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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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Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με Υγεία και Ευεξία!

Η αλήθεια είναι ότι το πολλά υποσχόμενο 2020, το οποίο παρεμπιπτόντως γρά-
φεται πλέον πιο εύκολα στον υπολογιστή λόγω εγγύτητας των αριθμών, δεν έχει 
έρθει με τις καλύτερες των προθέσεων ως φαίνεται. Πέραν της διαπίστωσης ότι 
δεν αλλάζει η δεκαετία φέτος αλλά το 2021 (πόσες λάθος ευχές δόθηκαν;), μία σει-
ρά από τρομερά γεγονότα μας έχουν συνταράξει. Βλέπεται η ζωή και ο κόσμος 
προχωρά χωρίς τις δικές μας φανταστικές χρονικές οριοθετήσεις, τις αισιόδοξες 
καλές μας προθέσεις και τις από καρδιάς εκ βαθέως ευχές ή, όπως έχει γράψει ο Δι-
ονύσης Σαββόπουλος, «Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δική σου μελαγχολία». 
Μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο! Έκρηξη ηφαιστείου στις Φιλιππίνες, ρουκέ-
τες στον ουρανό του Ιράν, ένα Παρίσι που καίγεται από τις διαδηλώσεις όπως στη 
Βενεζουέλα, πυρκαγιές στην Αυστραλία και πανδημία κοροναϊού στην Κίνα έχει 
ο Ιανουάριος. Βλέπετε οι αλκυονίδες μέρες μάλλον μας βαρέθηκαν. Αυτά τα νέα 
ακούγονται και είναι πράγματι τρομακτικά. Είμαστε αβοήθητοι προ του τέλους;
Στο Μαλάουι γυναίκα αρχηγός ακύρωσε περισσότερους από 1.500 γάμους με ανή-
λικους, το Amazon tribe κέρδισε τη δικαστική διαμάχη εναντίων των Βιομηχανιών 
Πετρελαίου, αποτρέποντας τις εξορύξεις στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, γονι-
μοποιήθηκαν επιτυχώς 7 ωάρια από τους δύο τελευταίους Βόρειους λευκούς Ρινό-
κερους στο κόσμο, οι θαλάσσιες χελώνες επιστρέφουν με αύξηση του πληθυσμού 
φέτος κατά 980%, χάρη στον Νόμο για τα Απειλούμενα Είδη, ένας θετικός στον HIV 
άνδρας στο Λονδίνο γίνεται παγκοσμίως ο δεύτερος άνθρωπος που απαλλάσσε-
ται από τον ιό, μέσω θεραπείας με  βλαστοκύτταρα, οι ορυζοκαλλιεργητές ανά τον  
κόσμο χρησιμοποιούν πλέον πάπιες, οι οποίες τρώνε τα έντομα και τα αγριόχορ-
τα, αντί για επιβλαβή φυτοφάρμακα, ένα νέο είδος ανοσοποιητικού κυττάρου, το 
οποίο φαίνεται να καταστρέφει σχεδόν όλα τα καρκινικά κύτταρα, ανακαλύφθηκε 
τυχαία από Βρετανούς επιστήμονες … και η λίστα συνεχίζεται.
Εύχομαι λοιπόν το 2020 να συνεχίζουμε να παλεύουμε για να κάνουμε τη δεύτερη 
λίστα μεγαλύτερη, να γινόμαστε όχι μόνο δέκτες αλλά και κοινωνοί της αλλαγής, 
να είμαστε η αλλαγή που θα κάνει την δεύτερη λίστα μεγαλύτερη και πάνω από 
όλα να προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε άνθρωποι.
Καλή Χρονιά σε όλους.

         Βαγγέλης Χολόγκιτας
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διατροφή-ζάχαρη04 Απέργη Κυριακή
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος/Pediatric Endocrine Clinic, Εξειδίκευση  

στις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία
Υπό εξέλιξη MSc Παχυσαρκία και Σακ. Διαβήτης, Ιατρική Αθηνών

Γραφείο: Ανδρέα Παπανδρέου 13-17, Μελίσσια
www.kiriakiapergi.gr  / kiapergi@gmail.com

Στις μέρες μας η ζάχαρη  
θεωρείται το πιο «επικίνδυνο» 
τρόφιμο, περισσότερο από το λίπος 
ή τις θερμίδες γενικά, που μάλιστα 
έχει συγκριθεί, ακόμη και από 
επιστήμονες, με την ηρωίνη!
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 άρθρο Εθισμός στη ζάχαρη  
ή μήπως όχι;

  Από μικροί έχουμε μάθει να μας «ανταμείβουμε» με 
«γλυκό», όπως για παράδειγμα μετά από μια ιδιαίτερα 
δύσκολη ημέρα, για να γιορτάσουμε τα γενέθλια ή μια 
ιδιαίτερη επιτυχία. Από τη φύση μας αγαπάμε το «γλυ-
κό», καθώς η πρώτη μας τροφή, το μητρικό γάλα, έχει 
γλυκιά γεύση. Στις μέρες μας όμως, η ζάχαρη θεωρείται 
το πιο «επικίνδυνο» τρόφιμο, περισσότερο από το λί-
πος ή τις θερμίδες γενικά, που μάλιστα έχει συγκριθεί, 
ακόμη και από επιστήμονες, με την ηρωίνη!

  Η πρώτη σύνδεση ζάχαρης-ηρωίνης εμφανίζεται στο 
βιβλίο διατροφής «Νέος τρόπος ζωής για εξαιρετικά 
καλή υγεία» του 1978, με τη «μόνη διαφορά μεταξύ του 
εθισμού στην ηρωίνη και του εθισμού στη ζάχαρη να 
είναι ότι η ζάχαρη δεν χρειάζεται ένεση, καταναλώνε-
ται άμεσα λόγω της διαθεσιμότητάς της και δεν θεω-
ρείται κοινωνικό κακό». Από τότε μέχρι σήμερα, πολλοί 
βαρύγδουποι τίτλοι και πολλές μελέτες έχουν προσπα-
θήσει να «αγγίξουν» το θέμα, χωρίς όμως να υπάρχει 
σαφής κατάληξη.

  Αρχικά, οι ορισμοί για το «τι είναι η εξάρτηση», αφθο-
νούν. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται την 
«εξάρτηση» ή τον «εθισμό», το μυαλό τους πηγαίνει 
στα ναρκωτικά, δηλαδή σε χημικές ουσίες, που προ-
καλούν αλλαγές στο άτομο, κάνοντάς το να τις θέλει 
«απελπισμένα», ώστε να του είναι σχεδόν αδύνατο να 
τους αντισταθεί. 

  Ο «επίσημος» ορισμός για τον «εθισμό», ο οποίος τώρα 
αναφέρεται ως «διαταραχή της χρήσης ουσιών (SUD)», 
από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία για τους 
ασθενείς και την οικογένεια τους, είναι μια «πολύπλοκη 
κατάσταση, μια νόσος του εγκεφάλου, που εκδηλώνε-
ται με χρήση ψυχαναγκαστικής ουσίας παρά τις βλα-
βερές συνέπειες». Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχει-
ρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5), περιλαμβάνει 
11 συμπτώματα-κριτήρια για τη διάγνωση. Μια μέτρια 
περίπτωση διαταραχής της χρήσης ουσιών συνεπάγε-
ται την ύπαρξη τεσσάρων ή πέντε συμπτωμάτων, ενώ 
η ύπαρξη έξι ή περισσότερων συμπτωμάτων κατατάσ-
σει τη διαταραχή ως σοβαρή. Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι, που αγαπούν τη ζάχαρη, δεν θα εμφανίσουν πάνω 
από δύο από αυτά τα συμπτώματα, ενώ τα άτομα με 
διατροφική διαταραχή μπορεί να εμπλακούν σε περισ-
σότερες εθιστικές συμπεριφορές, αλλά στο συνολικό 
πλαίσιο της διαταραχής και όχι ως μια φυσιολογική 
εξάρτηση από συγκεκριμένα τρόφιμα.

  Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από δύο βασικά συμπτώ-
ματα: την ανοχή και την απόσυρση. Η ανοχή είναι η 
ανάγκη όλο και περισσότερης ουσίας για να επιτευχθεί 
το ίδιο αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα απόσυρσης είναι 

τα δυσάρεστα συμπτώματα, που εμφανίζονται όταν 
αφαιρείται η ουσία, και περιλαμβάνουν το άγχος, την 
κατάθλιψη, τον κρύο ιδρώτα, τα ρίγη, τους σοβαρούς 
πόνους, κ.λπ. που είναι συχνά τόσο δυσάρεστα, ώστε 
το εξαρτημένο άτομο να πάρει την ουσία αποκλειστικά 
για να ανακουφιστεί από αυτά τα συμπτώματα και όχι 
για την ευχαρίστηση.

