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Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιµα;

∆ιατροφή εναντίον
οστεοπόρωσης

Μεσογειακή διατροφή
και ελεύθερες ρίζες

 
Χριστούγεννα και
βάρος πάνε µαζί;
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«Η ζωή είναι ένα φαγητό που µας αρέσει 
κυρίως χάρη στα καρυκεύµατα του»

Συχνά αναρωτιέµαι αν πράγµατι υπήρξαν ποτέ οι λεγόµενες «παλιές καλές εποχές». Συνήθως 
η «αγιοποίηση» του παρελθόντος γίνεται κάτω από τη σκιά των δυσκολιών του «Σήµερα». 
Είναι µία έµφυτη και υγιής άµυνα η άµβλυνση των δυσκολιών που πέρασαν, ώστε να µπορεί 
ο άνθρωπος να συνεχίζει να ζει, να πιστεύει και να αγαπά. 
Ίδια όµως ανάγκη και άµυνα του ανθρώπου είναι να κάνει ένα διάλλειµα από το σκληρό 
τώρα και να δηµιουργεί µία άχρονη, σύντοµη και πολύτιµη χρονική περίοδο όπου οι «παλιές» 
καλές εποχές, η ευτυχία του να ζεις την στιγµή και η υπόσχεση του λαµπρότερου µέλλοντος 
γίνονται ένα. Μία ευλογηµένη εποχή. Μία εποχή η οποία εµπλέκει ολόκληρο τον κόσµο σε µια 
συνωµοσία αγάπης: Τα Χριστούγεννα!
Αισθάνεστε πόσα περικλείει αυτή η λέξη; Αρκεί να την προφέρεις και δεν χρειάζεται τίποτε 
άλλο. Πόσες άραγε λέξεις να υπάρχουν στο παγκόσµια γλωσσικό στερέωµα όπου αυτόνοµα 
να σηµαίνουν τόσα πολλά πράγµατα. Σωστά διέγνωσε η Edna Ferber πως «τα Χριστούγεννα 
δεν είναι µια εποχή. Είναι ένα συναίσθηµα». Ένα σύνθηµα µε τόσες πολλές αποχρώσεις και 
τόσα υποκειµενικά κίνητρα όπου σχεδόν χάνει την κυριολεκτική της υπόσταση. Η Γέννηση του 
Χριστού. Πέρα και πάνω από θρησκείες, η γέννηση ως αρχή, ως αυθύπαρκτη χαρά και ο 
Χριστός ως συνώνυµο της αγάπης. Η Γέννηση της Αγάπης. Θα βρίσκατε άραγε ποτέ καλύτερο 
σύνθηµα από αυτό; 
Αυτό λοιπόν το Σύνθηµα και αυτή η Εποχή, πάντα ενισχυµένα µε την υπόσχεση του Νέου 
Έτους, έστω και σηµειολογικά, είναι η αναγκαία ανάπαυλα του ανθρώπου από τον 
καθηµερινό του κάµατο. Πόσες ενάρξεις για ένα καλύτερο αύριο, πόσες υποσχέσεις, πόση 
ανακούφιση από περιττά βάρη και τόσα άλλα δεν γεννήθηκαν από τα Χριστούγεννα. Με 
προσοχή στην υγεία µας, στους ανθρώπους µας, στην διατροφή µας –αυτό είναι ίσως το µόνο 
µελανό σηµείο αυτής της περιόδου, αλλά η έµµετρη υπερβολή είναι ταυτόχρονα και ουσιώδες 
στοιχείο της!– µπορούµε να γευτούµε την υποψία ενός καλύτερου κόσµου, ενός κόσµου πιο 
υποφερτού. Τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος είναι τα απαραίτητα καρυκεύµατα που 
νοστιµεύουν την ίδια την ζωή. 
Εύχοµαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένο µε υγεία το 2019!

Βίκτωρ Ουγκώ
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Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιαβήτη: Έχω ζάχαρο, πώς θα το καταλάβω;
 

Καρκίνος παχέος εντέρου: Από τη διάγνωση στη θεραπεία

Η διατροφή στην πρόληψη της οστεοπόρωσης

Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση σε παιδιά και εφήβους  

Μανιτάρια: Η νέα υπερτροφή

Χριστούγεννα σηµαίνει και αύξηση βάρους; 





Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α  Ι .  Ν Ι ΚΟ Λ Α Κ Α Κ Η
Α΄ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Πρώτος ο Ιπποκράτης τον 4ο αιώνα π.Χ., 
προέτρεψε τους καταναλωτές της εποχής 
του «να γίνει η τροφή το φάρµακο τους 
και το φάρµακό τους η τροφή τους». Αυτή 
η φιλοσοφική ρήση έχει ιδιαίτερη 
διαχρονική αξία για την εποχή µας, καθώς 
συνδέεται σε σηµαντικό βαθµό µε την 
ευζωία του σύγχρονου καταναλωτή και 
την προληπτική αντιµετώπιση σηµαντικών 
παραµέτρων της υγείας του. 

Ο όρος λειτουργικά τρόφιµα (Functional 
foods ή nutraceuticals) επινοήθηκε για πρώτη 
φορά στην Ιαπωνία στα µέσα της δεκαετίας 
του 1980 και αποσκοπούσε στον περιορισµό 
του δηµόσιου κόστους περίθαλψης. Σύµφωνα 
µε τον πρώτο εκείνο ορισµό, ένα λειτουργικό 
τρόφιµο θα έπρεπε να καταναλώνεται 
ευχάριστα, να συµβάλλει στην κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών και να ασκεί 
ευεργετική επίδραση στον οργανισµό του 
καταναλωτή. 
Τα λειτουργικά τρόφιµα διακρίνονται σε 
εµπλουτισµένα τρόφιµα, στα οποία συνήθως 
αυξάνεται η συγκέντρωση κάποιου ωφέλιµου 
συστατικού που ήδη περιέχεται µε φυσικό 
τρόπο σε αυτά, σε ενισχυµένα τρόφιµα, στα 
οποία προστίθεται κάποιο ενεργό συστατικό 
που έχει αποδεδειγµένη ωφέλιµη επίδραση 
στην υγεία του καταναλωτή και δεν περιέχεται 
µε φυσικό τρόπο στο τρόφιµο αυτό, σε 
τρόφιµα στα οποία έχει αντικατασταθεί ή 
αφαιρεθεί κάποιο βλαβερό για την υγεία του 

καταναλωτή συστατικό και στα τρόφιµα τα 
οποία έχουν εµπλουτιστεί µε ένα ενεργό 
συστατικό, που συνεπικουρεί την διατήρηση 
των επωφελών επιπτώσεων του λειτουργικού 
τροφίµου. Σε κάθε περίπτωση ο 
εµπλουτισµός ή η ενίσχυση των λειτουργικών 
τροφίµων µε ένα ή περισσότερα ενεργά 
συστατικά, δεν θα πρέπει να προκύπτει ως 
αποτέλεσµα γενετικής τροποποίησης. 
Στα ενεργά συστατικά των λειτουργικών 
τροφίµων θα µπορούσαν να 
συµπεριληφθούν τα καροτενοειδή, οι 
διαιτητικές ίνες, τα λιπαρά οξέα, τα 
φλαβονοειδή, τα προϊόντα υδρόλυσης 
κολλαγόνου, οι φαινόλες, διάφορα 
φυτοοιστρογόνα, σουλφίδια και θειόλες, οι 
τανίνες, ολιγοσακχαρίτες, πεπτίδια και 
πρωτεΐνες, βιταµίνες, ανόργανα στοιχεία, 
φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες, διάφορα 
οξυγαλακτικά βακτήρια, προβιοτικά, 
πρεβιοτικά, οξινιστές κ.ά.



Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  ΤΑ  Λ Ε Ι ΤΟΥ Ρ Γ Ι Κ Α  Τ ΡΟΦ ΙΜΑ
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«Ασπίδα» για την υγεία
Η ορθολογική χρησιµοποίηση των 
λειτουργικών τροφίµων θα µπορούσε να 
συµβάλλει ουσιαστικά στη θωράκιση της 
υγείας και στον περιορισµό του κινδύνου 
εµφάνισης σοβαρών σύγχρονων 
ασθενειών που συνδέονται µε το 
καρδιαγγειακό σύστηµα, το πεπτικό 
σύστηµα, το ανοσοποιητικό σύστηµα, το 
µυοσκελετικό σύστηµα, τη ρύθµιση του 
σωµατικού βάρους και την 
πνευµατική-γνωσιακή λειτουργία του 
οργανισµού του καταναλωτή.
Η κυκλοφορία των λειτουργικών 
τροφίµων στην αγορά διέπεται από 
αυστηρούς νόµους και κανονισµούς. Αυτό 
σηµαίνει ότι ένα τρόφιµο για να 
χαρακτηριστεί ως λειτουργικό θα πρέπει 
προηγούµενα να εκπληρώνει 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και 
προδιαγραφές, τα οποία απαραίτητα θα 
πρέπει να πιστοποιούνται από τον 
αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. Έτσι, 
κανένα τρόφιµο δεν επιτρέπεται να 
κυκλοφορεί ως λειτουργικό εάν 
προηγούµενα δεν εγκριθεί και δεν φέρει 
στην συσκευασία και την ετικέτα του όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες.

Παραδείγµατα
Στα παραδείγµατα λειτουργικών τροφίµων 
συµπεριλαµβάνονται γάλατα και γιαούρτια 
ενισχυµένα µε προβιοτικά (συµβάλλουν 
στη βελτίωση της εντερικής χλωρίδας και 
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήµατος), µαργαρίνες ενισχυµένες µε 
φυτικές στερόλες και στανόλες 
(περιορίζουν την απορρόφηση της 
χοληστερόλης και τη συγκέντρωση της 
στην αιµατική κυκλοφορία), αυγά 
ενισχυµένα µε ω-3 λιπαρά οξέα (βελτίωση 
λιπιδαιµικού προφίλ, µείωση αρτηριακής 
πίεσης, αντιφλεγµονώδη δράση, 
προστασία από καρδιοπάθειες, ευεργετική 
επίδραση σε χρόνιες παθήσεις όπως ο 
καρκίνος, η ψωρίαση, η ρευµατοειδής 
αρθρίτιδα κ.ά.).
Ωστόσο, αν και τα λειτουργικά τρόφιµα 
φαίνονται να αποτελούν µια ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρο προοπτική για τον 
καταναλωτή, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα 
για να προσδιοριστούν επακριβώς οι 
ακριβείς επωφελείς τους επιδράσεις, µε 
δεδοµένο ότι κυκλοφορούν σήµερα ήδη 
περισσότερα από 800 ξεχωριστά 
προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης 
που έχουν πάρει αυτό τον χαρακτηρισµό. 

