατροφής καθιστώντας έτσι ακόµα και
γνωστές ιατρικές πρακτικές, όπως τα αντιβιοτικά, πιθανόν θα φαντάζουν
λιγότερο αναγκαία.
Φυσικά όλα τα παραπάνω οφείλουν και πρέπει να τελούν υπό το «µέτρον
άριστον» ώστε να τα καταστήσουµε όπλα προς όφελός µας και να
επιβεβαιώσουµε την εισαγωγική διατύπωση περί του αναγκαίου για τον
σύγχρονο άνθρωπο.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Σ Υ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ
Γ Ι Α ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η & Α Σ Κ Η Σ Η
ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
Ένα σύγχρονο πρόβληµα υγείας το οποίο
πλήττει µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού
παγκοσµίως είναι ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης.
Ως Σακχαρώδης ∆ιαβήτης ορίζεται διεθνώς
µία µεταβολική διαταραχή η οποία
χαρακτηρίζεται από χρόνια υπεργλυκαιµία,
λόγω διαταραχών του µεταβολισµού των
υδατανθράκων, των λιπών και των
πρωτεϊνών και η οποία είναι αποτέλεσµα
ανεπάρκειας στην έκκριση ή τη δράση της
ινσουλίνης ή και των δύο.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Τ.Ε., MSC ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ,
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ»,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Τ.Ε., MSC ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
«∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ/∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ» Α-Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η διάγνωση του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη µπορεί
να πραγµατοποιηθεί µέσω της µέτρησης της
γλυκόζης στο αίµα σε κατάσταση νηστείας ή
µετά από δοκιµασία ανοχής γλυκόζης. Τα
προληπτικά µέτρα για τη µείωση των
επιπλοκών της νόσου κρίνονται αναγκαία και
βασίζονται και στην κατάλληλη
διατροφή/δίαιτα και τη σωµατική
δραστηριότητα. Στους συγκεκριµένους ασθενείς
κρίνεται επίσης αναγκαία και η διακοπή του
καπνίσµατος.
Επίσης, ένα κατάλληλο διαιτολόγιο οφείλει να
είναι εξατοµικευµένο για τον εκάστοτε ασθενή
µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη. Οι κατάλληλες
συστάσεις που δίνονται σχετικά µε τη νόσο
στοχεύουν στη µείωση της HbA1c (< 6.5%)
µέσω της σωµατικής δραστηριότητας και
διατροφής.
∆ιατροφικές συστάσεις
Παρακάτω, παρατίθενται οι νεότερες
διατροφικές συστάσεις (σύµφωνα µε την
Αµερικανική ∆ιαβητολογική Εταιρεία) για τη

σύγχρονη αντιµετώπιση της συγκεκριµένης
πάθησης:
• ∆ίνεται έµφαση στη ρύθµιση του σωµατικού
βάρους, µέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής,
ιδιαίτερα για τα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα
άτοµα. Στόχος η απώλεια του 5-10% του
αρχικού βάρους.
• Η κατανοµή των µακροθρεπτικών
συστατικών πρέπει να βασίζεσαι στην
εξατοµικευµένη αξιολόγηση των διατροφικών
συνηθειών, προτιµήσεων και στόχων.
• Η κατανάλωση υδατανθράκων οφείλει να
γίνεται κυρίως από φρούτα, λαχανικά, όσπρια,
δηµητριακά ολικής άλεσης και γαλακτοκοµικά
προϊόντα χαµηλά σε λιπαρά. Συνιστάται επίσης
κατανάλωση τροφίµων πλούσιων σε φυτικές
ίνες (14 g ινών / 1000 kcal).
• Η κατανάλωση των πρωτεϊνών ορίζεται πλέον
σε 0,8 g/kg/ηµέρα.
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•Κατανάλωση τροφών που περιέχουν ωµέγα-3 (EPA και DHA) και ωµέγα-3 λιπαρά οξέα
(λινολενικό οξύ, ALA), όπως λιπαρά ψάρια, συνιστώνται επίσης για τα άτοµα µε Σακχαρώδη
∆ιαβήτη τύπου ΙΙ, όπως και για το γενικό πληθυσµό.
• Αν οι ενήλικες µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη επιλέξουν να καταναλώσουν αλκοόλ, θα πρέπει να
συµβουλευτούν να το πράττουν µε µέτρο (όχι πάνω από ένα ποτό την ηµέρα για τις γυναίκες
και όχι περισσότερα από δύο ποτά για τους άνδρες).
• Η σύσταση για τον γενικό πληθυσµό να µειώσει το αλάτι σε λιγότερο από 2,3 g/ηµέρα είναι
επίσης κατάλληλη και για τα άτοµα µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη.
• Η επιλογή της Μεσογειακής διατροφής, η οποία είναι πλούσια σε µονοακόρεστα λιπαρά
οξέα, βελτιώνει το γλυκαιµικό έλεγχο και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
• ∆εν υπάρχει καµιά σαφής ένδειξη του οφέλους των ατόµων µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη από
συµπληρώµατα βιταµινών ή µετάλλων όταν τα άτοµα δεν έχουν αντικειµενικές ελλείψεις.
Άσκηση
Σχετικά µε τη σωµατική δραστηριότητα στο Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, πριν από την άσκηση
ενδείκνυται η µέτρηση γλυκόζης αίµατος και αν είναι <100 mg/dl συνιστάται η λήψη
υδατανθράκων. Οποιοδήποτε πρόγραµµα άσκησης πρέπει να αρχίζει σταδιακά, τόσο ως προς
την ένταση, όσο και ως προς τη διάρκεια. Σε άτοµα που πρόκειται να συµµετέχουν σε
προγράµµατα άσκησης µέτριας έντασης, πρέπει να συνιστάται δοκιµασία κόπωσης µόνο εάν
υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας ή αρρυθµιών.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ
ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η
∆ΙΑΒΗΤΗ
Η άσκηση βελτιώνει τον έλεγχο
της γλυκόζης του αίµατος,
µειώνει τους καρδιαγγειακούς
παράγοντες κινδύνου και
συµβάλλει στην απώλεια
βάρους. Η φυσική
δραστηριότητα είναι εξίσου
σηµαντική για τους ασθενείς µε
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη όπως και
για τον γενικό πληθυσµό.
∆οµηµένες παρεµβάσεις άσκησης διάρκειας τουλάχιστον 8 εβδοµάδων έχουν αποδειχθεί ότι µειώνουν
τη HbA1C κατά µέσο όρο κατά 0,66% σε άτοµα µε διαβήτη, ακόµη και χωρίς σηµαντική αλλαγή στο
σωµατικό βάρος. Υπάρχουν επίσης σηµαντικά δεδοµένα για τα οφέλη για την υγεία (π.χ. αυξηµένη µυϊκή
δύναµη, βελτιωµένη ευαισθησία στην ινσουλίνη κλπ.) Τα υψηλότερα επίπεδα έντασης άσκησης
συνδέονται µε µεγαλύτερες βελτιώσεις στη HbA1C.
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Σ Υ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η & Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ Ο Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω ∆ Η ∆ Ι Α Β Η Τ Η
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΚΚΑΣ - ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

Συστάσεις συχνότητας σωµατικής άσκησης:
Παιδιά: Ενθάρρυνση καθηµερινής µέτριας έως έντονης αερόβιας άσκησης (60 λεπτά) τουλάχιστον 3
ηµέρες/βδοµάδα.
Ενήλικες 18-65 ετών: 150 λεπτά/εβδοµάδα µέτριας έντασης ή 75 λεπτά/εβδοµάδα έντονης έντασης
αερόβιας άσκησης.
∆ραστηριότητες ενίσχυσης µυών που περιλαµβάνουν όλες τις κύριες µυϊκές οµάδες: 2 ή
περισσότερες ηµέρες/εβδοµάδα.
Οι ενήλικες άνω των 65 ετών και άτοµα µε κινητικά προβλήµατα ακολουθούν τις οδηγίες για τους
ενήλικες εάν είναι δυνατόν ή, εάν δεν είναι δυνατόν, συνιστάται να είναι τόσο σωµατικά ενεργοί όσο
είναι σε θέση.
Κλείνοντας, λοιπόν, θα ήταν καλό να συσταθεί και η ψυχολογική υποστήριξη στους παραπάνω
ασθενείς, ώστε να µη χρειαστεί να νοµίζουν πως η ζωή τους γίνεται πιεστική. Τα οφέλη που κρύβει η
διατροφή και η άσκηση είναι περισσότερα, από όσα φανταζόµαστε, ιδιαιτέρως στην συγκεκριµένη
οµάδα ασθενών, και µε την συνεχόµενη διερεύνηση του θέµατος και µε νεότερες συστάσεις που
δίνονται αρκετά συχνά από επιστηµονικές εταιρείες (ADA, IDF, EASD), η ζωή των ατόµων µε διαβήτη
θα γίνει και ποιοτικά καλύτερη.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα καλό πλάνο προετοιµασίας για τη σωµατική άσκηση σε άτοµα µε
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη:
ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ

Ρυθµική
επαναλαµβανόµενη
κίνηση των µυών
διάρκειας
τουλάχιστον 10
λεπτών
κάθε φορά

Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η ΤΑ

Μέτρια
50-70% του
µέγιστου καρδιακού
ρυθµού*
Έ ν τονη
>70% του µέγιστου
καρδιακού ρυθµού

Ε Ι ∆ΟΣ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ποδήλατο
Κολύµβηση
Γρήγορο βάδισµα
Χορός
Γρήγορο βάδισµα σε ανάβαση
Τροχάδην
Αεροβική γυµναστική
Ποδόσφαιρο
Καλαθοσφαίριση
Γρήγορη κολύµβηση
Γρήγορος χορός

Α Ν Α Ε Ρ Ο Β Ι Α Α Σ Κ Η Σ Η ( Αν τισ τά σ εω ν , Ε νδ υ νά µ ω σ η ς )
ΟΡΙΣΜΟΣ

Ασκήσεις που
χρησιµοποιούν
µυϊκή δύναµη για
να µετατοπίσουν
ένα βάρος ή
ασκούν µυϊκή
αντίσταση έναντι
ενός βάρους.

Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η ΤΑ

Ε Ι ∆ΟΣ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Εκτελούνται 2-3 φορές
την εβδοµάδα ασκήσεις
που να αφορούν κατά
το δυνατόν
περισσότερες οµάδες
µυών. Οι ασκήσεις
επαναλαµβάνονται
σε κάθε συνεδρία 8-10
φορές ανά οµάδα µυών.

Ελεύθερα βάρη
Ειδικά µηχανήµατα που
προβάλλουν ρυθµιζόµενη
αντίσταση στο έργο
µυϊκών οµάδων.

* Μέγιστος υπολογιζόμενος καρδιακός ρυθμός: Για γυναίκες και μη γυμνασμένους
άνδρες = 220 – ηλικία. Για γυμνασμένους άνδρες = 205 – (0,5 × ηλικία).
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ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ!