Τι συμβαίνει με την κατανάλωση ζάχαρης;

  Η ζάχαρη είναι ένας απλός υδατάνθρακας, που οδηγεί 
σε άμεση αύξηση της γλυκόζης στην κυκλοφορία του 
αίματος. Απλοί υδατάνθρακες βρίσκονται επίσης στα 
φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Ωστόσο, αυτά τα τρόφιμα έχουν φυτικές ίνες ή/και 
πρωτεΐνες, που επιβραδύνουν τη διαδικασία απορρό-
φησης της γλυκόζης. Αντιθέτως, η ζάχαρη (άσπρη ή κα-
στανή), τα σιρόπια, τα αναψυκτικά κ.λπ. αποτελούνται 
από εύπεπτα απλά σάκχαρα που ανεβάζουν απότομα 
τη γλυκόζη στο αίμα. 

  Η σχέση μεταξύ ζάχαρης και εθιστικής συμπεριφοράς 
συνδέεται με το γεγονός ότι όταν τρώμε ζάχαρη απελευ-
θερώνονται οπιοειδή και ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι 
ένας νευροδιαβιβαστής, βασικό μέλος του «συστήματος 
ανταμοιβής», που συνδέεται με την εθιστική συμπερι-
φορά. Όταν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά προκαλεί 
υπερβολική απελευθέρωση ντοπαμίνης, αισθανόμαστε 
«ευφορία», που επιθυμούμε να ξαναβιώσουμε και επο-
μένως, οδηγούμαστε στο να επαναλάβουμε τη συμπε-
ριφορά. Ωστόσο, όσο περισσότερο επαναλαμβάνουμε 
αυτή τη συμπεριφορά, τόσο ο εγκέφαλός μας «προσαρ-
μόζεται» και απελευθερώνει λιγότερη ντοπαμίνη. Ο μό-
νος τρόπος για να νιώσουμε την ίδια αρχική «ευφορία», 
είναι να επαναλαμβάνουμε τη συμπεριφορά σε αυξανό-
μενη συχνότητα και ποσότητα. 

  Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαμορφώθηκε να λειτουρ-
γεί με σηματοδότηση «επιβίωσης», δηλαδή με το να 
«τρώμε όσο μπορούμε περισσότερο». Έτσι, στη διαδι-
κασία της κατανάλωσης τροφής εμπλέκεται το ντοπα-
μινεργικό σύστημα ανταμοιβής και η ηδονιστική από-
λαυση της τροφής. Υπό αυτή την έννοια, στη σημερινή 
«εποχή της αφθονίας», όλα τα θρεπτικά συστατικά -και 
όχι μόνο η ζάχαρη- που χρησιμοποιούνται συχνά για 
να κάνουν τα τρόφιμα πιο ελκυστικά θα μπορούσαν 
επίσης να οδηγήσουν σε εθισμό, συμβάλλοντας στην 
επιδημία της παχυσαρκίας. 

  Παρά τις δημοφιλείς αξιώσεις, ούτε ο εθισμός στη ζά-
χαρη ή σε οποιαδήποτε άλλη θρεπτική ουσία ή τροφή 
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διατροφή-ζάχαρη

(με την πιθανή εξαίρεση της καφεΐνης) ούτε 
τα συμπτώματα απόσυρσης έχουν αποδειχθεί 
επιστημονικά στον άνθρωπο. Η θεωρία του 
«εθισμού στη ζάχαρη» φαινομενικά γεφυρώνει 
τα σημερινά κενά μεταξύ της επιστήμης των 
τροφίμων και της νευροεπιστήμης και μετα-
ξύ της διατροφής και της ψυχολογίας. Αυτή η 
θεωρία αναπτύχθηκε σε μελέτες με πειραμα-
τόζωα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 
ανθρώπινων δεδομένων. Αν και υπάρχουν 
ορισμένες ενδείξεις ότι τα πειραματόζωα μπο-
ρούν να υφίστανται εξάρτηση από τη ζάχαρη 
κάτω από ορισμένες συνθήκες (συμπεριλαμ-
βανομένης της νηστείας), ο εθισμός δεν έχει 
αποδειχθεί επαρκώς και η εφαρμογή των μο-
ντέλων τρωκτικών στον εθισμό είναι στην κα-
λύτερη περίπτωση αμφιλεγόμενη.

  Εκτός από τις εθιστικές ουσίες, υπάρχουν πολ-
λές διαφορετικές εμπειρίες που διεγείρουν 
αυτές τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου, συμπε-
ριλαμβανομένης της χαράς, της επιτυχίας, του 
ακούσματος ευχάριστης μουσικής κ.λπ. Είναι, 
συνεπώς, ένα λογικό σφάλμα να θεωρούμε ότι 
η ζάχαρη είναι εθιστική, καθώς τόσο αυτή όσο 
και άλλες εξαιρετικά εύγευστες τροφές διεγεί-
ρουν επίσης αυτά τα κυκλώματα. 

Στο πλαίσιο της εξέλιξης του ανθρώπου, ο εθισμός θε-
ωρείται ένα φυσιολογικό γνώρισμα, που του επέτρεψε 
να επιβιώσει σε πρωτόγονες συνθήκες, όταν τα τρόφιμα 
ήταν σπάνια. Στην εποχή μας, ωστόσο, αυτές οι εθιστικές 
συμπεριφορές έγιναν δυσλειτουργικές και αντί να μας 
βοηθούν, στην πραγματικότητα θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία μας. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ήδη από το 
1989, συστήνει την κατανάλωση «ελεύθερων σακχάρων» 
σε λιγότερο από 10% των ημερήσιων θερμίδων για να μει-
ωθεί ο κίνδυνος για παχυσαρκία ή τερηδόνα. Τα «ελεύθε-
ρα σάκχαρα» περιλαμβάνουν τόσο τα σάκχαρα που απα-
ντώνται φυσικά στο μέλι και τον χυμό φρούτων όσο και 
τη ζάχαρη που προστίθεται στα τρόφιμα και τα ποτά, που 
μπορεί να εμφανίζεται στις ετικέτες ως: γλυκόζη, σιρόπι 
καλαμποκιού, δεξτρόζη, μαλτόζη σακχαρόζη, κ.ά. 
Είναι φανερό ότι η υπερκατανάλωση οποιασδήποτε τρο-
φής, όπως και της ζάχαρης, «κλέβει» χώρο από τα άλλα 
θρεπτικά τρόφιμα στη διατροφή μας. Τα καλά νέα είναι, 
ωστόσο, ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε τις γεύσεις μας, 
για να αναζητούμε λιγότερη γλυκιά γεύση, όπως ακριβώς 
γίνεται με το αλάτι και την αλμυρή γεύση, μειώνοντας στα-
διακά την πρόσθετη ζάχαρη και επιλέγοντας περισσότερα 
φυσικά γλυκά τρόφιμα, όπως τα φρούτα, που εκτός από 
την ικανοποίηση της ανάγκης μας για γλυκό είναι πλούσια 
σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.

Εθισμός στη ζάχαρη ή μήπως όχι;

Η σχέση μεταξύ ζάχαρης και εθιστικής συμπεριφοράς συνδέεται με το 
γεγονός ότι όταν τρώμε ζάχαρη απελευθερώνονται οπιοειδή και ντοπαμίνη
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διατροφή-ζάχαρη

(με την πιθανή εξαίρεση της καφεΐνης) ούτε 
τα συμπτώματα απόσυρσης έχουν αποδειχθεί 
επιστημονικά στον άνθρωπο. Η θεωρία του 
«εθισμού στη ζάχαρη» φαινομενικά γεφυρώνει 
τα σημερινά κενά μεταξύ της επιστήμης των 
τροφίμων και της νευροεπιστήμης και μετα-
ξύ της διατροφής και της ψυχολογίας. Αυτή η 
θεωρία αναπτύχθηκε σε μελέτες με πειραμα-
τόζωα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 
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ρούν να υφίστανται εξάρτηση από τη ζάχαρη 
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αποδειχθεί επαρκώς και η εφαρμογή των μο-
ντέλων τρωκτικών στον εθισμό είναι στην κα-
λύτερη περίπτωση αμφιλεγόμενη.
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λές διαφορετικές εμπειρίες που διεγείρουν 
αυτές τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου, συμπε-
ριλαμβανομένης της χαράς, της επιτυχίας, του 
ακούσματος ευχάριστης μουσικής κ.λπ. Είναι, 
συνεπώς, ένα λογικό σφάλμα να θεωρούμε ότι 
η ζάχαρη είναι εθιστική, καθώς τόσο αυτή όσο 
και άλλες εξαιρετικά εύγευστες τροφές διεγεί-
ρουν επίσης αυτά τα κυκλώματα. 

