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Καινοτομία.
Φανταστείτε τις δυνατότητες.

Στη Janssen, κάνουμε μεγάλα όνειρα.
 
Φανταζόμαστε μια εποχή όπου οι ασθένειες θα θεραπεύονται πριν καν 
εκδηλωθούν. Μια εποχή που όσοι έχουν ανάγκη, θα έχουν πρόσβαση  
σε φάρμακα που σώζουν ζωές, όπου κι αν βρίσκονται.  
Μια εποχή που οι θεραπείες θα είναι τόσο απλές, που οι άνθρωποι  
θα περνούν περισσότερο χρόνο κάνοντας αυτά που αγαπούν.
 
Πρόκειται για μια εντελώς καινοτόμο προσέγγιση στην αντιμετώπιση, 
πρόληψη και αναστολή των ασθενειών, τώρα και στο μέλλον.
 
Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους ερευνητές από κάθε τομέα, 
μεταφράζουμε τα μεγάλα οράματα σε λύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. 
Επειδή οι ασθενείς περιμένουν.
 
Είμαστε η Janssen. Συνεργαζόμαστε με όλον τον κόσμο για την υγεία όλων.
 
Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα http://www.janssen.com/greece/

Στην εικόνα απεικονίζονται μοντέλα που χρησιμοποιούνται για εικαστικούς λόγους μόνο.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 15121 Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
http://www.janssen.com/greece/
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Αγαπητοί,

Σκεφτήκατε άραγε ποτέ πως καταλήγουμε μεγαλώνοντας να επιθυμούμε όλα 
εκείνα τα «μαμαδίστικα» φαγητά που μας έφερναν δάκρυα και αναγούλα (όχι 
πάντα με αυτή τη σειρά); Σίγουρα ένα αμυδρό χαμόγελο χάραξε την ένοχη συ-
νείδησή σας, αναθυμούμενοι  τις εκκωφαντικές τσιρίδες που συντάραξαν τη γει-
τονιά σας στο άκουσμα ότι ενώ ήταν να φάτε τηγανιτές πατάτες ξαφνικά βλέπατε 
κουνουπίδι στο μεσημεριανό τραπέζι. Ευτυχείτε τώρα κάθε φορά που ανοίγετε 
το ψυγείο για ένα απογευματινό σνακ ένοχο ή μη… ή μεταμεσονύχτιο ή πρωινό 
ή κάθε ώρας εν τέλει, καθώς διαπιστώνετε πως η υγιεινή διατροφή ή ασυνείδητα 
η διατροφή που μας προσέφερε η μητέρα μας, είναι συνειδητό  πια κομμάτι μας. 
Γιατί το φαγητό είναι απόλαυση. Όπως ευφυώς είπε ο Luciano Pavarotti, «Ένα από 
τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να στα-
ματάμε αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό».
Είστε τυχεροί όμως γιατί για όλα τα παραπάνω και για ακόμα περισσότερα μπο-
ρείτε να τα μάθετε στο τεύχος που ακολουθεί… και επειδή κατά τον Πωλ Βαλερύ 
πρέπει «Πάντα να ξαναρχίζεις» να σας ενημερώσουμε ότι λόγω σχετικών αλλαγών 
και νέων συνεργασιών,  το τεύχος μας θα κυκλοφορήσει 2 φορές για φέτος με 
ανανεωμένη μορφή και νέο εκδοτικό οίκο. 
Καλό καλοκαίρι, πολλά υγρά, πολλά φρέσκα φρούτα και λαχανικά!

Βαγγέλης Χολόγκιτας



μητέρα-εγκυμοσύνη-διατροφή-παιδί 04 Μαρία Ζερβού, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,  
zervou@mednutrition.gr, www.medNutrition.gr

Η διατροφή της μητέρας επηρεάζει 
σε πολλαπλά επίπεδα  
τη διατροφή του παιδιού  
αλλά και τη σχέση που αυτό  
θα αποκτήσει με το φαγητό.  
Αυτό ξεκινά ήδη από την περίοδο  
της εγκυμοσύνης  
και προεκτείνεται έως  
και την ενηλικίωση  
του παιδιού
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 άρθρο Ο πολυπαραγοντικός ρόλος 
της μητέρας στη σχέση  

παιδιού με το φαγητό

Η διατροφή της μητέρας  
κατά την εγκυμοσύνη
  Το ότι η διατροφή της εγκύου παίζει σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του εμβρύου πιθανότατα το γνωρίζετε. 
Ξέρατε όμως ότι η ποικιλία στη διατροφή της μαμάς 
ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης σχετίζεται με 
διευρυμένες γευστικές προτιμήσεις του παιδιού στη 
μετέπειτα ζωή του;

  Συγκεκριμένα, έρευνες δείχνουν ότι το έμβρυο έρχεται 
σε επαφή με τις γεύσεις που δοκιμάζει η μητέρα μέσω 
του πλακούντα. Κάπως έτσι, αυτή η πρόωρη εμπειρία 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες πιθανότητες απο-
δοχής νέων τροφίμων κατά τη βρεφική ηλικία.

Οι επιδράσεις στη βρεφική ηλικία

  Η μητέρα μπορεί να επηρεάσει έμμεσα τις πιθανότη-
τες να αναπτύξει το παιδί παιδική παχυσαρκία και με 
την απόφασή της να θηλάσει, αφού ο θηλασμός, πέραν 
των φυσιολογικών του ωφελειών στο παιδί (σε επίπεδο 
ανάπτυξης, ανοσολογικής προστασίας κ.λπ.) σχετίζε-
ται και με χαμηλότερο κίνδυνο για παχυσαρκία στην 
παιδική ηλικία σύμφωνα με πλήθος επιδημιολογικών 
μελετών. Παρότι οι μηχανισμοί δεν είναι απόλυτα κα-
τανοητοί ακόμα, φαίνεται πώς τα μωρά που θηλάζουν 
αναπτύσσουν με διαφορετικό τρόπο το γαστρεντερι-
κό τους σύστημα ώστε τελικά απορροφούν περισσό-
τερα θρεπτικά συστατικά μεγαλώνοντας. Παράλληλα, 
ο θηλασμός φαίνεται να σχετίζεται και με μεγαλύτερη 
αποδοχή των νέων τροφίμων, όπως τα λαχανικά, αφού 
οι γεύσεις της μητέρας περνούν μέσω του μητρικού γά-
λακτος και στο παιδί. 

  Τέλος, ο θηλασμός βοηθά ένα παιδί να ελέγχει καλύτερα 
την ενεργειακή του πρόσληψη.

  Εκτός του θηλασμού, οι τακτικές που ακολουθεί η μη-
τέρα στο τάισμα του παιδιού κατά τη μετάβαση στην 
κατανάλωση στερεών τροφίμων επηρεάζει σημαντικά 
τη διατροφική του συμπεριφορά αλλά και το βάρος του. 
Έρευνες δείχνουν ότι ένας πιο «αυταρχικός» τρόπος σί-
τισης, όπου το παιδί πιέζεται να ολοκληρώσει το γεύμα 
του και η μητέρα έχει πιο πιεστικό και περιοριστικό χα-
ρακτήρα (όπως το να απαγορεύει συγκεκριμένα τρόφι-
μα ή να πιέζει το παιδί να ολοκληρώσει το γεύμα του), 
οδηγούν σε χειρότερες διατροφικές συνήθειες, ακόμα 
και αν οι περιορισμοί αυτοί γίνονται με καλό σκοπό. 

Διαμόρφωση των διατροφικών  
συνηθειών του παιδιού
  Η παιδική ηλικία είναι κατά κύριο λόγο η περίοδος όπου 

διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό οι διατροφικές συ-
νήθειες του παιδιού, συνήθειες που πολύ πιθανόν να το 
ακολουθούν στην υπόλοιπη ζωή του. Το οικογενειακό 
περιβάλλον αλλά και η διατροφή της μητέρας, πιο συ-
γκεκριμένα, λόγω και του ρόλου της ως κύριου φροντι-
στή της διατροφής του παιδιού, παίζουν ουσιώδη ρόλο 
σε αυτή τη διαδικασία. Δείτε παρακάτω ποιοι παράγο-
ντες επηρεάζονται:

 
 • Γευστικές προτιμήσεις του παιδιού

  Οι γεύσεις που επιλέγει και προτιμά ένα παιδί δεν είναι και 
τόσο τυχαίες –αντιθέτως σχετίζονται με τις γευστικές προ-
τιμήσεις και των γονιών. Ένα απλό παράδειγμα μπορεί να 
είναι η αποφυγή κάποιων τροφίμων, όπως π.χ. το ψάρι ή 
τα όσπρια, από ένα παιδί όταν αυτά τα συγκεκριμένα τρό-
φιμα δεν είναι και στις προτιμήσεις των γονιών και έτσι δεν 
εμφανίζονται συχνά στο οικογενειακό τραπέζι. Αντίστοιχα, 
η παρουσία υγιεινών τροφίμων όπως φρούτων και λαχανι-
κών, εύκολα προσβάσιμων στο παιδί, σχετίζεται με υψηλό-
τερη κατανάλωσή τους.

   Σε γενικές γραμμές, η έκθεση ενός παιδιού σε νέα τρόφιμα 
και η επανάληψή τους στο διαιτολόγιό του είναι πολύ ση-
μαντικά προκειμένου να τα καταναλώσει τελικά. Έρευνες 
δείχνουν ότι τα παιδιά μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 20 
αποτυχημένες προσπάθειες προκειμένου να δοκιμάσουν 
ένα νέο τρόφιμο, πράγμα το οποίο απαιτεί υπομονή και 
επιμονή από την πλευρά των γονιών και κυρίως της μητέ-
ρας που επιμελείται συνήθως τα γεύματά του. 

  Ταυτόχρονα, η μητέρα θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο 
ώστε να δοκιμάσει νέες συνταγές για το ίδιο τρόφιμο ή 
ακόμα και έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασής του στο 
πιάτο, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες το παιδί 
να το δοκιμάσει. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό το παιδί 
να εμπλέκεται στη διαδικασία του μαγειρέματος και να 
του επιτρέπεται να βοηθήσει στην κουζίνα, ακόμα και αν 
αυτό σημαίνει μία... βαβούρα παραπάνω!

• Διατροφικές συνήθειες
 
  Ένα παιδί μιμείται, όπως κάνει και με όλα τα πράγματα, 

τους γονείς στη σχέση του με το φαγητό. Έτσι, όταν η 
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μητέρα-εγκυμοσύνη-διατροφή-παιδί Μαρία Ζερβού, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,  
zervou@mednutrition.gr, www.medNutrition.gr

σχέση της μητέρας (αλλά και του πατέρα) με το 
φαγητό δεν είναι καλή, αυτό είναι κάτι που ανα-
μένεται να έχει επιπτώσεις και στο παιδί. 

  Για παράδειγμα, η απουσία οικογενειακών γευ-
μάτων, η παρακολούθηση τηλεόρασης την ώρα 
του γεύματος και το τσιμπολόγημα είναι όλα συ-
νήθειες που προδιαθέτουν μία κακή σχέση του 
παιδιού με το φαγητό καθώς αυτό θα μάθει να 
τρώει με τον ίδιο τρόπο, μην ακούγοντας τις ανά-
γκες του σώματός του, το αίσθημα της πραγμα-
τικής πείνας, τη σημασία του να απολαμβάνει το 
γεύμα απερίσπαστο και χωρίς βιασύνη αλλά και 
την απόλαυση που μπορεί να έχει από το φαγη-
τό. Έρευνες δείχνουν ότι μητέρες που ενθαρρύ-
νουν στόχους υγείας στο παιδί τους, έχουν παιδιά 
με καλύτερες διατροφικές συνήθειες.

• Εικόνα σώματος και βάρος
 
  Το βάρος του παιδιού είναι κατ’ εξοχήν αποτέ-

λεσμα της διατροφικής διαπαιδαγώγησης από 
τους γονείς και συχνά σχετίζεται με πολλούς 
άλλους παράγοντες ανατροφής του παιδιού, 
πέραν του ίδιου του φαγητού. Παρότι τα αίτια 
της παιδικής παχυσαρκίας δεν εμπίπτουν στους 
σκοπούς αυτού του άρθρου, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει συνολικές αλλαγές σε 
επίπεδο οικογένειας και όχι μόνο στη διατροφή του παιδιού. Περιλαμ-
βάνει, δε, την αναθεώρηση πολλών συνηθειών των γονιών όσον αφορά 
στην ανατροφή του παιδιού, πέραν απλώς της διατροφής.

  Εκτός αυτού, φαίνεται πως μαμάδες με υπερβολική ενασχόληση με δί-
αιτες και προσπάθειες απώλειας βάρους συχνά δημιουργούν παιδιά και 
εφήβους με το ίδιο μοτίβο. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται όταν η ενασχό-
ληση αυτή περνάει και στο παιδί με τη μορφή κριτικής για την εικόνα του 
σώματός του ή για τις επιλογές που θα κάνει σε σχέση με το φαγητό.

  Συνοπτικά, η μητέρα διαδραματίζει έναν πολυπαραγοντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη των διατροφικών συνηθειών του παιδιού και μπορεί να λει-
τουργήσει καταλυτικά στη διαμόρφωση υγιεινών συνηθειών και μιας 
ισορροπημένης σχέσης με το φαγητό στην παιδική και, κατ’ επέκταση, 
ενήλικη ζωή του παιδιού.
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 άρθρο

Πριν από δέκα χρόνια,  
η ερώτηση για το αν  

η μικροχλωρίδα του εντέρου 
μπορεί να επιδρά στην υγεία 
μας πιθανόν να θεωρούνταν 
παράλογη. Σήμερα, ωστόσο 
γνωρίζουμε ότι τα βακτήρια, 

που ζουν στο έντερο μας, 
μπορούν να επηρεάσουν 

ποικιλοτρόπως  
τον οργανισμό μας

 

Την τελευταία δεκαετία, οι επιστήμονες κα-
τόρθωσαν να μετρήσουν και να χαρτογρα-
φήσουν τα γονίδια της μικροχλωρίδας του 
γαστρεντερικού μας, εκτιμώντας ότι η αν-
θρώπινη εντερική οδός αποικίζεται από πλή-
θος μικροοργανισμών με βιομάζα περίπου 
1,5 kg και περίπου 500 φορές περισσότερα 
γονίδια από τα ανθρώπινα. Μάλιστα, η ανα-
λογία και η ποικιλομορφία των μικροβίων δι-
αφέρει από άτομο σε άτομο, ενώ αρχίζει να 
δημιουργείται αμέσως μετά τον τοκετό μέχρι 
τα 2 έτη, όπου πλέον είναι όμοια με αυτής 
του ενήλικου ατόμου. Επιπλέον, οι μικροορ-
γανισμοί αυτοί παράγουν ουσίες που εισερ-
χόμενες στο αίμα, επιδρούν στην υγεία μας.
Η έρευνα των προηγούμενων ετών είχε επι-
κεντρωθεί κυρίως στην ευεργετική επίδρα-
ση της εντερικής μικροχλωρίδας σε διαδι-
κασίες, όπως η πέψη, η σύνθεση βιταμινών 
ή η ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Ωστόσο, 
νέα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η μικροχλω-
ρίδα του εντέρου επηρεάζει σημαντικές 
λειτουργίες στη ρύθμιση του μεταβολισμού, 
διαδραματίζοντας θεμελιώδη ρόλο σε παθή-
σεις όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2  
είναι μια νόσος, με σημαντικό γενετικό 
υπόβαθρο, η οποία χαρακτηρίζεται  
από υπεργλυκαιμία

07 | 
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Μπορούν τα βακτήρια του εντέρου  
να επιδρούν στο σάκχαρο  

και στην εμφάνιση διαβήτη;



8 Ποια η σχέση της εντερικής  
μικροχλωρίδας με  
τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2; 

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι μια νόσος, με 
σημαντικό γενετικό υπόβαθρο, η οποία χαρακτηρί-
ζεται από υπεργλυκαιμία εξαιτίας της ανεπαρκούς πα-
ραγωγής ινσουλίνης για να καλύψει την περιφερική και 
την ηπατική αντίσταση σε αυτή. Πρόσφατα δεδομένα 
υποδεικνύουν ότι το μικροβιακό φορτίο του εντέρου 
εμπλέκεται στην ανάπτυξη του σακχαρώδους δια-
βήτη, επηρεάζοντας τις μεταβολικές διεργασίες του 
μεταβολισμού της γλυκόζης και των λιπαρών οξέων, 
μέσω πολλών μηχανισμών, όπως η παραγωγή λιπα-
ρών οξέων βραχείας αλύσου, η αμοιβαία διαμόρφωση 
έκφρασης των γονιδίων και η μικροβιακή απέκκριση 
ουσιών-μεταφορέων.
Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εμφανί-
ζουν μικρότερη ποικιλομορφία των μικροβίων του 
εντέρου με σημαντική μικροβιακή δυσβίωση. Συγκε-
κριμένα, στα άτομα αυτά ανευρίσκονται μειωμένα τα 
βακτηρίδια που παράγουν βουτυρικό οξύ και αυξη-
μένα τα πιθανά παθογόνα, όπως Bacteroides caccae, 
Clostridia Escherichia coli, σε σύγκριση με μεταβολικά 
υγιή άτομα.
Το εργαλείο για τον «χειρισμό» των μικροβίων στο 
έντερο είναι η κατανόηση των μηχανισμών που ρυθ-
μίζουν τη σύνθεση της ποικιλομορφίας τους. Αρκε-
τοί παράγοντες διαμορφώνουν τη μικροχλωρίδα του 

εντέρου κατά τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη 
ζωή, ενώ αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η συνει-
σφορά της χρήσης αντιβιοτικών και της διατροφικής 
σύνθεσης. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων ο διαφο-
ρετικός τρόπος διατροφής προάγει την εξέλιξη από 
την αντίσταση στην ινσουλίνη προς μια προ-διαβη-
τική κατάσταση περιλαμβάνουν σύνθετα μονοπάτια, 
στους οποίους συμμετέχει καθοριστικά ο μικροβια-
κός μεταβολισμός. 