Ο εµβολιασµός προστατεύει την υγεία παιδιών και ενηλίκων
Με το σύνθηµα «Vaccines Work-Vaccination
Protects Health at Every Stage of Life»,
διοργανώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα
Εµβολιασµού από τα κράτη-µέλη, και από την
Ελλάδα, υπό το συντονισµό του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας (WHO), µε στόχο την
ενηµέρωση του κοινού για τη χρησιµότητα και
την αναγκαιότητα των εµβολιασµών.
Α Ι Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Η Γ ΚΟΥΦ Α
Μ Ι Χ Α Η Λ Σ Α Μ Α Ρ ΚΟΣ
Α ’ Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ι Κ Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ε Κ Π Α , Γ Ν Α « Λ Α Ι ΚΟ »

Αδιαµφισβήτητα τα εµβόλια αποτελούν το σηµαντικότερο µέτρο πρωτογενούς πρόληψης και την
αποτελεσµατικότερη παρέµβαση της δηµόσιας υγείας, έχοντας καταφέρει να καταστήσουν άγνωστες
στις νεότερες γενιές, κλινικές εικόνες νοσηµάτων όπως η ευλογιά, η πολιοµυελίτιδα, ο τέτανος, η
πανούκλα.
Ήταν λίγο µετά το 1700 όταν οι Έλληνες ιατροί Εµµανουήλ Τιµόνης και Ιάκωβος Πυλαρινός εφάρµοσαν
για πρώτη φορά µια τεχνική ανοσοποίησης, λαµβάνοντας υγρό από φλύκταινες ευλογιάς και
εµφυτεύοντάς το µετά από σκαρφισµό στο δέρµα υγιών παιδιών, µε αποτέλεσµα είτε αυτά να νοσούν
αλλά µε ηπιότερη κλινική εικόνα του νοσήµατος, είτε να µην προσβάλλονται πλέον. Την ίδια µέθοδο
ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα περί το 1796 ο Edward Jenner όταν παρατήρησε στις γυναίκες που
άρµεγαν τις αγελάδες ότι παρουσίαζαν φλύκταινες στα χέρια τους αλλά δεν νοσούσαν από ευλογιά.
Χρησιµοποίησε λοιπόν υγρό από τις φυσαλίδες και εµβολίασε ένα οκτάχρονο αγόρι, το οποίο νόσησε
µε ήπια µορφή ευλογιάς αλλά επιβίωσε!
Οµοίως ακολούθησαν κι άλλα νοσήµατα όπως
η πολιοµυελίτιδα, η οποία έχει εξαλειφθεί από το
∆υτικό Κόσµο (από το 1979 δεν έχει
ανακοινωθεί κρούσµα στις ΗΠΑ). Ενδεικτικά,
από το 1987 έως το 2000 όπου άρχισε ο
συστηµατικός εµβολιασµός κατά του Haemophylus influenza ορότυπος β, ο αριθµός των
διηθητικών λοιµώξεων σε παιδιά κάτω των 5
ετών µειώθηκε > 99% ενώ σύµφωνα µε τον
WHO τουλάχιστον 10 εκατοµµύρια θάνατοι
αποφεύχθηκαν µεταξύ 2010 και 2015 χάρη στο
Παγκόσµιο Πρόγραµµα Εµβολιασµού.

Η Αγγλία το 1804 ξεκινά
µαζικό εµβολιασµό έναντι της
ευλογιάς, η Αυστραλία το
1917 ενώ ακολούθησαν κι
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το
αποτέλεσµα; Η εξαφάνιση της
ευλογιάς από το 1950.

ΤΑ Ε Μ Β Ο Λ Ι Α Σ Ω Ζ Ο Υ Ν Ζ Ω Ε Σ
Α Ι Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Η Γ ΚΟΥΦ Α

- Μ Ι Χ Α Η Λ Σ Α Μ Α Ρ ΚΟΣ

Ο
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Π Ρ ΟΣ ΤΑΤ Ε Υ Ε Ι
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ &
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Τι είδους εµβόλια υπάρχουν και σε ποιους
πρέπει να χορηγούνται;
Υπάρχουν δύο κατηγορίες εµβολίων α) τα
Αδρανοποιηµένα (Γρίπης, Πνευµονιοκόκκου,
Μηνιγγιτιδοκόκκου, Αιµοφίλου, Ηπατίτιδας Α
και Β, ∆ιφθεριτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη, Ιού
Ανθρωπίνων Θηλώµάτων) και β) τα Εµβόλια
περιέχοντα Ζωντανά Εξασθενηµένα στελέχη
ιών/βακτηρίων ( Ιλαρά, Παρωτίτιδα, Ερυθρά,
Πολιοµυελίτιδα, Ευλογιά, Τυφοειδούς Πυρετού,
Κίτρινου Πυρετού, Ανεµευλογιάς, Έρπητα
Ζωστήρα, BCG). Εµβολιασµός µε ζωντανά
εξασθενηµένα στελέχη αντενδείκνυνται σε
ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς και στις
εγκύους. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ο
εµβολιασµός δεν αφορά µόνο την παιδική
ηλικία αλλά και την ενήλικη ζωή, καθώς η
ανοσία έναντι κάποιον µικροβίων εξασθενεί µε
την ηλικία οπότε και χρειάζεται αναµνηστική
δόση εµβολίου.
Κρύβουν κινδύνους τα εµβόλια; Μύθοι και
αλήθειες
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για το
«Αντιεµβολιαστικό Κίνηµα», οµάδα ατόµων που
θεωρούν τα εµβόλια βλαβερά για την υγεία και
υπεύθυνα για ασθένειες όπως ο αυτισµός. Το
κίνηµα αυτό στηρίχτηκε σε δηµοσίευση του
Βρετανού Γαστρεντερολόγου Andrew Wakefield στο Ευρωπαϊκό Ιατρικό Περιοδικό Lancet

, η οποία επιχειρούσε να συνδέσει το τριπλό
εµβόλια ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς µε τον
αυτισµό. Όµως λεπτοµερής έρευνα απέδειξε ότι
τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τη
µελέτη δεν ήταν έγκυρα. Αποτέλεσµα τούτου να
αποσύρει το περιοδικό τη δηµοσίευση το 2000
ενώ συγχρόνως αφαιρέθηκε η άδεια
ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος από τον
Wakefield. Από µεγάλες επιδηµιολογικές
µελέτες καθώς και συστηµατικές ανασκοπήσεις
που ακολούθησαν δεν παρατηρήθηκε
επιστηµονική συσχέτιση του αυτισµού µε τα
εµβόλια. Αποτέλεσµα αυτής της
αντιεµβολιαστικής κρίσης ήταν η επιδηµία
ιλαράς πριν από δυο χρόνια στη Γερµανία, την
Ιταλία και την Ελβετία η οποία οδήγησε σε 35
θανάτους και περίπου 10.000 ασθενείς στην
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Όσον αφορά την επιδηµία της ιλαράς, βάση
του WHO οι θάνατοι από ιλαρά το έτος 2016
άγγιξαν τους 90.000 παγκοσµίως ενώ στη
χώρας µας το 2010 και 2011 καταγράφηκαν
189 περιστατικά ιλαράς ενώ το 2015 και 2016
δεν είχε δηλωθεί κρούσµα. Σύµφωνα µε το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και την τρέχουσα επιδηµία ιλαράς,
έως τον Ιανουάριο 2018 έχουν καταγραφεί
1068 κρούσµατα ιλαράς, 95% των οποίων
αφορούσε ανεµβολίαστους ασθενείς και 5%
ατελώς εµβολιασµένους.

ΤΑ Ε Μ Β Ο Λ Ι Α Σ Ω Ζ Ο Υ Ν Ζ Ω Ε Σ
Α Ι Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Η Γ ΚΟΥΦ Α

- Μ Ι Χ Α Η Λ Σ Α Μ Α Ρ ΚΟΣ

∆εν πρέπει βέβαια να παραλείπεται ως επιπλέον
επιβαρυντικός παράγοντας επιδηµιών η όλο και
αυξανόµενη µετακίνηση πληθυσµών
(οικονοµικοί µετανάστες, πρόσφυγες), αγνώστου
εµβολιαστικής κάλυψης. Για αυτό και η επίτευξη
ατοµικής ανοσίας µπορεί να εξασφαλίσει και τη
συλλογική, καθώς αύξηση του αριθµού των
εµβολιασθέντων (>90% το απαιτούµενο
ποσοστό) είναι ικανή να περιορίσει τη µετάδοση
της λοίµωξης σε πληθυσµούς µη εµβολιασµένους,
µειώνοντας έτσι την πιθανότητα εµφάνισης
επιδηµιών (ανοσία της αγέλης).

Ένα ισχυρό και ασφαλές όπλο
Η εµβολιαστική κάλυψη εξακολουθεί και σήµερα
να αποτελεί ένα ισχυρό και ασφαλές όπλο
απέναντι σε θανατηφόρα νοσήµατα,
προλαµβάνοντας ετησίως 2-3 εκατοµµύρια
θανάτους παγκοσµίως ενώ ταυτόχρονα, πρόληψη
νοσηµάτων όπως η γρίπη και οι
πνευµονιοκοκκικές λοιµώξεις, µειώνει τα ποσοστά
νοσηλείας σε Φορείς Υγείας καθώς και την
κατανάλωση αντιβιοτικών, σε µια εποχή που η

χώρα µας κατέχει τα πρωτεία µεταξύ των
Ευρωπαϊκών χωρών στην αλόγιστη χρήση
αντιβιοτικών και στην αύξηση του ποσοστού
ανθεκτικών µικροβίων.

ΤΑ Ε Μ Β Ο Λ Ι Α Σ Ω Ζ Ο Υ Ν Ζ Ω Ε Σ
Α Ι Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Η Γ ΚΟΥΦ Α

- Μ Ι Χ Α Η Λ Σ Α Μ Α Ρ ΚΟΣ

ΝΗΣΤΕΙΑ:

ΕΝΑ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Η Ορθόδοξη Χριστιανική νηστεία
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της
ελληνικής παραδοσιακής διατροφής,
αφού σύµφωνα µε τη χριστιανική
θρησκεία προβλέπεται να νηστεύουµε
180-200 ηµέρες ετησίως!
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ ΚΟΥ Τ Σ Ι Κ Α Σ
∆ Ι Α Ι ΤΟΛΟ ΓΟ Σ – ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ ΟΛΟ ΓΟ Σ M . S C .
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΡΕΑΣ; ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ»

W W W. M E D N U T R I T I O N . G R

Όπως φαίνεται, η Ορθόδοξη Χριστιανική
Νηστεία µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια
περιοδική χορτοφαγία, όπου άλλες µέρες
επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού ή
θαλασσινών και άλλες µέρες ταυτίζεται µε
αυστηρή χορτοφαγία.
Από έρευνες που µελέτησαν την επίδραση της
Ορθόδοξης Χριστιανικής Νηστείας στη
διατροφή και την υγεία, φάνηκε ότι η αύξηση
στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,
συνεπάγεται αυξηµένη πρόσληψη φυτικών
ινών και φυλλικού οξέος και µείωση στην
πρόσληψη επιβλαβών κορεσµένων λιπαρών,
µε συνεπακόλουθες ευεργετικές επιδράσεις
στη µείωση της ολικής και LDL «κακής»
χοληστερόλης.
Τι να προσέξετε
Τα διατροφικά συστατικά, στα οποία είναι
καλό να δίνετε βαρύτητα κατά τη διάρκεια της
νηστείας είναι:
Πρωτεΐνη
Πολλοί πιστεύουν ότι η επαρκής πρόσληψη
πρωτεΐνης είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνο
µέσα από την πρόσληψη κρέατος. Αυτή όµως
η πεποίθηση είναι ανακριβής, µιας και όλες οι
φυτικές τροφές, µε εξαίρεση τα φρούτα,
περιέχουν πρωτεΐνη. Πλούσιες πηγές φυτικής
πρωτεΐνης είναι:
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•
τα όσπρια (φασόλια, φακές, ρεβίθια),
•
ο αρακάς,
•
η σόγια και τα προϊόντα της (τυρί
τόφου, τέµπε) και
•
οι ξηροί καρποί
Σίδηρος
Πολλές φυτικές τροφές αποτελούν πλούσιες
πηγές σιδήρου:
•
Τα όσπρια: Φακές, φασόλια, ρεβίθια.
•
Τα λαχανικά: Σπανάκι, κολοκυθάκια,
αρακάς, µπρόκολο, φύλλα παντζαριού,
τοµατοχυµός.
•
Τα φρούτα: Κυρίως τα αποξηραµένα
φρούτα (δαµάσκηνα, βερίκοκα, σύκα,
σταφίδες).
•
Οι ξηροί καρποί: Κάσιους, αµύγδαλα,
φιστίκια, κολοκυθόσποροι, ηλιόσποροι,
σουσάµι.
•
Τα εµπλουτισµένα τρόφιµα:
∆ηµητριακά πρωινού ολικής άλεσης, γάλα και
γιαούρτι σόγιας.
•
Άλλα τρόφιµα: Μαύρη σοκολάτα,
µελάσα σακχαροκάλαµου.
Ασβέστιο
Η πρόσληψη ασβεστίου έχει συνδεθεί στο
µυαλό του περισσότερου κόσµου µε την
κατανάλωση γαλακτοκοµικών. Κι όµως!