Η κυκλοφορία των λειτουργικών τροφίµων στην αγορά διέπεται
από αυστηρούς νόµους και κανονισµούς
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ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ: 
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΝ ΕΧΩ ΖΑΧΑΡΟ;

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
Η κύρια αιτία εµφάνισης είναι η καταστροφή των 
β-κυττάρων, που συνήθως οδηγεί σε πλήρη 
έλλειψη ινσουλίνης και λιγότερο η 
κληρονοµικότητα. Όταν η πιθανότητα ενός παιδιού 
να εµφανίσει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (Σ∆τ1) 
είναι γενικά 0,5-1%, αυτή γίνεται περίπου 2% αν η 
µητέρα του έχει διαβήτη τύπου 1, περίπου 6% αν 
πάσχει ο πατέρας και περίπου 15-20% αν 
πάσχουν και οι δύο γονείς. Στην Ευρώπη, ο 
επιπολασµός του κυµαίνεται 0.6 - 2.6‰ και η 
επίπτωσή του, σε άτοµα ηλικίας ≤ 15 ετών, 9.7 - 
49.0/100000 ετών/κατ’ έτος. Στην Ελλάδα, η 
επίπτωση είναι 9.7/100000/κατ’ έτος.
Σακχαρώδη διαβήτης τύπου 2
Βασικό αίτιο είναι η προοδευτική µείωση της 
επαρκούς ανταπόκρισης του β-κυττάρου για την 
έκκριση της ινσουλίνης που απαιτείται για την 
αντιµετώπιση των µεταβολικών αναγκών και 
προέρχεται από την ύπαρξη παχυσαρκίας και 
σπλαχνικού τύπου λίπους, την καθιστική ζωή ή 
κάποιο µεταβολικό στρες. Στην Ευρώπη, ο 
επιπολασµός του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
(Σ∆τ2) κυµαίνεται 5-10%. Στην Ελλάδα έχει 
τριπλασιασθεί τα τελευταία 35 χρόνια και σήµερα 
κυµαίνεται περί το 8%.
Σακχαρώδης διαβήτης κύησης
Σε αυτή τη µορφή σακχαρώδη διαβήτη (Σ∆Κ), 
αναπτύσεται διαταραχή του µεταβολισµού των 
υδατανθράκων κατά την έναρξη ή κατά τη 
διάρκειά της κύησης χαρακτηρίζεται από αύξηση 
της γλυκόζης νηστείας >92 mg/dl, τη στιγµή που 

κατά την έναρξη της κύησης δεν υπάρχει επίσηµος 
Σ∆τ2 (γλυκόζη νηστείας >126). Βασικό αίτιο 
φαίνεται ότι είναι οι ορµόνες που παράγονται κατά 
το δεύτερο κυρίως µισό της εγκυµοσύνης και 
αυξάνουν την «αντίσταση» στην ινσουλίνη.
Άλλοι τύποι σακχαρώδη διαβήτη
Υπάρχουν και άλλοι ειδικοί τύποι Σακχαρώδους 
∆ιαβήτη που οφείλονται σε γενετικές διαταραχές 
που συνδέονται µε τη λειτουργικότητα των 
β-κυττάρων ή τη δράση της ινσουλίνης, νόσους 
της εξωκρινούς µοίρας του παγκρέατος, έκθεση σε 
φάρµακα, χηµικές ουσίες, τοξίνες κ.ά. Βασικότερος 
τύπος από τους τύπους αυτούς είναι ο τύπος 
MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) ο 
οποίος είναι µια µονογονιδιακή µορφή Σ∆, στην 
οποία υπάρχει ισχυρό θετικό οικογενειακό 
ιστορικό Σ∆ και ο οποίος κληρονοµείται µε 
αυτοσωµατικό επικρατούντα τρόπο.
Πώς θα το καταλάβω;
Υπάρχουν κάποια κλασικά συµπτώµατα (γνωστά 
και ως 3Π) που όταν εµφανιστούν µπορούν να µας 
οδηγήσουν στη σκέψη ότι ίσως υπάρχει πρόβληµα 
µε διαβήτη και αυτά είναι:
•Η πολυουρία που οδηγεί το άτοµο πολλές φορές 
στην τουαλέτα, ακόµα και τις βραδινές ώρες. 
Οφείλεται στο γεγονός ότι η αδυναµία µείωσης 
των επιπέδων γλυκόζης ανεβάζει τα επίπεδά της 
στο αίµα και ο οργανισµός οδηγεί την περίσσεια 
γλυκόζης στα ούρα, αυξάνοντας τη διούρηση.Η 
συνεχής απώλεια νερού µε τα ούρα προκαλεί 
µικρού βαθµού αφυδάτωση και συνεχή διάθεση 
για λήψη νερού.

O σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα 
µεταβολικό νόσηµα που από τη διάγνωση, 
ακολουθεί τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. 
Η αιτιολογία εµφάνισης του Σ∆ εξαρτάται 
από τον τύπο του διαβήτη.

Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Σ  Π Α Π Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ & ΒΙΟΛΟΓΟΣ, M.MED.SCI. S.R.D.
Ε Λ Ε Ν Η  Τ Σ Α Χ Α Κ Η  
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ MEDNUTRITION.GR 
 



ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΝ ΕΧΩ ΖΑΧΑΡΟ;
Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Σ  Π Α Π Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ • Ε Λ Ε Ν Η  Τ Σ Α Χ Α Κ Η

•Η απώλεια υγρών, µέσω των ούρων οδηγεί σε 
ξηροστοµία και κυρίως πολυδιψία, το οποίο είναι 
και το κύριο σύµπτωµα που βάζει σε υποψίες τα 
άτοµα, αν και δεν είναι το κυρίαρχο σύµπτωµα.
•Η διαρκής απώλεια γλυκόζης-ενέργειας από τα 
ούρα συνοδεύεται από απώλεια βάρους, που 
οφείλεται στο ότι η αδυναµία έκκρισης ή η µεγάλη 
αντίσταση ινσουλίνης δεν αφήνει τα κύτταρα να 
προσλάβουν θρεπτικά συστατικά και ενέργεια. 
Έτσι, ο ασθενής χάνει σταδιακά βάρος, κυρίως µε 
τη µορφή µυϊκής µάζας και για αυτό αισθάνεται 
και αδυναµία.
•Η αίσθηση αδυναµίας δηµιουργεί συνεχές 
αίσθηµα πείνας και τη διάθεση για πρόσληψη 
φαγητού και πολυφαγία, ώστε ο οργανισµός να 
καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες.

•Μερικά ακόµη συµπτώµατα που µπορεί να 
παρουσιαστούν είναι η εύκολη κούραση-κόπωση, 
η θολή όραση, οι κράµπες στα πόδια, πιθανές 
µηκυτιάσεις π.χ. στα γεννητικά όργανα.
Για να έχουµε διάγνωση του διαβήτη πρέπει να 
συµβεί κάτι από τα παρακάτω
Στην κλασική δοκιµασία ανοχής της 
γλυκόζης-καµπύλη γλυκόζης (2 ώρες µετά τη 
χορήγηση 75g γλυκόζης) το σάκχαρο να είναι ≥
200mg/dl (ακόµα και χωρίς συµπτώµατα).
Το σάκχαρο αίµατος (το πρωί, µε το άτοµο 
νηστικό) να δώσει τιµές ≥126 mg/dl σε δύο 
συνεχείς µετρήσεις.
Το σάκχαρο αίµατος (σε τυχαία µέτρηση) να είναι 
πάνω από 200mg/dl και µαζί αν υπάρχουν 
κάποια κλασικά συµπτώµατα διαβήτη.

Υ Π Α ΡΧΟΥΝ  Κ ΑΠΟ Ι Α  Κ Λ Α Σ Ι Κ Α  Σ ΥΜΠ ΤΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΟΤΑΝ  
ΕΜΦΑΝ Ι Σ ΤΟΥΝ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΜΑ Σ  Ο∆Η Γ Η ΣΟΥΝ  Σ Τ Η  
Σ Κ ΕΨΗ  ΟΤ Ι  Ι Σ Ω Σ  Υ Π Α ΡΧ Ε Ι  Π ΡΟΒΛΗΜΑ  ΜΕ  ∆ Ι Α Β Η Τ Η  



Ωστόσο, είναι πλέον τεκηµεριωµένο ότι η σχέση 
της διατροφής και του διαβήτη είναι 
αλληλένδετη, καθώς έχει φανεί ότι µία 
ισορροπηµένη διατροφή, τόσο σε ποιότητα 
τροφίµων, όσο και στο κατάλληλο µέγεθος της 
µερίδας, µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη 
µακροχρόνιων επιπλοκών που σχετίζονται µε το 
διαβήτη.
Υδατάνθρακες
Αποτελούν βασικό µέρος της διατροφής µας, 
όσο και των ατόµων µε διαβήτη και είναι καλό 
να αποτελούν 45-55% της συνολικής ενέργειας 
που προσλαµβάνουµε, ωστόσο σύµφωνα µε τις 
τελευταίες οδηγίες η ποσότητά τους µπορεί να 
ποικίλει ανάλογα µε το διατροφικό πρόγραµµα 
που ταιριάζει σε κάθε άτοµο µε διαβήτη. Είναι 
σηµαντικό οι υδατάνθρακες να προέρχονται 
από σύνθετους υδατάνθρακες, όπως τα 
προϊόντα ολικής άλεσης, φρούτα, όσπρια, 
λαχανικά, καθώς επηρεάζουν σταδιακά το 
σάκχαρο στο αίµα. Οι φυτικές ίνες συµβάλλουν 
θετικά στη γλυκαιµική ρύθµιση, καθώς λόγω της 
δοµής τους καθυστερούν την απορρόφηση της 
γλυκόζης από το έντερο
Πρωτεΐνες
Σχετικά µε την πρόσληψη των πρωτεϊνών, οι 
συστάσεις για το διαβήτη συµβαδίζουν µε αυτές 

για τον υγιή πληθυσµό, δηλαδή να αποτελούν 
15-20% της συνολικής προσλαµβανούµενης 
ενέργειας. Είναι σηµαντικό να είναι πρωτεϊνες 
υψηλής βιολογικής αξίας και σε χαµηλή 
περιεκτικότητα σε λίπος. Ταυτόχρονα, οι 
πρωτεϊνες θα βοηθήσουν στον καλύτερο 
κορεσµό στο γεύµα, καθώς και στην 
οµαλοποίηση της γλυκόζης στο αίµα.
Λιπαρά
Αν και είναι συστατικά των τροφίµων που δεν 
επηρεάζουν τις τιµές σακχάρου, είναι καλό να 
καταναλώνονται στο πλαίσιο µίας 
ισορροπηµένης διατροφής (20-35% της 
προσλαµβανόµενης ενέργειας). Αντικαταστήστε 
τα κορεσµένα και τρανς λιπαρά, µε τρόφιµα που 
είναι πλούσια σε «καλά» µονο- και 
πολυακόρεστα λιπαρά, καθώς συµβάλλουν 
θετικά στην υγεία.
Αλκοόλ
Η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ µπορεί να 
αποτελέσει και αυτή µέρος της διατροφής στο 
διαβήτη. Για τις γυναίκες αντιστοιχεί σε 1 µερίδα, 
δηλαδή 150ml κρασί ή 330ml µπύρα, ενώ για 
τους άνδρες 2-3 µερίδες. Επιπλέον, είναι καλό το 
αλκοόλ να καταναλώνεται µαζί µε τη συνοδεία 
φαγητού, ειδικά στην περίπτωση του διαβήτη 
τύπου 1.

Αρκετά είναι τα άτοµα που ακόµη και 
σήµερα, πιστεύουν ότι για να υπάρχει 
η ρύθµιση του διαβήτη θα πρέπει να 

αποκλείσουν σχεδόν ολόκληρες 
οµάδες τροφίµων από τη διατροφή 

τους (π.χ. φρούτα) ή ακόµα να 
ακολουθήσουν µία στερητική δίαιτα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΤΟΝ ∆ΙΑΒΗΤΗ

Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Σ  Π Α Π Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ & ΒΙΟΛΟΓΟΣ, M.MED.SCI. S.R.D.
Ε Λ Ε Ν Η  Τ Σ Α Χ Α Κ Η  
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ medNutrition.gr 



Το γλυκαιµικό φορτίο 
Αν και ο γλυκαιµικός δείκτης αποτέλεσε ένα 
αρχικό εργαλείο για να βοηθήσει στη βελτίωση 
του γλυκαιµικού ελέγχου µέσω της διατροφής, εν 
τούτοις το γλυκαιµικό φορτίο υπολογίζει τη 
συνολική γλυκαιµική αντίδραση του οργανισµού 
µας σε ένα γεύµα ή τρόφιµο. Επηρεάζεται από το 
βαθµό ωρίµανσης του τροφίµου, από την 
ποσότητα της πρωτεϊνης και των φυτικών ινών 
που εµπεριέχει το γεύµα, καθώς και από το χρόνο 
µαγειρέµατος. Μαγειρέψτε λιγότερο χρόνο το 
τρόφιµό σας (π.χ. όσπρια) για να µπορέσετε να 
πετύχετε µείωση στο γλυκαιµικό φορτίο
Ας µην ξεχνάµε εξάλλου ότι η διατροφή στο 
διαβήτη είναι µία διατροφή που ταιριάζει σε 
όλους µας!
Εξετάσεις για τη διάγνωση του σακχαρώδη 
διαβήτη
∆οκιµασία γλυκόζης
∆οκιµασία γλυκόζης πρέπει να κάνουν άτοµα µε 
γλυκόζη νηστείας φυσιολογική, αλλά µε ισχυρή 
υποψία για ύπαρξη Σ∆, είτε µε γλυκόζη νηστείας 
φυσιολογική αλλά µεταγευµατικά αυξηµένη (>140 
mg/dl) είτε µε διαταραγµένη γλυκόζη νηστείας 
(IFG).
Καµπύλη γλυκόζης
Η καµπύλη γλυκόζης θα πρέπει να γίνεται το πρωί, 
µετά από δεκάωρη νηστεία, αφού προηγηθούν 
τρεις ηµέρες ελεύθερης διατροφής, που πρέπει 
όµως να περιλαµβάνει τουλάχιστον 150 
γραµµάρια υδατανθράκων την ηµέρα. Η 
σωµατική δραστηριότητα κατ’ αυτό το τριήµερο 
πρέπει να είναι η συνήθης του υπό εξέταση 
ατόµου. Ο ασθενής πίνει 75 g άνυδρης γλυκόζης 
διαλυµένα σε 250-350 ml νερού. Κατά τη 
διάρκεια της δοκιµασίας, η µυϊκή άσκηση 
(περπάτηµα) και το κάπνισµα απαγορεύονται.
Γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη
Μία ακόµα µέτρηση που χρησιµοποιείται 
τελευταία για τη διάγνωση του διαβήτη είναι και η 
γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη (HbA1c). Ως 
διαγνωστική τιµή για τον Σ∆ καθορίζεται η τιµή 

της HbA1c ≥6.5%, ενώ τιµές HbA1c 5.7 - 6.4% 
θεωρείται ότι συνδυάζονται µε αυξηµένο κίνδυνο 
εξέλιξης σε Σ∆ (προδιαβητικό στάδιο). Γενικά 
όµως η αξία της HbA1c για τη διάγνωση του Σ∆ 
ακόµη αµφισβητείται µε βάση επιδηµιολογικές 
παρατηρήσεις και δεν έχει καθιερωθεί διεθνώς, 
ενώ στην Ελλάδα η Ελληνική ∆ιαβητολογική 
Εταιρεία δεν συστήνει ακόµη τη χρησιµοποίηση 
της HbA1c, ως µέθοδο διάγνωσης του Σ∆. Η 
διάγνωση του διαβήτη δεν µπορεί να βασιστεί 
στα επίπεδα της HbA1c σε ασθενείς µε διάφορες 
µορφές αναιµίας ή σε άτοµα µε 
αιµοσφαιρινοπάθειες (ετεροζυγώτες - 
οµοζυγώτες).

Αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο και 
να ελέγχουν τις τιµές γλυκόζης τους είναι όσοι 
καλύπτουν έστω ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
•Να είναι ≥45 ετών
•Να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, µε 
περιφέρεια µέσης ≥102 cm (άνδρες) και ≥88 cm 
(γυναίκες) ή δείκτη µάζας σώµατος ≥30 kg/m2
Να έχουν οικογενειακό ιστορικό διαβήτη σε 
γονείς, αδέλφια, παιδιά
•Να έχουν ατοµικό ιστορικό υπέρτασης ή 
καρδιοαγγειακής νόσου ή ιστορικό διαβήτη 
κύησης
•Να έχουν γεννήσει παιδιά µε σωµατικό βάρος 
>4 kg
•Να είναι γυναίκες µε σύνδροµο πολυκυστικών 
ωοθηκών
•Να παίρνουν φάρµακα που προδιαθέτουν σε 
αύξηση της γλυκόζης αίµατος (π.χ. 
κορτικοστεροειδή)
Ο θεράπων ιατρός θα αξιολογήσει κατάλληλα τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων του ασθενούς και 
θα δώσει την κατάλληλη αγωγή, δίνοντας έµφαση 
πάντα στη µεγάλη και βασική ανάγκη για 
υγιεινοδιαιτητική θεραπεία, καθηµερινή διατροφή 
που να στοχεύει στο ιδανικό σωµατικό βάρος και 
αύξηση της σωµατικής δραστηριότητας.
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37(Suppl. 1):S81–S90
International Expert Committee International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. 
Diabetes Care2009;32:1327–1334 Kumar PR,Bhansali A, Ravikiran M et al. Utility of glycated hemoglobin in diagnosing type 2
diabetes mellitus: a community-based study. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:2832–2835.
Picón MJ, Murri M, Muñoz A, Fernández-García JC, Gomez-Huelgas R, Tinahones FJ. Hemoglobin A1c versus oral glucose tolerance
test in postpartum diabetes screening. Diabetes Care 2012;35: 1648–1653.
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Επιπλέον, συµβάλλει ουσιαστικά στην 
προστασία του οργανισµού, τα σοβαρότερα 
προβλήµατα υγείας του οποίου φαίνεται να 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την παρουσία 
των ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι 
φυσιολογικά προϊόντα του µεταβολισµού που 
παράγονται κυρίως στο εργοστάσιο παραγωγής 
ενέργειας του κυττάρου, δηλαδή στα 
µιτοχόνδρια.
Με την έννοια ελεύθερες ρίζες εννοούµε τα 
άτοµα ή µόρια που µεταφέρουν ένα ή 
περισσότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια και έτσι 
µπορούν πολύ εύκολα να συµµετέχουν σε 
αλυσιδωτές αντιδράσεις οξειδοαναγωγής µε 
γειτονικά τους µόρια, που συνήθως καταλήγουν 
στην πρόκληση επικίνδυνων και βλαβερών 
επιδράσεων σε µεγάλης σηµασίας κυτταρικές 
δοµές, όπως είναι οι πρωτεΐνες του οργανισµού, 
οι κυτταρικές µεµβράνες και το DNA. 
Η συσσώρευση ελεύθερων ριζών στον 
ανθρώπινο οργανισµό δεν είναι σταθερή, αλλά 
επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από το 
περιβάλλον διαβίωσής του. Φυσιολογικά, ο 
ανθρώπινος οργανισµός παράγει περισσότερες 
ελεύθερες ρίζες σε περιπτώσεις έντονης φυσικής 

δραστηριότητας, υπερβολικής έκθεσης σε 
τοξικές ουσίες, παρατεταµένης κατανάλωσης 
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, αυτοάνοσων 
νοσηµάτων, παρατεταµένης έκθεσης σε 
συντηρητικά τροφίµων και µολυσµατικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (όζον, 
υπεροξείδια), κατά το κάπνισµα, υπερβολικής 
κατανάλωσης αλκοόλ, παρατεταµένης έκθεσης 
στην υπεριώδη ακτινοβολία ή έκθεσης στις 
ακτίνες Χ.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι 
φυσιολογικά προϊόντα του 
µεταβολισµού που 
παράγονται κυρίως στο 
εργοστάσιο παραγωγής 
ενέργειας του κυττάρου, 
δηλαδή στα µιτοχόνδρια

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗ  
ΚΑΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΡΙΖΕΣ

Η Μεσογειακή διατροφή καταξιώνεται 
σήµερα, εξαιτίας της αποδεδειγµένα 

ευνοϊκής της επίδρασης στην υγεία και την 
ευζωία. Θεωρείται ένας αξιόπιστος τρόπος 

διατροφής για όλες τις ηλικίες, 
καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες σε 
ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. 

βιταµίνες που ενισχύουν το σώµα µας το 
οποίο ταλαιπωρείται λόγω της ζέστης.

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α  Ι .  Ν Ι ΚΟ Λ Α Κ Α Κ Η
Α΄  ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΥΤ ΙΚΗ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΛΙΝ ΙΚΗ ,  
ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡ ΙΚΗΣ ,  ΑΡ ΙΣΤΟΤΕΛΕ ΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΧΕΠΑ ,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗ  &  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΡΙΖΕΣ
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α  Ι .  Ν Ι Κ Ο Λ Α Κ Α Κ Η

Τα «όπλα» του οργανισµού
Για την εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών ο 
οργανισµός χρησιµοποιεί τα φυσικά του 
αντιοξειδωτικά συστήµατα, µε τα οποία είτε 
παρεµποδίζεται ο σχηµατισµός ελεύθερων ριζών, 
είτε διακόπτεται εγκαίρως η διάδοση των 
ελεύθερων ριζών µέσω των αλυσιδωτών 
αντιδράσεων. Εάν τα αντιοξειδωτικά συστήµατα 
του οργανισµού δεν επαρκούν για την 
εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, 
προκύπτουν βλάβες µη ανατρέψιµες για την 
λειτουργία και την δοµή των κυττάρων και το 
φαινόµενο που είναι γνωστό ως οξειδωτική 
καταστροφή ή άλλως ως οξειδωτική καταπόνηση 
(stress), µε τελικό αποτέλεσµα το θάνατο και την 
αποδόµηση του κυττάρου και την εκδήλωση 
σοβαρών ασθενειών. 
Η οξειδωτική καταπόνηση επιταχύνεται µε την 
πρόοδο της ηλικίας του ανθρώπου και θεωρείται 
ως ένας από τις σηµαντικότερους παράγοντες 
εκδήλωσης της γήρανσης, αλλά και πλήθους 
εκφυλιστικών παθήσεων, όπως είναι τα 
καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο διαβήτης, η νόσος 
Alzheimer κ.ά. 

Ο ρόλος της διατροφής
Ωστόσο, για να κατασκευάσει ο ανθρώπινος 
οργανισµός τα αντιοξειδωτικά του συστήµατα και 
να θωρακίσει την υγεία του, θα πρέπει να 
εξασφαλίσει δια µέσου της ενδεδειγµένης 
διατροφής τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό 
δοµικά υλικά, τα οποία αδυνατεί από µόνος του 
να συνθέσει. Η Μεσογειακή διατροφή, η οποία 
στηρίζεται στην ορθολογιστική κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών, οσπρίων, 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, ελαιόλαδου, ιχθύων 
και ξηρών καρπών, που είναι πλούσια στα υλικά 
αυτά, έρχεται να καλύψει αποτελεσµατικά τις 
ανάγκες αυτές, εξασφαλίζοντας επάρκεια 
σηµαντικών βιταµινών, ανόργανων ουσιών και 
φυτοχηµικών ουσιών (αντιοξειδωτική και 
αντιφλεγµονώδης δράση) και έτσι να συµβάλλει 
αποτελεσµατικά στην καθυστέρηση εκδήλωσης 
της γήρανσης, αλλά και στον περιορισµό ή και την 
εξουδετέρωση του κινδύνου εκδήλωσης 
ορισµένων από τις σοβαρότερες παθήσεις του 
ανθρώπου..

Η Μεσογειακή διατροφή συµβάλλει αποτελεσµατικά στην καθυστέρηση 
εκδήλωσης της γήρανσης, αλλά και στον περιορισµό ή και την 

εξουδετέρωση του κινδύνου εκδήλωσης ορισµένων από τις 
σοβαρότερες παθήσεις του ανθρώπου



ΚΑΡΚΙΝΟΣ  ΠΑΧΕΟΣ  ΕΝΤΕΡΟΥ :
ΑΠΟ  ΤΗ  ∆ΙΑΓΝΩΣΗ  ΣΤΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ

∆ΗΜΗΤ ΡΗ Σ  ΤΖ Ι Λ Β Ε Σ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Κληρονοµικοί παράγοντες και 
παράγοντες από το περιβάλλον 
επηρεάζουν την προδιάθεση του ατόµου 
για εµφάνιση καρκίνου παχέος εντέρου. 
Τα άτοµα που ανήκουν σε οικογένειες µε 
οικογενή πολυποδίαση ή σύνδροµο 
Lynch, έχουν πολύ αυξηµένες 
πιθανότητες (έως 100%) να εµφανίσουν 
καρκίνο. 

Το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέος 
εντέρου, ακόµα και όταν δεν υπάρχει 
κληρονοµούµενο σύνδροµο, αυξάνει την 
πιθανότητα εµφάνισης. Σε άτοµα µε ιδιοπαθή 
φλεγµονώδη νόσο του παχέος εντέρου (ελκώδη 
κολίτιδα, νόσο Crohn) ή µε ιστορικό 
ακτινοθεραπείας στην κοιλιακή χώρα, ο κίνδυνος 
είναι µεγαλύτερος σε σύγκριση µε το γενικό 
πληθυσµό.
Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, 
αφορούν στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του 
ατόµου. Η παχυσαρκία, η µεγάλη κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος, η πτωχή σε φυτικές ίνες δίαιτα, 
το κάπνισµα, το αλκοόλ, η καθιστική ζωή και η 
έλλειψη άσκησης αποτελούν επιβαρυντικούς 
παράγοντες.

Συµπτώµατα
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου µπορεί να µην 
προκαλεί συµπτώµατα στο αρχικό ή ακόµα και σε 
προχωρηµένο στάδιο. Στην περίπτωση που 
εµφανιστούν συµπτώµατα, αυτά είναι αλλαγή στις 
κενώσεις (αριθµός, συχνότητα, σύσταση), 
δυσκοιλιότητα που επιδεινώνεται, αίµα στα 
κόπρανα, αίσθηµα ατελούς κένωσης, αδυναµία, 
απώλεια βάρους, αναιµία. Ο ειλεός είναι µια οξεία 

κατάσταση που οφείλεται στην απόφραξη του 
εντέρου από τον όγκο.