Πώς επηρεάζει η διατροφή  
την εντερική μικροχλωρίδα; 

Η διατροφή επηρεάζει την αλλοίωση του μικροβιώ-
ματος του εντέρου και είναι αλληλένδετη με την πα-
χυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον σακ-
χαρώδη διαβήτη τύπου 2. Τα διαφορετικά συστατικά 
της διατροφής, η συνολική ενεργειακή πρόσληψη και 
η σύνθεση της δίαιτας σε μακροθρεπτικά συστατικά, 
διαμορφώνουν επίσης τη μικροβιακή ισορροπία και 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά, αν 
και το πεδίο αυτό απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Ωστόσο, 
οι μακρόχρονες διατροφικές προτιμήσεις των ατόμων 
φαίνεται να είναι αυτές που επηρεάζουν καθοριστικά 
τη δομή της μικροχλωρίδας. 
Για παράδειγμα, μια διατροφή δυτικού τύπου, με αυ-
ξημένη κατανάλωση junk food, υψηλή πρόσληψη λι-
παρών και μειωμένη κατανάλωση διαιτητικών ινών, 
συνδέεται με αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη. 

Βακτήρια του εντέρου & διαβήτης
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Η διατροφή επηρεάζει την αλλοίωση  
του μικροβιώματος του εντέρου  
και είναι αλληλένδετη με την παχυσαρκία,  
την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον σακχαρώδη  
διαβήτη τύπου 2

Αντιθέτως, η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών, ειδικά μέσω δημητριακών ολικής 
αλέσεως ή/και υδατανθράκων με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, είναι επωφελής, αυξάνο-
ντας την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου στο κόλον (τμήμα του παχέος 
εντέρου), που βελτιώνει τον μεταβολισμό των λιπαρών και μειώνει την ηπατική πα-
ραγωγή γλυκόζης συμβάλλοντας στον κορεσμό. Επίσης, σε μια διατροφή με βάση 
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης αυξάνεται ο αριθμός των μικροοργανισμών που επι-
βιώνουν στη χολή (Alistipes, Bilophila και Bacteroides) και μειώνεται ο αριθμός των 
αντίστοιχων μικροοργανισμών (Firmicutes), που μεταβολίζουν τους διαιτητικούς πο-
λυσακχαρίτες που υπάρχουν σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα, ενώ παράλληλα η εντε-
ρική μικροχλωρίδα των ανθρώπων που καταναλώνουν περισσότερες φυτικές ίνες και 
υδατάνθρακες κυριαρχείται από το γένος Prevotella.

Ο ρόλος των προβιοτικών  
και πρεβιοτικών στην πρόληψη  
και θεραπεία του σακχαρώδη  
διαβήτη τύπου 2 

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειραματόζωα άνοιξαν το δρόμο για αρκετές 
βραχυχρόνιες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι οποίες έδειξαν το πλεονέκτημα 
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της χρήσης πρεβιοτικών και προβιοτικών σαν μια 
πιθανή στρατηγική στην πρόληψη και τη θερα-
πεία του σακχαρώδη διαβήτη, μέσω της αύξησης 
της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, της μείωσης σε 
φλεγμονώδεις δείκτες και της αύξησης μεταγευ-
ματικών ορμονών που διεγείρουν την έκκριση 
ινσουλίνης που επιδρούν στη βελτίωση της ανο-
χής στη γλυκόζη. Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί 
μικροοργανισμοί, οι οποίοι, όταν λαμβάνονται 
σε επαρκείς ποσότητες, μπορούν να ασκήσουν 
συγκεκριμένα οφέλη στην υγεία μας, ενώ τα πρε-
βιοτικά είναι συστατικά της διατροφής που χρη-
σιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας για τα βακτήρια 
του εντέρου μας. Σε πολλές διαφορετικές μελέτες 
έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση προβιοτικών με 
στελέχη των Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. 
lactis, Bifidobacterium bifidum, B. Infantis, κ.ά. μει-
ώνουν τα επίπεδα ινσουλίνης, την αντίσταση στην 
ινσουλίνη, τη γλυκόζη νηστείας και το επίπεδο 
της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) σε 
σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου. 
Η αποτελεσματικότητα της χρήσης των προβιοτι-
κών έναντι του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχει 
συνδεθεί με μεταβολή στο εντερικό περιβάλλον, 
με μείωση της διαπερατότητας του εντέρου, με 
την αποτροπή της μετατόπισης των βακτηριακών 
ουσιών στη συστηματική κυκλοφορία, με αυξη-
μένη έκκριση ορμονών που διεγείρουν την έκκρι-
ση ινσουλίνης, καθώς και με την αυξημένη παρα-
γωγή λιπαρών οξέων βραχέας αλύσου. Επιπλέον, 
η χορήγηση προβιοτικών μπορεί να προλάβει την 
εξέλιξη του σακχαρώδους διαβήτη μέσω της ρύθ-
μισης αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών μη-
χανισμών και της ρύθμισης του ανοσοποιητικού. 
Τέλος, η χορήγηση τους φαίνεται να βελτιώνει, 
πέραν του γλυκαιμικού ελέγχου, και ορισμένους 
παράγοντες κινδύνου, όπως το οξειδωτικό στρες 
και τη δυσλιπιδαιμία σε διαβητικούς ασθενείς.
Οι αντιδιαβητικές επιδράσεις των προβιοτικών, 
έχουν εκτεταμένα μελετηθεί και αποδειχθεί σε 
μελέτες σε ζώα με βελτιωμένη ανοχή στη γλυκό-
ζη και αποτελέσματα συγκρίσιμα της θεραπείας με 

αντιδιαβητικά σκευάσματα, στις τιμές της γλυκόζης, 
στο επίπεδο ινσουλίνης νηστείας και στην ευαισθη-
σία στην ινσουλίνη (HOMA-IR). Ανάλογα ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα υπάρχουν για τη χορήγηση 
γιαουρτιού με προβιοτικά ή ζυμωμένου γάλακτος. 
Ωστόσο, φάνηκε ότι τα άτομα που ανταποκρίθη-
καν με βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη 
είχαν υψηλότερη μικροβιακή ποικιλομορφία κατά 
την έναρξη χορήγησης των προβιοτικών.

Η επίδραση των αντιδιαβητικών  
φαρμάκων στην εντερική 
μικροχλωρίδα 
Τέλος, μελέτη έδειξε ότι και η μετφορμίνη, η 
θεραπεία πρώτης γραμμής για τον σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου 2, είχε ισχυρό αντίκτυπο στη 
σύνθεση της εντερικής μικροχλωρίδας σε άτομα 
με νεοδιαγνωσμένο διαβήτη, σε αντίθεση με τον 
περιορισμό θερμίδων. Οι μεταβολές αυτές, συνο-
δεύονταν από βελτίωση των τιμών της γλυκοζυλι-
ωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) και της γλυκόζης 
νηστείας, υποδηλώνοντας ότι η αντιδιαβητική 
επίδραση της μετφορμίνης οφείλεται εν μέρει και 
σε τροποποίηση της σύνθεσης της μικροβιακής 
χλωρίδας στον διαβητικό ασθενή.
Όπως αντιλαμβανόμαστε, η ανακάλυψη των δι-
αφορών στη σύνθεση του μικροβιώματος στην 
παχυσαρκία και στον σακχαρώδη διαβήτη ήταν 
ένα κρίσιμο βήμα. Αν και οι μέχρι τώρα μελέτες 
παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για τον ρόλο 
του στο μεταβολικό σύνδρομο, απαιτούνται πρό-
σθετες προσεγγίσεις για να εκτιμηθεί η φύση της 
σύνθετης αλληλεπίδρασης του στη ρύθμιση του 
μεταβολισμού και στην περιφερική και ηπατική 
αντίσταση στην ινσουλίνη, καθώς και για να διαπι-
στωθεί κατά πόσον οι μεταβολές στη σύνθεση της 
μικροχλωρίδας στον σακχαρώδη διαβήτη είναι 
συνέπεια μεταβολής στην κινητικότητα του εντέ-
ρου, της διατροφής, της φαρμακευτικής αγωγής ή 
της βακτηριακής υπερανάπτυξης. 

Η αποτελεσματικό-
τητα της χρήσης των 

προβιοτικών έναντι 
του σακχαρώδους 

διαβήτη τύπου 2  
έχει συνδεθεί  
με μεταβολή  
στο εντερικό  

περιβάλλον





Ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα αποτελεί ένα καθημερινό στοίχημα για 
τους ασθενείς και με σακχαρώδη διαβήτη. Πολλές φορές, όσο κατάλληλα 
διαμορφωμένη κι αν είναι η διατροφή και η άσκηση, υπάρχουν επιπρό-
σθετοι παράγοντες, όπως το στρες ή η φλεγμονή που δεν επιτρέπουν την 
επίτευξη των γλυκαιμικών στόχων. Επιπλέον, πολλές από τις επιπλοκές του 
διαβήτη επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ρύθμισή του. Μια τέτοια επιπλοκή 
αποτελεί και η διαβητική γαστροπάρεση.
Η γαστροπάρεση ή η αργή εκκένωση του στομάχου είναι μια εξουθενωτι-
κή διαδικασία που επηρεάζει περίπου το 4% του πληθυσμού. Οι πιο κοινές 
αιτίες πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων γαστροπάρεσης είναι ο διαβή-
της (50%) μετά από γαστρική εκτομή, και τα ιογενή μολυσματικά επεισόδια. 
Ωστόσο, πριν από τη διάγνωση, πρέπει να αποκλειστούν μηχανικές ή δομι-
κές διαταραχές της γαστρεντερικής οδού.
Η γαστροπάρεση είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τους ασθενείς τόσο 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 όσο και με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 
Με απλά λόγια, το στομάχι στη γαστροπάρεση χρειάζεται πολύ χρόνο για 
να αδειάσει το περιεχόμενό του, δηλαδή έχουμε καθυστερημένη γαστρική 
εκκένωση. Το πνευμονογαστρικό νεύρο ελέγχει την κίνηση των τροφίμων 
μέσω του πεπτικού σωλήνα. Εάν το πνευμονογαστρικό νεύρο καταστραφεί 
ή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, οι μύες του στομάχου και των εντέρων 
δεν λειτουργούν εύρυθμα με αποτέλεσμα η κίνηση των τροφίμων να επι-
βραδύνεται ή να σταματά.
Όπως συμβαίνει και με άλλους τύπους νευροπάθειας, ο αρρύθμιστος ή 
αδιάγνωστος για μεγάλο χρονικό διάστημα σακχαρώδης διαβήτης μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη και στο πνευμονογαστρικό νεύρο. Συγκεκριμένα, η 
υψηλή γλυκόζη αίματος προκαλεί χημικές αλλαγές στα νεύρα και βλάπτει 
τα αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα 
νεύρα. Νεότερα δεδομένα, επίσης, υποδεικνύουν την εμπλοκή των ενεργο-
ποιημένων φλεγμονωδών (Μ2) μακροφάγων, που προκαλεί ο σακχαρώδης 
διαβήτης βάσει γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών παραγόντων, 
στην παθογένεια της διαβητικής γαστροπάρεσης. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση κινείται και η έρευνα για την εξεύρεση νέας φαρμακευτικής θερα-
πείας για τη διαβητική γαστροπάρεση.
Η γαστροπάρεση μπορεί να επιδεινώσει τον διαβήτη καθιστώντας πιο δύ-
σκολη τη διαχείριση της γλυκόζης του αίματος μέσω της εξής διαδικασίας: 
Το φαγητό καθυστερεί στο στομάχι, εισέρχεται πιο αργά στο λεπτό έντε-
ρο και τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα αυξάνονται με καθυστέρηση. Αυτό 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον συγχρονισμό της εξωγενούς ιν-
σουλίνης με την άνοδο της γλυκόζης στο αίμα, προκαλώντας υπογλυκαιμία 

12.
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αρχικά αμέσως μετά το γεύμα και υπεργλυκαιμία στη συνέχεια. Επίσης, αν 
το φαγητό παραμείνει πάρα πολύ ώρα στο στομάχι, μπορεί να προκαλέ-
σει προβλήματα όπως η βακτηριακή υπερανάπτυξη, καθώς ο βλωμός της 
τροφής υφίσταται ζύμωση στο γαστρεντερικό. Ακόμη, σε περίπτωση που η 
τροφή δημιουργήσει στερεές σκληρές μάζες που ονομάζονται «πιλήματα» 
μπορεί να προκληθεί ναυτία, έμετος και απόφραξη.
Η γαστροπάρεση αναγνωρίζεται στην κλινική πρακτική μέσω των κλινικών 
συμπτωμάτων και την τεκμηρίωση της καθυστερημένης γαστρικής εκκέ-
νωσης. Τα συμπτώματα της γαστροπάρεσης περιλαμβάνουν: ναυτία, έμετο 
άπεπτου φαγητού, πρώιμο κορεσμό, μεταγευματική πληρότητα, φούσκω-
μα και πόνο στην άνω κοιλιακή περιοχή, απώλεια βάρους, ακραία επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα, έλλειψη όρεξης, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, 
σπασμούς του τοιχώματος του στομάχου. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να 
είναι ήπια ή σοβαρά, ανάλογα με τον ασθενή και τη βαρύτητα της νόσου. 
Η διαχείριση της γαστροπάρεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση 
και διόρθωση της θρεπτικής κατάστασης του ασθενούς, ανακούφιση των 
συμπτωμάτων, βελτίωση της γαστρικής κένωσης και φυσικά βελτίωση του 
γλυκαιμικού ελέγχου. Ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος θα πρέπει να είναι ο 
βασικός στόχος. Η οξεία υπεργλυκαιμία αναστέλλει τη γαστρική κένωση, 
γι’ αυτό θεωρείται ότι ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος μπορεί να βελτιώσει τη 
γαστρική κένωση και να μειώσει τα συμπτώματα.
Η πρώτη γραμμή διαχείρισης για ασθενείς με γαστροπάρεση πρέπει να πε-
ριλαμβάνει την αποκατάσταση των υγρών και των ηλεκτρολυτών. Οι ασθε-
νείς θα πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές από έναν διαιτολόγο σχετικά με 
την κατανάλωση συχνών και μικρών ποσοτήτων θρεπτικών τροφίμων. Εάν ο 
ασθενής δεν είναι σε θέση να ανεχθεί στερεή τροφή, τότε συνιστάται η χρή-
ση πολτοποιημένων και ομογενοποιημένων γευμάτων ή συμπληρωμάτων.
Η διαιτητική τροποποίηση θεωρείται θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθε-
νείς με ήπια γαστροπάρεση, παρόλο που στην κλινική πρακτική σχετίζεται 
μόνο με μέτρια βελτίωση των συμπτωμάτων. Τα κύρια στοιχεία που επη-
ρεάζουν την κένωση του στομάχου είναι: ο όγκος του γεύματος, οι φυτικές 
ίνες, το λίπος και κάποια φάρμακα. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικές διατροφι-
κές συστάσεις για τη γαστροπάρεση περιλαμβάνουν τις εξής συμβουλές:
• Τρώτε μικρότερα και συχνότερα γεύματα
• Αποφύγετε τις φυτικές ίνες
• Τρώτε λιγότερο λιπαρά τρόφιμα
• Αποφύγετε τρόφιμα που δεν μπορούν να μασηθούν καλά.