13

Οι ανάγκες σε ασβέστιο µπορούν να καλυφθούν
πλήρως και από τις φυτικές πηγές. Τα πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, το µπρόκολο, τα αµύγδαλα,
το σουσάµι, τα αποξηραµένα φρούτα, είναι
κάποιες από τις πολλές φυτικές τροφές που
περιέχουν ασβέστιο.
Τι να προσέξετε στο ασβέστιο;
Τα οξαλικά οξέα, που περιέχονται στο σπανάκι
και στα φύλλα του παντζαριού µειώνουν την
απορρόφηση του ασβεστίου. Με το µαγείρεµά
τους όµως, ένα µέρος των οξαλικών οξέων
αποβάλλεται και το ασβέστιό τους απορροφάται
καλύτερα από τον οργανισµό. Αντίθετα, το
ασβέστιο από λαχανικά µε λιγότερα οξαλικά,
όπως το κινέζικο λάχανο bok choy, το µπρόκολο,
τα χόρτα collards (πράσινα φυλλώδη λαχανικά)
και η λαχανίδα, όσο κι αν ακούγεται παράδοξο,
απορροφάται καλύτερα, ακόµη και από το
ασβέστιο του γάλακτος.
Συµπέρασµα
Η Ορθόδοξη Χριστιανική Νηστεία, δίνει την
ευκαιρία σε όλους µας, ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα, να γινόµαστε χορτοφάγοι και να
απολαµβάνουµε όλα τα οφέλη της αποχής από τα
ζωικά προϊόντα για την υγεία µας!

Τι να προσέξετε στο σίδηρο
Ο σίδηρος υπάρχει στις τροφές σε δύο
µορφές: Τον αιµικό σίδηρο και το µη αιµικό.
Ο αιµικός σίδηρος υπάρχει στο κρέας και
απορροφάται περισσότερο από τον µη
αιµικό, που περιέχεται στις φυτικές τροφές
και αποτελεί τη µορφή προσλαµβάνεται
από τους ανθρώπους που νηστεύουν.

Συµβουλές για αύξηση της
απορρόφησης του φυτικού σιδήρου

• Συνδυάστε το γεύµα σας µε βιταµίνη C
Η βιταµίνη C αυξάνει έως και κατά 4 φορές
την απορρόφηση του σιδήρου από τον
οργανισµό. Τροφές πλούσιες σε βιταµίνη C
είναι τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλι, µανταρίνι,
λεµόνι), το µπρόκολο, οι πιπεριές και το
κουνουπίδι. Προσθέστε, για παράδειγµα,
πιπεριά στις φακές ή χυµό λεµονιού στα
ρεβίθια. Προσοχή όµως! Η βιταµίνη C θα
πρέπει να καταναλώνεται ταυτόχρονα µε τα
τρόφιµα που περιέχουν σίδηρο.
• Συνδυάστε τις τροφές που περιέχουν
σίδηρο µε β-καροτένιο
Το β-καροτένιο αυξάνει την απορρόφηση του
σιδήρου. Περιέχεται στο καρότο, στα
βερίκοκα, στο σπανάκι, στο µαρούλι, στο
µπρόκολο κ.ά. Για παράδειγµα, εάν
προσθέσετε καρότο στα φασόλια, αυξάνεται η
απορρόφηση του σιδήρου.
• Μουλιάστε τις τροφές πριν το µαγείρεµα.
Έχει φανεί πως πολλές φυτικές τροφές όπως
τα όσπρια περιέχουν κάποια φυτικά οξέα που
µειώνουν την απορρόφηση του σιδήρου. Με
το µούλιασµα των τροφών πριν το µαγείρεµα,
µειώνεται η δραστικότητα αυτών των φυτικών
οξέων. Για παράδειγµα, πριν µαγειρέψτε τα
φασόλια, µουλιάστε τα αποβραδίς σε χλιαρό
νερό.

ΝΗΣΤΕΙΑ: ΕΝΑ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν ΟΣ ΚΟΥ Τ Σ Ι Κ Α Σ

BAD BUG, NO DRUG:

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ;
Η Ελλάδα αποτελεί, δυστυχώς, την πρώτη
χώρα στην Ευρώπη στην κατανάλωση
αντιβιοτικών στην κοινότητα αλλά και στην
κατανάλωση προωθηµένων αντιβιοτικών
στα ελληνικά νοσοκοµεία, ενώ ταυτόχρονα
και αναπόφευκτα, τη χώρα µε την
υψηλότερη αντοχή των µικροβίων στα
αντιβιοτικά.
Α Ι Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Η Γ ΚΟΥΦ Α
Μ Ι Χ Α Η Λ Σ Α Μ Α Ρ ΚΟΣ

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»

1928
Ο Alexander Fleming βρίσκεται µπροστά σε µια
σπουδαία ανακάλυψη για την ανθρωπότητα. Το πρώτο
αντιβιοτικό είναι πλέον γεγονός µε το όνοµα πενικιλλίνη!
Ωστόσο, ο ίδιος ο Fleming γρήγορα αναγνώρισε ότι η
αποτελεσµατικότητα των αντιβιοτικών ήταν συνάρτηση
της ορθής χρήσης τους.
Στην οµιλία του για την απονοµή του βραβείου Nobel το
1945, είπε: «∆εν είναι δύσκολο να κάνεις τα µικρόβια
ανθεκτικά στην πενικιλλίνη, στο εργαστήριο, εκθέτοντάς
τα σε συγκεντρώσεις που δεν είναι επαρκείς για να τα
σκοτώσουν, και µερικές φορές αυτό συµβαίνει και στο
σώµα. Θα έλθει ο καιρός που οποιοσδήποτε θα µπορεί
να αγοράσει πενικιλλίνη σε ένα κατάστηµα. Τότε θα
υπάρχει ο κίνδυνος ένας αδαής εύκολα να χορηγήσει
στον εαυτό του µικρή δόση και εκθέτοντας τα µικρόβια
σε µη θανατηφόρες ποσότητες του φαρµάκου, να τα
κάνει ανθεκτικά». Πραγµατικά πολύ γρήγορα η εισαγωγή
της πενικιλλίνης οδήγησε στην εµφάνιση αντοχής: το
1942 περιγράφτηκαν τα πρώτα στελέχη Staphylococcus
aureus µε αντοχή στην πενικιλλίνη.
2018.
Πάνω από 160 είδη αντιβιοτικών είναι διαθέσιµα στην
αγορά, για την καταπολέµηση µικροβιακών –και όχι
ιογενών– λοιµώξεων. ∆ιαθέσιµα αλλά αποτελεσµατικά;
Η αντοχή στα αντιβιοτικά δεν αφορά µόνο τα
παλαιότερα αντιβιοτικά (όπως η πενικιλλίνη) αλλά και
αντιβιοτικά που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, υπάρχουν µικρόβια τα οποία είναι
ανθεκτικά όχι σε ένα, αλλά σε πολλές και
διαφορετικές οµάδες αντιβιοτικών, τα λεγόµενα
πολυανθεκτικά µικρόβια.
Το «ελληνικό πρόβληµα»
Η Ελλάδα αποτελεί, δυστυχώς, την πρώτη χώρα
στην Ευρώπη στην κατανάλωση αντιβιοτικών
στην κοινότητα αλλά και στην κατανάλωση
προωθηµένων αντιβιοτικών στα ελληνικά
νοσοκοµεία, ενώ ταυτόχρονα και αναπόφευκτα,
τη χώρα µε την υψηλότερη αντοχή των
µικροβίων στα αντιβιοτικά.
∆εν είναι τυχαίο πως ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας (WHO) έχει θεσπίσει από το 2015 την
Παγκόσµια Εβδοµάδα Ευαισθητοποίησης για
την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών, καθώς
η µικροβιακή αντοχή αποτελεί µια από τις
µεγαλύτερες απειλές της ∆ηµόσιας Υγείας. Και
είναι Ευθύνη όλων µας!
Η µη ορθολογική χορήγηση των αντιβιοτικών
είναι αυτή που πρωτίστως συµβάλλει στη
διόγκωση του προβλήµατος της µικροβιακής
αντοχής. ∆ηµοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί
στον ελλαδικό χώρο και αφορούν τη στάση του

κοινού απέναντι στα αντιβιοτικά δείχνουν ότι το 2015 στα νοικοκυριά µε παιδιά κάτω των 18
ετών, στο 72% χορηγήθηκε αντιβιοτικό και ποσοστό 35% δηλώνει πως έχει αντιβιοτικά στο
σπίτι για ώρα ανάγκης, ενώ τα έτη 2013 και 2014 ένας στους τέσσερις Έλληνες έλαβε
αντιβιοτικό χωρίς ιατρική συνταγή. Ως κυριότερες αιτίες αναφέρονται οι λοιµώξεις του
αναπνευστικού.
Αυτό όµως που πρέπει να γνωρίζουµε είναι ότι το 90% των αναφερόµενων ως
φαρυγγίτιδα/αµυγδαλίτιδα οφείλεται σε ιούς, γεγονός που καθιστά άχρηστη τη λήψη
αντιβιοτικών. Συµπτώµατα όπως βήχας, συνάχι, πονόλαιµος, µυαλγίες αποτελούν το γνωστό
κρυολόγηµα, αίτιο του οποίου είναι ιοί και η θεραπεία του δεν είναι το αντιβιοτικό.
Λανθασµένα υπάρχει η εντύπωση ότι τα αντιβιοτικά µειώνουν τη διάρκεια των συµπτωµάτων
ιογενών λοιµώξεων.
Το 2014 η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην κατανάλωση µακρολίδων (κλαριθροµυκίνη,
αζιθροµυκίνη) στην Ευρώπη. Μικρόβια, όµως, όπως ο πυογόνος στρεπτόκοκκος και ο
πνευµονιόκοκκος έχουν 20%-25% και 50%-70% αντοχή στις µακρολίδες αντίστοιχα.
Η άσκοπη ή ακόµα και ακατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών οδηγεί στην καταστροφή της
λεγόµενης φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώπινου σώµατος, η οποία βρίσκεται στο δέρµα
και στον γαστρεντερικό σωλήνα, οπότε και αυτή δίνει τη θέση της στα ανθεκτικά µικρόβια. Αν
σταµατήσουµε όµως την άσκοπη κατανάλωση τους, τότε προοδευτικά τα µικρόβια
ξαναγίνονται ευαίσθητα.

BAD BUG, NO DRUG: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ;
Α Ι Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Η Γ ΚΟΥΦ Α - Μ Ι Χ Α Η Λ Σ Α Μ Α Ρ ΚΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ;
Το Νοέµβριο του 2014 ο Άγγλος
οικονοµολόγος Jim O’ Neill
δήλωσε ότι οι λοιµώξεις από
πολυανθεκτικά βακτήρια,
εφόσον δεν σταµατήσει η
συνεχής αύξηση του παγκόσµιου
φαινοµένου της µικροβιακής
αντοχής, θα µεταφράζονται σε
παγκόσµια κλίµακα σε 10
εκατοµµύρια θανάτους ετησίως!

∆ιεθνείς εκστρατείες για την ορθολογική
χορήγηση των αντιβιοτικών λαµβάνουν χώρο
κάθε χρόνο, σκοπεύοντας να βάλουν τέλος στην
άσκοπη εξωνοσοκοµειακή αλλά και
ενδονοσοκοµειακή συνταγογραφία αντιβιοτικών.
Στην εποχή της λεγόµενης Παν-Αντοχής, στην
ύπαρξη δηλαδή µικροβίων τα οποία έχουν
αντοχή σε ΟΛΑ τα αντιβιοτικά, η συντονισµένη
προσπάθεια των επαγγελµατιών υγείας, των
φαρµακοποιών, των δηµόσιων φορέων αλλά και
των πολιτών, µε το µήνυµα «Think global, act
Local», κρίνεται πλέον απαραίτητη. Το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) κάνει λόγο για µια καθολική
ευθύνη για τη διάσωση των αντιβιοτικών.
Συστάσεις του προς το κοινό είναι:
1. Όχι αντιβιοτικά για τη θεραπεία των ιογενών
λοιµώξεων! Αµυγδαλίτιδες, φαρυγγίτιδες,
βρογχίτιδες, ιγµορίτιδες, ωτίτιδες και διάρροιες
οφείλονται, τις περισσότερες φορές (>85%) σε
ιούς.
2. Βήχας, πονόλαιµος, συνάχι, ίωση είναι, θα
περάσει! ∆εν πρέπει ποτέ να λαµβάνονται
αντιβιοτικά για λοιµώξεις από ιούς.
3. Ακολουθούµε µε συνέπεια τις οδηγίες του
γιατρού µας. Τα αντιβιοτικά πρέπει να
χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή. ∆εν
επιµένουµε στο γιατρό ή στο φαρµακοποιό να
µας δώσει αντιβιοτικό.
Ενηµερώσου άµεσα για τη χρήση των
αντιβιοτικών καθώς και για το πότε και πού δεν
πρέπει να χρησιµοποιούνται, στην ιστοσελίδα του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr), όπου υπάρχουν
διαθέσιµα έντυπα προς το κοινό και την
πληροφόρησή του. Λάβε κι εσύ µέρος σε µια
Παγκόσµια Εκστρατεία ∆ιάσωσης των
Αντιβιοτικών.