Στο πλαίσιο της εξέλιξης του ανθρώπου, ο εθισμός θε-
ωρείται ένα φυσιολογικό γνώρισμα, που του επέτρεψε 
να επιβιώσει σε πρωτόγονες συνθήκες, όταν τα τρόφιμα 
ήταν σπάνια. Στην εποχή μας, ωστόσο, αυτές οι εθιστικές 
συμπεριφορές έγιναν δυσλειτουργικές και αντί να μας 
βοηθούν, στην πραγματικότητα θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία μας. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ήδη από το 
1989, συστήνει την κατανάλωση «ελεύθερων σακχάρων» 
σε λιγότερο από 10% των ημερήσιων θερμίδων για να μει-
ωθεί ο κίνδυνος για παχυσαρκία ή τερηδόνα. Τα «ελεύθε-
ρα σάκχαρα» περιλαμβάνουν τόσο τα σάκχαρα που απα-
ντώνται φυσικά στο μέλι και τον χυμό φρούτων όσο και 
τη ζάχαρη που προστίθεται στα τρόφιμα και τα ποτά, που 
μπορεί να εμφανίζεται στις ετικέτες ως: γλυκόζη, σιρόπι 
καλαμποκιού, δεξτρόζη, μαλτόζη σακχαρόζη, κ.ά. 
Είναι φανερό ότι η υπερκατανάλωση οποιασδήποτε τρο-
φής, όπως και της ζάχαρης, «κλέβει» χώρο από τα άλλα 
θρεπτικά τρόφιμα στη διατροφή μας. Τα καλά νέα είναι, 
ωστόσο, ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε τις γεύσεις μας, 
για να αναζητούμε λιγότερη γλυκιά γεύση, όπως ακριβώς 
γίνεται με το αλάτι και την αλμυρή γεύση, μειώνοντας στα-
διακά την πρόσθετη ζάχαρη και επιλέγοντας περισσότερα 
φυσικά γλυκά τρόφιμα, όπως τα φρούτα, που εκτός από 
την ικανοποίηση της ανάγκης μας για γλυκό είναι πλούσια 
σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.

Εθισμός στη ζάχαρη ή μήπως όχι;

Η σχέση μεταξύ ζάχαρης και εθιστικής συμπεριφοράς συνδέεται με το 
γεγονός ότι όταν τρώμε ζάχαρη απελευθερώνονται οπιοειδή και ντοπαμίνη
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 άρθρο

Η ακριβής αιτιολογία του συνδρόμου παρα-
μένει ασαφής, αλλά το πιθανότερο είναι ότι 
προκύπτει από αλληλεπίδραση παραγόντων 
(π.χ. γενετική προδιάθεση, χαμηλό βάρος 
γέννησης, αντίσταση στην ινσουλίνη, πα-
χυσαρκία, κ.ά.). Η διάγνωσή του απαιτεί τον 
αποκλεισμό εγκυμοσύνης και διαταραχών 
των ωοθηκών, της υπόφυσης και των επινε-
φριδίων. 
Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, η 
παρουσία πολυκυστικών ωοθηκών σε υπε-
ρηχογράφημα δεν είναι απαραίτητη στη διά-
γνωση του Σ.Π.Ω. Διάφορα διαγνωστικά κρι-
τήρια έχουν χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό 
του συνδρόμου από το 1990 μέχρι σήμερα 
που έχουν επικρατήσει τα κριτήρια του Ρό-
τερνταμ. Βάσει αυτών των κριτηρίων, η διά-
γνωση του συνδρόμου απαιτεί την παρουσία 
δύο εκ των τριών ακόλουθων σημείων: 
• Βιοχημική ή κλινική υπερανδρογοναιμία: 
παραγωγή αυξημένων ανδρογόνων λόγω 
ορμονικών διαταραχών με αποτέλεσμα την 
υπερβολική τριχοφυΐα στο πρόσωπο και το 
στήθος (δασυτριχισμός) που συνοδεύεται 
συχνά από εμφάνιση ακμής.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση,  
η παρουσία πολυκυστικών ωοθηκών  
σε υπερηχογράφημα δεν είναι απαραίτητη  
στη διάγνωση του Σ.Π.Ω.

07 | 
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Το Σύνδρομο 
Πολυκυστικών 

Ωοθηκών (Σ.Π.Ω.) 
είναι η συχνότερη 

ενδοκρινική 
διαταραχή σε γυναίκες 

αναπαραγωγικής 
ηλικίας (σε ποσοστό 

6%-10%). 
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• Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως: Αραιομηνόρροια 
(κύκλοι μεγαλύτεροι των 35 ημερών αλλά μικρότεροι 
των 6 μηνών) ή αμηνόρροια (απουσία εμμήνου ρύσε-
ως για 6-12 μήνες μετά την καθιέρωση ενός κυκλικού 
προτύπου).
• Πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών στο υπερη-
χογράφημα: μια ωοθήκη χαρακτηρίζεται πολυκυστική 
όταν περιέχει ≥12 θύλακες διαμέτρου 2-9 mm και/ή 
μία ωοθήκη με όγκο μεγαλύτερο από 10 mL.
Η παρουσία του συνδρόμου συνδέεται συχνά με αρκε-
τές από τις παρακάτω διαταραχές: κοιλιακή παχυσαρ-
κία, αντίσταση στην ινσουλίνη και αντισταθμιστική 
υπερινσουλιναιμία, ανωορρηξία, υπερτρίχωση, ακμή, 
φλεγμονή, παθολογική ανοχή στη γλυκόζη, ενδοθηλια-
κή δυσλειτουργία, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και 
καρδιαγγειακής νόσου και αυξημένα επίπεδα κάποιων 
ορμονών στο αίμα (ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH), επινε-
φριδιακά ανδρογόνα, οιστρογόνα, ινσουλίνη).
Το Σ.Π.Ω δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αλλά τα συμπτώμα-
τα μπορούν να ανακουφιστούν. Αλλαγές στην ποιότη-
τα της διατροφής μιας γυναίκας με Σ.Π.Ω, παράλληλα 
με, έστω και ήπια, μείωση του σωματικού της βάρους 
(≈2%-5%) εάν είναι υπέρβαρη, μαζί με ένταξη άσκησης 
στην καθημερινότητά της έχει αποδειχθεί ότι αποκα-
θιστά την ωορρηξία και αυξάνει την ευαισθησία στην 
ινσουλίνη. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι συχνά η υπάρ-
χουσα αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελεί τροχοπέδη 
στην προσπάθεια μείωσης τους βάρους, γι’ αυτό και οι 
γυναίκες με το σύνδρομο συχνά παραπονούνται ότι η 

δίαιτα δεν λειτουργεί. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που 
στην προκειμένη περίπτωση έχουν θεραπευτικό ρόλο 
είναι οι εξής:
• Επιλογή τροφίμων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και 
πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως τα όσπρια, τα λαχανικά, 
τα φρούτα και τα προϊόντα ολικής άλεσης τα οποία δεν 
οδηγούν σε απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. 
Για τα φρούτα και λαχανικά ο στόχος είναι 5 μερίδες/
ημέρα.
• Περιορισμός των επεξεργασμένων υδατανθράκων 
όπως λευκό ψωμί, muffins, σακχαρούχα σνακ, αρτο-
σκευάσματα μη ολικής, γλυκά επιδόρπια, ζυμαρικά 
από λευκό αλεύρι, λευκό ρύζι, τα οποία επιδεινώνουν 
την αντίσταση στην ινσουλίνη. 
• Κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε πρωτεΐνη χαμη-
λής λιποπεριεκτικότητας: άπαχο κρέας όπως ψάρι, κο-
τόπουλο, γαλοπούλα, ασπράδι αυγού, γαλακτοκομικά 
χαμηλών λιπαρών.
• Επιλογή τροφίμων που μειώνουν τη φλεγμονή όπως 
λιπαρά ψάρια με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λι-
παρά οξέα (π.χ. σολομός και σαρδέλες), καρύδια, ελαι-
όλαδο, φρούτα, βατόμουρα, τομάτες, λάχανο, σπανάκι, 
αμύγδαλα.
• Περιορισμός τροφίμων που αυξάνουν τη φλεγμονή 
όπως αλλαντικά, σφολιατοειδή, προϊόντα ταχυφαγεί-
ων, κόκκινα ή επεξεργασμένα κρέατα, τηγανητά και 
αλμυρά σνακ, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε κορε-
σμένα και trans (μερικώς υδρογονωμένα) λιπαρά. 
• Συνδυασμός τροφίμων αυξημένης περιεκτικότητας 
σε υδατάνθρακες (ζυμαρικά, ρύζι, ψωμί, φρυγανιές, 

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
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Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (Σ.Π.Ω.) 
δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αλλά τα συμπτώματα 
μπορούν να ανακουφιστούν