Πιο αναλυτικά:

1. Ογκος του γεύματος: 

Τα μεγάλα γεύματα όχι μόνο επιβραδύνουν τη γαστρική εκκένωση αλλά 
μπορούν επίσης να μειώσουν την πίεση του κατώτερου οισοφαγικού 
σφιγκτήρα, η οποία ενισχύει την αναγωγή του γαστρικού περιεχομένου. 

Οι ασθενείς 
θα πρέπει 
να λαμβάνουν 
συμβουλές από 
έναν διαιτολόγο 
σχετικά με την 
κατανάλωση  
συχνών  
και μικρών 
ποσοτήτων  
θρεπτικών 
τροφίμων
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Ορισμένες προτάσεις για μείωση της γαστρικής παλινδρόμησης πε-
ριλαμβάνουν:
• Μικρά και συχνά γεύματα
• Αποφυγή μεγάλων και λιπαρών γευμάτων
• Αποφυγή σνακ/γευμάτων αργά το βράδυ
• Αποφυγή καφεΐνης, αλκοόλ και καπνού 
• Μείωση άγχους
• Αποφυγή μάσησης τσίχλας, η οποία αυξάνει την κατάποση του αέρα
•  Περιορισμός τροφίμων που μειώνουν την πίεση του σφιγκτήρα  

του οισοφάγου: μέντα, σοκολάτα, λίπος και καφεΐνη
• Αργό μάσημα (γεύματα διάρκειας 30 λεπτών)
• Αποφυγή γευμάτων «στο πόδι»
• Αποφυγή κατάκλισης αμέσως μετά το φαγητό
• Κατανάλωση τροφίμων και ποτών σε καθιστή θέση
• Παραμονή σε καθιστή θέση μετά τα γεύματα για περίπου 1 ώρα
• Απώλεια βάρους σε υπέρβαρο/παχυσαρκία
•  Ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού 2-4 εκ. για την αποφυγή εισρόφη-

σης κατά τον ύπνο
• Αποφυγή χρήσης ρούχων που είναι σφιχτά γύρω από την κοιλιά
•  Αποφυγή ανθρακούχων ποτών, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν τη γα-

στρική διαστολή. 

2. Φυτικές ίνες: 
Επειδή οι ασθενείς με γαστροπάρεση είναι επιρρεπείς στον σχηματισμό 
πιλημάτων (αχώνευτες μάζες τροφής) που μειώνουν την ικανότητά διά-
βασης των φυτικών ινών από το στομάχι, συνιστώνται τροφές με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε ίνες. Ιδιαίτερα σε ασθενείς με υπερανάπτυξη βακτηρί-
ων του λεπτού εντέρου, τα τρόφιμα ή οι εντερικές φόρμουλες με φυτικές 
ίνες μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα εξαιτίας της ζύμωσης των 
ινών στο άνω έντερο, που συνεπάγεται αέρια, κράμπες και φούσκωμα.

3. Λίπος: 
Το λίπος συχνά περιορίζεται σε ασθενείς με γαστροπάρεση, ωστόσο δεν 
υπάρχουν κλινικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την αναγκαιότητα αυ-
τής της παρέμβασης. Το πραγματικό πρόβλημα μπορεί να είναι το στε-
ρεό φαγητό που συνοδεύει το λίπος, καθώς τα υγρά που περιέχουν λίπος 
μπορούν να εκκενωθούν από το στομάχι μέσω της βαρύτητας με την πά-
ροδο του χρόνου. Συνεπώς, επειδή το λίπος παρέχει μια σημαντική πηγή 
θερμίδων, την οποία οι ασθενείς συχνά χρειάζονται, οι λιπώδεις πηγές θα 
πρέπει να επιτρέπονται αν οι ασθενείς τις ανέχονται. Για τους ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη, θα πρέπει να ενθαρρύνονται εναλλακτικές λύσεις 
των κορεσμένων και trans λιπαρών για την πρόσληψη λίπους. Επίσης, 
όπως αναφέρθηκε, τα υδαρή φαγητά είναι πιο εύκολο να περάσουν από 
το στομάχι στο λεπτό έντερο από ότι τα στεγνά στερεά φαγητά. Για τους 
ασθενείς, λοιπόν, που δεν είναι σε θέση να ανεχθούν στερεά τρόφιμα, τα 
γεύματα θα πρέπει να πολτοποιηθούν και να ομογενοποιηθούν, καθώς η 
γαστρική εκκένωση των υγρών είναι συχνά φυσιολογική, ακόμα και όταν 
καθυστερεί η εκκένωση των στερεών.

4. Φάρμακα: 

Όλα τα φάρμακα θα πρέπει να αναθεωρηθούν για να εντοπιστούν τυχόν 
αρνητικές επιπτώσεις στη γαστρική εκκένωση. Ειδικότερα, οι παράγο-
ντες ενίσχυσης του όγκου των κοπράνων που χρησιμοποιούνται για τη 

Το λίπος συχνά 
περιορίζεται 
σε ασθενείς με 
γαστροπάρεση, 
ωστόσο δεν υπάρχουν 
κλινικά στοιχεία που 
να υποστηρίζουν την 
αναγκαιότητα αυτής 
της παρέμβασης 

14.

Διαβητική  
γαστροπάρεση
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θεραπεία της δυσκοιλιότητας μπορεί να μην εκκενώνονται καλά από το στομάχι 
σε ασθενείς με γαστροπάρεση. Συνεπώς, οι ουσίες που καθυστερούν τη γαστρική 
εκκένωση πρέπει να μειώνονται ή να αποφεύγονται εντελώς.
Όταν υπάρχει γαστροπάρεση, τα τρόφιμα απορροφώνται πιο αργά και σε απρόβλε-
πτες περιόδους. Για την καλύτερη διαχείριση της γλυκόζης του αίματος, οι ασθενείς 
που λαμβάνουν ινσουλίνη θα πρέπει να συνεργάζονται με τον γιατρό και τον διαιτο-
λόγο σε ένα σχέδιο που μπορεί να περιλαμβάνει:
• Συχνότερη λήψη ινσουλίνης
•  Λήψη ινσουλίνης αφού καταναλωθεί το γεύμα
•  Συχνότερο έλεγχο γλυκόζης αίματος μετά το γεύμα για να ταιριάξει καλύτερα η 

ινσουλίνη με την καθυστερημένη άνοδο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. 

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, η αντλία ινσουλίνης, αλλά και η συνεχής καταγραφή 
γλυκόζης (CGM), αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο θεραπευτικό εργαλείο στη γαστροπά-
ρεση.
Επίσης, η διαστρωμάτωση της διατροφικής κατάστασης των ασθενών με γαστρο-
πάρεση σε ήπιο, μέτριο ή σοβαρό υποσιτισμό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη 
θεραπεία της γαστροπάρεσης. Αυτό θα βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό εκείνων 
που χρειάζονται επιθετική διατροφική υποστήριξη σε σχέση με εκείνους που θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από κάποιες αρχικές προσαρμογές στη σίτιση από 
το στόμα.
Ο γιατρός ή ο διαιτολόγος θα δώσει εξατομικευμένες συμβουλές για τη βελτίωση 
των συμπτωμάτων. Η μείωση του μεγέθους του γεύματος μειώνει τη διάταση του 
στομάχου από το γεύμα. Με τη μείωση του μεγέθους του γεύματος, η αύξηση του 
αριθμού των γευμάτων σε 4-6 ημερησίως, με ομοιόμορφη κατανομή των υδαταν-
θράκων σε αυτά είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της επαρκούς θρεπτικής πρό-
σληψης. Τα στερεά τρόφιμα μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτά νωρίτερα την ημέρα, 
με τη μετάβαση σε υγρά γεύματα αργότερα την ημέρα εάν ο ασθενής αρχίσει να αι-
σθάνεται πλήρης. Επίσης, είναι χρήσιμο ο ασθενής να τρώει λιγότερα τρόφιμα ταυ-
τόχρονα, να μασάει αργά, να κάθεται σε όρθια στάση κατά την κατανάλωση τροφής, 
αλλά και μετά το φαγητό ή να κάνει μια βόλτα μετά τα γεύματα.

Τα τρόφιμα που γενικά ενθαρρύνονται  
να καταναλώνονται είναι:
•  Ψωμί, δημητριακά, κράκερ, αλεσμένα ή καθαρισμένα κρέατα
•  Λαχανικά - ωμά ή μαγειρεμένα και, αν χρειαστεί, πολτοποιημένα
•  Φρούτα - ωμά ή μαγειρεμένα και, αν χρειαστεί, πολτοποιημένα
•  Χυμοί, ποτά, γαλακτοκομικά προϊόντα, αν είναι ανεκτά.

Ιδιαίτερα, 
οι διαβητικοί 

ασθενείς με 
γαστροπάρεση είναι 

σε αυξημένο κίνδυνο 
για ανεπάρκεια 

στις βιταμίνες Α, K, C, 
B6, σίδηρο, κάλιο 
και ψευδάργυρο 

σε σχέση με τους 
διαβητικούς ασθενείς 
χωρίς γαστροπάρεση

Τα οδοντικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν, 
επίσης, σε κακή μάσηση των τροφίμων, γεγονός 
που θα επιβαρύνει το πρόβλημα της ανεπαρ-
κούς διάσπασης των τροφίμων σε μικρότερα 
σωματίδια στο στομάχι για να περάσουν στο λε-
πτό έντερο για απορρόφηση.
Τέλος, συστήνεται η λήψη ενός καθημερινού 
συμπληρώματος με βιταμίνες/ ανόργανα άλατα 
εάν η διαιτητική πρόσληψη είναι ανεπαρκής. Ιδι-
αίτερα, οι διαβητικοί ασθενείς με γαστροπάρεση 
είναι σε αυξημένο κίνδυνο για ανεπάρκεια στις 
βιταμίνες Α, K, C, B6, σίδηρο, κάλιο και ψευδάρ-
γυρο σε σχέση με τους διαβητικούς ασθενείς 
χωρίς γαστροπάρεση.
Εάν οι άλλες προσεγγίσεις δεν λειτουργήσουν, 
ίσως χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για τοπο-
θέτηση στομίας στο λεπτό έντερο, παρακάμπτο-
ντας εντελώς το στομάχι.
Η αντιμετώπιση ασθενών με γαστροπάρεση 
παραμένει ένα δύσκολο εγχείρημα. Η γαστρο-
πάρεση μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, δι-
αταραχές ηλεκτρολυτών, υπεργλυκαιμία, υποσι-
τισμό και ανεπαρκή πρόσληψη φαρμακευτικών 
ουσιών, ενώ επίσης έχει επίσης σοβαρό αντί-
κτυπο στη συνολική ποιότητα ζωής. Συνεπώς, 
ο εντοπισμός και ο στρωματοποίηση των ασθε-
νών βάσει διατροφικού κινδύνου θα βοηθήσει 
τους κλινικούς γιατρούς να εντοπίσουν εκείνους 
που θα επωφεληθούν από την έγκαιρη διατρο-
φική υποστήριξη, για να αποκαταστήσουν τη 
διατροφή και την κατάσταση ενυδάτωσης και 
τελικά να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 
Τέλος, καθώς ο στόχος του γλυκαιμικού ελέγχου 
εξακολουθεί να είναι πρωταρχικός, θα πρέπει να 
εξεταστούν οι προσαρμογές στην ποσότητα και 
τον χρόνο χορήγησης της ινσουλίνης, στην πρό-
σληψη τροφής και στην παρακολούθηση των 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.



Πληροφοριακά site:
www.themaygeias.com

Τι είναι η διαβητική νευροπάθεια;
Η διαβητική νευροπάθεια είναι η πιο συχνή χρόνια επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη. Αποτελεί μια 
ετερογενή ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν διαφορετικά τμήματα του νευρικού συστήματος και 
χαρακτηρίζονται από ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις. Στην παθογένειά της συμμετέχουν μεταβολικοί 
παράγοντες όπως το αυξημένο οξειδωτικό stress και η συσσώρευση σορβιτόλης, παράγοντες της 
μικροκυκλοφορίας που οδηγούν σε ισχαιμία καθώς και νευροτροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν 
την επιδιόρθωση των νευρικών ινών. Οι πιο καλά μελετημένες μορφές διαβητικής νευροπάθειας είναι 
η περιφερική συμμετρική πολυνευροπάθεια και η νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήμα-
τος, κυρίως η νευροπάθεια του καρδιακού αυτονόμου νευρικού συστήματος.

Περιφερική συμμετρική πολυνευροπάθεια
Η περιφερική συμμετρική πολυνευροπάθεια είναι η πιο συχνή νευροπάθεια καθώς αποτελεί το 
75% των διαβητικών νευροπαθειών. Η συχνότητα αυξάνεται με τη διάρκεια του διαβήτη, όμως 
μπορεί να είναι παρούσα και σε άτομα με νεοδιάγνωση διαβήτη ή σε άτομα με προδιαβήτη. 

Γιατί είναι σημαντικό να τη γνωρίζουμε;
Είναι η πιο σημαντική αιτία ελκών στα κάτω άκρα και οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμών 
καθώς και πτώσεων εξ ιδίου ύψους και καταγμάτων.

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία περιφερικής νευροπάθειας κατά τη διά-
γνωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή 5 χρόνια μετά τη διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1, και στη συνέχεια κάθε χρόνο. Ο έλεγχος γίνεται με λήψη ιστορικού, έλεγχο της αίσθησης 
της πίεσης και έλεγχο αισθητικότητας της θερμοκρασίας, των δονήσεων και του πόνου. Όλοι οι 
ασθενείς πρέπει να εξετάζονται κάθε χρόνο για την απώλεια της προστατευτικής αισθητικότητας 
για την αποφυγή ελκών και ακρωτηριασμών, ενώ παράλληλα πρέπει να ελέγχεται το δέρμα, να επι-
σκοπούνται οστικές ανωμαλίες και να ελέγχονται οι σφύξεις των κάτω άκρων. Κάθε επίσκεψη στο 
ιατρείο πρέπει να περιλαμβάνει και εξέταση των ποδιών. 