ΓΡΑΦΗΜΑ:
Η κατανοµή της συστηµατικής κατανάλωσης αντιβιοτικών στην ΕΕ
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THE «ΣΟΥΒΛΑΚΙ» PROJECT
To σουβλάκι είναι αναµφίβολα το πιο
διαδεδοµένο γρήγορο φαγητό στην
Ελλάδα και αποτελεί µια αγαπηµένη
επιλογή! Αν είσαι φοιτητής, εργένης,
έχεις καλέσει φίλους και «ποιος
µπαίνει τώρα στην κουζίνα;» ή αν
απλά είσαι λάτρης αυτής της
επιλογής... τα νέα είναι καλά, καθώς το
σουβλάκι µπορεί να αποτελέσει ένα
πλήρες και «εν δυνάµει» θρεπτικό
γεύµα.
Σ ΤΑ Μ ΟΥΛ Ι Α ΚΟ Κ ΚΟ Β ΟΥ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

REVIEW ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ M.SC.,
PAPACHRISTOS@MEDNUTRITION.GR • WWW.MEDNUTRITION.GR

ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΗ
LIGHT ΕΚ∆ΟΧΗ ΤΟΥ
Οι επιλογές είναι πολλές, αφού
µπορείτε να διαλέξετε από µια
πληθώρα υλικών... ακόµα και για
έναν χορτοφάγο ή κάποιον που
νηστεύει!
Από το κλασικό τζατζίκι (γιαούρτι,
αγγούρι, σκόρδο, άνηθος) και κρεµµύδι,
µέχρι γιαούρτι µε ψητά λαχανικά.
Πλέον, υπάρχουν όλο και περισσότερες
εναλλακτικές για να ικανοποιήσουν
γευστικά, ακόµα και όσους θέλουν να
ξεφύγουν από τα συνηθισµένα.
Αν είστε vegan ή νηστεύετε, µπορείτε να
επιλέξετε να φτιάξετε µια πίτα µε
φαλάφελ, να προσθέσετε χούµους ή
ταχίνι και να κάνετε την επιλογή σας πιο
δροσιστική βάζοντας αγγούρι, σαλάτα µε
µελιτζάνα, ή άλλα λαχανικά.
Στο infographic που ακολουθεί στις
επόµενες σελίδες, θα βρείτε τα βήµατα
που συνθέτουν ένα υγιεινό και νόστιµο
σουβλάκι:
Ξεκινώντας από την επιλογή του ψωµιού
και του κρέατος, µέχρι την επιλογή της
σάλτσας που θα νοστιµίσει το τυλιχτό σας.
Και καλή σας όρεξη!

Επιλέξτε την
κατάλληλη πίτα

=

*της Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (2.000 kcal)

BHMA 1

Να θυμάστε: Μία πίτα ισοδυναμεί θερμιδικά με 3 φέτες ψωμί!
Προτιμήστε πίτα ολικής άλεσης. Έτσι προσλαμβάνετε περισσότερες φυτικές ίνες, οι οποίες
αυξάνουν τον κορεσμό σας, με αποτέλεσμα να νιώθετε χορτάτοι τρώγοντας λιγότερο.

TIP

Λευκή πίτα

200

Ολικής πίτα

1,1

190

Ζητήστε την
πίτα σας
θερμίδες γρ. λίπους
αλάδωτη
9,5% GDA 1,5% GDA
και γλιτώστε
135 θερμίδες,
όσες περιέχει μια
γρ. φυτικών ινών
κουταλιά της
5,7% GDA
σούπας λάδι!

1,4

θερμίδες γρ. λίπους
10% GDA 2% GDA*

1,7

BHMA 2

Τι είδος κρέας
να επιλέξετε;

Εδώ θα σας πρότεινα το κοτόπουλο, καθώς αποτελεί την επιλογή με τα λιγότερά ολικά, αλλά
και κορεσμένα λιπαρά. Ωστόσο, αν θέλετε να επιλέξετε άλλο είδος κρέατος, δείτε παρακάτω
για τη θερμιδική του αξία.

Κοτόπουλο

3,3

85

θερμίδες γρ. λίπους
4,3% GDA 5% GDA
Χοιρινό

124

7

θερμίδες γρ. λίπους
6,2% GDA 10% GDA

Είσαι vegan ή νηστεύεις;
Υπάρχει επιλογή και για σένα!
Μπορείς να επιλέξεις να
φτιάξεις μια πίτα με φαλάφελ,
να προσθέσεις χούμους ή
ταχίνι και να κάνεις την
επιλογή σου πιο δροσιστική
βάζοντας αγγούρι, σαλάτα με
μελιτζάνα, ή άλλα λαχανικά

Μπιφτέκι

135

9

θερμίδες γρ. λίπους
6,8% GDA 13% GDA
Μοσχαρίσιο

190

1,1

θερμίδες γρ. λίπους
9,5% GDA 1,5% GDA
Σεφταλιά

140

57

3

θερμίδες γρ. λίπους
2,9% GDA 4% GDA

13

θερμίδες γρ. λίπους
7% GDA 18% GDA

Φαλάφελ

BHMA 3

Να προσθέσετε
πατάτες;

Να θυμάστε, μια μερίδα ισοδυναμεί με 10 πατάτες.
Αν μέσα στην πίτα υπάρχουν παραπάνω, οι θερμίδες αυξάνονται.

TIP
Μπορείτε να προσθέσετε
ψητά λαχανικά, ντομάτα,
κρεμμύδι, αντί για
πατάτες και να κάνετε την
πίτα σας γευστική.

10 πατάτες

170

8

θερμίδες γρ. λίπους
8,5% GDA 11% GDA

BHMA 4

BHMA 5

Ποια sauce
να προτιμήσετε;

Αν το μαγαζί έχει δική του sauce, ρωτήστε ποια είναι η βάση του
και επιλέξτε βάσει των παρακάτω:
Μαγιονέζα

Κέτσαπ & Μουστάρδα

0

28

θερμίδες γρ. λίπους
1,4% GDA 0% GDA

5

94

Τι να
πιω;

Η καλύτερη επιλογή να ξεδιψάσετε είναι
σίγουρα το νερό!
Μπορεί όμως να θέλετε να επιλέξετε μια
μπύρα ή ένα αναψυκτικό.

θερμίδες γρ. λίπους
4,7% GDA 7% GDA

Μπύρα

153
θερμίδες
7,5% GDA

26

330ml

Τζατζίκι

Γιαούρτι

1,1

θερμίδες γρ. λίπους
1,5% 1,3% GDA
2% GDA

50

3,5

θερμίδες γρ. λίπους
2,5% GDA 5% GDA

TIP

Κρασί

120
θερμίδες
6% GDA

Προτιμήστε
αναψυκτικά
χωρίς kcal!

150ml

Την επόμενη φορά που θα μπείτε να
παραγγείλετε, ακολουθήστε τα
παραπάνω βήματα και απολαύστε ένα
υγιεινό γεύμα χωρίς τύψεις!

Αναψυκτικό

140
θερμίδες
7% GDA
330ml

Επιστημονική επιμέλεια Infographic Σταμουλία Κοκκοβού Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΕ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Για να διατηρήσουµε την
αρτηριακή πίεση στις
φυσιολογικές τιµές, θα πρέπει να
διατηρούµε ένα υγιές σωµατικό
βάρος, να υιοθετήσουµε ένα
µεσογειακό πρότυπο διατροφής,
να περιορίσουµε την κατανάλωση
ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Τι είναι η αρτηριακή πίεση;
Η αρτηριακή πίεση είναι η δύναµη που ασκεί το
αίµα µέσω των αρτηριών στους διάφορους
ιστούς του σώµατος.
Πως εκφράζεται η αρτηριακή πίεση;
Η αρτηριακή πίεση εκφράζεται µε δύο αριθµούς.
Ο µεγαλύτερος αριθµός είναι η πίεση µέσα στις
αρτηρίες όταν η καρδιά συστέλλεται και την
αποκαλούµε συστολική πίεση. Ο µικρότερος
αριθµός είναι η πίεση όταν η καρδιά χαλαρώνει
ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς χτύπους και την
αποκαλούµε διαστολική πίεση. Η ένδειξη
«mmHg», που βλέπουµε συχνά στα πιεσόµετρα,
αντιπροσωπεύει τα χιλιοστά της στήλης
υδραργύρου, και αποτελεί τη διεθνή µονάδα
µέτρησης της αρτηριακής πίεσης.
Είναι σταθερή η πίεση όλο το 24ωρο;
Η αρτηριακή πίεση µεταβάλλεται συνεχώς καθ’
όλη τη διάρκεια της ηµέρας, αλλά και από µέρα
σε µέρα. Συνήθως είναι αυξηµένη κατά τη
διάρκεια πραγµατοποίησης σωµατικής
δραστηριότητας (π.χ. όταν κάνουµε δουλειές ή
ανεβοκατεβαίνουµε σκάλες) ή όταν έχουµε
υπερβολικό άγχος, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις
η καρδιά δουλεύει πιο γρήγορα. Αντίθετα, η πίεση
είναι χαµηλότερη όταν βρισκόµαστε σε
κατάσταση ηρεµίας, π.χ. όταν είµαστε καθιστοί ή
όταν κοιµόµαστε, διότι η καρδιά δεν χρειάζεται να
λειτουργεί µε εντατικούς ρυθµούς σε αυτές τις
περιπτώσεις.

Γιατί δεν πρέπει να είναι ψηλή η πίεση του
αίµατος;
Η υψηλή πίεση αίµατος, ή αλλιώς υπέρταση, είναι
ο σηµαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την
εκδήλωση καρδιαγγειακών επεισοδίων, και
κυρίως εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο κίνδυνος
αυτός αυξάνει καθώς αυξάνει η πίεση του
αίµατος, ακόµη και σε ελαφρώς υψηλότερες
πιέσεις αίµατος.
Πότε θεωρείται φυσιολογική η αρτηριακή
πίεση και πότε όχι;
Η αρτηριακή πίεση θεωρείται φυσιολογική όταν
σε ηρεµία είναι έως 130 mmHg η συστολική και
έως 85 mmHg η διαστολική. Για τιµές ελαφρώς
µεγαλύτερες, και συγκεκριµένα έως 140 mmHg η
συστολική και έως 90 mmHg η διαστολική, η
πίεση θεωρείται οριακά αυξηµένη, ενώ εάν
κάποιος έχει τιµές ακόµη µεγαλύτερες θεωρείται
ότι πάσχει από υπέρταση.
Πίνακας 1. Ταξινόµηση της υπέρτασης ( mmHg)
Κατηγορία

Συστολική

∆ιαστολική

Άριστη αρτηριακή πίεση

<120

και/ή

<80

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση

120-129

και/ή

80-84

Οριακή αρτηριακή πίεση

130-139

και/ή

85-89

ΡΥΘ Μ Ι Σ Η Τ Η Σ Α Ρ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Σ Π Ι Ε Σ Η Σ Μ Ε Υ Ι Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Ω Σ Τ Η Σ ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ
ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

1

Τι µπορούµε να κάνουµε για να
διατηρήσουµε φυσιολογική πίεση αίµατος
στην ζωή µας;
Για να διατηρήσουµε την αρτηριακή πίεση
στις φυσιολογικές τιµές, θα πρέπει να
διατηρούµε ένα υγιές σωµατικό βάρος, να
υιοθετήσουµε ένα µεσογειακό πρότυπο
διατροφής, να περιορίσουµε την
κατανάλωση αλατιού και να βάλουµε στην
ζωή µας τη συστηµατική σωµατική
δραστηριότητα. Ο περιορισµός της
κατανάλωσης αλκοόλ, η αποχή από το
κάπνισµα και η διαχείριση του στρες
αποτελούν επιπρόσθετους παράγοντες που
µειώνουν την πιθανότητα να εκδηλώσουµε
αρτηριακή υπέρταση.

Ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας της
υπέρτασης;
Σε περίπτωση που κάποιος πάσχει από
υπέρταση θα πρέπει να συµβουλευτεί τον
γιατρό του για τον έλεγχο της αρτηριακή του
πίεσης µέσω φαρµακευτικής αγωγής. Ο
στόχος θα είναι η πίεση να διατηρηθεί
τουλάχιστον κάτω από <140/90 mmHg (σε
περίπτωση που ο υπερτασικός ασθενής δεν
έχει άλλους παράγοντες κινδύνου για
καρδιαγγειακά και άλλα νοσήµατα) ή και
χαµηλότερα εάν ο γιατρός το κρίνει
απαραίτητο.

Σ Τ ΟΧ Ο Σ Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ
Κ ΑΤ Η ΓΟ Ρ Ι Α Α Σ Θ Ε Ν ΟΥ Σ

ΣΤΟΧΟΣ

Υπερτασικά άτοµα χωρίς διαβήτη ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,

<140/90 mmHg

Υπερτασικά άτοµα µε διαβήτη ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

<130/80 mmHg

Υψηλού κινδύνου ασθενείς µε πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου

<120/80 mmHg

ΡΥΘ Μ Ι Σ Η Τ Η Σ Α Ρ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Σ Π Ι Ε Σ Η Σ Μ Ε Υ Ι Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Ω Σ Τ Η Σ ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ
ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Μπορεί κάποιος υπερτασικός να µειώσει την πίεση του αίµατος µε αλλαγή του τρόπου ζωής του;
Η απάντηση είναι σαφώς «ΝΑΙ»! Η αλλαγή του τρόπου ζωής δύναται να έχει ευεργετικά
αποτελέσµατα στην ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης.

Η µείωση του σωµατικού βάρους σε
υπέρβαρους ή παχύσαρκους ασθενείς (∆είκτης
µάζας σώµατος ≥ 25, όπου ∆είκτης µάζας
σώµατος = βάρος/ύψος 2) αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την ρύθµιση της
αρτηριακής πίεσης. Η ένταξη φρούτων και
λαχανικών στην καθηµερινή διατροφή, ο
περιορισµός του κόκκινου κρέατος, και η
αντικατάστασή του από όσπρια και
δηµητριακά ολικής άλεσης συνιστά ένα
χορτοφαγικό πρότυπο διατροφής αντίστοιχο
µε αυτό της µεσογειακής κουλτούρας το οποίο
φαίνεται να έχει πρόσθετα οφέλη στην ρύθµιση
της αρτηριακής πίεσης. Όλες αυτές οι αλλαγές
έχουν ως αποτέλεσµα τη µέτρια κατανάλωση
ζωικών προϊόντων και την επαρκή

κατανάλωση φυτικών ινών, οι οποίες σε
συνδυασµό µε την κατανάλωση
γαλακτοκοµικών χαµηλών σε λιπαρά και τον
περιορισµό των γλυκισµάτων πλούσιων σε
λιπαρά οδηγούν σε πρόσθετο όφελος.
Επιπρόσθετα, ο περιορισµός του αλατιού, της
κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών καθώς και
η διακοπή του καπνίσµατος, σε περίπτωση που
ο υπερτασικός ασθενής καπνίζει, επιφέρουν
πρόσθετα οφέλη. Τέλος, η διαχείριση του στρες
µέσω τεχνικών χαλάρωσης αποτελεί έναν
ακόµη σηµαντικό παράγοντα που επιδρά
θετικά στην ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, ο
οποίος έχει πρόσφατα µελετηθεί και τα
αποτελέσµατα των ερευνών είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά.

ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
Τροποποίηση τρόπου ζωής
Μείωση συστολικής πίεσης
Μείωση βάρους/10 kg απώλεια
5 – 20 mmHg
Υιοθέτηση µεσογειακής διατροφής
8 – 14 mmHg
Μείωση αλατιού δίαιτας
2 – 8 mmHg
Αερόβια δραστηριότητα
4 – 9 mmHg
Με µέτρο κατανάλωση αλκοόλ
2 – 4 mmHg
∆ιακοπή καπνίσµατος
ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Ασκήσεις χαλάρωσης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
∆ιαχείριση στρες
Γιατί το αλάτι έχει τόση σηµασία για την
υπέρταση;
Το µαγειρικό αλάτι είναι µια χηµική ένωση που
αποτελείται από νάτριο και χλώριο. Το νάτριο
αποτελεί τον βασικότερο ηλεκτρολύτη του
εξωκυττάριου υγρού του ανθρώπινου
οργανισµού και φαίνεται να σχετίζεται µε την
υπέρταση. Επειδή το αλάτι υπάρχει σε όλα
σχεδόν τα τρόφιµα από την φύση τους, για να
επιτευχθεί χαµηλή πρόσληψη αλατιού/νατρίου,
δεν αρκεί µόνο να αποφύγουµε την επιπλέον

προσθήκη αλατιού στο πιάτο µας, αλλά να
γνωρίζουµε και τις κρυφές πηγές αλατιού.
Ποιες είναι οι κρυφές πηγές αλατιού;
Εκτός από το επιτραπέζιο αλάτι που περιέχει
νάτριο, υπάρχουν πολλές τροφές που
περιέχουν µέσα τους κρυµµένο αλάτι ή νάτριο.
Έρευνες σε Ευρωπαϊκά κράτη έχουν δείξει ότι
το µεγαλύτερο µέρος του προσλαµβανόµενου
νατρίου προέρχεται από επεξεργασµένες
τροφές και από τα γεύµατα εκτός σπιτιού, ενώ
ένα µικρό ποσοστό προέρχεται από φυσικές .
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ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΛΑΤΙ
µη επεξεργασµένες τροφές και από την
προσθήκη αλατιού κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας της τροφής, του µαγειρέµατος
και της προσθήκης αλατιού στο τραπέζι.

Έτοιµες σούπες
Αλλαντικά
Τυριά σε άλµη
Τουρσιά (πχ ελιές)
Έτοιµες σάλτσες

Τι είναι τα υποκατάστατα αλατιού;
Τα υποκατάστατα αλατιού αποτελούν διάφορα
προϊόντα του εµπορίου που έχουν χαµηλή
περιεκτικότητα σε νάτριο ή/και περιέχουν σε
µεγάλο ποσοστό κάλιο, έναν άλλο ηλεκτρολύτη, ο
οποίος είναι ευεργετικός για την ρύθµιση της
αρτηριακής πίεσης.

Αρτοσκευάσµατα
Κονσέρβες
Καπνιστά - παστά
Προϊόντα µε γλουταµινικό νάτριο
Σόγια & τεριγιάκι σως, έτοιµες σως

Τι πρέπει να κάνουµε για να µειώσουµε την
πρόσληψη αλατιού;
Η σύσταση είναι να καταναλώνουµε κατ’
ανώτερο όριο 5 – 6 γραµµάρια αλατιού την
ηµέρα. Σε περίπτωση που κάποιος πάσχει ήδη
από υπέρταση θα πρέπει να καταναλώνει την
µισή ποσότητα αλατιού, δηλαδή µέγιστο 2 µε 2,5
γραµµάρια ηµερησίως. Για να µειώσετε την
ποσότητα του αλατιού που προσλαµβάνετε,
Οδηγίες για µείωση της πρόσληψης αλατιού
Ξεπλένετε τις τροφές που διατηρούνται σε άλµη
Ξαρµυρίζετε ελιές και τυριά
Αποµακρύνετε την αλατιέρα απ’ το τραπέζι
Αποφύγετε το αλάτι κατά το µαγείρεµα
Χρησιµοποιείστε µπαχαρικά και βότανα
Καταναλώνετε περισσότερα φρούτα και λαχανικά
∆ιαβάζετε τις ετικέτες των τροφίµων
Ζητήστε να µην προσθέτουν αλάτι στα φαγητά που
παραγγέλνετε απ’ έξω

Πως µπορώ να γνωρίζω εάν ένα τρόφιµο είναι υψηλό σε αλάτι/νάτριο;
Να θυµάστε ότι η ποσότητα που καταναλώνετε από ένα συγκεκριµένο τρόφιµο, έχει αντίκτυπο στο
πόσο αλάτι προσλαµβάνετε συνολικά στην ηµέρα σας. Ένα τρόφιµο είναι υψηλό σε νάτριο όταν
περιέχει περισσότερο από 1,5 γραµµάριο αλατιού ανά 100 γραµµάρια. Αντίθετα, χαµηλό σε νάτριο
είναι ένα προϊόν το οποίο περιέχει λιγότερο από 0,3 γραµµάρια αλατιού (το οποίο αντιστοιχεί µε 1
00 mg νατρίου) ανά 100 γραµµάρια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ
ΥΨΗΛΟ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ
ΜΕΤΡΙΟ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ
ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ

Περιεκτικότητα σε νάτριο/αλάτι ανά 100 γρ τροφίµου
> 0,6g νατρίου ή 1,5g αλατιού
< 0,6g νατρίου ή 1,5g αλατιού
> 0,1g νατρίου ή 0,3g αλατιού
< 0,1g νατρίου ή 0,3g αλατιού
<0,04g νατρίου ή 0,1g αλατιού
<0,005g νατρίου ή 0,01g αλατιού

ΡΥΘ Μ Ι Σ Η Τ Η Σ Α Ρ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Σ Π Ι Ε Σ Η Σ Μ Ε Υ Ι Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Ω Σ Τ Η Σ ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ
ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Η ∆ΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ
«∆ώσε µου µια από τις καλές
δίαιτες σου!», «Αισθάνοµαι ότι έχω
κολλήσει αυτή την εβδοµάδα…»,
«Η φίλη µου ακολούθησε µια
δίαιτα και έχασε αρκετά κιλά,
αυτός ο µεταβολισµός µου µε έχει
φέρει πολύ πίσω»...
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
zervou@mednutrition.gr, www.medNutrition.gr

Μέσα από τη λήψη ιατρικών και διαιτολογικών
ιστορικών µε τα οποία καταπιάνοµαι καθηµερινά,
θα ήθελα να τονίσω τη διαφορετικότητα του κάθε
ανθρώπου, τόσο σε επίπεδο υγείας, όσο και σε
επίπεδο τρόπου ζωής!
Σκεφτείτε ιδιαίτερα το δεύτερο, πόσους
παράγοντες περιλαµβάνει: την εργασία σας, τις
µικρές και µεγάλες συνήθειες, τη σχέση και τους
φίλους σας, την οικογένεια, τη καθηµερινή
σωµατική δραστηριότητα, τη σχέση σας µε τον
αθλητισµό, την αποδοχή σας από το περιβάλλον
σας, τα κίνητρά σας. Πρέπει πρώτα να
αντιληφθείτε την διαφορετικότητά σας και να
αποφύγετε την αυτο-ταµπελοποίησή σας!
Αυτή η διαφορετικότητά σας, λοιπόν, συνδέεται µε
την εξατοµίκευση του προγράµµατος διατροφής
σας. Ωστόσο, και η διατροφή σας, είναι σηµαντικό
να αντιληφθείτε ότι δεν αποτελεί την «προσευχή»
σας- δεν θα πρέπει δηλαδή να περιστρέφεται όλη
προσπάθειά σας, γύρω από αυτό το «χαρτί». Και
φυσικά θα µε ρωτήσετε τότε τι είναι το
πρόγραµµα διατροφής;
Πώς να βάλετε σε τάξη τη διατροφή σας;
Είναι οι «ράγες» πάνω στις οποίες θα κινηθείτε,
ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό, για να βάλετε µια τάξη
στη διατροφή σας. Εκτείνεται δε, σε 4 επίπεδα:
1. Συχνότητα γευµάτων
Στη συχνότητα γευµάτων, η οποία µεγαλώνει,
ώστε να ελέγχετε πιο εύκολα την πείνα και τον
κορεσµό σας.
2. Μέγεθος µερίδων