∆ιάγνωση
Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του παχέος εντέρου µε 
κολοσκόπηση και λήψη βιοψιών από τον όγκο και 
η ιστολογική εξέταση θα θέσουν τη διάγνωση. 
Ακολούθως, η αξονική τοµογραφία της κοιλιάς 
και του θώρακα θα συµπληρώσουν την 
προεγχειρητική σταδιοποίηση, εξετάζοντας αν 
υπάρχουν µεταστάσεις σε άλλα όργανα (ήπαρ, 
πνεύµονες) και εκτιµώντας αν υπάρχει τοπική 
επέκταση του όγκου εκτός του τοιχώµατος του 
εντέρου (στο λίπος που περιβάλει το παχύ έντερο 
και στους λεµφαδένες). Στις περισσότερες 
περιπτώσεις το τελικό στάδιο καθορίζεται µετά τη 
χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
∆ιακρίνονται τέσσερα στάδια στον καρκίνο του 
παχέος εντέρου. Στο στάδιο Ι ο καρκίνος 
βρίσκεται στην επιφάνεια του παχέος εντέρου, στο 
βλεννογόνο. Στο στάδιο ΙΙ επεκτείνεται ή διασπά 
το τοίχωµα του εντέρου, χωρίς να διηθεί τους 
λεµφαδένες. Στο στάδιο ΙΙΙ βρίσκονται καρκινικά 
κύτταρα στους λεµφαδένες και στο στάδιο IV 
υπάρχουν µεταστάσεις σε άλλα όργανα.



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
∆ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Τ Ζ Ι Λ Β Ε Σ

Θεραπεία
Όπως ισχύει για όλους σχεδόν τους καρκίνους, η 
θεραπεία πρώτης επιλογής είναι η χειρουργική. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταστάσεις 
σε αποµακρυσµένα όργανα, αφαιρείται 
χειρουργικά ο καρκίνος µε τµήµα του παχέος 
εντέρου και τους γύρω λεµφαδένες. Το τµήµα 
του εντέρου που θα αφαιρεθεί (αριστερό, δεξιό) 
εξαρτάται από την εντόπιση του όγκου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς ογκολογικής 
επέµβασης είναι η ύπαρξη υγιούς τµήµατος 
παχέος εντέρου και από τις δύο πλευρές του 
όγκου και η αφαίρεση τουλάχιστον 12 
λεµφαδένων.
Στις περιπτώσεις ύπαρξης µεταστάσεων, η 
χειρουργική επέµβαση ενδείκνυται στις 
περιπτώσεις απόφραξης του εντέρου από τον 
όγκο και στις περιπτώσεις αιµορραγίας από τον 
όγκο. Επίσης, αναλόγως µε τον αριθµό και το 
µέγεθος των µεταστάσεων, η χειρουργική 
θεραπεία µπορεί να περιλαµβάνει και την 
αφαίρεση των µεταστάσεων.
Πότε χρειάζεται χηµειοθεραπεία;
Οι ασθενείς µε καρκίνο παχέος εντέρου και 
χωρίς µεταστάσεις, υποβάλλονται σε 
συµπληρωµατική (επικουρική) χηµειοθεραπεία 
µετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, 
αναλόγως µε το στάδιο, όπως αυτό καθορίζεται 
από το αποτέλεσµα της ιστολογικής εξέτασης και 
εξαρτάται από την ύπαρξη καρκινικών 
κυττάρων έξω από το τοίχωµα του παχέος 
εντέρου, στους λεµφαδένες που αφαιρέθηκαν ή 
µέσα σε αγγεία ή λεµφαγγεία.
 Επίσης σε χηµειοθεραπεία υποβάλλονται οι 

ασθενείς, οι οποίοι χειρουργήθηκαν επειγόντως, 
λόγω ειλεού. Η διάρκεια της επικουρικής 
χηµειοθεραπείας είναι έξι µήνες.
Οι ασθενείς µε µεταστάσεις υποβάλλονται σε 
χηµειοθεραπεία µε στόχο τον έλεγχο της εξέλιξης 
του καρκίνου ή σε κάποιες περιπτώσεις, την 
ελάττωση του µεγέθους των µεταστάσεων, ώστε 
να µπορέσουν να αφαιρεθούν χειρουργικά. Τα 
τελευταία χρόνια υπάρχουν νεότερα φάρµακα, 
τα οποία στοχεύουν στα µονοπάτια που 
οδηγούν στον πολλαπλασιασµό των καρκινικών 
κυττάρων, αναστέλλοντας την παραπέρα 
ανάπτυξη του όγκου (στοχευτικοί παράγοντες). 
Επίσης, υπάρχουν και τα κλασικά φάρµακα, τα 
οποία καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Οι 
διάφοροι συνδυασµοί των διαθεσίµων 
φαρµακευτικών θεραπειών, έχουν ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της επιβίωσης των 
ασθενών µε µεταστατικό καρκίνο παχέος 
εντέρου.
Πότε χρειάζεται ακτινοθεραπεία;
Ακτινοθεραπεία εφαρµόζεται στον καρκίνο του 
ορθού (το τελικό τµήµα του παχέος έντερου) 
πριν από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου. 
Συνδυάζεται µε χηµειοθεραπεία µε σκοπό την 
ελάττωση του µεγέθους και της έκτασης του 
όγκου, ώστε η χειρουργική θεραπεία να είναι πιο 
αποτελεσµατική και η επιβίωση καλύτερη.

Η παχυσαρκία, η µεγάλη 
κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος, 
η πτωχή σε φυτικές ίνες 

δίαιτα, 
το κάπνισµα, το αλκοόλ, η 
καθιστική ζωή και η έλλειψη 

άσκησης 
αποτελούν επιβαρυντικούς 

παράγοντες για την 
εµφάνιση 

καρκίνου παχέος εντέρου



Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), ως παγκόσµια ηµέρα 
Οστεοπόρωσης έχει καθιερωθεί η 20η Οκτωβρίου.

Ε Λ ΕΝΗ  Τ Σ ΑΧΑΚΗ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΡ Ι Α  - Φ ΙΛ Ι Α  ΠΑΡΑ ΣΚ Ε ΥΑ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ M.Sc.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ medNutrition.gr

Η οστεοπόρωση αποτελεί µία από τις πιο 
σηµαντικές χρόνιες µη µεταδοτικές 
ασθένειες, η οποία πλήττει τόσο τις 
γυναίκες όσο και τους άνδρες. Σε 
παγκόσµιο επίπεδο, 1 στις 3 γυναίκες 
αλλά και 1 στους 5 άνδρες άνω των 50 
ετών θα παρουσιάσουν στη ζωή της 
οστεοπορωτικό κάταγµα, ενώ στην 
Ευρώπη κάθε περίπου 30 δευτερόλεπτα 
συµβαίνει ένα κάταγµα εξαιτίας της 
οστεοπόρωσης. 

Οστεοπόρωση είναι η σκελετική εκείνη 
διαταραχή που οδηγεί στην αλλαγή της αρχικής 
«αρχιτεκτονικής» των οστών µας. Συνήθως 
παρατηρείται αραίωση στην πυκνότητα, καθώς 
και µία «πορώδης» σύσταση, σαν σφουγγάρι, 
στα οστά µας. Ονοµάζεται και απασβεστοποιός 
οστεοπάθεια, γιατί παρατηρείται απώλεια 
ασβεστίου. Η κατάσταση αυτή οδηγεί τα οστά 
να έχουν µειωµένη αντοχή και ευελιξία στις 
καθηµερινές κινήσεις που πραγµατοποιούν, µε 
αποτέλεσµα να γίνονται πιο εύθραστα και ικανά 
να πάθουν κάποιο κάταγµα. 

Ετυµολογικά, η λέξη «οστεοπόρωση» 
προέρχεται από τις λέξεις «οστό» και «πόρωση», 
περιγράφοντας µε αυτό τον τρόπο το οστό, το 
οποίο έχει πολλές τρύπες  και είναι πορώδες. 
Η οστεοπενία είναι κατά ένα τρόπο, η µειωµένη 
πυκνότητα των οστών, η οποία σταδιακά 
εξελίσσεται σε οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση 
είναι µια συνήθης ασθένεια στα κόκκαλα που 
επηρεάζει γυναίκες και άντρες, συνήθως όσο 
µεγαλώνουν. Η οστεοπόρωση είναι µια συνήθης 
ασθένεια στα κόκκαλα που επηρεάζει γυναίκες 
και άντρες, συνήθως όσο µεγαλώνουν. 

Τι είναι οστεοπόρωση και οστεοπενία

Αν και η οστεοπόρωση µπορεί εύκολα να διαγνωστεί από το 
θεράποντα ιατρό και να αντιµετωπιστεί, πρόσφατες έρευνες δείχνουν 

ότι δεν θεραπεύεται τελικά στο σύνολό της
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Αν και το κάταγµα αποτελεί το 1ο σηµάδι της 
οστεοπόρωσης, ορισµένοι ηλικιωµένοι 
εµφανίζουν τη χαρακτηριστική «καµπούρα», 
την τάση δηλαδή να γέρνουν προς τα 
εµπρός. Αυτό προκύπτει από τη θραύση των 
οστών στην σπονδυλική στήλη, µε 
αποτέλεσµα να αδυναµούν να κρατήσουν το 
βάρος του σώµατος. 
Κατάγµατα από οστεοπόρωση µπορούν να 
δηµιουργηθούν από απλή πτώση ή έντονη 
µυϊκή προσπάθεια. Επιπλέον, µπορούν να 
δηµιουργηθούν χωρίς να γίνονται αντιληπτά, 
αλλά να ανακαλύπτονται τυχαία από το 
θεράποντα ιατρό σε ακτινογραφίες για 
άλλους λόγους. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η 
οστεοπόρωση αποτελεί µία σιωπηλή νόσος, 
αφού η οστική αυτή διαφοροποίηση που 
εξελίσσεται αθόρυβα στο σώµα µας, µε το 
πέρασµα των χρόνων, δεν εµφανίζει κάποιο 
σύµπτωµα ή πόνο.

Προλαµβάνεται η οστεοπόρωση;

∆εν υπάρχει θεραπεία ικανή να 
αποκαταστήσει την απώλεια της οστικής 
µάζας, όταν αυτή έχει ήδη επέλθει. Η 
καλύτερη λύση είναι η πρόληψη, εφόσον 
υιοθετηθεί ένας υγιεινός τρόπος ζωής, µε 
καλή διατροφή και άσκηση, από πολύ µικρή 
ηλικία, οπότε και χτίζονται τα γερά οστά.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 
οστική πυκνότητα;

Μελέτες έχουν δείξει ότι αρκετοί είναι οι 
παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της 
οστεοπόρωσης. Μάλιστα, η οστεοπόρωση 
κατά τη διάρκεια της εµµηνόπαυσης είναι η 
συχνότερη µορφή. Τόσο η ηλικία, όσο και το 
γυναικείο φύλο αποτελούν 2 από τους πιο 
συχνούς παράγοντες για να εµφανίσει 
κάποιος οστεοπόρωση. Ωστόσο, δεν 
αποτελεί «προνόµιο» µόνο των γυναικών! 
Άλλοι παράγοντες που ευνούν την ανάπτυξη 
της οστεοπόρωσης είναι: 

Α. Γενετικοί παράγοντες
• λευκή και ασιατική φυλή
• οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης 
–ιδιαίτερα το ιστορικό κάταγµα ισχύου σε ένα 
γονέα
• πρώιµη εµµηνόπαυση (πριν την ηλικία των 45) 
Β. ∆ιατροφικοί παράγοντες
• ιδιαίτερα χαµηλό σωµατικό βάρος
• διατροφικές διαταραχές, όπως ανορεξία ή 
βουλιµία
• δυσανεξία στο γάλα
• χορτoφαγία
Γ. Παράγοντες του τρόπου ζωής
• κάπνισµα
• υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
• υπερβολική κατανάλωση καφεϊνούχων 
τροφίµων και ροφηµάτων
• καθιστικός τρόπος ζωής – απουσία άσκησης
∆. ∆ιάφορες χρόνιες παθήσεις & 
φάρµακα
• διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, 
των παραθυροειδών αδένων και των 
επινεφριδίων, που συµβάλλουν στην παραγωγή 
ορµονών, σηµαντικών για την υγεία των οστών
• ρευµατοειδής αρθρίτιδα
• λήψη φαρµάκων στο παρελθόν ή παρόν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, που επηρεάζουν την 
οστική πυκνότητα, όπως για παράδειγµα 
κορτιζονούχα, αντιπηκτικά.
Χρόνιες παθήσεις, όπως ο υπερθυρεοειδισµός, 
ο διαβήτης, παχυσαρκία κ.α αυξάνουν 
σηµαντικά τον κίνδυνο οστεοπόρωσης.
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Ωστόσο, το ασβέστιο που βρίσκεται στα οστά 
µας αποτελεί και την «αποθήκη» µας, καθώς θα 
είναι εκείνο που θα κινητοποιηθεί άµεσα και 
γρήγορα, ώστε να εφοδιάσει την αιµατική 
κυκλοφορία µε την απαραίτητη ποσότητα 
ασβεστίου για να πραγµατοποιήσει τις 
λειτουργίες του, αλλά και για να διατηρήσει 
σταθερά τα επίπεδά του. 
Το ξέρατε ότι το 99% του ασβεστίου που 
υπάρχει στο σώµα µας βρίσκεται στα οστά και 
στα δόντια; Κι όµως! Αυτός είναι και ο λόγος 
που το καθιστά σηµαντικό στην πρόληψη και 
θεραπεία της οστεοπόρωσης, µε αποτέλεσµα 
να είναι απαραίτητη η καθηµερινή πρόσληψή 
του.
Ποιες είναι οι συστάσεις σε ασβέστιο;
Καθηµερινά, χάνουµε ποσότητες ασβεστίου από 
τα ούρα, τα κόπρανα και τον ιδρώτα, συνεπώς 
είναι απαραίτητη η επανατροφοδότηση του 
οργανισµού µας. 
Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου µέσα από τη 