16. 
The ‘undefeeted’

 άρθρο Γράφει η Ελπίδα Μαστρογιάννη
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 
Ε.Κ.Π.Α.elpidoulama@hotmail.com
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Πώς αναγνωρίζουμε  
τα συμπτώματα;
Τα πιο συχνά πρώιμα συμπτώματα προκαλούνται 
από την προσβολή των μικρών νευρικών ινών και 
είναι ο πόνος και κυρίως οι δυσαισθησίες, δηλαδή 
καυσαλγίες. Ο νευροπαθητικός πόνος είναι συνή-
θως το πρώτο σύμπτωμα που οδηγεί τους ασθενείς 
στον γιατρό και είναι παρών στο 25% των ασθενών 
με περιφερική νευροπάθεια. Ο πόνος μπορεί να έχει 
χαρακτήρες παραισθησίας, δηλαδή αντίληψη ερε-
θισμάτων που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα 
όπως καύσος, αίσθημα τρυπήματος ή μυρμηγκιά-
σματα, και είναι χειρότερος τη νύχτα. Εντοπίζεται κυ-
ρίως στους άκρους πόδες και τις κνήμες. Μπορεί να 
εμφανίζεται υπεραλγησία, δηλαδή υπερβολική αί-
σθηση πόνου σε επίπονα ερεθίσματα καθώς και αλ-
λοδυνία, δηλαδή αίσθηση πόνου σε ερεθίσματα που 
φυσιολογικά δεν προκαλούν πόνο. Στη συνέχεια, η 
προσβολή των μεγάλων νευρικών ινών μπορεί να 
προκαλέσει αιμωδίες και απώλεια της προστατευ-
τικής αισθητικότητας που μπορεί να οδηγήσει στην 
εμφάνιση ελκών. Η απώλεια του «χαρίσματος του 
πόνου» είναι αυτή που επιτρέπει στους ασθενείς με 
νευροπαθητικά έλκη στα πέλματα να περπατάνε 
πάνω στα έλκη, οδηγώντας στη χρονιότητα και πολύ 
συχνά στη μικροβιακή λοίμωξη.

Πώς θεραπεύεται;
Δεν υπάρχουν ακόμη εγκεκριμένες θεραπείες που 
να στοχεύουν στην αιτιοπαθογένεια ή να αναστρέ-
φουν τη νευροπάθεια. Υπάρχουν φάρμακα για την 
αντιμετώπιση του πόνου, με πιο συχνά χρησιμοποι-
ούμενα την πρεγκαμπαλίνη και την ντουλοξετίνη. 
Σημαντική είναι η αποφόρτιση με ειδικά υποδήματα 
ή νάρθηκες, ώστε να μην καταπονούνται μηχανικά 
τα έλκη των πελμάτων, η εκπαίδευση των ασθενών 
και η τακτική εξέταση σε ιατρείο διαβητικού ποδιού 
ώστε να μειωθεί η συχνότητα των επιπλοκών σε 
άτομα υψηλού κινδύνου.

Πληροφοριακά site:
www.themaygeias.com

Μερικές συμβουλές  
για υγιή πόδια

 • Διατηρήστε καλή ρύθμιση του διαβήτη.

 •  Ελέγχετε τα πόδια σας κάθε μέρα. Εάν 
δεν μπορείτε να δείτε το κάτω μέρος 
των ποδιών χρησιμοποιήστε καθρέφτη. 
Ερυθρές κηλίδες, αμυχές, οίδημα και 
φυσαλίδες πρέπει να σας ανησυχήσουν 
και να σας προτρέψουν να ζητήσετε 
βοήθεια.

 •  Πλένετε τα πόδια σας κάθε μέρα και 
στεγνώνετέ τα προσεκτικά, κυρίως 
ανάμεσα στα δάχτυλα.

 •  Διατηρείτε την επιδερμίδα σας μαλακή 
και απαλή. Βάλτε ενυδατική κρέμα  
στην άνω και κάτω επιφάνεια των 
ποδιών, αλλά όχι ανάμεσα στα δάχτυλα.

 •  Κόβετε τα νύχια σας εάν μπορείτε να  
τα δείτε και να τα φτάσετε. Κόψτε τα  
σε ευθεία γραμμή και τελειοποιήστε τις 
άκρες με λίμα ώστε να μην τραυματιστεί 
το δέρμα.

 •  Φοράτε παπούτσια και κάλτσες συνεχώς. 
Μην περπατάτε ποτέ με γυμνά πόδια. 

 •  Ελέγχτε πάντα το εσωτερικό των 
παπουτσιών πριν τα φορέσετε και 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα 
αντικείμενα μέσα και ότι η επιφάνειά 
τους είναι λεία.

 •  Προστατέψτε τα πόδια σας από το ζεστό 
και το κρύο. Φοράτε πάντα παπούτσια 
στην παραλία. Μην βάζετε τα πόδια 
σας σε ζεστό νερό. Ελέγχετα πάντα τη 
θερμοκρασία του νερού. Αποφεύγετε 
θερμοφόρες και ηλεκτρικές κουβέρτες.

 •  Έχετε τα πόδια σας σε ανυψωμένη θέση 
όταν κάθεστε. Κουνάτε τα δάχτυλα και 
τους αστραγάλους σας πάνω-κάτω δύο 
με τρεις φορές τη μέρα. Μην σταυρώνετε 
τα πόδια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 •  Ρωτήστε το γιατρό σας εάν χρειάζεστε 
ειδικά υποδήματα.

 • Μην καπνίζετε και δραστηριοποιηθείτε!



18. 
Διαβητική 

νευροπάθεια αυτονόμου  
νευρικού συστήματος

 άρθρο

Τι είναι η διαβητική  
νευροπάθεια; 
Η διαβητική νευροπάθεια είναι η πιο συχνή 
χρόνια επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη. Σε 
προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί στην 
παθογένειά της. Οι πιο καλά μελετημένες μορ-
φές διαβητικής νευροπάθειας είναι η περιφερι-
κή συμμετρική πολυνευροπάθεια και η νευρο-
πάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος, 
κυρίως η νευροπάθεια του καρδιακού αυτονό-
μου νευρικού συστήματος. Η νευροπάθεια του 
αυτονόμου νευρικού συστήματος επηρεάζει 
τους αυτόνομους νευρώνες, δηλαδή τους συ-
μπαθητικούς, τους παρασυμπαθητικούς ή και 
τους δύο. Τα συμπτώματα και τα σημεία της δια-
ταραχής του αυτονόμου νευρικού συστήματος 
ανακαλύπτονται συνήθως με προσεκτική λήψη 
του ιστορικού. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις είναι 
η ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία, η ταχυκαρδία 
ηρεμίας, η ορθοστατική υπόταση, η γαστροπά-
ρεση, η δυσκοιλιότητα, η διάρροια, η ακράτεια 
κοπράνων, η σεξουαλική δυσλειτουργία, η νευ-
ρογενής κύστη και η υπεριδρωσία ή ανιδρωσία. 

Η νευροπάθεια 
του καρδιαγγειακού 
αυτονόμου 
νευρικού συστήματος 
Είναι η πιο καλά μελετημένη νευροπάθεια του 
αυτονόμου νευρικού συστήματος. Εμφανίζεται 
και στους δύο τύπους διαβήτη και η συχνότη-
τά της αυξάνεται με τη διάρκεια του διαβήτη, 

φτάνοντας έως και το 60% σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 
2, 15 χρόνια μετά τη διάγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι 
σημαντική, καθώς αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την 
εμφάνιση αρρυθμιών, σιωπηλής ισχαιμίας μυοκαρδίου και 
δυσλειτουργίας του μυοκαρδίου. Τα πιο συχνά συμπτώμα-
τα σχετίζονται με την ορθοστατική υπόταση (δηλαδή τη 
σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά την έγερ-
ση). Τέτοια συμπτώματα μπορεί να είναι ζάλη, αδυναμία, 
αίσθημα παλμών, λιποθυμία και συγκοπή κατά την έγερση. 
Στα αρχικά στάδια η νευροπάθεια του αυτονόμου καρδι-
αγγειακού συστήματος μπορεί να είναι τελείως ασυμπτω-
ματική. Σε πιο προχωρημένα στάδια οι ασθενείς μπορεί να 
εμφανίζουν ταχυκαρδία ηρεμίας, δυσανεξία στην άσκηση 
και ορθοστατική υπόταση. Η θεραπεία έγκειται στην καλή 
γλυκαιμική ρύθμιση και στη συμπτωματική θεραπεία της 
ορθοστατικής υπότασης, ενώ επίσης πρέπει να ενθαρρύ-
νεται η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση.

Γράφει η Ελπίδα Μαστρογιάννη
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ε.Κ.Π.Α.
elpidoulama@hotmail.com
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Η νευροπάθεια  
του γαστρεντερικού συστήματος 
Μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε τμήμα του γαστρεντερι-
κού συστήματος. Εμφανίζεται ως δυσλειτουργία του οισοφά-
γου, γαστροπάρεση, διάρροια, δυσκοιλιότητα και ακράτεια 
κοπράνων. Η γαστροπάρεση είναι πιο συχνή στον σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου 1 και είναι σημαντική καθώς επηρεάζει τη 
ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη, ενώ μπορεί να είναι αιτία 
διακύμανσης της γλυκόζης αίματος και ανεξήγητης υπογλυ-
καιμίας. Αυτό συμβαίνει καθώς υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ 
της απορρόφησης των συστατικών της τροφής και της φαρ-
μακοκινητικής της ινσουλίνης και των άλλων αντιδιαβητικών 
φαρμάκων. Τα συμπτώματα είναι ανορεξία, ναυτία, έμετοι, δυ-
σπεψία. Πρέπει πρώτα να αποκλείονται το πεπτικό έλκος και 
άλλα αποφρακτικά αίτια του πεπτικού σωλήνα. Η θεραπεία 
έγκειται στα τακτικά και μικρά γεύματα και στη μείωση του 
διαιτητικού λίπους και των διαιτητικών ινών, καθώς και στην 
αποφυγή φαρμάκων που επηρεάζουν την κινητικότητα του 
γαστρεντερικού. Σε σοβαρές περιπτώσεις γαστροπάρεσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μετοκλοπραμίδη.

Η νευροπάθεια  
του ουρογεννητικού συστήματος 

Μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία και δυσλει-
τουργία της ουροδόχου κύστεως. Η θεραπεία της στυτικής 
δυσλειτουργίας έγκειται στην καλή γλυκαιμική ρύθμιση κα-
θώς και τη ρύθμιση των άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως 
η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία. Υπάρχουν φαρμακευτικές 
θεραπείες όπως οι αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 5 και διά-
φορες ουρολογικές παρεμβάσεις. Τα συμπτώματα από το ου-
ροποιητικό είναι η ακράτεια ούρων, η νυχτουρία, η συχνουρία 
και η έπειξη προς ούρηση.

Τέλος, η δυσλειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων εμφανίζε-
ται ως ξηροδερμία, ανιδρωσία ή δυσανεξία στην υψηλή θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος. Η θεραπεία του σακχαρώδη διαβή-
τη δεν βασίζεται μόνο στη ρύθμιση των τιμών του σακχάρου, 
αλλά και στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των επι-
πλοκών του. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε αυτές τις (όχι 
και τόσο γνωστές) επιπλοκές του διαβήτη, να τις προλαμβά-
νουμε και να τις αντιμετωπίζουμε, βελτιώνοντας την ποιότητα 
ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.

Μπορεί να επηρεάσει 
οποιοδήποτε τμήμα του 

γαστρεντερικού συστήματος.
Εμφανίζεται ως δυσλειτουργία 

του οισοφάγου, γαστροπάρεση, 
διάρροια, δυσκοιλιότητα  

και ακράτεια κοπράνων 



 άρθρο

Τι είναι τα fitness-activity trackers;
  Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τα fitness-activity 

trackers είναι φορητές συσκευές, συνήθως υπό τη 
μορφή ρολογιού, που καταγράφουν την καθημε-
ρινή σωματική δραστηριότητα ενός ατόμου μαζί 
με άλλα δεδομένα σχετικά με αυτή, όπως ο αριθ-
μός των θερμίδων που δαπανώνται σε ημερήσια 
βάση, η καρδιακή συχνότητα, τα βήματα που δια-
νύει το άτομο κ.ά. 

  Επιπλέον, μπορούν να καταγράφουν δεδομένα 
όπως οι ώρες ύπνου και σωματικής αδράνειας 
αλλά και να στέλνουν ειδοποιήσεις στον χρήστη 
σύμφωνα με τους ημερήσιους στόχους φυσικής 
δραστηριότητας που αυτός έχει ορίσει.

Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες  
ενός fitness-activity tracker;
 
  Μέτρηση βημάτων-απόστασης που διανύετε 

ημερησίως. Με τη χρήση ενός επιταχυνσιόμε-
τρου, μία συσκευή fitness-activity tracker μπο-
ρεί να υπολογίσει τον αριθμό των βημάτων που 
διανύετε ημερησίως καθώς και την απόσταση. 
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να καταγράφει και να 
σας ενημερώνει για τη σωματική σας δραστηρι-
ότητα σε ημερήσια βάση.

Υπολογισμός ενεργειακής δαπάνης
  Επιπλέον, με τη χρήση εξισώσεων, σε συνδυασμό με τη 

σωματική δραστηριότητα που έχει καταγράψει, ένα ac-
tivity tracker μπορεί να υπολογίσει τον αριθμό θερμί- 
δων που δαπανάτε σε ημερήσια βάση.

Υπολογισμός καρδιακών παλμών
  Παράλληλα, τα περισσότερα fitness trackers είναι εξοπλι-

σμένα με παλμογράφο είτε στο σημείο του καρπού είτε με 
τη χρήση ειδικής ζώνης. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη όπως θα δούμε παρακάτω.

Καταγραφή ποιότητας ύπνου
  Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των «έξυπνων» συσκευών 

αυτών είναι η δυνατότητα καταγραφής των ωρών αλλά 
και της ποιότητας ύπνου του ατόμου. Με τη χρήση ενός 
επιταχυνσιόμετρου, όπως είδαμε παραπάνω, το οποίο 
παρακολουθεί τις κινήσεις σας, το fitness tracker σας 
μπορεί να ανιχνεύει εάν είστε ξύπνιοι ή όχι και να κα-
ταγράφει τις ώρες ύπνου σας. Αν και δεν μπορεί να σας 
δώσει λεπτομέρειες για τα στάδια και την ποιότητα του 
ύπνου, φαίνεται να έχει αρκετά καλή ακρίβεια στην κατα-
γραφή της διάρκειας ύπνου.

Επιπλέον λειτουργίες
  Πέραν αυτών των βασικών λειτουργιών ένα activity 

tracker είναι εξοπλισμένο με χρονόμετρο, πυξίδα, ξυπνη-
τήρι και μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις από εφαρμογές 
που έχετε εγκατεστημένες στο κινητό σας. 

Μπορεί ένα activity-fitness tracker να σας 
βοηθήσει να μειώσετε το βάρος σας; 
  Σίγουρα αν δεν αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες 

και το επίπεδο δραστηριότητάς σας ένα activity-fitness 
tracker δεν μπορεί να επηρεάσει το βάρος σας. Ωστόσο, 
παρακάτω θα δούμε μαζί κάποιους έξυπνους τρόπους 
για να το χρησιμοποιήσετε ώστε να επιτύχετε τους δια-
τροφικούς σας στόχους και να αυξήσετε τη φυσική σας 
δραστηριότητα. 

του Νίκου Δημητρίου

Μέτρηση βημάτων-απόστασης 
που διανύετε ημερησίως

20. Fitness Trackers: 

Τι είναι τα fitness-activity trackers;  
Πώς μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για 
μέγιστα οφέλη στη διατροφή και την 

υγεία σας; Μπορούν να σας βοηθήσουν 
να μειώσετε το βάρος και να βελτιώσε-
τε τις διατροφικές σας συνήθειες; Βρεί-
τε τις απαντήσεις και μάθετε τα πάντα 

για τα νέα αυτά gadgets που έχουν 
εισβάλλει στην καθημερινότητά μας 

στο κείμενο που ακολουθεί
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1. Παρακολουθήστε και αυξήστε τα βήματα που καταναλώνετε 
  Η καταγραφή των βημάτων που κάνετε ημερησίως αποτελεί εύκολο τρόπο να αξιολο-

γήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα. Καταγράφοντας τα βήματα με το fitness tracker 
σας και χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε πόσο δραστήριοι 
είστε καθημερινά.

  Αν ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους, τότε θα πρέπει να διανύετε 12.500 βήματα 
ημερησίως. Ρυθμίστε λοιπόν το fitness tracker σας στον παραπάνω στόχο και αυτό θα 
φροντίσει να σας στέλνει ειδοποιήσεις όταν επιτύχετε τον στόχο σας αλλά και να σας 
ενημερώνει όταν, για παράδειγμα, είστε πολλές ώρες αδρανείς ώστε να αυξήσετε τη 
φυσική σας δραστηριότητα.