Στο µέγεθος των µερίδων, οι οποίες µικραίνουν
αισθητά. Η κατανάλωση µεγαλύτερων µερίδων
οδηγεί σε ιδιαίτερα αυξηµένο θετικό ισοζύγιο
θερµίδων, οπότε και αύξηση του βάρους.
3. Γευστική ικανοποίηση
Στη γευστική ικανοποίηση. Η δίαιτα δεν πρέπει να
είναι άνοστη και σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί
τιµωρία για τις διατροφικές αµαρτίες του
παρελθόντος.
4. ∆ιατροφικές επιλογές
Στις διατροφικές επιλογές σας- φροντίστε να
περιλαµβάνουν θρεπτικές τροφές, προσέχοντας
οι τροφές που είναι πλούσιες σε λιπαρά και
ζάχαρη, να καταναλώνονται στη µερίδα τους και
πιο αραιά.
∆εν είναι λοιπόν το χαρτί και η ζυγαριά που σας
µειώνει το βάρος, αλλά οι µικρές και σταθερές
αλλαγές που κάνετε στη διατροφή σας.
Αποφύγετε την λογική του άσπρου (τα έκανα
τέλεια) - µαύρου (δεν έκανα τίποτα σωστά) και
προσπαθήστε κάθε εβδοµάδα να αλλάζετε το
διατροφικό σας µοτίβο προς το καλύτερο.
Σταδιακά, αυτό θα µεταφραστεί και σε απώλεια
βάρους, αρκεί να απολαµβάνετε την τροφή σας
και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Η αύξηση του
βάρους σας, πιο πολύ οφείλεται στο «PAUSE» που
έχετε κάνει σε εσάς, στο να αγαπάτε και να
φροντίζετε τον εαυτό σας. Οπότε θα σας πρότεινα
να πατήσετε «PLAY» στη ζωή σας, σήµερα και για
πάντα.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ
Τι ν α π ρ ο σ έ ξ ω ;
Η νηστεία του Πάσχα είναι µια
περίοδος όπου έχουµε πλήρη
αποχή από ζωικές τροφές, ψάρια
και γαλακτοκοµικά προϊόντα για
ένα αρκετά µεγάλο χρονικό
διάστηµα, περίπου πενήντα
ηµέρες.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο οι τροφές που
καταναλώνονται, είναι κυρίως φρούτα, λαχανικά,
ξηροί καρποί, άµυλο (ζυµαρικά, ψωµί κ.ά.),
όσπρια, θαλασσινά καθώς πιθανόν και προϊόντα
σόγιας. Από την άλλη, ενισχύεται η καθηµερινή
µας διατροφή µε τρόφιµα πλούσια σε ακόρεστα
και πολυακόρεστα λιπαρά, τα λεγόµενα «καλά»
λιπαρά, φυτικές ίνες και βιταµίνες. Εποµένως,
αναφερόµαστε σε µια διατροφή αρκετά κοντά
στη µεσογειακή διατροφή και πολλές έρευνες
έχουν δείξει ότι είναι πολύ ωφέλιµη για την υγεία
µας.
Aπότοµη αλλαγή
Η απότοµη µετάβαση από τη νηστίσιµη διατροφή
σε µια διατροφή πλούσια σε κορεσµένα λιπαρά
και χοληστερίνη, µπορεί να προκαλέσει
διατροφικό «σοκ» στον οργανισµό µας µε
δυσάρεστες συνέπειες. Η δυσπεψία και η
γαστρεντερίτιδα είναι από τις πιο κοινές
ανεπιθύµητες ενέργειες την ηµέρα του Πάσχα.
Επίσης, ο συνδυασµός κόκκινου κρέατος,
εντοσθίων και άφθονου αλκοόλ, µπορεί να
αυξήσει σηµαντικά τα επίπεδα ουρικού οξέος.
Ακόµη, υπάρχει επιβάρυνση της καρδιακής
λειτουργίας λόγω της απότοµης κατανάλωσης
µεγάλων ποσοτήτων «κακών» λιπαρών οξέων και
λόγω της υπερφαγίας.
Για τους παραπάνω λόγους, καλό είναι να υπάρχει
ένα µέτρο και η µετάβαση στις παλιές µας
διατροφικές συνήθειες, να είναι σταδιακή.

Χρήσιµα διατροφικά «µυστικά» για την ηµέρα
του Πάσχα
.
Το πρωινό την ηµέρα του Πάσχα δεν πρέπει να
παραλείπεται, ώστε να µην είναι άδειο το στοµάχι
µέχρι το µεσηµεριανό τραπέζι. Προτιµήστε γάλα
δηµητριακά πρωινού ολικής άλεσης, που θα σας
χορτάσουν!
.
Εάν στο σπίτι έχετε άφθονη ποσότητα από
πασχαλινά κουλουράκια ή τσουρέκι, µπορείτε να
δώσετε µέρος αυτών σε φίλους/συγγενείς και να
εντάξετε την υπόλοιπη ποσότητα σε µικρά σνακ
για δεκατιανό ή απογευµατινό γεύµα!
.
Στο µεσηµεριανό τραπέζι ξεκινήστε το γεύµα σας
µε σαλάτα και ψωµί ολικής άλεσης ή καστανό
ρύζι έτσι ώστε οι φυτικές ίνες που περιέχονται σε
αυτές τις τροφές να σας βοηθήσουν πιο γρήγορα
στο αίσθηµα του κορεσµού και να φάτε τελικά
µικρότερες ποσότητες αρνιού ή κατσικιού που
είναι πλούσιο σε κορεσµένα λιπαρά. Επίσης καλό
είναι να αποφύγετε την πέτσα.
.
Προσπαθήστε να µην τσιµπολογάτε καθώς
χάνετε τον έλεγχο και τελικά καταναλώνετε
περισσότερο φαγητό. Το µυστικό είναι να βάλετε
όλη την ποσότητα του φαγητού εξ’ αρχής στο
πιάτο σας (σε λογικές ποσότητες).
.
Πιείτε αλκοόλ µε µέτρο και καλύτερα προτιµήστε
ένα έως δύο ποτήρια κρασί. Καλό θα ήταν να
έχετε πάντα δίπλα σας κι ένα ποτήρι νερό, ώστε
να σας ξεδιψάσει αυτό, αντί του αλκοολούχου
ποτού.

ΓΛΟΥΤΕΝΗ:
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει
να πιστεύεται από πολλούς πως η
γλουτένη είναι βλαβερή για τον
οργανισµό, σε σηµείο που όλο και
µεγαλύτερος αριθµός ατόµων την
αποκλείει από τη διατροφή τους.
Μ Α Ρ Ι Α - Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α Γ ΡΑ Μ Μ Ε Ν ΟΥ
Α΄ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

Η γλουτένη αποτελεί ένα σύµπλοκο πρωτεϊνών
–της γλιαδίνης και της γλουτελίνης– οι οποίες είναι
ενωµένες µε το άµυλο σε κάποια δηµητριακά
όπως το κριθάρι, το σιτάρι, η σίκαλη. Είναι µία
πρωτεΐνη η οποία καθίσταται εν δυνάµει τοξική
στον καταναλωτή, στα πλαίσια όµως
νοσολογικών οντοτήτων, όπως η κοιλιοκάκη, η
δυσανεξία στη γλουτένη και η αλλεργία στα
σιτηρά. Με την αύξηση της κατανάλωσης των
δηµητριακών παγκοσµίως και ιδίως στον δυτικό
κόσµο, αλλά και λόγω της προσθήκης της
γλουτένης ως πρόσθετο σε άλλα τρόφιµα και
φάρµακα, τα κρούσµατα συµπτωµάτων έχουν
αυξηθεί, καθώς ασθενείς µε κάποια από τις
παραπάνω παθήσεις εµφανίζουν τις πρώτες
εκδηλώσεις της νόσου. Συγκεκριµένα, η
συχνότητα της κοιλιοκάκης έχει τετραπλασιαστεί
τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι η γλουτένη έχει γίνει
πλέον γνωστή σε ένα ευρύτερο κοινό.
Ποιοί κινδυνεύουν;
Άτοµα µε κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη γλουτένη
εµφανίζουν µια αυτοάνοση διαταραχή του
λεπτού εντέρου. Κατά την πρόσληψη της
γλουτένης, ο οργανισµός αντιδρά στη γλιαδίνη
προκαλώντας µια φλεγµονώδη αντίδραση και
οδηγώντας τελικά στην καταστροφή ή ατροφία
των λαχνών του εντέρου. Καθώς οι λάχνες αυτές
είναι απαραίτητες για την απορρόφηση
θρεπτικών συστατικών, µετάλλων, λιποδιαλυτών
βιταµινών (A, D, E, K), οι ασθενείς αυτοί

εµφανίζουν συµπτώµατα όχι µόνο από τη
φλεγµονώδη αντίδραση αλλά και από την
έλλειψη των στοιχείων αυτών της διατροφής.
Τα συµπτώµατα λοιπόν κυµαίνονται από
γαστρεντερικά (διάρροιες, λιπαρά κόπρανα,
κοιλιακός πόνος και φούσκωµα) µέχρι και
συστηµατικά λόγω δυσαπορρόφησης θρεπτικών
ουσιών (όπως αναιµία, κόπωση, καχεξία,
οστεοπενία ή/και οστεοπόρωση). Σε αυτή την
οµάδα ασθενών λοιπόν, είναι σχεδόν απαραίτητο
να αποκλειστεί η γλουτένη από τη διατροφή τους
µιας και, ανάλογα µε το βαθµό ευαισθησίας, τα
συµπτώµατα µπορεί να αποβούν πολύ σοβαρά.
Τι γίνεται µε τους υπόλοιπους;
Η ανεπαρκής πληροφόρηση που υπήρχε µέχρι
πρόσφατα για την κοιλιοκάκη και την γλουτένη
έχει δηµιουργήσει την πεποίθηση ότι η γλουτένη
είναι τοξική για όλους και θα πρέπει να
αποφεύγεται. Σε αυτό έχει συµβάλλει και η
αύξηση των προϊόντων µε την ταµπέλα «Χωρίς
Γλουτένη», αλλά και η υιοθέτηση ανάλογων
προγραµµάτων δίαιτας από διάφορους
διάσηµους στην Ελλάδα και κυρίως στο
εξωτερικό. Οι δίαιτες αυτές υπόσχονται γρήγορη
απώλεια βάρους, περισσότερη ενέργεια και
γενικότερα ένα αίσθηµα ευεξίας. Είναι έτσι λογικό
να κερδίζουν όλο και περισσότερους πιστούς, σε
µια εποχή που η βελτίωση της υγείας αποτελεί τη
µεγαλύτερη πρόκληση και απασχολεί πολλούς.

Τι σηµαίνει µια τέτοια δίαιτα;
Η γλουτένη είναι τόσο κοινή, που τη συναντούµε,
πέρα από τα δηµητριακά, το ψωµί, τα ζυµαρικά,
τη µπίρα, και σε µερικά κατεψυγµένα προϊόντα,
σάλτσες, συµπληρώµατα βιταµινών. Ακόµα και
κάποια φάρµακα και οδοντόκρεµες είναι
δυνατόν να την περιέχουν ως συστατικό. Τα
προϊόντα χωρίς γλουτένη έχουν πλέον
πολλαπλασιαστεί στην αγορά, ωστόσο αν κανείς
είναι αποφασισµένος να ακολουθήσει µια τέτοια
δίαιτα, θα πρέπει να αποκλείσει µεγάλες οµάδες
τροφίµων από τη διατροφή του. Ανεξάρτητα
όµως από αυτό, έχει βρεθεί ότι τα τρόφιµα
χωρίς γλουτένη στερούνται σε µεγάλο βαθµό
φυτικές ίνες και µέταλλα. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται
κατά κανόνα ανεπάρκεια σε βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία απαραίτητα για τον οργανισµό.
Όσον αφορά την απώλεια κιλών, η ίδια η
γλουτένη δεν επηρεάζει άµεσα το σωµατικό
βάρος.

Μάλλον αυτό εξαρτάται απ' τον τρόπο που
αντικαθιστά κανείς τα τρόφιµα που αποφεύγει.
Εποµένως, είναι πιθανό και το ενδεχόµενο
κάποιος να πάρει κιλά µε µια τέτοια δίαιτα.
Το οικονοµικό κόστος
Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση προϊόντων
ειδικών διατροφικών αναγκών, τα τρόφιµα
χωρίς γλουτένη είναι αρκετά ακριβότερα σε
σχέση µε τα υπόλοιπα. Η ανάγκη παραγωγής
αυτών κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες και
σε ειδικές εγκαταστάσεις, σε συνδυασµό µε τους
πολλαπλούς ελέγχους και την υποχρέωση να
φέρουν έναν αριθµό πιστοποιήσεων αυξάνει το
κόστος παραγωγής, άρα και την τιµή τους στην
αγορά. Η σχέση αυτή των τιµών έχει µελετηθεί
και έχει φανεί πως τα προϊόντα χωρίς γλουτένη
µπορεί να είναι έως και 250% ακριβότερα σε
κάποιες χώρες.