διατροφή µας µπορεί να µειώσει σηµαντικά την 
εµφάνιση ή την εξέλιξη της οστεοπόρωσης.
Η ποσότητα ασβεστίου που συνίσταται να 
προσλαµβάνει καθηµερινά ένα άτοµο εξαρτάται 
από την ηλικία του και την κατάσταση της  
υγείας του όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.
Η ποσότητα αυτή µπορεί να καλύπτεται 
συνολικά µέσα από την καθηµερινή 
κατανάλωση τροφίµων που είναι πλούσια σε 
ασβέστιο, καθώς και από τη συµπληρωµατική 
λήψη εµπορικών σκευασµάτων (φάρµακα ή 
συµπληρώµατα διατροφής), έπειτα από τη 
σύσταση του θεράποντα ιατρού ή του 
διαιτολόγου σας. 
Οι απώλειες στα οστά επέρχονται φυσιολογικά 
στις γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση και στους 
άνδρες, µετά την ηλικία των 45. Η έλλειψη 
ασβεστίου µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες 
όπως οστεοπενία, οστεοπόρωση, αυξηµένο 
κίνδυνο κατάγµατος και υπερευερεθιστότητα 
των µυών και των νεύρων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας 
ασβεστίου είναι το «κλειδί» για ένα 

γερό σκελετό! Το ασβέστιο 
αποτελεί το κύριο συσταστικό για 
το «χτίσιµο» των οστών µας. Πέρα 
από αυτή τη βασική λειτουργία, 
συµµετέχει και σε µία πληθώρα 
ενεργειών, όπως στη µεταφορά 
των νευρικών σηµάτων στους 

µύες µας για να 
πραγµατοποιήσουµε οποιαδήποτε 
κίνηση, καθώς και στην πήξη του 

αίµατος. 
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Τρόφιµα πλούσια σε ασβέστιο
Η επαρκής πρόσληψη του ασβεστίου µπορεί, 
όπως είδαµε να καλυφθεί µέσα από τη 
διατροφή µας, αρκεί να µπορέσουµε να 
εντάξουµε σε ηµερήσια βάση ορισµένες 
πηγές του. Ποιες είναι αυτές; 
Γάλα & γιαούρτι (πλήρη, χαµηλά σε 
λιπαρά)  
2-3 µερίδες γάλακτος ή γιαουρτιού είναι 
αρκετές για να καλύψουν τις ηµερήσιες 
ανάγκες µας σε ασβέστιο.
Τυριά 
Ρικότα, µοτσαρέλα και cheddar αποτελούν το 
top 3 σε ασβέστιο! Σχεδόν τη µισή ποσότητα 
ασβεστίου περιέχει η αγαπηµένη µας φέτα 
(138mg/ 30γρ. τυριού)!
Ψάρια & θαλασσινά που τρώγονται 
ολόκληρα µε το κόκκαλο 
Σαρδέλες, γαύρος, αθερίνα, σολοµός 
κονσέρβα µπορούν να αποτελέσουν επιπλέον 
πηγή ασβεστίου!
Πράσινα λαχανικά (µπρόκολο, λάχανο 
kale, χόρτα, σπανάκι) 
Αν και περιέχουν ασβέστιο, τα οξαλικά οξέα 
που περιέχονται µειώνουν την απορρόφησή 
του. Ωστόσο, µπορούν να ενταχθούν εύκολα 
µαγειρεµένα στο καθηµερινό µας διαιτολόγιο, 
ώστε να µειωθεί η δράση των οξαλικών. 

Ξηροί καρποί (αµύγδαλα, φουντούκια, 
καρύδια, φιστίκια) 
Προτιµήστε τους ανάλατους ξηρούς 
καρπούς, καθώς το νάτριο (αλάτι) αυξάνει 
την απέκκριση του ασβεστίου από τα ούρα!
Αποξηραµένα σύκα 
8 αποξηραµένα σύκα µας δίνουν 10% της 
Συνιστώµενης Ηµερήσιας Πρόσληψης
Όσπρια & φασόλια 
Αποτελούν χαµηλότερες πηγές, ωστόσο µέσα 
στο πλαίσιο µία ισορροπηµένης διατροφής 
µπορούν να συµβάλουν στην ηµερήσια 
ποσότητα ασβεστίου. Ένα φλιτζάνι άσπρα 
φασόλια µαγειρεµένα δίνουν 10% της 
Συνιστώµενης Ηµερήσιας Πρόσληψης σε 
ασβέστιο.
Εµπλουτισµένα τρόφιµα σε ασβέστιο 
Το γάλα σόγιας ή αµυγδάλου µπορούν να 
αποτελέσουν επιπλέον πηγές. Θυµηθείτε να 
ανακινείτε τη συσκευασία πριν την 
κατανάλωση, καθώς το ασβέστιο έχει την 
τάση να κατακάθεται στον πάτο της. 
Επιπλέον, άλλα προϊόντα όπως δηµητριακά 
πρωϊνού ολικής αλέσεως, αλλά και τύποι 
εµφιαλωµένου νερού, µπορούν να 
προσθέσουν επιπλέον… mg ασβεστίου στη 
διατροφή σας!

ΗΛΙΚΙΑ
(ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΑΝ∆ΡΕΣ)

ΑΣΒΕΣΤΙΟ
(mg/ηµέρα) ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ΓΑΛΑ

800

1300

1300

1000

1500

1200

4-8 ΕΤΗ

9-13 ΕΤΗ

14-18 ΕΤΗ

19-50 ΕΤΗ

51+ ΕΤΗ

ΕΓΚΥΟΙ & ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ

3

4-5

4-5

3-31/2

5

4
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Βιταµίνη D
Είναι το «κλειδί» για να µπορέσει να ξεκινήσει 
να απορροφάται το ασβέστιο από τα οστά 
µας! Το µεγαλύτερος µέρος της συντίθεται στο 
δέρµα, έπειτα από έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία, ενώ τρόφιµα που την περιέχουν 
είναι τα αυγά, τα λιπαρά ψάρια, το κρέας και 
τα εµπλουτισµένα προϊόντα (π.χ. δηµητριακά, 
γάλα). Είκοσι λεπτά έκθεσης στον ήλιο την 
ηµέρα είναι αρκετά για να παραχθεί η 
απαραίτητη ποσότητα που χρειαζόµαστε από 
τον οργανισµό µας.
Μαγνήσιο
Είναι απαραίτητο για την έκκριση της 
παραθυρεοειδούς ορµόνης (PTH), η οποία 
είναι συµβάλλει στη διατήρηση των 
φυσιολογικών επιπέδων του ασβεστίου στον 
οργανισµό µας. Το βρίσκουµε σε τρόφιµα 
ολικής αλέσεως (π.χ. δηµητριακά πρωινού), 
όσπρια, ξηρούς καρπούς και πράσινα 
λαχανικά. 

ΟΙ «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Υπάρχουν θρεπτικά συστατικά 
στη διατροφή µας που 
βοηθούν στην καλύτερη 

απορρόφηση του ασβεστίου 
και, συνεπώς, συµβάλλουν 

θετικά ενάντια στην 
οστεοπόρωση. 

Ας δούµε τι επιπλέον πρέπει να έχουµε στη 
διατροφή µας:

Κάλιο 
Εξισορροπεί την υψηλή ποσότητα νατρίου 
(αλάτι) στον οργανισµό µας, µε αποτέλεσµα να 
µειώνει την απέκκριση του ασβεστίου από τα 
ούρα. Βρίσκεται σε αρκετές τροφές που 
καταναλώνουµε καθηµερινά, όπως µπανάνα, 
φακές, φασόλια, πατάτα κ.ά.

Βιταµίνη Κ 
Συµβάλλει στην παραγωγή της οστεοκαλσίνης, 
η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στο 
µεταβολισµό του ασβεστίου στα οστά µας. Τη 
συναντάµε κυρίως στα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά, όπως µαρούλι, σπανάκι κ.ά.
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Ποια τρόφιµα είναι καλό να αποφεύγουµε

Κάπνισµα, αλκοόλ και νάτριο
Το κάπνισµα και η αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλης (>2 ποτά/ ηµέρα για γυναίκες & >3 ποτά/ 
ηµέρα για άνδρες) έχουν συσχετιστεί µε οστεοπόρωση. Επιπλέον, η αυξηµένη κατανάλωση 
νατρίου αποτελεί ένα από τα βασικά αίτια απώλειας ασβεστίου από τα ούρα.

Πρωτεΐνη & ζωικά λίπη
Η µεγάλη κατανάλωση πρωτεϊνών έχει συσχετισθεί µε αυξηµένη απέκκριση ασβεστίου από τα 
ούρα. Ενώ η αυξηµένη κατανάλωση λίπους εµποδίζει την απορρόφηση ασβεστίου.

Συµπέρασµα
Είναι αναγκαία η ενηµέρωση του κοινού για την πρόληψη της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης 
και εν συνεχεία η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που θα περιλαµβάνει προσεγµένη 
διατροφή και αυξηµένη φυσική δραστηριότητα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ελληνικό Ίδρυµα Οστεοπόρωσης (http://heliost.gr/en/)
«Πεταλούδα» Σύλλογος Σκελετικής Υγείας (http://osteocare.gr/)
International Osteoporosis Foundation (IOF) (https://www.iofbonehealth.org/)
Κατευθυντήριες γραµµές για τη διάγνωση και αντιµετώπιση της Οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, Ελληνικό Ίδρυµα 
Οστεοπόρωσης, 2013 (http://heliost.gr/images/ESWTERIKOTEXT/MONOGRAFIA_14_corrected.pdf)
National Osteoporosis Foundation, A Guide to Calcium-Rich Foods (https://www.nof.org/patients/treatment/calciumvita-
min-d/a-guide-to-calcium-rich-foods/)
National Health Science for Osteroporosis, 2016 (http://www.nhs.uk/Conditions/Osteoporosis/Pages/Introduction.aspx)
Kanis JA, Johnell O, Oden A, et al., Long-term risk of osteoporotic fracture in Malmo., 2000, Osteoporosis Int 11:669.
Catharine Ross, Christine L. Taylor, Ann L. Yaktine and Heather B. Del Valle, Dietary Reference Intakes for Calcium and 
Vitamin D, Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. 
Cummins NM, Jakeman PM, Sestak I, Murphy N, Carroll P. The effect of behavioural risk factors on osteoporosis in Irish 
women. Ir J Med Sci. 2012 Jul 28.
Nowson CA. Prevention of fractures in older people with calcium and vitamin D. Nutrients. 2010 Sep;2(9):975-84. Epub 
2010 Sep 16.
Zhang C, Liu Z, Klein GL. Overview of pediatric bone problems and related osteoporosis. J Musculoskelet Neuronal 
Interact. 2012 Sep;12(3):174-82.
World Health Organization Osteoporosis (http://www.4bonehealth.org/)

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
(mg)

ΜΕΡΙ∆Α

1 φλυτζάνι

1 φλυτζάνι

30 γρ.

1/2 φλυτζάνι

1 φλυτζάνι

1/2 φλυτζάνι

1/2 φλυτζάνι

90 γρ.