2. Αυξήστε την κατανάλωση νερού/υγρών
  Πώς θα το κάνετε; Αρχικά, κατεβάστε μία εφαρμογή η οποία καταγράφει την κατανά-

λωση νερού. Έπειτα, μέσω των ρυθμίσεων επιτρέψτε στην εφαρμογή να αποστέλλει 
ενημερώσεις στο activity tracker σας. Με τον τρόπο αυτό, ανά συγκεκριμένα χρονικά δι-
αστήματα η συσκευή σας θα σας υπενθυμίζει να καταναλώσετε νερό, αυξάνοντας έτσι 
τη συνολική ημερήσια πρόσληψή σας.

   

<5.000 βήματα καθιστική ζωή

5.000-7.000 βήματα ελαφριά δραστηριότητα

7.500-10.000 βήματα μέτρια δραστηριότητα

>10.000 βήματα μεγάλη δραστηριότητα

>12.500 βήματα πολύ μεγάλη δραστηριότητα
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3. Μην παραλείπετε τα γεύματά σας
  Ξεχνάτε συχνά να καταναλώσετε τα σνακ ή τα φρούτα 

σας; Όχι πια! Η λύση βρίσκεται στο χέρι σας. Ξεκινήστε 
κατεβάζοντας μία βοηθητική εφαρμογή. Προγραμματί-
στε τα γεύματά σας στην εφαρμογή και επιτρέψτε την 
αποστολή ειδοποιήσεων στο κινητό σας. Όπως και στην 
περίπτωση του νερού που είδαμε παραπάνω, το fitness-
tracker σας θα σας ειδοποιεί την κατάλληλη στιγμή ώστε 
να μην παραλείψετε τα γεύματά σας ξανά.

Μπορεί ένα activity-fitness tracker  
να συμβάλλει στη μείωση λίπους;
 

   Εάν ασκείστε τακτικά, σε σταθερή ένταση, η απάντηση 
είναι «ναι»! Η ένταση της άσκησης καθορίζει τις πηγές 
που χρησιμοποιεί ο οργανισμός ως καύσιμο κατά τη δι-
άρκεια της άσκησης.

  
Πώς θα βρείτε την ένταση αυτή;
   Αρχικά, ξεκινήστε υπολογίζοντας τη Μέγιστη Καρδιακή 

σας Συχνότητα (ΜΚΣ). Αυτό μπορείτε να το κάνετε αφαι-
ρώντας την ηλικία σας από το 220. Μ.Κ.Σ = 220-Ηλικία, 

  π.χ. είστε 30 ετών τότε η μέγιστη καρδιακή συχνότη 
τά σας είναι 220-30 = 190 παλμοί/λεπτό.

  Στη συνέχεια υπολογίστε το 60-80% αυτής πολλαπλασι-
άζοντας το παραπάνω αποτέλεσμα με 0,6 και 0,8 αντί-
στοιχα. Άρα, στο παραπάνω παράδειγμα 190 x 0,6 = 114 
παλμούς/λεπτό και 190 x 0,8 = 152 παλμούς/λεπτό.

   Εάν λοιπόν το άτομο του παραπάνω παραδείγματος κά-
νει μία φυσική δραστηριότητα π.χ. τρέξιμο διατηρώντας 
από 114 έως 152 παλμούς/λεπτό, τότε οι θερμίδες που 
θα καταναλώσει θα προέρχονται κυρίως από λίπος.

 Πώς βοηθά σε αυτό το activity-fitness tracker;
  Τα activity-fitness trackers, όπως αναφέρθηκε παραπά-

νω, είναι εξοπλισμένα με παλμογράφο για την καταγρα-
φή της καρδιακής συχνότητας. Ως εκ τούτου, μπορεί-
τε να βρείτε ποιοι παλμοί αντιστοιχουν σε εσάς και να 
φροντίσετε να κινήστε κοντά σε αυτούς για μεγαλύτερη 
«καύση» λίπους. Κάποιες από τις συσκευές περνώντας τα 
στοιχεία σας υπολογίζουν αυτόματα όλα τα παραπάνω 
οπότε σας γλιτώνουν από τις μαθηματικές πράξεις.

Τι είναι το «afterburn effect»;
  Τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που επιλέξετε 

άσκηση σταθερής έντασης και μεγάλης διάρκειας. Στο 
σημείο αυτό αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε πως όσον 
αφορά την καύση λίπους, η υψηλής έντασης διαλειμμα-
τική άσκηση (HIIT) φαίνεται να υπερτερεί. Πιο συγκεκρι-
μένα, η συγκεκριμένη μορφή άσκησης παρουσιάζει το 
λεγόμενο «afterburn effect», οδηγώντας σε αύξηση του 
μεταβολισμού και συνεχή καύση λίπους ακόμη και μετά 
το πέρας της άσκησης.

Τι να προσέξετε;
  Πριν ακολουθήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα φυσικής 

δραστηριότητας συμβουλευτείτε έναν καθηγητή φυσι-
κής αγωγής και τον γιατρό σας.

Συμπερασματικά
  Σίγουρα ένα activity-fitness tracker δεν μπορεί από μόνο 

του να επηρεάσει το βάρος σας. Μπορεί ωστόσο να απο-
τελέσει σύμμαχό σας στην καταγραφή και τη βελτίωση 
των διατροφικών σας συνηθειών και της φυσικής σας 
δραστηριότητας.

Fitness Trackers 

Όταν η ένταση της άσκησης 
αντιστοιχεί στο 60-80% 
της Μέγιστης Καρδιακής Συχνότητας, 
τότε οι περισσότερες  
από τις θερμίδες 
που δαπανάτε 
κατά την άσκηση 
προέρχονται από λίπος
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24. 
φρούτα & λαχανικά

Tα αποθηκεύουμε σωστά;
Πώς οι συνθήκες αποθήκευσης επηρεάζουν  

τη θρεπτική αξία φρούτων και λαχανικών;

 άρθρο

   Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι απαραίτητα για μια ισορροπημένη διατροφή. 
Όμως, πόσες φορές έχεις αγοράσει φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα έχεις αποθή-
κευσει στο ψυγείο ή σε κάποιο ράφι στην κουζίνα και ύστερα από ελάχιστες μέρες, 
τα αντικρίζεις αλλοιωμένα και σάπια; Έτσι καταλήγουν στα σκουπίδια και όχι στο 
στομάχι σου... Η σωστή αποθήκευση των προϊόντων αυτών συμβάλλει στη διατή-
ρηση της ποιότητάς τους διατηρώντας τη γεύση, το χρώμα, την υφή αλλά και τα 
θρεπτικά τους συστατικά.

   Για να το αποφύγεις αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζεις που θα πρέπει να αποθη-
κεύεις τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και ποια είδη θα πρέπει να αποθηκεύονται  
ξεχωριστά μεταξύ τους διότι μερικά φρούτα παράγουν αιθυλένιο, το οποίο μπορεί να 
κάνει άλλα προϊόντα να ωριμάσουν πιο γρήγορα.

Από τι εξαρτάται η χρονική διάρκεια της συντήρησης;
  
  Η χρονική διάρκεια της συντήρησης των φρούτων και λαχανικών εξαρτάται από:
  • τη σύσταση τους,
  • την αντίσταση τους στην προσβολή από μύκητες και βακτήρια, και
  •  τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο διατηρούνται, δηλαδή τη θερμοκρασία 

και τη σύνθεση της ατμόσφαιρας που τα περιβάλλει.
  
   Συνήθως, τα φρούτα και τα λαχανικά που πρόκειται να αποθηκευθούν για να κατανα-

λωθούν νωπά, συλλέγονται προτού φθάσουν φυσιολογικά στο στάδιο της πλήρους 
ωριμότητας τους. Αυτό συμβαίνει διότι κατά τη συντήρησή τους, η διεργασία της ωρί-
μανσης συνεχίζεται αλλά με μειωμένο ρυθμό.

Γράφει η Νικολία Σαλίαϊ
Τεχνολόγος Τροφίμων, M.Sc
Επιστημονική συντάκτρια medNutrition.gr

                                 Η σωστή αποθήκευση των προϊόντων συμβάλλει στη διατήρηση      της ποιότητάς τους  αλλά και των θρεπτικών τους συστατικών
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Διεργασία της ωρίμανσης: Τι συμβαίνει;
 
  Κατά τη διεργασία της ωρίμανσης, συμβαίνουν εμφανείς μεταβολές στα οργανολη-

πτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, υφή, γεύση) των φρούτων και λαχανικών. Για παρά-
δειγμα, το πράσινο χρώμα που είναι το χρώμα πολλών φρούτων, το συναντάμε όταν 
είναι ανώριμα και οφείλεται στη χλωροφύλλη. Όταν το φρούτο ωριμάσει εξαφανίζε-
ται το πράσινο χρώμα και στη θέση του εμφανίζονται άλλα χρώματα. Τα χρώματα 
αυτά προϋπήρχαν, απλά ήταν καλυμμένα από τη χλωροφύλλη.

Πώς επηρεάζει ο ρυθμός «αναπνοής» τη διατήρηση  
των φρέσκων φρούτων και λαχανικών;

  Σκοπός της συντήρησης των φρέσκων φρούτων και λαχανικών είναι να επιβραδύ-
νει τον ρυθμό της αναπνοής και φυσικά τις μεταβολικές διεργασίες που λαμβάνουν 
χώρα. Δηλαδή να επιμηκυνθεί η διάρκεια της συντηρησιμότητας τους χωρίς να επη-
ρεάζει τον ομαλό μεταβολισμό τους, που σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγήσει σε μη 
κανονική ωρίμανση ή άλλες ανεπιθύμητες μεταβολές.

Πώς μετριέται ο χρόνος αναπνοής; 
  
   Ο ρυθμός αναπνοής μετριέται από την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα ή από 

την κατανάλωση του οξυγόνου και αποτελεί ένα καλό μέτρο της ταχύτητας του μετα-
βολισμού και της σχετικής συντηρησιμότητας των φρούτων και των λαχανικών.

Ποιος είναι ο χρόνος συντηρησιμότητας  
ενός φρούτου ή λαχανικού;
 
  Ο χρόνος συντηρησιμότητας ενός φρούτου ή λαχανικού κατά την αποθήκευσή του 
  είναι κατά κανόνα αντιστρόφως ανάλογος του ρυθμού αναπνοής. Για παράδειγμα, 

ο αρακάς, τα φασολάκια και τα φυλλώδη λαχανικά έχουν υψηλό ρυθμό αναπνοής, 
πολλές φορές υψηλότερο από τα μήλα, τα πορτοκάλια ή τις μπανάνες, ενώ τα λεγόμενα 
«σκληρά» λαχανικά όπως οι πατάτες, τα κρεμμύδια και τα κολοκύθια αναπνέουν αργά. 
Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι πρώιμες ποικιλίες των φρούτων παράγουν θερμότητα 
και διοξείδιο του άνθρακα πιο γρήγορα από ότι οι όψιμες ποικιλίες και έχουν 
συγκριτικά πιο σύντομη ζωή. Τα ώριμα φρούτα και λαχανικά αναπνέουν ταχύτερα 
από ότι τα πράσινα ανώριμα.

Είναι επιθυμητός ο χαμηλός ρυθμός αναπνοής;
 
   Ένας χαμηλός ρυθμός αναπνοής είναι επιθυμητός καθότι υποδηλώνει χαμηλό ρυθμό 

μεταβολισμού των ζαχάρων, οι οποίες είναι ενώσεις που συμμετέχουν στη διεργασία 
της αναπνοής και άλλων ουσιωδών ενώσεων και επομένως, επιμηκύνεται η συντηρη-
σιμότητα του φρούτου.

Τι γωρίζετε για το αιθυλένιο; 
 
 Το αιθυλένιο παράγεται από όλους τους φυτικούς ιστούς και αποτελεί τη φυσική 
  ορμόνη που επιδρά στην ωρίμανση και στη γήρανση. Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο 

για τη διάσπαση των χρωστικών της χλωροφύλλης, το πέσιμο των φύλλων και την 
ωρίμανση. Τα μήλα παράγουν μεγάλες ποσότητες, ενώ ο ανανάς και τα εσπεριδοει-
δή παράγουν πολύ μικρές ποσότητες. Οι μπανάνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στο 

                                 Η σωστή αποθήκευση των προϊόντων συμβάλλει στη διατήρηση      της ποιότητάς τους  αλλά και των θρεπτικών τους συστατικών
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αιθυλένιο και πρέπει να φυλάσσονται σε ατμόσφαιρα 
απαλλαγμένη από αυτό το αέριο. Το αιθυλένιο επιταχύ-
νει επίσης τη γήρανση των εσπεριδοειδών.

Βέλτιστες συνθήκες  
φρούτων και λαχανικών 
 
  Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά χρειάζονται χαμηλή 

θερμοκρασία και υψηλή σχετική υγρασία για να μειώ-
σουν την αναπνοή τους και να επιβραδύνουν τις μετα-
βολικές διαδικασίες. Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για 
τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης για τα περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά. Όσο πιο κοντά είμαστε σε αυτές 
τις συνθήκες τόσο πιο πολύ θα επιμηκύνουμε τη διάρ-
κεια ζωής των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Συμβουλές για σωστή 
αποθήκευση/συντήρηση

- Διατηρήστε τον χώρο αποθήκευσης καθαρό
  
  Θα πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή όταν ουσιαστικά 

τα φρούτα και τα λαχανικά εμφανίζουν σημάδια απο-
σύνθεσης, τα οποία θα πρέπει να απομακρύνονται άμε-
σα. Αν δεν απομακρυνθούν, τότε θα αλλοιώσουν και τα 
υπόλοιπα γειτονικά προϊόντα. Αν χρησιμοποιείτε δοχεία 
αποθήκευσης, μετά τη χρήση τους, καθαρίστε τα καλά 
και περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν τελείως για να τα 
επαναχρησιμοποιήσετε.

- Ελέγξτε τις θερμοκρασίες αποθήκευσης
 
   Ελέγξτε τις θερμοκρασίες αποθήκευσης για να αποφύ-

γετε την έκθεση των προϊόντων σε χαμηλές ή υψηλές 
θερμοκρασίες. Διότι έτσι μπορεί να οδηγήσετε τα φρού-
τα και τα λαχανικά σας σε γρήγορη αλλοίωση.

- Ρυθμίστε την υγρασία
 
  Με την πάροδο του χρόνου, τα φρούτα και τα λαχανικά 

χάνουν την υγρασία του και έτσι αρχίζουν και αλλοιώνο-
νται. Διατηρήστε τα κατάλληλα επίπεδα υγρασίας για να 
επιμηκύνεται τη διάρκεια ζωής των φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών. 

 άρθρο

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά χρειάζονται  
χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή σχετική υγρασία

26. 
Πώς οι συνθήκες αποθήκευσης 

επηρεάζουν τη θρεπτική αξία  
φρούτων και λαχανικών;
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-  Χειριστείτε όλα τα προϊόντα με προσοχή για 
να αποφύγετε τυχόν πληγές και χτυπήματα

  
  Αποφύγετε την αγορά φρούτων και λαχανικών που 

έχουν μώλωπες ή χτυπήματα, διότι αυτές οι περιοχές 
μπορεί να είναι σημεία εισόδου για παθογόνους μικρο-
οργανισμούς και να οδηγήσουν σε γρήγορη αλλοίωση.

- Προσοχή στον τρόπο αποθήκευσης
 
    Αποθηκεύστε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά χωριστά 

και μακριά από ωμό κρέας, θαλασσινά και προϊόντα 
πουλερικών. Τοποθετήστε τα προϊόντα που δεν απαι-
τούν ψύξη σε καθαρό πάγκο ή ράφι μακριά από την 
άμεση επαφή με το ηλιακό φως.

- Διαχώρηση των προϊόντων
 
  Διαχωρίστε τα προϊόντα που απελευθερώνουν αιθυ-

λένιο κατά την ωρίμανση (όπως τα μήλα, τα αχλάδια, 
τις μπανάνες και τα μάνγκο) από άλλα προϊόντα για να 
παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους, εμποδίζοντας έτσι 
την πρόωρη αλλοίωση. Αυτό μπορεί να γίνει επίσης 
τοποθετώντας τα σε ξεχωριστό κάδο στο ψυγείο, ή σε 
δοχεία αποθήκευσης.