πατάτες, φρούτα) με α) τρόφιμα που περιέχουν αρκετή πρωτεΐνη (π.χ. γιαούρτι, τυρί, 
αυγό, άπαχο κρέας, ψάρι, κ.ά.) ή β) τρόφιμα που είναι καλές πηγές λίπους (π.χ. ξηροί 
καρποί, ελαιόλαδο, ελιές, ταχίνι, αβοκάντο). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί 
η γαστρική κένωση, να απορροφώνται με αργό ρυθμό οι υδατάνθρακες του φαγητού 
και να αυξάνεται σταδιακά το σάκχαρο στο αίμα. Παράλληλα, ο κορεσμός κρατάει με 
αυτό τον τρόπο περισσότερες ώρες (σε σύγκριση με ένα κατά βάση υδατανθρακούχο 
γεύμα).
• Συχνά γεύματα, αποφυγή θερμιδογόνων σνακ και λελογισμένη κατανάλωση χυμών, 
σακχαρούχων ροφημάτων και αλκοόλ καθώς αυτά περιέχουν θερμίδες, δεν προκα-
λούν κορεσμό και δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
• Κατανάλωση άφθονων υγρών (τουλάχιστον 8-10 ποτήρια νερού ή άλλων μη θερμι-
δογόνων ροφημάτων την ημέρα).
• Άσκηση και σωματική κίνηση σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα, 30 λεπτά μέτριας 
έντασης άσκηση τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας (όχι >2 ημέρες αποχή) βοηθά 
στη διατήρηση του σωματικού βάρους, ενώ για την πρόκληση απώλειας βάρους χρει-
άζεται περισσότερος χρόνος άσκησης καθημερινά.
Συμπερασματικά, καθώς γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο το Σ.Π.Ω., είναι σημαντικό 
τόσο για τις ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας να έχουν επαρκή γνώση 
σχετικά με την επίδραση του τρόπου ζωής στη διαταραχή αυτή και τη σημασία της 
αλλαγής συγκεκριμένων καθημερινών συνηθειών στην εξέλιξη των συμπτωμάτων. 
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Η κατηγορία λιπών τα οποία θα αναλυθούν στο παρόν άρθρο είναι τα ω-3 
λιπαρά οξέα, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των ακόρεστων λιπών και 
πιο συγκεκριμένα είναι πολυακόρεστα λιπαρά. 

Ποια είναι τα ω-3 και ποιες οι πηγές τους;

Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι τρία συνολικά: το φυτικής προέλευσης ALA (α-λι-
νολενικό οξύ) και τα δύο ζωικής (θαλασσινής) προέλευσης, το EPA (εικοσι-
πενταενοϊκό οξύ) και το DHA (εικοσιδυοεξαενοϊκό) οξύ.
Τα ω-3 ονομάζονται και απαραίτητα λιπαρά οξέα, γιατί τα θηλαστικά -μετα-
ξύ των οποίων και ο άνθρωπος- δεν έχουν την ικανότητα να βιοσυνθέσουν 
το α-λινολενικό οξύ (ALA) καθώς και τα παράγωγά του (EPA και DHA). Αυτά, 
λοιπόν, αποτελούν τα λεγόμενα απαραίτητα λιπαρά οξέα. Είναι απαραίτητα 
για την επιβίωση και τη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου και, συνεπώς, 
πρέπει να λαμβάνονται από το διαιτολόγιό του από έλαια φυτικής προέλευ-
σης και από προϊόντα της θάλασσας.
Πιο συγκεκριμένα, το ALA βρίσκεται κυρίως σε φυτικά έλαια όπως το λι-
νέλαιο, το λάδι κανόλας, το κραμβέλαιο, το σογιέλαιο, σε ξηρούς καρπούς 
(καρύδια, φουντούκια), στους σπόρους chia, και στα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά. 
Στον οργανισμό μας ένα μικρό ποσοστό από το ALA, που λαμβάνουμε απα-
ραιτήτως μέσω τροφής, μετατρέπεται στα παράγωγα λιπαρά οξέα πολύ 
μακράς αλύσου EPA και DHA. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος να διασφαλί-
σουμε και τη συνιστώμενη πρόσληψη EPA και DHA είναι μέσα από διατρο-
φή πλούσια σε ψάρια και θαλασσινά, ενώ τελευταίως γίνεται λόγος και για 
φυτικές πηγές πλούσιες σε EPA και DHA, όπως ορισμένα φύκια και κάποια 
γενετικά τροποποιημένα φυτά.
Το ΕΡΑ βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στα ιχθυέλαια και στα λιπαρά ψά-
ρια. Οι σαρδέλες, ο γαύρος, το σκουμπρί, ο σολομός, η μαρίδα, ο τόνος, ο 
κολιός, ο ξιφίας, κ.ά., θεωρούνται τροφές πλούσιες σε EPA. 
Το DHA βρίσκεται και αυτό κυρίως στα ιχθυέλαια και στα λιπαρά ψάρια. 
Αποτελεί επίσης προϊόν μεταβολισμού του EPA.
Τα λευκής σάρκας ή τα μη λιπαρά ψάρια, όπως ο μπακαλιάρος, η γλώσ-
σα, το μπαρμπούνι, η τσιπούρα, το λαβράκι, οι γαρίδες, το καλαμάρι και το 
χταπόδι, περιέχουν αρκετά μικρότερες ποσότητες ω-3 σε σύγκριση με τα 
λιπαρά ψάρια. Εντούτοις, η κατανάλωση τους σε εβδομαδιαία βάση συνει-
σφέρει στη συνολική πρόσληψη των ω-3.
Υπάρχουν, επίσης, διαθέσιμα στην αγορά λειτουργικά τρόφιμα εμπλουτι-
σμένα με ω-3 (π.χ. χυμοί, γιαούρτια) με σκοπό να συμβάλλουν στην ημερή-
σια πρόσληψη σε ω-3. Οι χορτοφάγοι ή οι βίγκαν (δηλαδή οι αποκλειστικά 
χορτοφάγοι) μπορούν να επιλέξουν ένα σκεύασμα με βάση τα φύκια ή τα 
γενετικά τροποποιημένα φυτά.

10.
Ω-3 λιπαρά οξέα

 άρθρο

Στην καθημερινή μας 
διατροφή προσλαμβάνουμε 

τροφές που περιέχουν λιπαρά, 
τα οποία προσφέρουν στον 
οργανισμό μας σημαντικές 

ποσότητες ενέργειας και 
επιτελούν πολλές σημαντικές 

βιολογικές δράσεις.

Δρ. Μαρία Βλαχάβα
Διατροφολόγος-Διαιτολόγος

Ακαδημαϊκή Υπότροφος  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

οφέλη στην υγεία3
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Πόσα ω-3 προσλαμβάνουμε συνήθως;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περισσότεροι λαοί δεν λαμβάνουν ημερησίως τη 
συνιστώμενη ποσότητα ω-3 λιπαρών οξέων (EPA και DHA) και αυτό απο-
τελεί ένα καίριο ζήτημα δημόσιας υγείας. Οι ενήλικες στην Ευρώπη προ-
σλαμβάνουν περίπου το 50% του EPA+DHA της συνιστώμενης ημερήσιας 
πρόσληψης για την προαγωγή της υγείας τους. 
Από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλω-
τικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ, 2017) φάνηκε ότι τα ω-3 είναι το διατροφικό συμπλή-
ρωμα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στους Έλληνες καταναλωτές.

Πόσα ω-3 πρέπει να προσλαμβάνουμε;

Ένα πλήθος επιστημονικών οργανισμών υγείας ανά τον κόσμο συστήνει 
κατανάλωση 250-500 mg EPA + DHA ημερησίως για τη διατήρηση της γε-
νικότερης υγείας και ευεξίας είτε με τη μορφή λιπαρού ψαριού είτε με τη 
μορφή διατροφικού συμπληρώματος ιχθυελαίου. Σε επίπεδο τροφίμων συ-
στήνεται στους ενήλικες κατανάλωση 1 μερίδας λιπαρού ψαριού 2 φορές 
την εβδομάδα, γεγονός που συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου 
από καρδιαγγειακό νόσημα.

Επιμολυντές - Βαρέα μέταλλα

Να έχετε στο νου σας πως τα πλεονεκτήματα κατανάλωσης ψαριού είναι 
περισσότερα από τον κίνδυνο/φόρτο επιμόλυνσης με βαρέα μέταλλα/επι-
μολυντές όταν τρώτε ψάρι. Μάλιστα, πρόσφατες συστάσεις συστήνουν στις 
έγκυες γυναίκες και στα παιδιά να τρώνε περισσότερο ψάρι και θαλασσινά 
για λόγους υγείας. Ορισμένα ψάρια, όπως π.χ. ο άγριος σολομός, είναι λι-
γότερο επιβαρυμένα από άλλα ψάρια, όπως ο ξιφίας, οπότε χρειάζεται να 
εκπαιδευτεί ο κόσμος, ώστε να ξεχωρίζει ποια ψάρια/θαλασσινά είναι περισ-
σότερο ή λιγότερο επιβαρυμένα σε βαρέα μέταλλα και επιμολυντές. Όσον 
αφορά στα εμπορικά ιχθυέλαια, απομακρύνονται τα ανεπιθύμητα συστα-
τικά και έτσι μειώνονται οι περιβαλλοντικοί μολυντές στα τελικά προϊόντα. 