ΓΑΛΑ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ

ΤΥΡΙ COTTAGE

ΠΑΓΩΤΟ

ΣΠΑΝΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ

ΣΑΡ∆ΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΑΛΟ

300

274

250

70

188

122

90

321



Επιδηµιολογικές µελέτες αναφέρουν ότι η 
συχνότητα της ΓΟΠΝ στους ενήλικες κυµαίνεται 
στο 10-20%. Στα παιδιά η συχνότητα της ΓΟΠΝ 
δεν είναι ακριβώς γνωστή. Από µελέτη 
προκύπτει ότι το 19% των γονιών µε βρέφη 
6-µηνών αναφέρουν ότι αυτά έχουν σοβαρό 
πρόβληµα παλινδρόµησης. Αναζητούν συχνά 
για το λόγο αυτό υπηρεσίες υγείας, παιδιάτρους, 
ειδικούς και εξετάσεις, µε αποτέλεσµα να γίνεται 
χρήση-κατάχρηση φαρµάκων-εξετάσεων.

Τα συµπτώµατα της ΓΟΠ
Σχεδόν όλα τα παιδιά αλά και οι ενήλικες έχουν 
ένα βαθµό παλινδρόµησης χωρίς να 
παρουσιάζουν συµπτώµατα. ΄Οταν το 
περιεχόµενο του στοµάχου που παλινδροµεί 

επιστρέφει γρήγορα στο στοµάχι δεν προκαλεί 
βλάβη αντίθετα στις περιπτώσεις που παραµένει 
στον οισοφάγο καταστρέφει το τοίχωµα του και 
προκαλεί πόνο. 
Σε ορισµένα παιδιά η τροφή παλινδροµεί έως 
τη στοµατική κοιλότητα και µικρή ποσότητα 
µπορεί να εισέλθει στους αεραγωγούς. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα το παιδί να παρουσιάζει 
βράγχος φωνής ή χρόνιο βήχα. 
Τα συµπτώµατα της παιδικής ΓΟΠ διακρίνονται 
σε εκδηλώσεις από τον οισοφάγο ανάλογα µε 
την ηλικία (παιδιά άνω των 8 ετών, σε 
µικρότερα παιδιά-βρέφη), σε εκδηλώσεις µε 
επιβεβαιωµένη οισοφαγική βλάβη και τέλος σε 
εξωοισοφαγικά αίτια. 

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ
ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΕΛΕΝΗ  N .  ΑΛΜΠΑΝΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ,
ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΗΜΗΤ Ρ Ι ΟΣ  ΧΡ Ι Σ ΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΤ ΣΑΝΟΣ  ΚΩΝ / ΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Π.Γ.Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση (ΓΟΠ) είναι 
η επιστροφή (παλινδρόµηση) του περιεχοµένου 
του στοµάχου στον οισοφάγο κατά τη διάρκεια 
ή µετά το γεύµα. Ο οισοφάγος είναι ο µυϊκός 
σωλήνας που συνδέει το στόµα µε το στοµάχι. 

΄Ενας κυκλικός µυς στο κάτω άκρο του 
οισοφάγου ανοίγει και κλείνει επιτρέποντας 
στην τροφή να εισέλθει στο στοµάχι. Αυτός ο 
κυκλικός µυς ονοµάζεται κάτω οισοφαγικός 

σφικτήρας (ΚΟΣ).

Η γαστροοισοφαγική 
παλινδρόµηση συνήθως ξεκινά 

από την βρεφική ηλικία και 
µόνο σε µικρό αριθµό παιδιών 
συνεχίζεται και σε µεγαλύτερες 

ηλικίες
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Συγκεκριµένα :

α. Εκδηλώσεις από τον οισοφάγο στο παιδί 
άνω των 8 ετών: περιλαµβάνονται οι επίµονες 
αναγωγές, έµετοι, οπισθοστερνικό καύσος, 
επιγαστραλγία, αιµατέµεση, δυσφαγία και 
διαταραχές ύπνου.

β. Εκδηλώσεις από τον οισοφάγο στα βρέφη 
και µικρά παιδιά: τα συµπτώµατα είναι πολλές 
φορές µη ειδικά όπως επίµονες αναγωγές, 
έµετοι, ανεπαρκές βάρος, ανησυχία, δυσκολία 
σίτισης, αιµατέµεση διαταραχή ύπνου.

γ. Εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις: Το σύνδροµο 
Sandifer (σπάνια διαταραχή µε νευρολογικά 
συµπτώµατα) και οι οδοντικές διαβρώσεις έχει 
βρεθεί να έχουν αποδεδειγµένη συσχέτιση µε 
ΓΟΠ. Για την ιγµορίτιδα, την φαρυγγίτιδα, την 
καταρροϊκή ωτίτιδα και την πνευµονική ίνωση 
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία στα παιδιά ότι η 
ΓΟΠ είναι η αιτία. Ο χρόνιος βήχας, η χρόνια 
λαρυγγίτιδα και το βράγχος φωνής έχουν 
πολυπαραγοντική αιτιολογία και η ΓΟΠ µπορεί 
να είναι «επιβαρυντικός παράγοντας». Τέλος το 
άσθµα µπορεί να συνδέεται µε ΓΟΠ κυρίως 
όταν συνυπάρχουν δυσπεπτικά συµπτώµατα ή 
είναι νυκτερινό άσθµα ή κορτικοεξαρτώµενο 
(«δύσκολο να ελεγθεί άσθµα», µε ανάγκη λήψης 
κορτικοειδών). Η άπνοια µπορεί να συνδέεται 
µε ΓΟΠ όταν τα επεισόδια συµβαίνουν σε 
εγρήγορση και χαρακτηρίζονται από 
αποφρακτική άπνοια. Από την άλλη µεριά, η 
συνδροµή παρ’ ολίγον αιφνιδίου θανάτου ή η 
άπνοια των προώρων που συνοδεύονται από 
αλλαγή χρώµατος και απώλεια µυικού τόνου 
απαιτούν διερεύνηση άλλων αιτίων και η ΓΟΠ 
συσχετίζεται µε αυτές τις διαταραχές σε 
ποσοστό κάτω του 5%.

∆ιάκριση από την αλλεργία
Το κυριότερο διαγνωστικό δίληµµα σε βρέφος 
που κάνει εµέτους αποτελεί η διάκριση µεταξύ 

ΓΟΠ και αλλεργίας στο γάλα αγελάδας. 
Πρόκειται για πρόβληµα που ταλαιπωρεί τόσο 

τον γιατρό, που αναγκάζεται να αλλάζει 
διάφορα γάλατα, όσο και τον γονιό που 

πιθανώς να αλλάζει γιατρούς. Οι δύο 
καταστάσεις συνυπάρχουν στο 50% των 

βρεφών ενώ η διάκριση µεταξύ τους είναι πολύ 
δύσκολη καθώς δεν υπάρχουν κλινικά 
κριτήρια που να βοηθήσουν σε αυτή. 

Ενδεχοµένως να βοηθήσουν η συνύπαρξη 
ατοπικών εκδηλώσεων και από άλλα 

συστήµατα (δέρµα, αναπνευστικό) και το 
οικογενειακό ιστορικό ατοπίας. Από την άλλη 

πλευρά, οι κλασικές δοκιµασίες που 
χρησιµοποιούµε για τη διάγνωση της 

αλλεργίας στο γάλα αγελάδας, δηλαδή η 
δοκιµασία RAST και οι δερµατικές δοκιµασίες, 
έχουν µικρή διαγνωστική αξία, καθώς ο τύπος 

της αλλεργίας στο γάλα αγελάδας που 
εκδηλώνεται µε γαστρεντερικές εκδηλώσεις 

ανήκει ως επί το πλείστον στις µη IgE 
µεσολαβούµενες αλλεργικές αντιδράσεις.
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΤΗΣ  
ΓΟΠ  ΣΕ  ΠΑΙ∆ΙΑ  ΚΑΙ  ΕΦΗΒΟΥΣ

Οι συχνότερες εξετάσεις που γίνονται για τη 
διάγνωση της ΓΟΠ είναι:
Βαριούχο γεύµα: Μετά τη λήψη βαρίου από το 
στόµα παίρνονται ακτινογραφίες οισοφάγου 
στοµάχου και λεπτού εντέρου. Με την εξέταση 
αυτή διαπιστώνονται τυχόν ανατοµικές 
ανωµαλίες του γαστρεντερικού συστήµατος στις 
οποίες οφείλεται η παλινδρόµηση του 
γαστρικού περιεχοµένου στον οισοφάγο.
Ενδοσκόπηση: Μετά από γενική αναισθησία 
εισάγεται από το στόµα του παιδιού στον 
οισοφάγο στο στοµάχι και το αρχικό τµήµα του 
λεπτού εντέρου ένας εύκαµπτος σωλήνας που 
φέρει στην άκρη του µικροκάµερα 
(γαστροσκόπηση).
Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται το εσωτερικό 
τοίχωµα του γαστρεντερικού σωλήνα 
(βλεννογόνος) και διαπιστώνονται τυχόν βλάβες. 
Κατά την ενδοσκόπηση γίνεται επίσης και λήψη 
βιοψιών από τις οποίες έχουµε επιπλέον 
πληροφορίες.
Πεχαµετρία: Ένα λεπτό ηλεκτρόδιο εισάγεται 
από την µύτη του παιδιού στον οισοφάγο και το 
στοµάχι. Το ηλεκτρόδιο αυτό καταγράφει το 
χρόνο που το όξινο περιεχόµενο του στοµάχου 

παλινδροµεί στον οισοφάγο και συνδέει τα 
επεισόδια παλινδρόµησης µε τα συµπτώµατα 
του παιδιού (πχ βήχα, κλάµα κτλ).
Εµπεδησιοµετρία: Ένα λεπτό ηλεκτρόδιο 
εισάγεται από την µύτη του παιδιού στον 
οισοφάγο και το στοµάχι. Το ηλεκτρόδιο αυτό 
καταγράφει το χρόνο που το περιεχόµενο του 
στοµάχου (όξινο και µη) παλινδροµεί στον 
οισοφάγο καθώς και τις υπόλοιπες µεταβολές 
περιεχοµένου που αναπτύσσονται στο 
εσωτερικό του οισοφάγου και συνδέει τα 
επεισόδια παλινδρόµησης µε τα συµπτώµατα 
του παιδιού (πχ βήχα, κλάµα κτλ).
Ενηµερώστε τον παιδίατρο σε:
• Επιδεινούµενους ή ρουκετοειδείς εµετούς.
• Εµέτους χολώδεις (κιτρινοπράσινους) ή 
καφεοειδείς ή µε πρόσµιξη αίµατος 
(αιµατέµεση).
• Αναπνευστική δυσχέρεια µετά από γεύµα ή 
έµετο.
• ∆υσφαγία (πόνο κατά το γεύµα).
• Άρνηση λήψης τροφής του βρέφους που 
συνεπάγεται απώλεια ή στασιµότητα βάρους.
• ∆υσκαταποσία (πόνο και δυσκολία κατά την 
κατάποση).