- Ξέπλυμα με καθαρό νερό
  
  Ξεπλύνετε τα προϊόντα με καθαρό νερό πριν τα χρησι-

μοποιήσετε και όχι πριν τα αποθηκεύσετε, διότι το πλύ-
σιμο, δηλαδή το νερό στην επιφάνεια τους ευνοεί την 
ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Αν θέλετε για παρά-
δειγμα να αφαιρέσετε το χώμα από τις πατάτες, χρησι-
μοποιείστε μια καθαρή βούρτσα και όχι νερό.

- Αποφυγή σαπουνιού στο πλύσιμο
 
  Αποφύγετε το πλύσιμο των φρούτων και λαχανικών με 

σαπούνι, σόδα ή άλλα είδη καθαρισμού, διότι πολλά 
φρούτα και λαχανικά είναι πορώδη, και μπορούν να 
απορροφήσουν αυτές τις ουσίες. Όταν πλένετε τα φρού-
τα ή τα λαχανικά για να τα καταναλώσετε, σκουπίστε τα 
με χαρτί κουζίνας και όχι με υφασμάτινες πετσέτες. Οι 
υφασμάτινες πετσέτες λόγου της δομής τους, μπορεί να 
είναι μια πηγή επιμόλυνσης από μόνες τους.

Η θρεπτική αξία των φρούτων  
και λαχανικών επηρεάζεται  
από τις συνθήκες αποθήκευσης;
 
   Η ψύξη και η κατάψυξη είναι πρακτικές μέθοδοι για 

την παράταση της διάρκειας ζωής πολλών φρούτων 
και λαχανικών. Η ψύξη σε θερμοκρασίες από 3 έως 
5οC μειώνει την ενζυμική δραστηριότητα στα φρούτα 
και τα λαχανικά, μειώνοντας έτσι τον μεταβολισμό των 
θρεπτικών ουσιών.

- Τι έχουν δείξει οι μελέτες;

  Μελέτες έχουν δείξει ότι τα φρούτα και τα λαχανικά 
που φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου χάνουν 
βιταμίνες πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με την ψύξη 
και την κατάψυξη. Για παράδειγμα, όταν το σπανάκι 
αποθηκεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου (20οC) έχασε 
27% φολικό οξύ σε περίοδο δέκα ωρών, ενώ όταν απο-
θηκεύτηκε σε ψύξη στους 4οC για επτά ημέρες έχασε 
26% φολικό οξύ.

Συμπερασματικά
  
  Παρόλα αυτά, δεν πρέπει όλα τα φρούτα και τα λαχανικά 

να αποθηκεύονται σε ψύξη, για παράδειγμα στις μπανά-
νες η ψύξη διακόπτει τον κύκλο ωρίμανσης και για αυτό 
θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου. 
Ωστόσο, αφού ωριμάσουν μπορούν να αποθηκευτούν 
στο ψυγείο για πάνω από δύο εβδομάδες.

  Η βαθιά κατάψυξη σε θερμοκρασίες περίπου -18ο έως 
-20ο επεκτείνει τη διάρκεια ζωής πολλών φρούτων και 
λαχανικών για μεγάλα χρονικά διαστήματα υπό την 
προϋπόθεση, όμως, ότι τα τρόφιμα αυτά καλύπτονται 
καλά για να αποφευχθεί η απώλεια νερού εξαιτίας της 
εξάχνωσης. Σε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες η ενζυ-
μική δραστηριότητα δεν λαμβάνει χώρα. Συγκεκριμένα, 
αν τα φρούτα και τα λαχανικά καταψυχθούν μέσα σε λί-
γες ώρες από τη συγκομιδή, τότε υπάρχει ελάχιστη επί-
δραση στη συνολική θρεπτική τους αξία.



Γράφει η Βάσια Κωνσταντινίδη
Διαιτολόγος Διατροφολόγος, M.Sc
Επιστημονική συντάκτρια medNutrition.gr

 άρθρο

Πώς να τις αντιμετωπίσετε;28

Απογευματινές 
λιγούρες

Σύμφωνα με ερευνητές  
«λιγούρα» είναι 

η έντονη 
επιθυμία για 

την κατανάλωση  
μίας συγκεκριμένης 

τροφής...

Λιγούρα 
vs
Βιολογική πείνα

Πώς λοιπόν θα καταλάβεις εάν πεινάς 
πραγματικά ή αν λιγουρεύεσαι κάποιο 
τρόφιμο; Τα πράγματα είναι απλά. Το αί-
σθημα της βιολογικής πείνας συνήθως 
συνοδεύεται από το γνωστό σε όλους 
«γουργούρισμα» στο στομάχι, το οποίο 
μετατρέπεται σε πιο έντονο πόνο εάν το 
αγνοήσεις για λίγη ώρα. Κάποιοι μάλιστα 
αισθάνονται ζαλάδα ή αδυναμία, ωστόσο 
τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν μόλις 
καταναλωθεί το γεύμα. Εάν λοιπόν, έχεις 
καταναλώσει σε σύντομο χρονικό διά-
στημα το γεύμα σου, παρόλα αυτά έχεις 
πολύ έντονα κάποιο τρόφιμο στο μυαλό 
σου, τότε μάλλον πρόκειται για λιγούρα. 
Αρκετές φορές μάλιστα το αίσθημα της 
λιγούρας εντοπίζεται στο δεύτερο μισό 
της ημέρας, κυρίως το απόγευμα ή το 
βράδυ δηλαδή, χωρίς αυτό να αποτελεί 
και τον κανόνα.

Λιγούρες,  
από πού προέρχονται;
Πρόκειται για ένα συνδυασμό της συναι-
σθηματικής κατάστασης ενός ατόμου, με 
πιθανή ορμονική ανισορροπία του ορ-
γανισμού, έλλειψη ύπνου, στρεσογόνων 
καταστάσεων, αλλά μερικές φορές και 
με διατροφικές ανάγκες. Πολλές φορές 
οι συχνές λιγούρες οδηγούν σε τσιμπο-
λόγημα, ακόμα κι ασυναίσθητα, πράγμα 
που επηρεάζει αρνητικά μία προσπάθεια 
διατήρησης ή μείωσης του βάρους. Για 
τον λόγο αυτό, παρακάτω θα δούμε μαζί 
αναλυτικά πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις 
τις λιγούρες… «διατροφικά»! 

Λιγούρα για γλυκό, τι κρύβει;
Μήπως ο οργανισμός σου αναζητάει σε-
ροτονίνη; Η σεροτονίνη είναι ένας νευρο-
διαβιβαστής του εγκεφάλου και με απλά 
λόγια είναι υπεύθυνη για την καλή διάθε-
ση και το πώς νιώθουμε. Παράγεται από 

ένα απαραίτητο αμινοξύ (τμήμα της πρω-
τεΐνης), που ονομάζεται τρυπτοφάνη, και 
πολλές φορές η έλλειψή της μεταφράζεται 
ως ανάγκη για ένα υδατανθρακούχο τρό-
φιμο, συνήθως γλυκό. 

Πού βρίσκεται  
η τρυπτοφάνη;
Θα την βρεις στο κρέας, το αυγό, τα ψάρια, 
τα ζυμαρικά και τα δημητριακά ολικής άλε-
σης, ακόμα και στην μπανάνα.

Πώς μπορεί να προληφθεί  
η λιγούρα για γλυκό;
Τα μικρά και συχνά γεύματα μέσα στην 
ημέρα, και μάλιστα με την απαραίτητη πε-
ριεκτικότητα σε υδατάνθρακες και πρωτε-
ΐνες, θα συμβάλλουν στην ισορροπημένη 
παραγωγή της σεροτονίνης. Η ινσουλίνη 
που εκκρίνεται κατά την κατανάλωση των 
υδατανθράκων, αποτελεί μία ορμόνη που 
μεταφέρει τη γλυκόζη -τροφή του εγκεφά-
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Πώς να τις αντιμετωπίσετε;

λου- και διευκολύνει την παραγωγή της σε-
ροτονίνης στον εγκέφαλο.

«Οταν αναζητάω 
 έντονα σοκολάτα;»
Μερικές φορές η λιγούρα για σοκολάτα 
μπορεί να υποδηλώνει την ανάγκη για το 
θρεπτικό συστατικό μαγνήσιο, ένα φαινόμε-
νο αρκετά συνηθισμένο και για τις γυναίκες 
κατά την έμμηνο ρύση. Είναι υπεύθυνο και 
απαραίτητο για πολλές λειτουργίες του ορ-
γανισμού. Εκτός από τη σοκολάτα λοιπόν, 
που εάν ξεχαστείς και καταναλώσεις μεγάλη 
ποσότητα τότε αυξάνεις πέρα από τις θερ-
μίδες, το λίπος και τη ζάχαρη στη διατροφή 
σου, μπορείς να το βρεις σε πράσινα φυλλώ-
δη λαχανικά, όπως το μπρόκολο, σε ξηρούς 
καρπούς, όπως ηλιόσποροι, αλλά και στο 
ψωμί ολικής άλεσης. Φρόντισε επομένως να 
συμπεριλαμβάνεις συχνά τα τρόφιμα αυτά 
στη διατροφή σου.

Κι από σοκολατένιες  
επιλογές τι γίνεται;
Φυσικά και η σοκολάτα έχει τη δική της 
θέση στη διατροφή μας, στις σωστές για τον 
καθένα ποσότητες. Εάν ωστόσο, επιλέξεις 
σοκολάτα με μεγαλύτερη ποσότητα κακάο, 
δηλαδή μαύρη σοκολάτα, τότε θα σου «κα-
λύψει» τη λιγούρα με μικρότερη ποσότητα. 
Ακόμα καλύτερα, επίλεγε μία μπάρα δημη-
τριακών ολικής άλεσης με σοκολάτα που, 
πέρα από την αίσθηση του γλυκού, θα σου 
προσφέρει μεγαλύτερο κορεσμό, δηλαδή 
θα χορτάσεις καλύτερα!

Λιγούρα για κάτι αλμυρό
Αναζητώντας αλμυρές γεύσεις είναι πιθανό 
«καμπανάκι» του οργανισμού σου ότι χρει-
άζεται ιχνοστοιχεία, όπως νάτριο, ασβέστιο 
και ψευδάργυρο. Βάλε, λοιπόν, ποικιλία στη 
διατροφή σου μέσα από τρόφιμα που σου 
προσφέρουν τα συστατικά αυτά, όπως ψά-
ρια, ξηροί καρποί, σπόροι τσία, πράσινα φυλ-
λώδη λαχανικά κ.ά. Άλλωστε, εκτός από την 

ποικιλία θα προσθέσεις γεύση και χρώμα στα 
πιάτα σου.

Ανακάλυψε υγιεινές  
εναλλακτικές για τη λιγούρα
Και όταν χρειαστεί να καλύψεις διατροφικά 
τη λιγούρα σου, μπορείς να διαλέξεις πιο 
θρεπτικές επιλογές από το πρώτο πράγμα 
που συνήθως έρχεται στο μυαλό, όπου δεν 
είναι άλλο από τρόφιμα με αρκετή ζάχαρη 
και κορεσμένα λιπαρά. Πάμε να δούμε με-
ρικές εύκολες και γευστικές αντικαταστά-
σεις; Δοκίμασέ τες την επόμενη φορά και 
θα με θυμηθείς!

Νερό και πάλι νερό

Είναι αρκετές οι φορές που το αίσθημα της 
λιγούρας συγχέεται με τη δίψα. Την επόμενη 
φορά που θα «λιγουρευτείς» κάτι δοκίμασε 
να πιεις ένα ποτήρι νερό. Πέρα από αυτό, 
φρόντισε να έχεις επαρκή υγρά μέσα στην 
ημέρα σου (1500-2000 ml ανάλογα και με 
τις ανάγκες σου), συμπεριλαμβανομένου του 
νερού, ροφημάτων αλλά και υδαρών τροφί-
μων, όπως οι σούπες.

Αντί για… προτίμησε!

Αλμυρά πατατάκια Ξηρούς καρπούς

Σοκολάτα 
γάλακτος

Μαύρη σοκολάτα  
(με >70% κακάο)

Γλυκά
Μπάρα δημητριακών  
με σοκολάτα

Τυρί φέτα
Cottage cheese  
ή τυρί κίτρινο  
με χαμηλά λιπαρά

Αναψυκτικό
Ανθρακούχο νερό,  
με μία φέτα λεμόνι  
για τη γεύση

Ξεκίνα την ημέρα 
σου με ένα πλήρες 
πρωινό, όπως γάλα 
με δημητριακά ολικής 
άλεσης κι ένα φρούτο 
ή ένα αυγό, συνέχισε 
καταναλώνοντας 
2 κυρίως γεύματα 
και τουλάχιστον 
2 ενδιάμεσα σνακ 
συνδυάζοντας το 
λιγότερο δύο ομάδες 
τροφίμων
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Να θυμάσαι την πρωτεΐνη
Οι πρωτεΐνες στα γεύματα θα σε βοηθήσουν να χορτάσεις καλύτε-
ρα, είναι σημαντικό επομένως να φροντίζεις να συμπεριλαμβάνεις 
πρωτεϊνούχα τρόφιμα στα κυρίως γεύματα αλλά και στα σνακ σας. 
Ζωική πρωτεΐνη θα συναντήσεις στα γαλακτοκομικά, το κρέας, τα 
ψάρια και το αυγό, ενώ φυτική πρωτεΐνη θα βρεις στα δημητριακά 
ολικής άλεσης, στη σόγια, στα όσπρια κ.ά.

Πήγαινε μία βόλτα 
Τη στιγμή που νιώθεις τη λιγούρα μπορεί να είσαι φορτισμένος 
συναισθηματικά ή να βιώνεις αρκετό στρες. Αντί λοιπόν να πα-
ραμείνεις στην ίδια κατάσταση σκεπτόμενος το φαγητό, μπορείς 
να βγεις μία βόλτα για περπάτημα, να πάρεις τηλέφωνο έναν δικό 
σου άνθρωπο, να κανονίσεις μία συνάντηση με τους φίλους σου… 
απασχόλησε με ευχάριστους τρόπους τον εαυτό σου.

Αλλαξε διαδρομή
Εάν η λιγούρα σου συνδέεται με ένα συγκεκριμένο έδεσμα που 
τυχαίνει να βρίσκεται καθημερινά μπροστά σου σε κάποια βι-
τρίνα… φρόντισε να αλλάξεις τη διαδρομή σου. Εάν μάλιστα η 
εναλλακτική διαδρομή είναι  λίγο μεγαλύτερη τότε αυτό σημαίνει 
και περισσότερη φυσική δραστηριότητα για εσένα, άρα διπλό το 
καλό!

Διατήρησε υγιεινά σνακ  
στα ντουλάπια της κουζίνας σου
Φτιάχνε μία λίστα από τα πράγματα που πραγματικά χρειάζεσαι 
για το supermarket και μείνε πιστός σε αυτή. Γέμισε τα ντουλάπια 
της κουζίνας με θρεπτικά τρόφιμα, όπως ξηρούς καρπούς, μπάρες 
δημητριακών ολικής άλεσης με σοκολάτα και με φρούτα για ποι-
κιλία, φρούτα και λαχανικά εποχής, ώστε να έχεις γευστικές επιλο-
γές για την επόμενη… λιγούρα.

Εάν οι λιγούρες επιμένουν;
Η καθημερινή καταγραφή των τροφίμων που καταναλώνεις, αλλά 
και των συναισθημάτων που έχεις, θα σε βοηθήσει σε αυτή την 
περίπτωση να εντοπίσεις πόσο συχνά έχεις το αίσθημα της λιγού-
ρας, τις επιλογές που επιθυμείς περισσότερο, αλλά και τη συχνό-
τητα αυτών ώστε να τις ελέγξεις. Εάν πάλι πιστεύεις ότι οι λιγούρες 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το βάρος σου, επισκέψου έναν δι-
αιτολόγο ώστε εξατομικευμένα πλέον να σε καθοδηγήσει σε ένα 
ιδανικό και πλήρες για εσένα, διατροφικό πλάνο.