Οφέλη για την υγεία

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται τα απαραίτητα ω-3 λιπαρά οξέα για 
να αναπτύσσεται και να λειτουργεί σωστά/ιδανικά σε κάθε στάδιο ζωής, από 
την εμβρυική φάση μέχρι και την ενηλικίωση. Η εξακρίβωση της θετικής επί-
δρασης τους στην υγεία ξεκίνησε το 1968 μετά τη διαπίστωση από τον J. 
Dyeberg ότι οι αυτόχθονες κάτοικοι της Γροιλανδίας (Εσκιμώοι) παρουσία-
ζαν μικρότερη προσβολή από ισχαιμικές καρδιακές παθήσεις σε σχέση με 
τους Δανούς. Αυτό οφειλόταν στην υψηλή κατανάλωση θαλασσινών προϊό-
ντων και ειδικά των ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (EPA + DHA). 
Υπάρχουν 33.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με τα ω-3 και τη 
συσχέτισή τους με τα οφέλη στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης και 3.700 
κλινικών ερευνών. Τα οφέλη με τα οποία συσχετίζεται η κατανάλωση ω-3 
είναι η γενικότερη ευεξία, η καρδιαγγειακή υγεία, η υγεία των ματιών, η 
εγκεφαλική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της όρασης στα βρέφη καθώς και η 
πρόληψη προωρότητας στα νεογνά.

Καρδιαγγειακή υγεία: Τα ω-3 βοηθάνε την καρδιά

•  Αυξάνουν την ελαστικότητα και την αντοχή των αρτηριακών τοιχωμάτων, 
προλαμβάνουν τη θρόμβωση του αίματος, ελαττώνουν την αρτηριακή πίεση 
και σταθεροποιούν τον καρδιακό ρυθμό.

Να έχετε στο 
νου σας πως τα 
πλεονεκτήματα 
κατανάλωσης ψαριού 
είναι περισσότερα 
από τον κίνδυνο/
φόρτο επιμόλυνσης 
με βαρέα μέταλλα/
επιμολυντές όταν 
τρώτε ψάρι
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•  Επιφέρουν μείωση των τριγλυκεριδίων και των κλασμάτων χοληστερόλης στο πλάσμα 
(ολικής και LDL), χωρίς να οδηγούν σε πτώση της καλής χοληστερόλης (HDL).

•  Με επιπλέον πρόσληψη 100 mg/ημέρα ω-3, μειώνεται ο κίνδυνος στεφανιαίας νό-
σου κατά 5%.

 
Εγκεφαλική υγεία:  
Τα ω-3 στηρίζουν τις νοητικές λειτουργίες

•  Τα ω-3 είναι πολύ σημαντικά για την εγκεφαλική υγεία και λειτουργία. Το 50% του 
εγκεφάλου αποτελείται από λίπος, με το DHA να είναι το λιπαρό οξύ με τη μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση, η ποσότητα του οποίου πρέπει να ανανεώνεται/συμπληρώνε-
ται συνεχώς. 

•  Επιστημονικές μελέτες έχουν αναδείξει την ευεργετική επίδραση των ω-3 λιπαρών 
στην εγκεφαλική λειτουργία και τη μνήμη, στα συμπτώματα κατάθλιψης, στη Δια-
ταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και στην ανάρρω-
ση από εγκεφαλικές κακώσεις/τραύματα.

 
Οφθαλμική υγεία:  
Τα ω-3 προστατεύουν τα μάτια και βοηθούν στην καλύτερη όραση

•   H μεγαλύτερη συγκέντρωση ω-3 με τη μορφή του DHA βρίσκεται στον αμφιβλη-
στροειδή χιτώνα του ματιού. Τα ω-3 λιπαρά οξέα παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύ-
σταση των κυτταρικών μεμβρανών και ιδιαίτερα των νευρικών κυττάρων και των 
φωτο-υποδοχέων κυττάρων του αμφιβληστροειδούς. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται 
η γνωστή φράση «φάτε μάτια ψάρια»! 

 
Προγεννητική και βρεφική υγεία

•  Τα ω-3 και ιδιαίτερα το DHA είναι ζωτικής σημασίας, μιας και μόνο μέσω της μη-
τέρας τα ω-3 θα περάσουν στα αναπτυσσόμενα έμβρυα. Σύμφωνα με μια έρευνα 
του 2017, το 58% των πρόωρων γεννήσεων θα αποφεύγονταν με την επαρκή πρό-
σληψη ω-3 λιπαρών οξέων από τις μητέρες. 

•  Οι έγκυες θα πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον 200 mgr/μέρα DHA από τον γενικό 
πληθυσμό, πετυχαίνοντας έτσι μια πρόσληψη τουλάχιστον 300 mgr/μέρα. 

•  Το περιγεννητικό στάδιο είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό για την ανάπτυξη του 
εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος και του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του μα-
τιού του νέου οργανισμού. Επιπρόσθετα, το 2018 η Αμερικανική Παιδιατρική Εται-
ρία αναγνώρισε τη σημασία του DHA για την ανάπτυξη του εγκεφάλου τις πρώτες 
1.000 μέρες ζωής.

Επιστημονικές μελέτες 
έχουν αναδείξει  

την ευεργετική επίδραση  
των ω-3 λιπαρών  

στην εγκεφαλική λειτουργία  
και τη μνήμη,  

στα συμπτώματα 
κατάθλιψης, στη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής  
και Υπερκινητικότητας 

(ΔΕΠΥ) και στην ανάρρωση 
από εγκεφαλικές  

κακώσεις/τραύματα

     
Ω-3 λιπαρά οξέα

οφέλη στην υγεία

3
Γράφει η Μαρία Ζερβού,  

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
zervou@mednutrition.gr

www.mednutrition.gr 
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Γράφει η Μαρία Ζερβού,  
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www.mednutrition.gr 

13

Αν σου έδινα ένα 
πρόγραμμα 1200 

θερμίδων χωρίς 
φρούτα, θα ήταν 
το ίδιο με εκείνο 
που θα περιείχε 

φρούτα;

Γράφει η Μαρία Ζερβού,  
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

zervou@mednutrition.gr
www.mednutrition.gr 

13. 
Να γίνω μπανανοφάγος;

  Πόσες θερμίδες έχει  
μια μπανάνα; Μια μέτρια 
μπανάνα αποδίδει περί-

που 110 θερμίδες, ωστό-
σο, όπως το φαντάζομαι 

εγώ, πιθανότατα δεν έχεις 
κάποιο άτομο στο περι-
βάλλον σου που να έχει 
πάρει βάρος καταναλώ-

νοντας μπανάνες…
  100 θερμίδες παραπάνω στη διατροφή 

σε σχέση με αυτές που χρειάζεσαι για 
τις καύσεις που κάνεις, μπορεί να οδη-
γήσουν σε αύξηση βάρους σου μέχρι 5 
κιλά τον χρόνο! Γιατί λοιπόν σε παχαί-
νουν οι 100 θερμίδες του περισσότερου 
φαγητού, αλλά όχι της μπανάνας ή του 
μήλου; Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι, 
είναι ότι ο τρόπος που λαμβάνουμε τις 
περισσότερες πληροφορίες από τριγύ-
ρω μας, είναι αποσπασματικές και πολ-
λές φορές δυσκολευόμαστε να ενώσου-
με το παζλ. Δεν είναι και τόσο παιχνίδι ή 
μαθηματικά η διαχείριση του βάρους.

  Αν σου έδινα ένα πρόγραμμα 1.200 θερ-
μίδων χωρίς φρούτα, θα ήταν το ίδιο με 
εκείνο που θα περιείχε φρούτα;

  Η απάντηση είναι όχι. Μετά από κάποιες 
ημέρες θα αναζητούσες τη γλυκιά γεύ-

ση, από άλλες τροφές και πιθανόν από γλυκά. Αν 
πάλι έτρωγες δύο γεύματα 500 θερμίδων, το ένα 
με περισσότερα μακαρόνια αλλά σκέτα, ενώ το 
άλλο με λιγότερα μακαρόνια αλλά με κιμά, θα 
χόρταινες το ίδιο; Μπορεί θερμιδικά να ήταν το 
ίδιο και να έφευγες από το τραπέζι χορτασμένος 
και στις δύο περιπτώσεις, εντούτοις σε μιάμιση 
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  Ένα τελευταίο παράδειγμα: Αν έτρωγες δύο κομ-
μάτια πίτσα, θα σε χόρταινε το ίδιο με ένα πιάτο 
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χορτάσεις το ίδιο. Μπορεί λοιπόν το θερμιδικό 
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καλό είναι να επικεντρώνεσαι και στην ποιότη-
τα, γιατί αυτά είναι αδερφάκια και πάνε μαζί.
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 άρθρο

Συγχρόνως με τις απλές εκδηλώσεις της γρίπης 
καταγράφονται και επιπλοκές σε ποσοστό 13-
27%. Οι επιπλοκές είναι πιο συχνές και πιο σοβα-
ρές σε άτομα τρίτης ηλικίας ή με συνυπάρχουσες 
παθήσεις (χρόνια πνευμονοπάθεια, καρδιακή, 
ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθη νοσή-
ματα, ανοσοκαταστολή) ή εγκυμοσύνη. Από τις 
επιπλοκές, οι πιο συχνές είναι από το κατώτερο 
αναπνευστικό που εκδηλώνονται με πνευμονία 
(ιογενή ή μικροβιακή) καθώς και από το ανώτε-
ρο αναπνευστικό (ιγμορίτιδες, ωτίτιδες).
Επίσης έχουν αναφερθεί μυοσίτιδα, εκδηλώσεις 
από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλο-
πάθεια, εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα, μηνιγγίτιδα) 
καθώς και καρδιολογικές επιπλοκές που μπο-
ρούν να εκδηλωθούν με παροδικές ηλεκτρο-
καρδιακές μεταβολές, έμφραγμα μυοκαρδίου, 
περικαρδίτιδα.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γρίπη είναι ιδιαίτε-
ρα μολυσματική.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι προ-
σβάλλονται 4-50 εκατομμύρια άτομα που εκ-
δηλώνουν συμπτώματα, με 0,2-1,2 εκατομμύ-
ρια νοσηλείες κάθε χρόνο, και επισυμβαίνουν 
15.000-70.000 θάνατοι από γρίπη, με τεράστιο 
κοινωνικο-οικονομικό φορτίο που εκτιμάται 
σε 6-14 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να τονισθεί 
συγκριτικά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2015 είχαν καταγραφεί 26.100 θάνατοι από 
τροχαία ατυχήματα.