Ο παιδίατρος θα πάρει ιστορικό θα 
εξετάσει το παιδί και µπορεί να προτείνει 

ορισµένες εξετάσεις προκειµένου να 
διαπιστώσει αν τα συµπτώµατα 

οφείλονται σε γαστροοισοφαγική 
παλινδρόµηση. Οι εξετάσεις αυτές 

ελέγχουν τον οισοφάγο, το στοµάχι και 
το λεπτό έντερο.
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Ο παιδίατρος µπορεί να συστήσει φαρµακευτική 
αγωγή για ένα χρονικό διάστηµα µε στόχο τη 
µείωση της παραγωγής του γαστρικού οξέος. 
Υπάρχουν δύο κατηγορίες φαρµάκων µε αυτή τη 
δράση οι Η2-ανταγωνιστές και οι ανταγωνιστές 
αντλίας πρωτονίων.
Μια άλλη κατηγορία φαρµάκων είναι τα 
προκινητικά τα οποία αυξάνουν τον τόνο του 
κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα εµποδίζοντας έτσι 
την παλινδρόµηση γαστρικού περιεχοµένου στον 
οισοφάγο. Λόγω των παρενεργειών τους τα 
φάρµακα αυτά χρησιµοποιούνται σπάνια (πχ. σε 
παιδιά µε νευροµυικές παθήσεις και ΓΟΠ).
Στις ελάχιστες (σπάνιες) περιπτώσεις βαριάς και 
ανθεκτικής στην φαρµακευτική αγωγή ΓΟΠ 
καθώς και στις περιπτώσεις ανατοµικής 
ανωµαλίας του γαστρεντερικού σωλήνα, η 
θεραπεία είναι χειρουργική.
Εκτός από η φαρµακευτική αγωγή και ορισµένοι 
χειρισµοί µπορεί να βελτιώσουν τα συµπτώµατα 
όπως:
• Μικρότερα και συχνότερα γεύµατα
• Αποφυγή σίτισης 2-3 ώρες πριν την κατάκλιση
• Ανύψωση του άνω µέρους του στρώµατος του 
κρεβατιού µε ειδικές σφήνες
• Αποφυγή τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε 
υδρογονάνθρακες, λιπών και οξέων (πχ 
σοκολάτα, καφεΐνη, ορισµένα φρούτα).
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Η θεραπεία της ΓΟΠ εξαρτάται 
από τα συµπτώµατα και την 

ηλικία του παιδιού. Η θεραπεία 
συνίσταται σε γενικές οδηγίες σε 

ενθάρρυνση, εκπαίδευση 
γονέων και τροποποίηση 

συχνότητας και όγκου γευµάτων

Η
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΗΣ  ΓΟΠ





Ως µανιτάρια χαρακτηρίζεται το ορατό µέρος 
των µυκήτων µε την χαρακτηριστική συνήθως 
οµπρελοειδή µορφή. Χαρακτηρίζονται από την 
απότοµη ανάπτυξη και εµφάνισή τους, γι αυτό 
υπάρχει η έκφραση «φύτρωσε σαν µανιτάρι».
∆ιάφοροι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το έδεσµα 
των θεών του Ολύµπου, η αµβροσία, ήταν ένα 
µανιτάρι και πιθανότατα το αµανίτα µουσκάρια 
(µυγοκτόνο). Ανάγλυφες πλάκες του 470 π.Χ. µε 
την ∆ήµητρα και την Περσεφόνη να κρατούν 
µανιτάρια στα χέρια τους έχουν βρεθεί στην 
περιοχή των Φαρσάλων. 
Οι γιατροί της αρχαιότητας ασχολήθηκαν 
κυρίως µε την θεραπεία της δηλητηρίασης από 
µανιτάρια µε εξαίρεση τον Γαληνό ο οποίος ήταν 
ο µόνος που συνιστούσε τους µύκητες και ως 
υπνωτικά. Ακόµη και σήµερα καταγράφονται 
περιστατικά οξείας κεραυνοβόλου ηπατίτιδας 
από βρώση δηλητηριωδών µανιταριών που 
έχουν συλλέγει στην ύπαιθρο, γι αυτό και 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
Στη Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου τρεις 
χιλιάδες είδη µυκητών και αναµένεται να 
υπάρχουν περί τους τριάντα χιλιάδες. Εκτιµάται 

ότι έχει αναγνωριστεί µόνο ένα στα δέκα 
υπάρχοντα είδη. 
Ο νοµός Γρεβενών (ανήκει στην δυτική 
Μακεδονία) και κυκλώνεται από βουνά που 
ορίζουν τα σύνορά του. Τα Γρεβενά, 
πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού, τον 
Νοέµβριο του 2007 ανακηρύχθηκαν επίσηµα 
«πόλη των µανιταριών» αποκτώντας έτσι ένα 
ιδιαίτερο έµβληµα, το µανιτάρι. Εδώ και µία 
δεκαετία προσελκύουν δέκα χιλιάδες επισκέπτες 
στην ετήσια πανελλήνια γιορτή µανιταριού η 
οποία λαµβάνει χώρα στα τέλη Αυγούστου.

Στη Ελλάδα έχουν 
καταγραφεί περίπου 3.000 

είδη µυκητών και 
αναµένεται να υπάρχουν 

περί τους 30.000. Εκτιµάται 
ότι έχει αναγνωριστεί µόνο 
ένα στα δέκα υπάρχοντα 

είδη!

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ :
Η  ΝΕΑ  ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ !

Τα µανιτάρια ανέκαθεν αποτελούσαν ένα δώρο της 
φύσης προς τον άνθρωπο και από τους αρχαίους 
χαρακτηρίζονταν και ως τροφή των θεών. Ιστορικά 
αποτελούν την γέφυρα της ζωής µε τον θάνατο µε 
κατεύθυνση φυσικά προς την ζωή.

Π Α Π Α Μ Ι ΚΟ Σ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΓΝΑ – ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
M.Med.Sci ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ
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ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: Η ΝΕΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ!
Π Α Π Α Μ Ι Κ Ο Σ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα υπερτροφή

Ένα από τα βρώσιµα και πιο εµπορεύσιµα 
µανιτάρια είναι ο κανθαρίσκος ο φαγώσιµος 
και οι ντόπιοι κάτοικοι των Γρεβενών το 
αποκαλούν «το νερατζάκι» ή «αυτάκι» ή 
«κιτρινούσκα». Οι Γερµανοί το αποκαλούν 
φέφελινγκ, ενώ οι Ιταλοί κανταρέλλα. Το ίδιο 
µοιάζει περισσότερο µε λουλούδι παρά µε 
µανιτάρι και αναπτύσσεται σε δάση οξιάς, 
δρυός και ελάτης. Καρποφορεί το καλοκαίρι 
µετά από βροχές και το φθινόπωρο.  Από 
µόνο του έχει µυρωδιά βερύκοκου ή 
ροδάκινου και µπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό 
γλυκό κουταλιού.
Ένα άλλο βρώσιµο µανιτάρι ονοµάζεται «το 
αυτί του Ιούδα», µοιάζει µε αυτί, έχει µαύρο 
χρώµα και φύεται πάνω σε κορµούς δέντρων. 
∆ύναται να χρησιµοποιηθεί σε διάφορα είδη 
σούπας.
Άλλο µεγάλο γένος βρώσιµου και 
φαρµακευτικού µανιταριού που απαριθµεί 
πάνω από τριακόσια είδη και µπορεί να 
βρεθεί στα ελληνικά δάση είναι αυτό που 
ονοµάζεται «ροσούλα» του οποίου όταν τα 
ελάσµατα είναι σκληρά και δεν σπάνε, είναι 
βρώσιµο.
Ένα µανιτάρι το οποίο είναι παραισθησιογόνο 
και σε ακραίες περιπτώσεις θανατηφόρο είναι 
ο «αµανίτης ο πάνθηρας», το οποίο λαµβάνει 
την ονοµασία του από τις λευκές βούλες που 
παρουσιάζει στην καφέ επιφάνειά του (στο 
καπέλο του µανιταριού). Στην Ελλάδα 
απαντάται σε δάση δρυός και καστανιάς, ενώ 
καρποφορεί νωρίς το καλοκαίρι και το 
φθινόπωρο.

Ο φαλλοειδής αµανίτης απαντάται σε δάση 
δρυός και σπανιότερα σε δάση πεύκης. 
Καρποφορεί το φθινόπωρο και είναι θανάσιµα 
δηλητηριώδης µε έντονη ηπατοτοξική δράση µε 
τα συµπτώµατα να εµφανίζονται επτά µε δώδεκα 
ώρες µετά την βρώση.
Φυσικά υπάρχει και ο «θανατηφόρος αµανίτης» 
το οποίο απλά ο νουνεχής µανιταροσυλλέκτης 
οφείλει να τον αναγνωρίζει και να τον αποφεύγει.
Πηγή πρωτεϊνών
Παλαιότερα, τα µανιτάρια αποτελούσαν βασική 
τροφή και πηγή πρωτεϊνών καθότι η παρουσία 
κρέατος στο καθηµερινό σιτηρέσιο δεν ήταν τόσο 
συχνή όσο στις µέρες µας. Οι παλιοί ξέραιναν τα 
µανιτάρια είτε στον ήλιο είτε στον σπιτικό φούρνο 
για να τα έχουν ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα προς 
κατανάλωση. 
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Η χρήση των µανιταριών για ιατρικούς 
σκοπούς και για την πρόληψη ασθενειών είναι 
γνωστή από την αρχαιότητα. Η πενικιλίνη µια 
από τις πιο χρήσιµες ουσίες στην ιατρική 
παρήχθη από µύκητες. Ένας µεγάλος αριθµός 
αντιβιοτικών έχουν σαν βάση τους ουσίες που 
προέρχονται από τα µανιτάρια. Πλέον 
παράγεται µια πληθώρα σκευασµάτων (σε 
µορφή χαπιών ή σκόνης) από µανιτάρια για 
την αντιµετώπιση ποικίλων ασθενειών.
Θεραπευτικά µανιτάρια
Η προληπτική κατανάλωση µανιταριών 
αναφέρεται ότι δρα ευεργετικά στις 
κακοήθειες, τον ιό του HIV, ενώ τα µανιτάρια 
φαίνεται να παρουσιάζουν και υπογλυκαιµικές 
ιδιότητες που τα καθιστούν κατάλληλα για 
κατανάλωση από διαβητικούς ασθενείς. 
Περιέχουν επίσης ουσίες που βοηθούν στην 
αντιµετώπιση της υπέρτασης και των 
καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Όλα τα 
µανιτάρια έχουν κυρίως προληπτική δράση, 
µέσα από την κατανάλωσή, τους παρά άµεσο 
θεραπευτικό χαρακτήρα.
Υπάρχουν τέσσερα κύρια είδη θεραπευτικών 
µανιταριών:
α) Φλαµουλίνη η βελουδόπονη, η οποία 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα και 
περιέχει ουσίες που έχουν ευνοϊκή δράση 
έναντι του καρκίνου, των χρόνιων 
ηπατοπαθειών, του γαστρικού έλκους, της 
υπέρτασης και των καρδιαγγειακών. 
Παρουσιάζει επίσης υποχοληστερολεµική 
δράση 

β) Τραµέτης ο ποικιλόχρωµος, ο οποίος 
θεωρείται πολύτιµη πηγή φαρµάκων για 
ασθένειες όπως οι κακοήθειες, η ηπατίτιδα και 
ο HIV
γ) Κόπρινους κοµάτους (ο τριχωτός), ο οποίος 
µεγαλώνει σε παρυφές δρόµων, σε λιβάδια και 
οργωµένα εδάφη. Καρποφορεί σε δέσµες το 
φθινόπωρο και επειδή δεν διατηρείται πρέπει 
να καταναλώνεται άµεσα. Συνίσταται να 
χρησιµοποιείται στην µαγειρική στην 
παρασκευή οµελέτας. Περιέχει ουσίες µε 
υπογλυκαιµική δράση και έτσι είναι χρήσιµος 
στην αντιµετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη.
δ) Κρατηρίσκος ο κερατόµορφος (το κέρας της 
αµάλθειας) του οποίου η λαϊκή ονοµασία είναι 
«η µαύρη τροµπέτα». Είναι σπάνιο είδος στην 
Ελλάδα και απαντάται σε δάση οξιάς όπου 
καρποφορεί από το τέλος του καλοκαιριού 
µέχρι αργά το φθινόπωρο. Καταναλώνεται 
φρέσκος και σαν καρύκευµα, αφού 
αποξηρανθεί και τριφτεί. Παρουσιάζει ήπια 
υπογλυκαιµική δράση µε συνεπακόλουθη 
χρησιµότητα στην αντιµετώπιση του 
σακχαρώδη διαβήτη
Γαστρονοµική απόλαυση
Τα µανιτάρια εκτός από πρόληψη ασθενειών 
και θρέψη είναι και προς τέρψη καθότι 
αποτελούν µέγιστη γαστρονοµική απόλαυση 
και µπορούν να µαγειρευτούν µε πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν πολύ 
ενδιαφέρουσες συνταγές παστίτσιου µε 
µανιτάρια και µακαρονιών µε ψιλοκοµµένα 
µανιτάρια αντί για κιµά. Κάτι τέτοιο θα 
βοηθούσε και σε µια στροφή του πληθυσµού 
σε έναν πιο χορτοφαγικό τρόπο ζωής αφού τον 
τελευταίο καιρό και εξαιτίας της κλιµατικής 
αλλαγής ακόµα και ο ΟΗΕ κάνει ανάλογες 
προτροπές µε στόχο την µείωση κατά 50% του 
αποτυπώµατος του άνθρακα.
Φυσικά τέτοιου είδους αλλαγές διατροφικών 
συνηθειών απαιτούν χρόνο και όπως 
συνηθίζουν να λένε οι παλιοί 
µανιταροσυλλέκτες: «µανιταράκι, µανιταράκι, 
γεµίζει το καλαθάκι».