Η Σ Ω Σ Τ Η ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η ∆ Ι Κ Α Ι ΟΛΟ Γ Η Μ Ε Ν Α Ε Ι Ν Α Ι ΤΟ
ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΗΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Γ Ι Α ΑΥ Τ Η Ν Α Ε Ι Ν Α Ι Σ Ω Σ Τ Η Κ Α Ι
ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΗΓΕΣ

Συµπεράσµατα
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η δίαιτα χωρίς
γλουτένη αποτελεί σωτήρια θεραπεία για τους
ασθενείς µε κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη
γλουτένη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η γλουτένη
δεν απειλεί µε κανέναν τρόπο τον οργανισµό.
Εποµένως είναι άσκοπο να επιβαρυνθεί κανείς
οικονοµικά ακολουθώντας µια τέτοια διατροφή
η οποία περιορίζει τις επιλογές σε τρόφιµα και
κατά πάσα πιθανότητα θα έχει µηδαµινό όφελος
ή µπορεί και να είναι επιζήµια. Η σωστή
διατροφή δικαιολογηµένα είναι το κύριο µέληµα
όλων µας, εποµένως θα πρέπει η ενηµέρωση
µας για αυτή να είναι σωστή και από έγκυρες
πηγές. Τέλος, θα πρέπει πάντα να θυµόµαστε ότι
κάθε οργανισµός είναι ξεχωριστός και
επωφελείται µε διαφορετικούς τρόπους.

ΠΟΙΑ ∆ΙΑΙΤΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ;
Νοµίζω πως το σωστό ερώτηµα δεν
είναι ποια δίαιτα είναι καλύτερη,
αλλά ποια δίαιτα είναι καλύτερη για
σένα!
ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
∆ Ι Α Ι ΤΟΛΟ ΓΟ Σ - ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ ΟΛΟ ΓΟ Σ M . S C . ,
papachristos@mednutrition.gr,
w w w. m e d N u t r i t i o n . g r

Επηρεάζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
την κατανάλωση φαγητού;
Πολλά έχουν γραφτεί γύρω από τις δίαιτες
χαµηλών υδατανθράκων, οι οποίες
υποστηρίζουν ότι όταν µειώνεις τους
υδατάνθρακες (ψωµί, ρύζι, µακαρόνια),
θεωρητικά µειώνεται και η όρεξη. ∆εν πεινάς
τόσο και έτσι τρως λιγότερο, µε αποτέλεσµα να
χάνεις βάρος.
Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, υπάρχει ένας
αυξανόµενος αριθµός στοιχείων που δείχνουν
ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες µπορεί να
έχουν µεγαλύτερη επίδραση στο πόσο τρώµε,
απ’ ό,τι η φυσιολογική πείνα. Παράγοντες, όπως
πόσο φαγητό υπάρχει στο τραπέζι ή στο πακέτο
που αγοράσαµε ως προσφορά, το πόσο
µεγάλες ποσότητες τρώνε οι άνθρωποι γύρω
µας ή το πόσο µεγάλα είναι τα πιάτα µας,
παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο.
Μερίδες: Το µέγεθος ...µετράει!
Ερευνητές παρατήρησαν ότι το µέσο µέγεθος
του πιάτου του γεύµατος το 1950 είχε διάµετρο
22 εκατοστά. Τη δεκαετία του ‘80 αυξήθηκε σε
27 εκατοστά, µε τη διάµετρο σήµερα να έχει

φθάσει στο εντυπωσιακό νούµερο των 32
εκατοστών. Η αύξηση της παχυσαρκίας
ακολουθεί παράλληλη πορεία µε την αύξηση
του µεγέθους του πιάτου του γεύµατος.
Σύµπτωση; Μερικοί νοµίζουν πως δεν είναι. M
ειώνοντας την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 8
εκατοστά από το πιάτο του γεύµατος, µπορεί να
είναι το πρώτο βήµα στην απώλεια βάρους.
Μπορεί όµως η απώλεια βάρους να είναι κάτι
τόσο απλό; Χωρίς περίεργα πλάνα διατροφής;
Χωρίς απαγορευµένα τρόφιµα ή ειδικές
συνταγές;
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι
εξαιρετικά ισχυροί
Πρώτο πείραµα: Μήπως χορταίνουµε µε το
µάτι;
Υπάρχει ένα πολύ γνωστό πείραµα το οποίο
αποδεικνύει ότι δεν σας λέει το στοµάχι σας πότε
χορταίνετε αλλά τα µάτια σας. Στα άτοµα αυτά
ζητήθηκε να καταναλώσουν ένα µπολ µε σούπα,
και µετά να βαθµολογήσουν πόσο χορτάτοι
αισθάνονταν. Όµως κάποια από τα µπολ, κρυφά
ξαναγεµίζονταν από κάτω, καθώς τα άτοµα
έτρωγαν τη σούπα.

Τα άτοµα µε τα µπολ που δεν τελείωνε η σούπα,
κατέληξαν να φάνε 73% περισσότερη σούπα, αλλά
βαθµολόγησαν το επίπεδο κορεσµού τους
ακριβώς το ίδιο µε τους υπόλοιπους, που έφαγαν
κανονική ποσότητα. Έτσι κι αλλιώς το µόνο που
έφαγαν ήταν ένα µπολ σούπας.
Φαίνεται ότι αποφασίζουµε πόσο θα φάµε, όχι
βάσει του πόσο πεινάµε, ή πόσο χορταστικό είναι
το φαγητό, αλλά και βάσει οπτικών ερεθισµάτων,
τα οποία µπορεί να είναι παραπλανητικά.

Ωστόσο τα άτοµα στα οποία δόθηκε το µεγάλο
κουτί έφαγαν 35% περισσότερο ποπ κόρν από
αυτούς που τους δόθηκε µικρότερο κουτί.
Φαίνεται ότι οι µόνοι που τρώνε πραγµατικά βάσει
της όρεξής τους είναι τα βρέφη και τα µικρά
παιδιά. Έρευνα έδειξε ότι τα 3χρονα παιδιά δεν
επηρεάζονται από τα µεγέθη της µερίδας και
τρώνε σύµφωνα µε την όρεξή τους. Όταν όµως
γίνουν πέντε, θα φάνε περισσότερο, αν τους δοθεί
µεγαλύτερη ποσότητα φαγητού.

∆εύτερο πείραµα: Μήπως το µέγεθος του
πιάτου µετράει;
Υπάρχει και άλλο ένα πείραµα που δείχνει ότι τρως
περισσότερο από ένα µεγάλο πιάτο, ακόµα και αν
δεν σου αρέσει το φαγητό. Σε αυτό το πείραµα,
αντικατέστησαν το ποπ κορν σε ένα σινεµά, µε
µπαγιάτικο ποπ κορν δύο εβδοµάδων. Οι
άνθρωποι διαµαρτύρονταν για το πόσο χάλια
ήταν το ποπ κορν.

Τι θα πρέπει να επισηµάνουµε

Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε το εξής: Επειδή
δεν είσαστε υπέρβαροι, δεν σηµαίνει ότι
καταναλώνετε τη σωστή για εσάς µερίδα. Αν οι
υπερµεγέθεις µερίδες, αισθάνεστε ότι σας εθίζουν
στο παραπάνω φαγητό, µπορεί να έχετε
ασυνείδητα µειώσει τις πιο θρεπτικές τροφές, π.χ.
φρούτα ή πρωινό, ως θερµιδικό αντιστάθµισµα.
Έτσι, µπορείτε µεν να διατηρείτε το βάρος σας, εις
βάρος όµως της σωστής θρέψης του οργανισµού
σας. Αυτό το τελευταίο, θα πρέπει να γίνει τροφή
για σκέψη.

Π Ο Ι Α ∆ Ι Α Ι ΤΑ Ε Ι Ν Α Ι Η Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η ;
ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ
ΜΕ ΠΡΑΣΑ & ∆ΑΜΑΣΚΗΝΑ
ΥΛΙΚΑ (για 6 άτοµα)

2 κουταλιές ψιλοκοµµένος ΑΝΗΘΟΣ
250 γρ. χωρίς κουκούτσι ∆ΑΜΑΣΚΗΝΑ
5 κουταλιές ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
1 κιλό πλυµένα & καθαρισµένα, κοµµένα σε
κοµµάτια
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΛΑΤΙ και ΠΙΠΕΡΙ
700 γρ.κοµµένα ΠΡΑΣΑ
4 µπαστουνάκια ψιλοκοµµένο ΣΕΛΕΡΙ
2 κουταλιές χυµό από ΛΕΜΟΝΙ

Βαθµός δυσκολίας (από 1 - 5): 1 - ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ
Χρόνος παρασκευής: 30 ΛΕΠΤΑ
Χρόνος µαγειρέµατος: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.Σοτάρετε σε κατσαρόλα σε µέτρια φωτιά, τα
καλαµαράκια µε το ελαιόλαδο.
Σβήνετε µε το χυµό λεµονιού, προσθέτετε και 1 φλιτζάνι
νερό και τα αφήνετε να βράσουν σε µέτρια φωτιά ½
ώρα.
2.Προσθέτετε τα πράσα, το σέλερι, τα κρεµµυδάκια, τον
άνηθο, το αλάτι, το πιπέρι και τα αφήνετε να
σιγοβράσουν όλα µαζί ½ ώρα.
Αν χρειαστεί, ρίχνετε λίγο νερό.
3.Προσθέτετε τα δαµάσκηνα, ½ φλιτζάνι νερό,
δυναµώνετε λίγο τη φωτιά και βράζετε 10 λεπτά ακόµη.
Σερβίρετε αµέσως. !

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

zervou@mednutrition.gr / www.mednutrition.gr

Η συνταγή αυτή αποτελεί εξαιρετική επιλογή για
εσάς που αγαπάτε τα θαλασσινά, ακόµα και κατά
την περίοδο της νηστείας, καθώς εκτός από την
ευκολία στην εκτέλεση είναι κι ένα πιάτο µε µεγάλη
θρεπτική αξία. Τα καλαµαράκια αποτελούν πηγή
πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, προσφέροντας
παράλληλα σηµαντική ποσότητα βιταµινών και
ιχνοστοιχείων. Επιπλέον, τα λαχανικά του σας
προσφέρουν πληθώρα βιταµινών, όπως βιταµίνη Α
για καλή όραση αλλά και βιταµίνη C, η οποία
ενισχύει το ανοσοποιητικό σας σύστηµα. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στη συνταγή, το οποίο δε συναντάµε
συχνά, αποτελούν τα δαµάσκηνα που έρχονται να
δώσουν µια πιο γλυκιά γεύση και παράλληλα
θρεπτική αξία στο πιάτο, καθώς σας προσφέρουν
φυτικές ίνες που διατηρούν την καλή υγεία του
πεπτικού σας. Καλή απόλαυση!

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτοµα)
• 1 φλιτζανάκι ΚΡΑΣΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
• 25 γρ.αποξηραµένα και µουσκεµένα
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ άγρια
• 2 κουταλιές ΞΥ∆Ι ΜΠΑΛΣΑΜΙΚΟ
•½ κιλό ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
• ΑΛΑΤΙ και ΠΙΠΕΡΙ
• 2 µέτρια τριµµένα ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ
• 6 κουταλιές της σούπας ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
• 300 γρ. ΡΥΖΙ κατάλληλο για ριζότο
• 1 φλιτζάνι χυµό ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
Βαθµός δυσκολίας (από 1 - 5): 4 - ∆ΥΣΚΟΛΗ
Χρόνος παρασκευής: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ
Χρόνος µαγειρέµατος: 25 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Πλένετε καλά τα παντζάρια. Τα βάζετε σε ταψί και τα
περιχύνετε µε τον χυµό και το ξύδι.
Τα σκεπάζετε και τα ψήνετε 1 1/2 ώρα στους 200
βαθµούς.
Τα ξεφλουδίζετε.
Κόβετε ένα από τα παντζάρια σε µικρούς κύβους και
λιώνετε τα υπόλοιπα.
2. Σωτάρετε τα κρεµµύδια µε το λάδι, προσθέτετε το
ρύζι, τα µανιτάρια και ανακατεύετε.
3. Όταν το ρύζι γίνει διάφανο, σβήνετε µε το κρασί και
όταν εξατµισθεί προσθέτετε τον πουρέ παντζαριών.
4. Όταν το ρύζι έχει βράσει, προσθέτετε τους κύβους
από τα παντζάρια, ανακατεύετε και σερβίρετε.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

zervou@mednutrition.gr / www.mednutrition.gr
Το πιάτο αυτό έχει ως κύριο συστατικό το ρύζι το οποίο
σας προµηθεύει µε υδατάνθρακες για ενέργεια αλλά
και φυτική πρωτεΐνη. Ολοκληρώνεται δε µε το παντζάρι,
το οποίο αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταµινών και
ιχνοστοιχείων, απαραίτητα για τη νευρική και µυϊκή
λειτουργία του οργανισµού. Ταυτόχρονα, τα µανιτάρια
που περιέχει είναι τροφή πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες
και φυτικές ίνες, συστατικά που θα σας βοηθήσουν να
χορτάσετε καλύτερα, περιέχουν φώρφορο για γερά
οστά και ψευδάργυρο για τη σωστή ανάπτυξη του
οργανισµού. ∆οκιµάστε λοιπόν νέες γεύσεις και
εµπλουτίστε τη διατροφή σας µε θρεπτικές επιλογές,
ακόµη και αν νηστεύετε! Καλή απόλαυση!