Την περασμένη χρονιά, στην Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη 
και την Αμερική επικράτησε το στέλεχος Η1Ν1 (πανδημικό 
στέλεχος), το οποίο υπήρχε στο εμβόλιο.
Στην Ελλάδα, η αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης ξεκίνη-
σε στο τέλος του Δεκεμβρίου 2018 με κορύφωση στο μέσον 
Φεβρουαρίου.
Κατεγράφησαν από το 2018 έως τον Μάιο 2019, 154 θάνατοι 
(στοιχεία ΕΟΔΥ), κυρίως σε άτομα άνω των 50 ετών και με 
συνυπάρχουσες παθήσεις. Αξίζει να τονισθεί ότι οι εκτιμώ-
μενοι θάνατοι, στην ίδια περίοδο, ανέρχονται σε 1.071 (στοι-
χεία ΕΟΔΥ).
Το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί εάν είχε προηγηθεί εμβολιασμός, δεδομένου 
ότι οι θανόντες ανήκαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Μάριος Κ. Λαζανάς
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,  
Διευθυντής Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής, 
Metropolitan General

Είμαστε ήδη στο φθινόπωρο και ο χειμώνας πλησιάζει. 
Η γρίπη είναι ο ετήσιος επισκέπτης. Είναι μια ιδιαίτερα 

μολυσματική νόσος, με κύριους τρόπους διασποράς τα 
σταγονίδια που προκύπτουν με τον βήχα ή το πτέρνισμα, 

την άμεση επαφή και τις μολυσμένες επιφάνειες. 
Μεταδίδεται μια ημέρα πριν και 5-7 ημέρες  

μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων.

14. Τα εμβόλια  
των ενηλίκων
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Εμβόλιο της γρίπης
Το εμβόλιο που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το 2019-
2020 είναι τετραδύναμο και περιέχει δύο στελέχη της γρίπης Α (Η1Ν1 
και Η3Ν2) και δύο στελέχη της γρίπης Β. 

Το πρόγραμμα το Υπουργείου Υγείας συστήνει εμβολιασμό σε:
 • Άτομα ≥6 μηνών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
 • Βρέφη και παιδιά <9 ετών (απαιτούνται δύο δόσεις εμβολίου)
 • Ομάδες αυξημένου κινδύνου
 • Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
  •  Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν ένα ή περισσότερους επι-

βαρυντικούς παράγοντες ή νοσήματα
 • Άσθμα ή χρόνιες πνευμονοπάθειες 
 • Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή
 • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
 • Μεταμόσχευση οργάνων
 • Αιμοσφαιρινοπάθειες
 • Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο μεταβολικό νόσημα
 • Χρόνια νεφροπάθεια
 • Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα
 • Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κυήσεως, λεχωίδες, θηλάζουσες
 • Ενήλικες με νοσογόνο παχυσαρκία (ΔΜΣ >40 kg/m2).
 • Παιδιά που λαμβάνουν ασπιρίνη μακροχρόνια.
 •  Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή 

φροντίζουν άτομα με υποκείμενα νοσήματα.
 •  Κλειστοί πληθυσμοί όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδα-

στές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών 
σχολείων και τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων).

 • Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
 •  Άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους 

(πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνίατροι, σφαγείς).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 27 χώρες, εκτιμάται ότι τα άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα αντιστοιχούν στο 41% των υποψηφίων για 
εμβολιασμό και οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών σε 48%. Το σύνολο 
των υποψηφίων εκτιμάται σε 180 εκατομμύρια άτομα που αντιστοι-
χεί στο 36% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει σαν στόχο τον εμβο-
λιασμό του 75% των ατόμων με υψηλό κίνδυνο και έχει ως προ-
τεραιότητα τις εγκύους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και τους 
ηλικιωμένους.
Οι ΗΠΑ θέτουν ως προτεραιότητες τα παιδιά και τους εργαζόμενους 
σε χώρους παροχής υγείας. Αντένδειξη εμβολιασμού έχουν μόνο 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  
σε 27 χώρες, εκτιμάται  

ότι τα άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα αντιστοιχούν στο 41%  
των υποψηφίων για εμβολιασμό 

και οι ηλικιωμένοι άνω  
των 65 ετών σε 48%
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τα άτομα που παρουσιάζουν αλλεργία σε προηγούμενη 
χορήγηση ή έχουν αλλεργία στο αυγό και θα πρέπει να 
αναβάλλεται στα άτομα με οξεία λοίμωξη. Μετά τον 
εμβολιασμό μπορεί να εμφανισθεί τοπική αντίδραση 
στο σημείο της ένεσης (γίνεται ενδομυϊκά στο χέρι, στον 
δελτοειδή μυ), ελαφρύ σύνδρομο γριπώδους συνδρομής 
και χαμηλός πυρετός.
Το εμβόλιο της γρίπης τόσο σε κλινικές μελέτες, όσο και 
στο πλαίσιο της εποχικής του χορήγησης, δεν έχει συνδε-
θεί με την εμφάνιση ή την υποτροπή νευρολογικών νόσων 
ή με την εκδήλωση αυτισμού.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο της γρίπης όπως και 
όλα τα εμβόλια δεν εξασφαλίζουν πλήρη ανοσία ώστε να 
αποκλείεται η νόσηση από γρίπη.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ενδεχόμενο εκδήλωσης γρί-
πης από στέλεχος που δεν εμπεριέχεται στο εμβόλιο ή για-
τί το άτομο δεν μπόρεσε να αναπτύξει αντισώματα όπως 
συμβαίνει σε άτομα της τρίτης ηλικίας ή σε ανοσοκατε-
σταλμένους. Οκτώβριος ή Νοέμβριος είναι ο κατάλληλος 
χρόνος για εμβολιασμό.

Εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου

Τα εμβόλια του πνευμονιοκόκκου δεν είναι αποκλειστικά χει-
μωνιάτικα. Μπορούν να χορηγούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, αλλά λόγω της αυξημένης επίπτωσης της πνευ-
μονίας κατά τους χειμερινούς μήνες, δίδεται η ευκαιρία να 
συσταθεί η χορήγησή τους και να συνδεθούν χρονικά με το 
αντιγριπικό εμβόλιο. Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα κοινό μι-
κρόβιο που μπορεί να βρεθεί φυσιολογικά στο ρινοφάρυγγα, 
χωρίς να προκαλεί νόσηση, σε ποσοστό 10% στους ενήλικες 
και έως 40% στα παιδιά, που συχνά το μεταφέρουν στο σπίτι. 
Αυτός ο αποικισμός αυξάνεται τους χειμερινούς μήνες. 
Αξίζει να τονισθεί ότι με την αλόγιστη χρήση των αντιβι-
οτικών έχουν δημιουργηθεί ανθεκτικά στελέχη του πνευ-
μονιοκόκκου.

Από τον πνευμονιόκοκκο έχουν ταυτοποιηθεί περισσότεροι 
από 90 ορότυποι (διαφορετικοί τύποι).
Ο πνευμονιόκοκκος, ιδιαίτερα στις ακραίες ηλικίες, μικρά παι-
διά, άτομα τρίτης ηλικίας, και άτομα με υποκείμενα νοσήματα 
προκαλεί σημαντική νοσηρότητα κα θνητότητα.
Τα βασικά νοσήματα που προκαλεί είναι η μικροβιαιμία, η 
πνευμονία και η μηνιγγίτιδα η οποία έχει θνητότητα 19-37% και 
καταλείπει υπολειμματικές βλάβες σε ποσοστό 30%.
Διατίθενται δύο είδη εμβολίων: Το πολυσακχαριδικό εμβόλιο, 

 άρθρο

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο της γρίπης όπως και όλα τα εμβόλια  
δεν εξασφαλίζουν πλήρη ανοσία ώστε να αποκλείεται η νόσηση από γρίπη