Απογευματινές λιγούρες 
       πώς να τις αντιμετωπίσετε;

Να υπενθυμίσω ότι  
η ολική άλεση στα τρόφιμα 

θα σε χορτάσει καλύτερα, 
φρόντισε επομένως να 

επιλέξεις προϊόντα με 
πρώτο συστατικό  
την ολική άλεση!





32

Οι σύγχρονες
διατροφικές τάσεις

 άρθρο

Γράφει ο Παπαμίκος Βασίλειος
Νοσοκομειακός Διαιτολόγος, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»
M.Med.Sci, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης
MSc Health Manager, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχιούχος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
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Η Ελλάδα είναι η πέμπτη κρεατοφαγική 
χώρα στον πλανήτη και η πρώτη 

στον Δυτικό κόσμο με 104 κιλά/κατά 
κεφαλήν κατανάλωση ετησίως. Η 

ανάδειξη της κλιματικής αλλαγής και 
των διατροφικών σκανδάλων από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και 
ο προβληματισμός σε σχέση με τα 

γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα έχουν 
ευαισθητοποιήσει το καταναλωτικό 

κοινό σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
παρατηρείται πολύ συχνά αλλαγή 

διατροφικού προτύπου και στροφή  
στη χορτοφαγία και στην ωμοφαγία.  

Είναι τέτοια δε, η διάδοση της 
φιλοσοφίας των προτύπων αυτών, 

που πλέον αποτελούν κινήματα που 
προωθούν έναν διαφορετικό τρόπο 

ζωής, φιλικότερο προς το περιβάλλον.

To 1997 περισσότερο από 5% του ενήλικου πληθυσμού του 
Ηνωμένου Βασιλείου δήλωνε χορτοφάγοι, ενώ περίπου το 9% 
απέφευγε το κόκκινο κρέας. Το 1984 τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν 2% και 2,5%. Μεγάλη μελέτη του 2002 στις γυναίκες 
της ίδιας χώρας ανίχνευσε ότι το 18% των γυναικών ήταν 
χορτοφάγοι και το 1% ωμοφάγοι. Σήμερα, το ποσοστό των 
χορτοφάγων ή ωμοφάγων στο Ηνωμένο Βασίλειο αγγίζει το 
12% και στις ηλικίες 16 έως 24 το ποσοστό φτάνει το 20%. 
Οι δίαιτες αυτές επιλέγονται συχνότερα από τις γυναίκες 
και κυρίως από αυτές ηλικίας 20 έως 40 ετών. Στο Ισραήλ, 
οι vegans αντιπροσωπεύουν το 15% του πληθυσμού, στην 
Πολωνία το 7% και στη Γερμανία το 6%. Παγκοσμίως δε, οι 
vegans υπερβαίνουν κατά πολύ τα 50 εκατομμύρια. Στην 
Ελλάδα, οι «πρεσβευτές» της vegan διατροφής (της αποχής 
δηλαδή από κάθε μορφή ζωικής πρωτεΐνης) υπολογίζονται 
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περίπου στους 80.000, στο 0,8% του πληθυσμού δηλαδή. Το 
εύρος των ηλικιών τους κυμαίνεται από 18 έως 25 ετών.
Το εύρος των τροφίμων που αποφεύγονται ποικίλλει από 
άτομο σε άτομο, αλλά σε γενικές γραμμές στο στόχαστρο βρί-
σκονται οι προφανείς πηγές κόκκινου και λευκού κρέατος, τα 
ψάρια, τα αβγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, επεξεργασμένα 
τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά, 
τυριά που έχουν παραχθεί με ζωική πυτιά, πρόσθετα τροφί-
μων από ζωικές πηγές και κρασιά που έχουν διαυγασθεί με 
λεπιδόλιθο, χιτίνη, ζελατίνη ή αλβουμίνη αβγού.
Οι χορτοφαγικές δίαιτες έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πλού-
σιες στους πολύτιμους σύνθετους υδατάνθρακες, τις φυτικές 
ίνες και φτωχές σε κορεσμένα λίπη. Διαμορφώνουν έτσι ένα 
διατροφικό προφίλ που βοηθά να προληφθεί η παχυσαρκία 
και οι χρόνιες νόσοι. Τα διατροφικά αυτά πρότυπα είναι επί-
σης πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυλλικό οξύ, μαγνήσιο, κα-
ροτενοειδή και φυτοχημικά συστατικά όπως οι ισοφλαβόνες 
και οι στερόλες. Η χαμηλότερη περιεκτικότητα των διαιτών 
αυτών σε θειώδη αμινοξέα (που περιέχονται στο κρέας) τις 
καθιστά χαμηλές σε οξύτητα και έτσι προστατευτικές έναντι 
της οστικής μάζας και της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι χορτοφάγοι και οι 
ωμοφάγοι συνήθως είναι μη καπνιστές, έχουν υψηλό μορφω-
τικό επίπεδο και υψηλό κοινωνικοοικονομικό «στάτους». Οι 
παράγοντες αυτοί ευνοούν συμπεριφορές που προάγουν την 
καλύτερη υγεία.

Το αποτύπωμα των διαιτών αυτό στο περιβάλλον είναι ιδι-
αίτερα προστατευτικό. Όπως ανέφερε πολύ πρόσφατα στο 
οικονομικό φόρουμ των Δελφών ο καθηγητής Γουόλτερ Γουί-
λετ, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard: 
«Η μελέτη EAT, από την επιτροπή επιστημόνων του έγκριτου 
επιστημονικού περιοδικού Lancet, στο επίκεντρο της οποίας 
ήταν το φαγητό, ο πλανήτης και η υγεία, κατέδειξε οτι πρέπει 
να αυξηθεί η παραγωγή φαγητού παγκοσμίως και να δοθεί έμ-
φαση στην κατανάλωση φυτικών ινών. Χρειάζεται μια διατρο-
φή, η οποία να βασίζεται, ως επί το πλείστον, στα λαχανικά, τα 
φρούτα και στο ελαιόλαδο». Σε αυτή τη λογική φαίνεται να ευ-
θυγραμμίζεται και η πρόσφατη σύσταση επιστημόνων προς 
την ανθρωπότητα για δραστική περικοπή της κατανάλωσης 
κρέατος, έως και κατά 90%, για να αποφύγει την επιδείνωση 
της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον. Μια τέτοια παγκόσμια και 
συντονισμένη δραστική μείωση θα βοηθήσει διπλά: α) στη 
σίτιση των 10 δις ανθρώπων μέχρι το 2050 και β) στην αντι-
μετώπιση της λειψυδρίας (μια και υπολογίζεται ότι μισό κιλό 
μοσχαρίσιου κρέατος απαιτεί σχεδόν 7.000 λίτρα νερό για να 
παραχθεί και να φθάσει στο πιάτο του καταναλωτή).

 άρθρο

  Το αποτύπωμα των διαιτών αυτό στο περιβάλλον     είναι ιδιαίτερα προστατευτικό
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Οι σύγχρονες
διατροφικές τάσεις

Η μαζική υιοθέτηση των νέων διατροφικών προτύπων ώθη-
σε τη βιομηχανία τροφίμων και σίτισης να προσαρμοστούν 
ανάλογα. Έτσι, κάποιος μπορεί να βρει κεφτέδες οσπρίων, 
μπιφτέκι σόγιας, μπέργκερ με μπιφτέκι μανιταριών, τυρί από 
κάσιους και διαφόρων ειδών φυτικά ροφήματα όπως γάλα 
αμυγδάλου, γάλα σόγιας και γάλα καρύδας. Τα ροφήματα 
αυτά έχουν λίγες θερμίδες και χαμηλά λιπαρά, δεν περιέχουν 
λακτόζη και είναι εμπλουτισμένα με ασβέστιο και βιταμίνες. 
Ακόμα και ειδικές κατηγορίες προϊόντων θα κυκλοφορήσουν 
όπως φυτοφαγικά προϊόντα για διαβητικούς, χωρίς ζάχαρη 
και για έχοντες δυσανεξία, χωρίς γλουτένη. Τα εστιατόρια επί-
σης πλέον διαθέτουν στα μενού τους χορτοφαγικές επιλογές 
για ορεκτικά, κυρίως πιάτα και γλυκά. Ειδικά στο κέντρο της 
Αθήνας κάποιος μπορεί να βρει αποκλειστικά χορτοφαγικά 
εστιατόρια, ενώ δεν λείπουν και τα εξειδικευμένα «καφέ», με 
«προσαρμοσμένα» σάντουιτς και καινοτόμα ροφήματα, όπως 
το vegan καπουτσίνο. Τέλος, τα σούπερ μάρκετ εμφανίζουν 
πλέον «θεματικά ράφια» με αντικείμενο τη χορτοφαγία και 
προϊόντα όπως υποκατάστατα βουτύρου, χορτοφαγικά τυριά, 
κατεψυγμένες πίτες, χορτοφαγικά γεύματα, σνακ και χορτο-
φαγικά επιδόρπια. Όλες αυτές επιλογές έχουν στόχο να καλύ-
ψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των χορτοφάγων και των ωμοφά-
γων, γι’αυτό και συνήθως είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, σίδηρο 
και φυτικές ίνες.
Η ελληνική αγορά και φιλοσοφία ακόμα βρίσκεται σε εμ-
βρυικό στάδιο σε σχέση με αυτά τα προϊόντα καθότι τα 
περισσότερα από αυτά που είναι διαθέσιμα εισάγονται και 
δεν παράγονται. 
Υπάρχει μεγάλη απόσταση να διανυθεί μέχρι να προσεγγι-
στούν τα επίπεδα του Ισραήλ (θεωρείται η πρωτεύουσα των 
βίγκαν) ή της Ινδίας (στην πόλη Παλιτάνα διαβιούν αποκλει-
στικά χορτοφάγοι). Μέχρι και στην Ισπανία που φημίζεται 
για τα χοιρινά καπνιστά λουκάνικα chorizo που μπορούν να 
καταναλωθούν και ωμά, τα εστιατόρια για χορτοφάγους και 
vegans έχουν διπλασιαστεί, ενώ στη Γερμανία των 7 εκατομ-
μυρίων χορτοφάγων, συναντά κανείς βίγκαν εκδοχές πιάτων 
στην ετήσια γιορτή μπίρας στο Μόναχο, το Oktoberfest.
Συμπερασματικά, οι χορτοφαγικές δίαιτες μπορούν να είναι 
διατροφικά επαρκείς, αρκεί να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες

και να παρέχουν επαρκή, αλλά όχι υπερβολική ενέργεια. Η ποικιλία 
πρωτεϊνούχων φυτικών τροφίμων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 
του καθημερινού χορτοφαγικοί σιτηρεσίου, ενώ την εικόνα έρχονται 
να συμπληρώσουν τα λαχανικά και τα φρούτα. Ομάδες ειδικού με-
ταβολικού ενδιαφέροντος όπως έφηβοι, ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες 
ή θηλάζουσες γυναίκες χρήζουν εξατομικευμένης διατροφικής συμ-
βουλευτικής. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική αγορά προσπαθεί να 
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να υποστηρίξει την προσπά-
θεια με ολοένα και αυξανόμενα ποικιλία διατροφικών επιλογών. Στις 
13-14 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί Vegan Φεστιβάλ στη Θεσ-
σαλονίκη και το καλοκαίρι θα ακολουθήσει αντίστοιχη διοργάνωση 
για πρώτη φορά στην Κρήτη. Είναι μια ευκαιρία για το ευρύ κοινό να 
γνωρίσει καλύτερα μια διαφορετική στάση ζωής.

  Το αποτύπωμα των διαιτών αυτό στο περιβάλλον     είναι ιδιαίτερα προστατευτικό
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 άρθρο Γράφουν οι Μαρίνα Μητρογιώργου, 
Σμαραγδή Φεσσάτου 



Τι είναι η δυσκοιλιότητα;

Η δυσκοιλιότητα είναι σύμπτωμα και όχι νόσος και ορίζεται ως η καθυστέρηση ή η δυσκολία στη 
λειτουργία της αφόδευσης, ικανή να προκαλέσει σημαντική δυσφορία στο παιδί. Οι φυσιολογικές κε-
νώσεις των παιδιών διαφέρουν σε χρώμα, σύσταση, ρευστότητα, οσμή και συχνότητα ανάλογα με την 
ηλικία. Οι γονείς κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής του βρέφους παρακολουθούν στενά 
τη συχνότητα και τα χαρακτηριστικά των κενώσεων του. Οποιαδήποτε αλλαγή από αυτό που θεωρούν 
φυσιολογικό, τους προκαλεί άγχος και ανησυχία. Η πρώτη κένωση του νεογνού συμβαίνει φυσιολογι-
κά εντός των πρώτων 48 ωρών ζωής και τα κόπρανα αυτά ονομάζονται μηκώνιο. Τα πρώτα κόπρανα 
έχουν φυσιολογικά σκούρο πράσινο ως μαύρο χρώμα και έντονα κολλώδη υφή, ενώ είναι σχετικά άο-
σμα. Αφού το νεογνό αρχίσει να σιτίζεται με μικρές ποσότητες γάλατος τα κόπρανα παίρνουν μια πιο 
κρεμώδη υφή και ανοιχτόχρωμο πράσινο χρώμα. Όταν πλέον ο θηλασμός εγκατασταθεί και το νεογνό 
τρέφεται με μεγαλύτερες ποσότητες γάλατος, έχουμε πια τις κενώσεις θηλασμού. Τα κόπρανα γίνονται 
πιο ρευστά έως υδαρή και μπορεί να περιέχουν μικρά κομματάκια, σαν σποράκια. Οι κενώσεις έχουν 
κίτρινο, κιτρινοπράσινο ή πορτοκαλί χρώμα και μια ήπια οσμή. Είναι φυσιολογικό ένα βρέφος που 
θηλάζει να παρουσιάζει πολλαπλές κενώσεις την ημέρα έως και μία την εβδομάδα, ενώ ένα βρέφος 
που λαμβάνει φόρμουλα μπορεί να έχει κατά μέσο όρο 3 κενώσεις την ημέρα. Με την εισαγωγή των 
στερεών τροφών τα κόπρανα είναι πιο καφέ καθώς επίσης γίνονται πιο συμπαγή και πιο δύσοσμα. Τα 
νήπια και τα μεγαλύτερα παιδιά αποκτούν συνήθειες παρόμοιες με αυτές του ενήλικα με μια κένωση 
κάθε 4 μέρες ως 1-3 κενώσεις ανά μέρα.

Πόσο συχνή είναι η δυσκοιλιότητα;
 
Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πάρα πολύ κοινό σύμπτωμα που εμφανίζεται στο 5-10% των παιδιών. Ενώ 
σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι αποτελεί αιτία περίπου για το 3% των επισκέψε-
ων στον παιδίατρο, και το 25% των επισκέψεων σε παιδογαστρεντερολόγο. Η δυσκοιλιότητα είναι πιο 
συχνά, περίπου στο 95%, λειτουργική ή ιδιοπαθής ενώ μόνο μια μικρή μειοψηφία παιδιών οφείλεται 
σε κάποια οργανική αιτιολογία.