32

33

Μ Ι Κ ΡΑ
& Ε Ν ∆ Ι ΑΦ Ε Ρ Ο Ν ΤΑ
Μ Α Ν Ω Λ Η Σ Τ Σ ΟΧ ΑΤΖ Η Σ
SENIOR CLINICAL LECTURER AND CONSULTANT HEPATOLOGIST, ROYAL FREE HOSPITAL
mtsochatzis@med.uoa.gr

Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ GLECAPREVIR-PIBRENTASVIR ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C ΚΑΙ
ΓΟΝΟΤΥΠΟ 1 Η 3
Τα Glecaprevir και Pibrentasvir είναι αντιϊκά µε δράση σε όλους τους γονοτύπους της χρόνιας ηπατίτιδας C
(ΧΗC), µε πολύ υψηλό ουδό αντίστασης. Σε µια πολυκεντρική τυχαιοποιηµένη µελέτη που δηµοσιεύτηκε
στο New England Journal of Medicine (2018;378:354-69), εκτιµήθηκε ο συδυασµός τους σε θεραπευτικό
σχήµα 8 και 12 εβδοµάδων σε ασθενείς µε γονότυπο 1 ή 3 χωρίς κίρρωση. Ασθενείς µε γονότυπο 1
τυχαιοποιήθηκαν 1:1 να λάβουν συνδυασµό Glecaprevir-Pibrentasvir άπαξ ηµερησίως για 8 ή 12
εβδοµάδες. Ασθενείς µε γονότυπο 3 τυχαιοποιήθηκαν 2:1 να λάβουν είτε συνδυασµό Glecaprevir-Pibrentasvir είτε sofosbuvir-daclatasvir για 12 εβδοµάδες. Επιπρόσθετοι ασθενείς µε γονότυπο 3 έλαβαν µη
τυχαιοποιηµένα Glecaprevir-Pibrentasvir για 8 εβδοµάδες. Το πρωταρχικό καταληκτικό σηµείο της µελέτης
ήταν η µόνιµη ιολογική ανταπόκριση 12 εβδοµάδες µετά το τέλος της θεραπείας. Συνολικά, έλαβαν
θεραπεία 1208 ασθενείς. Η µόνιµη ιολογική ανταπόκριση σε ασθενείς µε γονότυπο 1 ήταν 99.1% σε όσους
έλαβαν θεραπεία 8 εβδοµάδων και 99.7% σε όσους έλαβαν θεραπεία 12 εβδοµάδων. Ασθενείς µε
γονότυπο 3 που ελάβαν θεραπεία 12 εβδοµάδων µε Glecaprevir-Pibrentasvir είχαν µόνιµη ιολογική
ανταπόκριση σε ποσοστό 95% ενώ όσοι έλαβαν sofosbuvir-daclatasvir είχαν 97%. Ασθενείς µε γόνότυπο 3
που έλαβαν Glecaprevir-Pibrentasvir για 8 εβδοµάδες είχαν µόνιµη ιολογική ανταπόκριση σε ποσοστό
95%. Το ποσοστό των ασθενών που διέκοψε θεραπεία λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν λιγότερο από
1%. Συµπερασµατικά, η θεραπεία µε Glecaprevir-Pibrentasvir άπαξ ηµερησίως έχει πολύ υψηλά ποσοστά
µόνιµη ς ιολογικής ανταπόκρισης σε µη κιρρωτικούς ασθενείς µε ΧΗC και γονότυπο 1 ή 3.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ NGM282 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ
ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ
Η µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα αποτελεί χρόνια ηπατική νόσο µε αυξανόµενη επίπτωση χωρίς
εγκεκριµένη θεραπεία. Το FGF19 είναι µια ορµόνη η οποία ρυθµίζει τη σύνθεση των χολικών οξέων και την
οµοιόσταση του σακχάρου. Σε µια τυχαιοποιηµένη, διπλή τυφλή µελέτη φάσης ΙΙ µε χρήση εικονικού
φαρµάκου που δηµοσιεύτηκε στο Lancet (2018;391:1174-85), εκτιµήθηκε η ασφάλεια και
αποτελεσµατικότητα του NGM282, που αποτελεί συνθετικό ανάλογο του FGF19. Κύρια κριτήρια εισόδου
στη µελέτη ήταν ο συνδυασµός σταδίου ίνωσης 1-3, ηπατικό λίπος >8% και NAFLD Activity Score
τουλάχιστον 4. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 3 mg ή 6 mg υποδορίως NGM282 ή σε εικονικό φάρµακο.
Το πρωταρχικό καταληκτικό σηµείο ήταν η διαφορά στην ηπατική στεάτωση υπολογισµένη µε µαγνητική
τοµογραφία, µε ασθενείς που είχαν τουλάχιστον 5% ελάττωση στο ποσοστό ηπατικού λίπους να
θεωρούνται ότι ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Συµπεριλήφθηκαν συνολικά 82 ασθενείς. Στις 12
εβδοµάδες, 74% των ασθενών που έλαβαν 3 mg και 79% των ασθενών που έλαβαν 6 mg είχαν ελάττωση
του ηπατικού λιπους κατά τουλάχιστον 5% έναντι µόλις 7% στην οµάδα εικονικού φαρµάκου. Ανεπιθύµητα
συµβάντα ήταν συχνότερα στην οµάδα που έλαβαν ενεργό θεραπεία, µε συχνότερα διάρροια, ναυτία,
κοιλιακό άλγος και τοπική αντίδραση στο σηµείο της υποδόριας ένεσης. Συµπερασµατικά, η θεραπεία µε
NGM282 είχε σαν αποτέλεσµα την ταχεία και σηµαντική ελάττωση του ποσοστού ηπατικού λίπους, µε
ανεκτό προφίλ ασφάλειας. Περαιτέρω µελέτες θα ερευνήσουν τη µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα και
ασφάλεια του φαρµάκου.

Χορηγοί & ∆ωρητές

Λάβαµε τα κάτωθι ποσά & Ευχαριστούµε:

Αγοραστού Πολυξένη, Θεσσαλονίκη
Αθανασιάδου Μαγδαληνή, Αστακός
Αραµπατζή Αντωνία, Ηλιούπολη
Αρβανίτη Βασιλική, Ν. Φάληρο
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης, Αθήνα
Βασιλόπουλος Αθανάσιος, Πάτρα
µοναχή Βερονίκη, Μάκρη Αλεξανδρούπολης
Βήχου Σοφία, Μεταµόρφωση
Βότση Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Λήµνος
Βότση Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Λήµνος
Γιαννόπουλος Θεόδωρος, Υµηττός
Γκόνου Μαρία, Καπανδρίτι
Γραµµατικός Κωνσταντίνος, Πρέβεζα
∆ερµεντζόγλου Φλώρα, Ν. Σµύρνη
∆ήµας Ιωάννης, Ηράκλειο
∆ιακοδηµήτρη Αναστασία, Πολιτεία
∆ιακοδηµήτρη Ελεωνόρα, Κηφισιά
∆ιακοδηµήτρης Ανέστης, Κηφισιά
∆οντάς Χαράλαµπος & Έφη, Αµφίκλεια
Ηλιάδου Αναστασία, Πτολεµαΐδα
Ιωαννίδου Χριστίνα, Καβάλα
Καλφούτζος Γεώργιος, Αγριά Βόλου
Καραβίδα Αµαλία, Θεσσαλονίκη
Καραµανώλη Άννα, Λάρισα
Καράµπελα Ευφροσύνη, Αθήνα
Καραολίδης Χαράλαµπος, Μελίσσια
Κατσιούλα Αλεξάνδρα, Αθήνα
Κοκόση Κωνσταντία, Αγ. Παρασκευή
Κοπανάκης Στυλιανός, Ρέθυµνο
Κρίθης Βασίλειος, Σταµάτα
Κτιστάκη Μαρία, Χανιά
Κώνστας Επαµεινώνδας, Παπάγου
Λαδόπουλος Ιωσήφ, Θεσσαλονίκη
Λαµπρόπουλος Λάµπρος, Ηλιούπολη

30€
50€
20€
50€
20€
30€
100€
30€
25€
30€
20€
20€
20€
20€
20€
30€
30€
40€
100€
100€
30€
50€
50€
20€
20€
20€
30€
20€
20€
50€
30€
20€
20€
25€

Λεβέντης Χρήστος, Ν. Ηράκλειο
15€
Λιάγκουρας Άγγελος, Αρχαία Ολυµπία
30€
Μαρινάτου Ελένη, Πικέρµι
20€
Μαυρίδης Σταύρος, Μεταµόρφωση
20€
Μπάλλας Σπύρος, Ν. Ιωνία
20€
Μπαραµπούτη Σύλβια, Αθήνα
20€
Μπέλλου Αριστέα – Λία, Θεσσαλονίκη
50€
Μπερίνος ∆ηµήτριος, Παπάγου
20€
Μυστακίδης Κωνσταντίνος, Σέρρες
50€
Νταϊλιάνας Απόστολος, Χαλάνδρι
50€
Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Ζωγράφου
30€
Οικονόµου Μιχαήλ, Αθήνα
20€
Παπαδηµούλη Μαρία, Γλυφάδα
20€
Πετροπαναγιωτάκης Χρήστος, Ν. Ερυθραία 20€
Πολυκράτης Χρήστος, Παλλήνη
20€
Πρεβενιός Βασίλειος, Αµοργός
50€
Ρήγα Κωνσταντίνα, Φιλοθέη
20€
Ριζοκώστα – Αγγέλη Ζωή, Ν. Ηράκλειο
50€
Σιδερέα Φανή, Ρόδος
20€
Σινόπουλος Ιωάννης, Βριλήσσια
20€
Σουσούδη Μαριέτα, Ρόδος
40€
Ταµβακολόγος Γεώργιος, Σπάρτη
100€
Τζιτζή ∆ήµητρα, Χαλάνδρι
50€
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, Π. Φάληρο 50€
Τριάντος Χρήστος, Πάτρα
50€
Τσουράπας Γεώργιος, Βόλος
20€
Φορτοτήρα Παρασκευή, Θεσσαλονίκη
20€
Φύσσας Χρήστος, Π. Ψυχικό
20€
Φωτουλάκη Μαρία, Θεσσαλονίκη
20€
Χιωτέλλης Μιχάλης, Μυτιλήνη
50€
Χρηστιάς Ηλίας, Πάτρα
50€
Χρήστου ∆ήµητρα, Κόρινθος
20€
Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος, Αθήνα
20€
Ψαθά Παναγιώτα, Τρίπολη
50€

In memoriam
Ευαγγελία Π. Καραµανώλη, Αθήνα
Μνήµη Βασιλείου Φίλια
Πολυξένη Σίµου, Χαλάνδρι
Μνήµη ∆ηµήτρη Γ. Καραµανώλη
Λάζαρος Κολαξής, Βόλος
Μνήµη ∆ηµήτρη Γ. Καραµανώλη
∆ηµήτριος Λεβέντης, Ν. Ηράκλειο
Μνήµη ∆ηµήτρη Γ. Καραµανώλη
∆ήµητρα Τζιτζή, Χαλάνδρι
Μνήµη ∆ηµήτρη Γ. Καραµανώλη
& Χάρη Τζάθα
Κωνσταντίνα Παρασκευά, Αθήνα
Μνήµη Ιωάννη Καραγιάννη

100€
50€
50€
30€
100€
50€