που περιέχει 23 οροτύπους του πνευμονιοκόκκου (PPSV23), 
και παράγει αντισώματα για πέντε ή περισσότερα χρόνια στο 
80% των ενηλίκων. Έχει όμως μειωμένη αντισωματική απά-
ντηση σε ηλικιωμένα άτομα, ανοσοκατεσταλμένους, σε άτο-
μα με βαρειά υποκείμενη νόσο και η αντιγονική κάλυψη που 
παρέχει ανέρχεται στο 45% των περιπτώσεων της πνευμονί-
ας από πνευμονιόκοκκο.
Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου, που διαθέτει 13 ορότυ-
πους (συζευγμένο PCV13), δημιουργεί αντισώματα που κατά 
κύριο λόγο προστατεύουν από την πνευμονιοκοκκική πνευ-
μονία. Εάν δεν έχει προηγηθεί εμβολιασμός έναντι του πνευ-
μονιοκόκκου συστήνεται η έναρξη του εμβολιασμού με το 
13δύναμο.
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Από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού συστήνεται μια δόση 
εμβολίου σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές πνευμο-
νιοκοκκικές λοιμώξεις.
• Ενήλικες >65 ετών.
•  Ενήλικες ≥19 ετών που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους 

επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα όπως:
 •  Συγγενείς αντισωματικές ανεπάρκειες (κυρίως έλλειψη 

της IgG2)
 •  Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη λόγω 

νοσήματος ή θεραπείας)
 • Ασπληνία ανατομική ή λειτουργική 
 • Νεφρωσικό σύνδρομο
 •  Σακχαρώδης διαβήτης ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
 • Αλκοολισμός
 •  Καρδιακή νόσος με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές
 •  Χρόνιες πνευμονοπάθειες συμπεριλαμβανομένου του 

άσθματος και της κυστικής ίνωσης
 •  Επίσης συστήνεται στους χρόνιους καπνιστές, σε άτομα 

στα οποία υπάρχει διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, 
στα άτομα με κογχλιακά εμφυτεύματα.

Συστήνεται η έναρξη του εμβολιασμού με το PCV13 και μετά 
ένα χρόνο ακολουθεί το PPSV23 το οποίο μπορεί να χορηγη-
θεί μετά 8 εβδομάδες σε άτομα με κογχλιακά εμφυτεύματα, 
διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ασπληνία, χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια και ανοσοκαταστολή.
Εάν έχει προηγηθεί το PPSV23, τότε το PCV13 χορηγείται μετά 
από ένα χρόνο. Στους ασθενείς με κογχλιακά εμφυτεύματα, 
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είναι μία εάν δεν έχουν υποκείμενο νόσημα, δύο-μία δόση με-
ταξύ 19 και 64 ετών και μια >65 ετών-εάν υπάρχουν χρόνια 
νοσήματα, είναι καπνιστές, διαμένουν σε ίδρυμα, έχουν κογ-
χλιακό εμφύτευμα ή διαρροή ΕΝΥ και τρεις δόσεις-δύο μετα-
ξύ 19 και 64 ετών (διαφορά >5 ετών) και μια σε ηλικία >65 
ετών-εάν υπάρχει ανοσοκαταστολή ή ασπληνία.
Τα εμβόλια του πνευνονιοκόκκου μπορούν να συγχορηγη-
θούν με το εμβόλιο της γρίπης σε διαφορετικό σημείο (στο 
άλλο χέρι, στον δελτοειδή). 
Τα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια δεν συγχορηγούνται.
Και τα δύο εμβόλια θεωρούνται ασφαλή. Μερικές φορές προ-
καλούνται τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της χορήγησης 
(ερυθρότητα) και συνοδεύονται από ελαφρά κακουχία και 
πυρέτιο. Το PCV13 δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με υπε-
ρευαισθησία στο τοξοειδές της διφθερίτιδος με το οποίο είναι 

συνδεδεμένο το αντιγόνο του πνευμονιοκόκκου. Η αντίδραση 
αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια (1/100.000) περιπτώσεις.
Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου, είναι ένα από τα τέσσερα 
εμβόλια που συστήνονται ένθερμα από το Κέντρο Πρόληψης 
Νοσημάτων της Αμερικής, ιδιαίτερα στα άτομα τρίτης ηλικίας, 
λόγω της αυξημένης θνησιμότητας και θνητότητας των πνευ-
μονιοκοκκικών λοιμώξεων σε αυτή την ομάδα πληθυσμού.

Εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα

Ο έρπητας ζωστήρας, προκαλείται από τον ιό του ζωστή-
ρα-ανεμευλογιάς και εμφανίζεται στα άτομα που έχουν πε-
ράσει ανεμευλογιά.
Εκδηλώνεται με δερματικές βλάβες (ερυθρότητα και φυσα-
λίδες) κατά μήκος νεύρου ή νεύρων και είναι ιδιαίτερα επώ-
δυνος. Μετά την αποδρομή μπορεί να παραμείνουν έντονοι 
βασανιστικοί πόνοι.
Το εμβόλιο (μια δόση) συστήνεται στα άτομα ηλικίας ≥60 
ετών, ανεξάρτητα αν αναφέρεται προηγούμενο επεισόδιο 
προσβολής από έρπητα ζωστήρα. Τα άτομα με ανοσοκατα-
στολή μπορούν να εμβολιαστούν αν η κατάσταση τους δεν 
αποτελεί αντένδειξη. Ιδιαίτερα τα άτομα που πρόκειται να λά-
βουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία πρέπει να εμβολιαστούν 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη τη θεραπείας.
Το εμβόλιο του έρπητα-ζωστήρα θεωρείται ασφαλές χωρίς 
ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Το εμβόλιο του τετάνου-διφθερίτιδας και ακυτταρικού κοκκύ-
τη θα πρέπει να χορηγείται στους ατελώς εμβολιασθέντες ή 
ανεμβολίαστους ενήλικες.
Στις εγκύους χορηγείται μια δόση εμβολίου κατά προτίμηση 
μεταξύ 27ης-36ης εβδομάδας κύησης καθώς και σε ανεμβο-
λίαστες λεχωίδες.
Στις οικογένειες όπου υπάρχει εγκυμονούσα ή θηλάζουσα, 
συστήνεται στα μέλη της ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης και 
έναντι του τετάνου-κοκκύτου-διφδερίτιδας για τη δημιουργία 
τείχους προστασίας.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα εμβόλια, μπορούν πραγμα-
τικά να περιορίσουν ή να εξαλείψουν λοιμώδη νοήματα και 
πραγματικά σώζουν ζωές. 

Τα εμβόλια  
των ενηλίκων
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Περίπου οι μισές από τις οξείες παθολογικές καταστάσεις, κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες, αφο-
ρούν σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων οφείλεται 
σε ιούς.
Οι ασθενείς συχνά καταφεύγουν στη χρήση αντιβιοτικών για τη θεραπεία τους, αν και κατά καιρούς 
γίνονται εκστρατείες ενημέρωσης για το ακριβώς αντίθετο, τονίζοντας δηλαδή ότι τα αντιβιοτικά δεν 
προσφέρουν απολύτως τίποτα στην αντιμετώπιση των ιώσεων.
Η χρήση θεραπευτικών φυτών για την ανακούφιση από τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος 
κερδίζει συνεχώς έδαφος, αφενός για την αποφυγή των ανεπιθύμητων δράσεων των συμβατικών 
φαρμάκων και αφετέρου γιατί τα συμβατικά φάρμακα δεν είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και 
τις συνυπάρχουσες καταστάσεις, όπως π.χ. η εγκυμοσύνη. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται η 
χρήση μερικών από αυτά, όπως έχει καταγραφεί στις μονογραφίες της European Medicines Agency.
 

18. 
Bότανα για το κρυολόγημα

 άρθρο

ΒΟΤΑΝΟ ΕΝAΡΞΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ORIGANUM  
DICTAMNI
(δίκταμο) 

Για βήχα του κοινού  
κρυολογήματος 
Ενήλικες και ηλικιωμένοι

•  Έγχυμα: 3-7 g ψιλοκομμένου βοτάνου σε 
150 ml βραστού νερού, 3 φορές την ημέρα. 
Ημερήσια δόση: 9-21 g

•  Αφέψημα: 1,5-5 g ψιλοκομμένου βοτάνου  
σε 150 ml νερό, 3 φορές την ημέρα.  
Ημερήσια δόση: 4,5-15 g

THYMUS 
 VULGARIS
(θυμάρι)

Για βήχα του κοινού κρυολο-
γήματος, με αποχρεμπτικές 
ιδιότητες

• Έφηβοι >12 ετών, ενήλικες και ηλικιωμένοι.
•  Βάμμα: 40 σταγ. μέχρι 4 φορές την ημέρα
•  Αιθέριο έλαιο: 4-5 σταγόνες, μέχρι 4 φορές 

την ημέρα

Προσοχή στα άτομα με άσθμα ή 
με ιστορικό οξείας λαρυγγοτρα-
χειίτιδας

SAMBUCUS  
NIGRA
(σαμπούκος)

Αποχρεμπτικό, στην αντιμε-
τώπιση του κοινού κρυολογή-
ματος ή της γρίππης

•  Έφηβοι και ενήλικες: εφάπαξ δόση εκχυλί-
σματος 5 ml, 3-6 φορές την ημέρα

•  Παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών: εφά-
παξ δόση 2,5 ml, μέχρι 5 φορές την ημέρα

•  Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών: εφάπαξ 
δόση 2,5 ml, μέχρι 4 φορές την ημέρα

Πιθανολογείται αλληλεπίδραση 
με ανοσοκατασταλτικά φάρμα-
κα όπως π.χ. τα κορτικοειδή

ALTHAEA 
OFFICINALIS
(αλθέα)

Αποχρεμπτικό και αντιβηχι-
κό. Για τον ξηρό βήχα από 
ερεθισμένο λαιμό

•  Έφηβοι και ενήλικες: εφάπαξ δόση  
εκχυλίσματος 5 ml, 3-6 φορές την ημέρα

•  Παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών:  
εφάπαξ δόση 2,5 ml, μέχρι 5 φορές/ημέρα

•  Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών: εφάπαξ 
δόση 2,5 ml, μέχρι 4 φορές την ημέρα

Να μην λαμβάνεται ½-1 ώρα 
πριν ή μετά από οποιοδήποτε 
φαρμακευτικό σκεύασμα
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Το «Φαρμακείο» της κουζίνας μας

Κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος 
βρίσκονται στην κουζίνα του σπιτιού μας. 