Γιατί τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκοιλιότητα;

Στην πλειονότητα των παιδιών η δυσκοιλιότητα είναι λειτουργική και δεν ανευρίσκεται δηλαδή υπο-
κείμενη οργανική βλάβη. Η παθογένεια της παιδικής δυσκοιλιότητας είναι πολυπαραγοντική (γενετικοί,

   

37. 
Δυσκοιλιότητα

Η δυσκοιλιότητα είναι  
ένα συχνό πρόβλημα  

στην παιδική ηλικία  
που απασχολεί  

την ποιότητα ζωής  
του παιδιού  

και της οικογένειας
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περιβαλλοντικοί, ψυχολογικοί, διαιτητικοί) και διαφέρει ανά 
ηλικία. Συγκεκριμένα μερικά νεογνά και μικρά βρέφη πα-
ρουσιάζουν δυσκολία στην αφόδευση, η οποία οφείλεται σε 
ανωριμότητα να συντονίσουν την αύξηση της ενδοκοιλιακής 
πιέσης με τη χάλαση του μυϊκού συστήματος της πυέλου και 
υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου.
 Υπάρχουν 3 κύριοι περίοδοι στη ζωή ενός παιδιού που μπορεί 
να αναπτύξει λειτουργική δυσκοιλότητα. Η πρώτη είναι κατά 
την εισαγωγή δημητριακών και στερεών τροφών στη βρεφική 
ηλικία. Η δεύτερη όταν ξεκινάει την εκπαίδευση για την τουα-
λέτα και η τρίτη όταν το παιδί ξεκινάει το σχολείο. Δυστυχώς, 
η κατακράτηση των κοπράνων οδηγεί σε διάταση του εντέ-
ρου, ανησυχία, κοιλιακό άλγος, ευερεθιστότητα και ανορεξία. 
Επώδυνη αφόδευση ή ο φόβος της τουαλέτας πυροδοτούν 
την έναρξη δυσκοιλιότητας, η οποία χρονικά παρουσιάζει δύο 
αιχμές, την περίοδο εκμάθησης της τουαλέτας και την έναρξη 
της σχολικής ηλικίας. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις συμβαί-
νουν σημαντικές αλλαγές στη διατροφή και στην καθημερινό-
τητα του παιδιού που είτε υποσυνείδητα είτε συνειδητά να το 
οδηγήσουν σε δυσκοιλιότητα.

Πότε χρειάζεται έλεγχο  
ένα παιδί με δυσκοιλιότητα;

Η διερεύνηση ενός παιδιού που παρουσιάζει χρόνια δυσκοι-
λιότητα μπορεί να βασιστεί, και στις περισσότερες περιπτώ-
σεις να περιοριστεί, στο λεπτομερές ιστορικό και τη φυσική 
εξέταση. Μόνο σε ένα μικρό ποσοστό παιδιών με δυσκοιλι-
ότητα βρίσκεται οργανικό πρόβλημα. Ανησυχητικά σημεία 
που υπονοούν οργανικά αίτια είναι η απώλεια βάρους ή 
ανεπαρκής πρόσληψη βάρους, η καθυστέρηση αύξησης, η 
καθυστερημένη αποβολή μηκωνίου για περισσότερο από 48 
ώρες μετά τον τοκετό, καθώς επίσης η διάταση κοιλίας και 
παρουσία αίματος στα κόπρανα. Η παιδική δυσκοιλιότητα 
σπάνια οφείλεται σε κάποια πραγματική πάθηση. Η νόσος 
του Hirschprung συνδέεται με ελλιπή νευρολογική ανάπτυ-
ξη του παχέος εντέρου και μπορεί να προκαλέσει δυσκοι-
λιότητα από τη γέννηση. Μια ένδειξη για την ύπαρξη αυτής 
της πάθησης είναι ότι το νεογέννητο δεν κενώνει το μηκώνιο 
μέσα στις πρώτες 24-48 ώρες της ζωής του. Άλλες συγγενείς 
ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης και του πρωκτού, καθώς 
και ορισμένες παθήσεις του ενδοκρινικού συστήματος, μπο-
ρεί επίσης να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα. Εργαστηριακός 

έλεγχος ενδείκνυται στις περιπτώσεις εκείνες που από το ιστορικό και 
την κλινική εξέταση τίθεται υποψία οργανικής νόσου ή δεν υπάρχει 
καθόλου ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή. Αιματολογικές εξετά-
σεις, εξετάσεις μελέτης κινητικότητας του εντέρου όπως η μανομετρία 
ορθού, ακτινολογικές εξετάσεις όπως η απλή ακτινογραφία κοιλίας ή 
ο βαριούχος υποκλυσμός, γίνονται όταν κριθεί απαραίτητο και ύστερα 
από ιατρική οδηγία.

Ποια είναι τα θεραπευτικά μέτρα  
για τη δυσκοιλιότητα;

Η αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας εξαρτάται από την ηλικία του παι-
διού, τη βαρύτητα και τη χρονιότητα των συμπτωμάτων, αλλά σε γενι-
κές γραμμές ακολουθούνται τα εξής στάδια:

Στάδιο 1:  Ενημέρωση, εκπαίδευση και ψυχολογική ενθάρρυνση παιδιού 
και οικογένειας.

Στάδιο 2:  Συστάσεις για αύξηση της χορήγησης υγρών και υιοθέτηση 
διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες π.χ. φρούτα λαχανικά, 
όσπρια. Περιορίστε τροφές χωρίς φυτικές ίνες όπως τυρί, κρέ-
ας και επεξεργασμένες τροφές με συντηρητικά.

Στάδιο 3:  Προσθήκη φαρμακευτικής αγωγής με μαλακτικά των κοπρά-
νων φάρμακα όπως οι ημισυνθετικοί πολυσακχαρίτες (λα-
κτουλόζη, λακτιτόλη) και το παραφινέλαιο. Ο στόχος της θερα-
πείας της δυσκοιλιότητας είναι η επίτευξη μαλακής κένωσης 
μία φορά την ημέρα.

Στάδιο 4:  Σε περίπτωση όπου μεγάλες κοπρανώδεις μάζες ψηλαφούνται 
στην κοιλιά ή πολύ σκληρά κόπρανα βρίσκονται στο ορθό, 
προηγείται του σταδίου 3 η κένωση του εντέρου με καθαρτικά 
φάρμακα από το στόμα ή με υποκλυσμούς οι οποίοι καλύτερα 
να αποφεύγονται στο ήδη φοβισμένο παιδί.

Στάδιο 5:  Σταδιακή μείωση φαρμάκων σε χρονικό διάστημα που κυμαί-
νεται από 2 έως 6 μήνες η και περισσότερο ανά περίπτωση.

Η διερεύνηση ενός παιδιού που 
παρουσιάζει χρόνια δυσκοιλιότητα 
μπορεί να βασιστεί,  
και στις περισσότερες περιπτώσεις  
να περιοριστεί  
στο λεπτομερές ιστορικό και  
τη φυσική εξέταση
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Θεραπεία σε βρέφη

 •  Χορήγηση βρεφικών ροφημάτων & χυμών που περιέχουν σορβιτόλη (δαμάσκηνα, 
αχλάδια, μήλα) 1-2 φορές/ημέρα

 •  Στα βρέφη > 6 μηνών συνιστάται η πρόσληψη φυσιολογικής ποσότητας φυτικών ινών
 •  Τα μόνα που μπορούν να χορηγηθούν σε ηλικίες <1 έτους είναι η λακτουλόζη,  

η λακτιτόλη και η σορβιτόλη
 •  ΟΧΙ mineral oil (κίνδυνος πνευμονίας από εισρόφηση) και αποφυγή υποκλυσμών
 •  Αν χρειαστεί μπορούν να χορηγηθούν υπακτικά φάρμακα και περιστασιακά υπόθε-

τα γλυκερίνης.

Πρόληψη

  •  Ενθαρρύνετε το παιδί σας να κάθεται στην τουαλέτα 5 με 10 λεπτά μέσα στο πρώτο 
μισάωρο μετά το γεύμα, ακόμα και αν δεν νοιώθει την επιθυμία. Ακολουθήστε αυτή 
την πρακτική καθημερινά ακόμα και σε περίοδο διακοπών ή ταξιδιού. Με αυτό τον 
τρόπο εκμεταλλεύεστε το φυσιολογικό αντανακλαστικό της αφόδευσης.

  •  Υποβοήθηση του περιβάλλοντος της τουαλέτας, π.χ. σκαμνάκι αν φοβάται ότι θα 
πέσει μέσα στη λεκάνη.

 • Ενθαρρύνετε τη φυσική άσκηση.
 • Υπενθυμίσετε του να πίνει αρκετά υγρά (νερό, φυσικούς χυμούς και ροφήματα).
 • Προσφέρετε στο παιδί σας τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες. 
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40. zυμαρικά με κολοκυθάκια

Μαρία Ζερβού, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,  
zervou@mednutrition.gr, www.medNutrition.gr

Κατηγορία: ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 
 - Βαθμός δυσκολίας: (από 1-5): 1 / Πολύ εύκολη
 - Χρόνος παρασκευής: 25 λεπτά
 - Χρόνος μαγειρέματος: 35 λεπτά

Τι θα χρειαστείτε (για 5 άτομα) 
 
 • 2 κουταλιές ψιλοκομμένος βασιλικός 
 • 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
 • 1 κουταλιά της σούπας τυρί τριμμένο ανά μερίδα
 • ½ κιλό κομμένα σε κύβους κολοκύθια 
 • ½ φλιτζάνι λευκό κρασί 
 • 60 γρ. κομμένο μπέικον 
 • Αλάτι και πιπέρι 
 • 2 σκελίδες στα τέσσερα σκόρδο 
 • 1/2 κιλό ταλιατέλες 
 • 2 μικρά ψιλοκομμένα κρεμμύδια 
 • ½ κιλό κομμένα σε λωρίδες κολοκυθολούλουδα 
 • 4 κουταλιές ντομάτα 

Εκτέλεση:
 1. Ζεσταίνετε σε κατσαρόλα το λάδι. 
 2.  Σωτάρετε το κρεμμύδι και μόλις ξανθύνει, προσθέτετε την ντομάτα,  

το μπέικον, τα κολοκυθάκια και όταν γίνουν τραγανιστά προσθέτετε  
το σκόρδο και σβήνετε με το κρασί. 

 3.  Όταν εξατμιστεί προσθέτετε τον πολτό ντομάτας και βράζετε τη σάλτσα  
15 λεπτά, ρίχνετε τα λουλούδια κολοκυθιού, ανακατεύετε και τα αφήνετε  
να μαλακώσουν. 

 4.  Εντωμεταξύ βράζετε τις ταλιατέλες σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό,  
τις σουρώνετε, τις αναμιγνύετε με τη σάλτσα κολοκυθιού, πασπαλίζετε  
με τον βασιλικό και με το τυρί και σερβίρετε αμέσως. 

Διατροφικός σχολιασμός συνταγής
 
  

Το πιάτο αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να σταθεί ως ένα καλοκαιρινό-κυρίως γεύ-
μα. Με βασικό συστατικό τις ταλιατέλες που είναι πηγή υδατανθράκων, αποτελεί 
εξαρετική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Τα κολοκυθάκια θα σας θυμίσουν 
απευθείας καλοκαίρι, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, γεγονός που 
θα σας προσφέρει μεγαλύτερο κορεσμό, θα σας βοηθήσει δηλαδή να χορτάσετε 
καλύτερα. Εάν θέλετε να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τις φυτικές ίνες του πιά-
του σας μπορείτε να επιλεξετε ζυμαρικά ολικής άλεσης! Ολοκληρώστε το γεύμα 
σας με τυρί τριμμένο, για να προσλάβετε τις απαραίτητες για τον οργανισμό μας 
πρωτεΐνες. Πηγή πρωτεΐνης αποτελεί και το μπέικον στη συνταγή, θα πρότεινα 
ωστόσο να το αποφύγετε για να μειώσετε τα κορεσμένα «κακά» λιπαρά, ή να το 
αντικαταστήσετε με ένα πιο άπαχο αλλαντικό, όπως η βραστή γαλοπούλα. Δοκι-
μάστε το… και δεν θα χάσετε!



40. zυμαρικά με κολοκυθάκια ...we bring the idea 2 life 

Xάρητος 38 | Kολωνάκι | Aθήνα | 38 Haritos str., | Kolonaki | Athens
210 3243560 / 0030 6946074483 | email: twoplus.design@gmail.com | fb: twopluscreativeoffice | twoplus.gr

ιdea / conceptual art direction / graphic design + decoration / web + adv + print
IΔΕΑ - ΜΗΝΥΜΑ + ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | WEB + ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ + ΠΡΟΒΟΛΗ

Ο κάθε πελάτης για τη Twoplus Creative Office είναι μοναδικός. 
Όπως και η ιδέα που μας αναθέτει να φανταστούμε, 
να δουλέψουμε και να υλοποιήσουμε για λογαριασμό του.
Το μόνο σίγουρο για μας είναι πως η φαντασία δεν έχει όρια. 
Μέλημα μας  είναι να διαφοροποιούμαστε καινοτόμα, 
με στόχο έναν σχεδιασμό που να «προκαλεί»  
αποτελέσματα με θετικό πρόσημο και επιτυχία στην επικοινωνία.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠEIA | ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ KINESIO TAPING / ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  
- ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286, 145 63 ΚΗΦΙΣΙΑ, 
Τ: +30 210 8087363 | K: +30 6977 243919 
email: sofiaklapsi@yahoo.gr 
facebook: Physiother

Physiother.gr

*ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΕΟΠΥΥ
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42. 
τα νέα του ΕΛΙΓΑΣΤ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ 
Λάβαμε τα κάτωθι ποσά και ευχαριστούμε: 

Αγγέλη Ζωή, Ν. Ηράκλειο 100 €
Αθανασιάδου Μαγδαληνή, Αστακός 50 €
Αραμπατζή Αντωνία, Ηλιούπολη 20 € 
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης, Αθήνα 20 €
μοναχή Βερονίκη, Αλεξανδρούπολη 100 €
Βλαστού Ευθυμία, Κερατσίνι 20 €
Βότση Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Λήμνος 20 €
Γεωργούλας Σωκράτης, Αργυρούπολη 30 €
Δερμεντζόγλου Φλώρα, Ν. Σμύρνη 20 € 
Δήμας Ιωάννης, Χανιά 20 €
Διακοδημήτρη Αναστασία, Πολιτεία 30 €
Διακοδημήτρη Ελεωνόρα, Κηφισιά 30 €
Διακοδημήτρης Ανέστης, Κηφισιά 40 €
Ευγενίου Ανδρέας, Λάρνακα / Κύπρος 20 €
Ζαχαρόπουλος Αχιλλέας, Κατερίνη 50 €
Ηλιάδου Αναστασία, Πτολεμαΐδα 100 €
Καραβίδα Αμαλία, Θεσσαλονίκη 50 €
Κοκόση Κωνσταντία, Αγ. Παρασκευή 20 €
Κολλιόπουλος Νικόλαος, Τρίπολη 25 €
Κτιστάκη Μαρία, Χανιά 40 €
Λαμπρόπουλος Λάμπρος, Ηλιούπολη 30 €
Λεβέντης Δημήτριος, Ν. Ηράκλειο 20 €
Λεοντίδης Χρήστος, Κομοτηνή 50 €
Λυραντωνάκης Ιωάννης, Χανιά 20 €
Μαυρίδης Σταύρος, Μεταμόρφωση 20 €
Νασόπουλος Κωνσταντίνος, Πετρούπολη 50 €

Ξηρουχάκης Ηλίας, Αθήνα 50 €
Οικονόμου Γεώργιος, Παραλίμνι / Κύπρος 50 €
Παπαθεοδωρίδη Ελένη, Καλαμάτα 20 €
Παπαθεοδωρίδη Μαργαρίτα, Καλαμάτα 25 €
Παπαναστασίου Σεβαστή – Ειρήνη, Παπάγου 20 €
Πασσάρα Κυράνα, Θεσσαλονίκη 20 €
Πρεβενιός Βασίλειος, Αμοργός 50 €
Σαβεριάδης Αδάμος, Λάρνακα/Κύπρος 50 €
Σιδερέα Φανή, Ρόδος 20 €
Σινόπουλος Ιωάννης, Βριλήσσια 20 €
Σκλάβαινα Μαρία, Δραπετσώνα 50 €
Ταμβακολόγος Γεώργιος, Σπάρτη 100 €
Τασσόπουλος Αναστάσιος, Πάτρα 20 €
Τελάκης Εμμανουήλ, Πειραιάς 50 €
Τζιτζή Δήμητρα, Χαλάνδρι 50 €
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, Π. Φάληρο 50 €
Τριάντος Χρήστος, Πάτρα 100 €
Τσουράπας Γεώργιος, Βόλος 20 €
Φιάμου Κωνσταντία, Χίος 20 €
Φορτοτήρα Παρασκευή, Θεσσαλονίκη 20 €
Χιωτέλλης Μιχαήλ, Μυτιλήνη 40 €
Χριστοδούλου Δημήτριος, Ιωάννινα 50 €

In memoriam
Λάζαρος Κολαξής, Βόλος 50 €
Μνήμη Δημήτρη Γ. Καραμανώλη
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