Η κατανάλωση µανιταριών 
από τους διαιτολόγους 
χαρακτηρίζεται σαν αυτή του 
άπαχου κρέατος, αφού δεν 
περιέχουν λιπαρά ούτε και 
σάκχαρα



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ;

Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η  ΚΟ Υ Σ Τ Ο Υ ΡΑ Κ Η
∆ΙΑ ΙΤΟΛΟΓΟΣ  -  ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΚΤΡ ΙΑ  m e d N u t r i t io n . g r

Εικόνες ,  εικόνες ,  εικόνες .  Νοµ ί ζω ,  πως  
το  µυαλό  όλων  µας  πληµ µυρίζει  από  
εικόνες  όταν  σκεφτόµαστε  τ ι ς  γιορτές  

των  Χριστουγέννων.  Εικόνες  που ,  
εκτός  από  χριστουγεννιάτ ικα  δέντρα ,  

κάλαντα ,  φωτάκια  και  λαµπάκια ,  
περ ιλαµβάνουν  «λουκούλεια»  γεύµατα ,  

πλούσια  τραπέζ ια  και  λαχταριστά  
εδέσµατα .  Αναπόσπαστο  κοµ µάτι  της  
χριστουγεννιάτ ικης  περ ιόδου ,  θα  µου  

πείτε…

Είναι η αύξηση βάρους αναπόσπαστο κοµµάτι των Χριστουγέννων; Η σοβαρότητα και η έκταση της 
παχυσαρκίας, καθώς και οι δυσκολίες που υπάρχουν στην αντιµετώπισή της, οδήγησαν τους ερευνητές 
στην ενασχόληση µε το περιβάλλον και τις συνθήκες δηµιουργίας της. Η χριστουγεννιάτικη περίοδος, 
λοιπόν, δηλαδή το διάστηµα από την τελευταία εβδοµάδα του Νοεµβρίου έως τα µέσα Ιανουαρίου, ως 
χρονικό διάστηµα ιδιαίτερα επικίνδυνο για την αύξηση του σωµατικού βάρους, έχει µελετηθεί εκτενώς.
Μελέτες, που ασχολήθηκαν µε την επίδραση που έχει στο σωµατικό βάρος το χρονικό αυτό διάστηµα, 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όντως η αύξηση αυτή είναι υπαρκτή. Σε αντίθεση, όµως, µε τη γενική 
αντίληψη που υπάρχει, ότι η αύξηση αυτή είναι της τάξης των 2,27kg, οι αυξήσεις που οι ερευνητές 
παρατήρησαν κυµαίνονται  µεταξύ 0,4-,0,9kg. Είναι αντικειµενικά λοιπόν, αρκετά µικρότερες από αυτές 
που αναµένονταν, ενώ λιγότερο από το 10% των συµµετεχόντων αύξησε το σωµατικό του βάρος κατά 
2,27kg.
Για ποιο λόγο, όµως, µια αντικειµενικά τόσο µικρή αύξηση, έχει τραβήξει όχι µόνο την προσοχή των 
µελετητών, αλλά απασχολεί κάθε χρόνο εκατοµµύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσµο; ∆εν είναι 
τυχαίο το γεγονός της εµφάνισης “µαγικών” µεθόδων απώλειας βάρους πριν και µετά την εορταστική 
αυτή την περίοδο. Το εντυπωσιακό και σηµαντικό στοιχείο αυτής της αύξησης, λοιπόν, είναι ότι  συνήθως 
διατηρείται για ένα χρόνο και µπορεί, αν λάβουµε υπόψη µας ότι περισσότεροι ενήλικες αυξάνουν το 
βάρος τους περίπου 0,2-0,8kg το χρόνο, να αντιπροσωπεύει ακόµη και το 75% της συνολικής ετήσιας 
αύξησης του σωµατικού βάρους,
Παχύσαρκοι και υπέρβαροι φαίνεται να αυξάνουν το σωµατικό τους βάρος αυτή τη χρονική περίοδο 
περισσότερο σε σύγκριση µε άτοµα φυσιολογικού βάρους, ενώ και όσοι βρίσκονται σε διαδικασία 
απώλειας βάρους δεν αποτελούν εξαίρεση, καθώς αυξάνουν και αυτοί το βάρους τους κατά 0,3-0,9kg.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Diaz-Zavala et al., (2017). Effect of the Holiday Season on Weight Gain: A Narrative Review,  Journal of Obesity, Volume 2017, Article ID 2085136
Yanovski et al., (2000). A Prospective Study of Holiday Weight Gain, New England Journal of Medicine, 342 (12), 861-867
Phelan et al., (2008) Holiday Weight Management by Successful Weight Losers and Normal Weight Individuals J, Consult Clin Psychol. June ; 76(3): 442–448
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΣΑΣΕΡ

ΥΛΙΚΑ (για 6 άτοµα) 
300 γρ. ΑΡΑΚΑΣ 
1 κοµµένο σε µερίδες ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
1 φλυτζανάκι  ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ
1/2 κιλό καθαρισµένα ξερά ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ για στιφάδο 
1/2 κιλό µικρά φρέσκα ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΑΛΑΤΙ και ΠΙΠΕΡΙ 
1 σκελίδα λιωµένη ΣΚΟΡ∆Ο
6 κουταλιές ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
2 ώριµες ΤΟΜΑΤΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Ζεσταίνετε σε µια κατσαρόλα το 
ελαιόλαδο και σωτάρετε το κοτόπουλο.

2. Ξεφλουδίζετε και ψιλοκόβετε τις ντοµάτες. 

3. Σβήνετε µε το κρασί και όταν εξατµισθεί, 
προσθέτετε τα κρεµµυδάκια, τα µανιτάρια, 
το σκόρδο, τον αρακά, τις ντοµάτες και 1 ½ 
φλιτζάνι νερό. 

4. Αφήνετε το φαγητό να σιγοβράσει και να 
µείνει µε τη σάλτσα του. 

Κατηγορία: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Βαθµός δυσκολίας (από 1 - 5): 1 - ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ
Χρόνος παρασκευής: 45 ΛΕΠΤΑ
Χρόνος µαγειρέµατος: 1  ΩΡΑ & 15 ΛΕΠΤΑ

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
zervou@mednutrition.gr / www.mednutrition.gr

Φανταζόσασταν ποτέ ότι ένα τόσο χορταστικό και 
θρεπτικό γεύµα µπορεί να είναι ταυτόχρονα και 
πολύ γευστικό;  Κι όµως! Τα διαφορετικά λαχανικά 
που περιέχει η συνταγή δίνουν µια άλλη «νότα» στο 
κοτόπουλο. Από διατροφικής απόψεως, το 
κοτόπουλο αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών 
υψηλής βιολογικής αξίας, οι οποίες θρέφουν το 
µυϊκό µας σύστηµα. Ο αρακάς  από την άλλη, εκτός 
του ότι είναι και αυτός καλή πηγή πρωτεϊνών, 
περιέχει επίσης υδατάνθρακες για παροχή 
ενέργειας. Ακόµα, ο αρακάς είναι καλή πηγή 
φυτικών ινών και συµβάλλει έτσι, στην εύρυθµη 
λειτουργία του εντέρου και στην καλύτερη ρύθµιση 
της γλυκόζης στο αίµα. Τέλος, η τοµάτα που είναι 
βασικό συστατικό σε πολλές ελληνικές συνταγές  
χαρίζει χρώµα, άρωµα και νοστιµίζει το πιάτο µας. 
Εκτός από τη νοστιµιά  της, είναι πλούσια 
αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως το λυκοπένιο, που 
είναι επίσης υπεύθυνο για το κόκκινο χρώµα της 
ντοµάτας. Καλή όρεξη!
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ΥΛΙΚΑ (για 6 άτοµα)  
• 1/2 µατσάκι ψιλοκοµµένα ΜΥΡΩΝΙΑ 
• 6 ψιλοκοµµένα ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
• 1 µατσάκι ψιλοκοµµένος ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
• 1 µατσάκι κοµµένη ΡΟΚΑ
• 2 σκελίδες λιωµένες ΣΚΟΡ∆Ο
• ½ κιλό κοµµένο ΣΠΑΝΑΚΙ
• ΑΛΑΤΙ και ΠΙΠΕΡΙ
•  ½ κιλό ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
• 1 κόκκινη ψιλοκοµµένη ΠΙΠΕΡΙΑ
• 4 κουταλιές ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Για το ντρέσινγκ: 
χυµός από ½ λεµόνι
½ φλυτζάνι ξύδι µπαλσάµικο
4 κουταλιές ελαιόλαδο 
αλάτι και πιπέρι 

1. Αναµιγνύετε το σκόρδο µε το ελαιόλαδο και 
αλείφετε µε τη µισή ποσότητα αυτού του µίγµατος τα 
µανιτάρια. Τα βάζετε σε ταψάκι και τα ψήνετε σε 15 
λεπτά σε φούρνο προθερµασµένο φούρνο στους 
190 βαθµούς.
2. Βάζετε τα σπαράγγια σε ταψάκι και τα αλείφετε µε 
το υπόλοιπο µίγµα σκόρδου. Τα ψήνετε στην ίδια 
θερµοκρασία, ώσπου, να µαλακώσουν. 
3. Βάζετε σε µπολ, το σπανάκι κοµµένο, τη ρόκα 
κοµµένη, την πιπεριά, τα φρέσκα κρεµµυδάκια, τα 
µυρώνια, το µαϊντανό και το κουκουνάρι. Ετοιµάζετε 
το ντρέσινγκ, αναµιγνύοντας το ελαιόλαδο, το ξύδι 
µπαλσάµικο, το χυµό λεµονιού, το αλάτι, το πιπέρι. 
Περιχύνετε µε το ντρέσινγκ τα σαλατικά στο µπολ και 
ανακατεύετε. 
4.Τοποθετείτε σε πιατέλα τα σαλατικά, µαζί µε τα 
µανιτάρια και τα σπαράγγια και σερβίρετε αµέσως. 

Μία συνταγή που µυρίζει Ελλάδα... και θα σας 
πρότεινα να δοκιµάσετε ως συνοδευτικό! Η σαλάτα 
αυτή είναι ιδανική για όσους ακολουθούν ένα 
πρόγραµµα διαχείρισης βάρους και θέλουν 
παράλληλα ποικιλία στις επιλογές τους, καθώς 
περιέχει πληθώρα λαχανικών και µυρωδικών που 
απογειώνουν τη γεύση - διατηρώντας χαµηλό το 
θερµιδικό περιεχόµενο. Επιπλέον, το σπανάκι είναι 
γνωστό σε όλους για το σίδηρο που περιέχει, ενώ η 
κόκκινη πιπεριά περιέχει σηµαντική ποσότητα 
βιταµίνης C. Χαρακτηριστικά, µια µεγάλη κόκκινη 
πιπεριά περιέχει 209mg βιταµίνης C, ποσότητα η 
οποία είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τη βιταµίνη C 
που περιέχει ένα πορτοκάλι. Η βιταµίνη C που 
περιέχεται στη συνταγή, αυξάνει  την 
βιοδιαθεσιµότητα του σιδήρου στον οργανισµό και 
ευνοεί την αποθήκευσή του. Πολύ καλή επιλογή για 
όσους έχουν χαµηλά αποθέµατα σιδήρου!

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 

& ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η

Βαθµός δυσκολίας (από 1 - 5): 3 - ΜΕΤΡΙΑ
Χρόνος παρασκευής: 30 ΛΕΠΤΑ 
Χρόνος µαγειρέµατος: 10 ΛΕΠΤΑ

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
zervou@mednutrition.gr / www.mednutrition.gr
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Παπαδιάς ∆ηµήτριος, Ιωάννινα
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Λάβαµε τα κάτωθι ποσά & Ευχαριστούµε:

In memoriam
Αλεξάνδρα Παπαδοκωστοπούλου, 
Βύρωνας
Εις Μνήµη του πατρός της Χαράλαµπου

∆ιαµάντω Παπαπαναγιώτου, Αθήνα 
Εις Μνήµη ∆ηµήτρη Γ. Καραµανώλη



Βρείτε χρήσιμες συμβουλές και εύγευστες λύσεις  
σχετικά με τις διατροφικές σας ανάγκες  
απλά και γρήγορα στο βιβλίο του Ηλία Mαμαλάκη  
και της Μερόπης Κοντογιάννη.

Ειδικά μελετημένες συνταγές για ασθενείς με  
ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn.

Ελεύθερο κατέβασμα με ένα κλικ στο http://www.eligast.gr 

Νόστιμες συνταγές για πεπτικό με ... ευαισθησία

«Ένας συνδυασμός γεύσης  
και υγιεινής διατροφής  

από έναν καταξιωμένο chef και  
μία καθηγήτρια διαιτολογίας  

για νοστιμιά χωρίς άγχος και ενοχές,  
με στόχο τη βελτίωση  

της καθημερινότητάς σας».

Ελληνικό Ίδρυμα
Γαστρεντερολογίας και Διατροφής