•  Ο βήχας που ξεκινά από ερεθισμένο λαιμό μπορεί επίσης να βοηθηθεί με ένα μίγ-
μα από ίσα μέρη μελιού, μηλόξυδου και φρέσκου χυμού λεμονιού. Για όσους τους 
αρέσουν οι πικάντικες γεύσεις: τσίλι πιπεριές, πικάντικη μουστάρδα και σως χρένου 
(horseradish) μπορούν, εκτός από το να νοστιμέψουν το φαγητό τους, να βοηθή-
σουν στο να «σπάσουν» οι βλέννες στους αεραγωγούς και να ελευθερωθεί η ανα-
πνοή τους.

•  Τα βατόμουρα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυσική ασπιρίνη, και μπορούν να 
βοηθήσουν στο χαμηλό πυρετό και στις μυαλγίες των ιώσεων.

•  Οι γαργάρες με μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι διαλυμένο σε ένα ποτήρι ζεστό 
νερό, τέσσερις φορές την ημέρα, μπορούν ανακουφίσουν προσωρινά τον πονόλαι-
μο. Για ακόμα μεγαλύτερη ανακούφιση, ζητήστε τα βάμματα του φαρμακείου: γαρ-
γάρες με 10 σταγ. βάμμα calendula, 10 σταγ. Echinacea και 5 σταγ. βάμμα πρόπολης 
σε ένα κρασοπότηρο νερό, 2-3 φορές την ημέρα.

ΒΟΤΑΝΟ ΕΝAΡΞΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ALLIUM 
SATIVUM
(σκόρδο)

Για την ανακούφιση από τα 
συμπτώματα του κρυολογή-
ματος

Έφηβοι και ενήλικες: εφάπαξ δόση ξηρού 
εκχυλίσματος 100-200 mg 1-2 φορές την 
ημέρα. Ημερήσια δόση: 100-400 mg 

Τα παρασκευάσματα σκόρδου 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
με προσοχή σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιπηκτική ή/
και αντι-αιμοπεταλιακή 
αγωγή. Η ταυτόχρονη χρήση 
με saquinavir/ritonavir 
αντενδείκνυται εξαιτίας 
των κινδύνων μείωσης 
της συγκέντρωσης στο 
πλάσμα, απώλειας ιολογικής 
ανταπόκρισης και πιθανής 
ανάπτυξης αντοχής

EUCALYPTUS 
GLOBULUS
(ευκάλυπτος)

Αντιβηχικό, αποσυμφορητικό Μόνο για εξωτερική χρήση. Για εντριβές, 
διαλύστε 0,5-2,0 ml λάδι ευκαλύπτου σε 25 
ml αμυγδαλέλαιο

Να μην χρησιμοποιείται σε παι-
διά μικρότερα των 2 ετών.
Να μην εφαρμόζεται σε παιδικά 
πρόσωπα και σε ασθενείς με 
προβλήματα χολής και ήπατος

Kάποιες λύσεις  
για την αντιμετώπιση 

των συμπτωμάτων 
του κοινού 

κρυολογήματος 
βρίσκονται  

στην κουζίνα  
του σπιτιού μας 
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«Νοιώθω ότι με τριγυρίζει ίωση,  
τι να κάνω;»

Είναι ίσως η πιο συχνή ερώτηση προς τους επαγγελ-
ματίες υγείας τους χειμωνιάτικους μήνες. Η βιταμίνη 
C, το σκόρδο και η Echinacea είναι μια απάντηση 
στο ερώτημα. Μια πολύτιμη πηγή βιταμίνης C είναι 
η acerola που, εκτός από τη μεγάλη συγκέντρωση 
ασκορβικού οξέος (2.748,03 mg/100 g), έχει και πολύ 
υψηλή συνολική αντιοξειδωτική δράση (7.87 mmol 
Trolox eq/g). 
Για την Echinacea, στη μονογραφία της European 
Medicines Agency συνιστάται να αρχίζει η χορήγηση 
με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων του κρυ-
ολογήματος. Η χρήση της δεν ενδείκνυται σε άτομα 
με χρόνιες διαταραχές του ανοσοποιητικού (όπως 
φυματίωση ή HIV λοίμωξη), ή αυτοάνοσα νοσήματα. 
Σπάνια, τα άτομα με άσθμα, έκζεμα ή εαρινή αλλερ-
γία έχουν εκδηλώσει αλλεργικές αντιδράσεις στην 
Echinacea. Επίσης, η χρήση της δεν ενδείκνυται σε 
παιδιά μικρότερα των 12 ετών κι αυτό γιατί δεν έχουν 

γίνει αρκετές, δομημένες με αυστηρά επιστημονικά κρι-
τήρια, μελέτες ώστε να έχουμε όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για αυτόν τον σκοπό.
Πολλοί γονείς που χρησιμοποιούν φυτοθεραπευτικά σκευ-
άσματα, θεωρούν πως ό,τι είναι φυσικό είναι και απολύτως 
ασφαλές και τα χορηγούν και στα παιδιά τους χωρίς τη 
συμβουλή επιστήμονα υγείας. Γι’ αυτό το λόγο είναι καλό 
να ενημερώνονται οι γονείς με κάθε δυνατό τρόπο πως 
τα σκευάσματα που δίνουν στα παιδιά τους πρέπει να εί-
ναι από αξιόπιστες εταιρείες και να έχουν τη σήμανση ότι 
προορίζονται για παιδιά. Επίσης, πως η προσαρμογή των 
ασφαλών για τους ενήλικες δόσεων στα κιλά ενός παιδιού 
δεν είναι σωστή γιατί τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες. Το 
ανοσοποιητικό και το κεντρικό νευρικό τους σύστημα δεν 
είναι πλήρως ανεπτυγμένα και οι αντιδράσεις τους στις θε-
ραπείες μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές των ενηλί-
κων. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό να ζητούν τη 
γνώμη του παιδιάτρου ή του φαρμακοποιού για ασφαλή και 
αποτελεσματική χορήγηση στα παιδιά.

Η χρήση θεραπευτικών φυτών για την ανακούφιση από τα 
συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος κερδίζει συνεχώς 
έδαφος, αφενός για την αποφυγή των ανεπιθύμητων δρά-
σεων των συμβατικών φαρμάκων και αφετέρου γιατί τα 
συμβατικά φάρμακα αντενδείκνυνται για ένα σημαντικό 
αριθμό ασθενών. 

Bότανα για το κρυολόγημα

Η χρήση θεραπευτικών φυτών για την ανακούφιση από  
τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος κερδίζει συνεχώς έδαφος
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 άρθρο

Παραδείγματα την τελευταία δεκαετία υπάρχουν αρκετά αρχίζοντας από 
τη διατροφή χαμηλών υδατανθράκων, συνεχίζοντας με τη φυτοφαγία και 
με τη διατροφή ελεύθερης γλουτένης και ολοκληρώνοντας με τη διατρο-
φή φυσικών ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων.
Η διατροφή χαμηλών υδατανθράκων αποτελεί διαχρονική τάση τόσο σε 
σχέση με την υγιεινή διατροφή όσο και σε σχέση με τη διατήρηση φυσι-
κού σωματικού βάρους. Τα επιστημονικά δεδομένα όμως δεν έχουν ακό-
μα καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα: υπάρχουν μελέτες που δείχνουν 
ότι μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους σε βραχυπρόθεσμο 
διάστημα αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει σε μακροπρόθεσμο ορί-
ζοντα. Από την άλλη πλευρά, έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η διατροφή 
χαμηλών ή υψηλών υδατανθράκων συσχετίζεται με αυξημένη θνησιμό-
τητα, τη στιγμή που οι άνθρωποι που καταναλώνουν μέτριες ποσότητες 
υδατανθράκων εμφανίζουν τον μικρότερο κίνδυνο θανάτου.
Οι διαιτολόγοι υποστηρίζουν ότι σε μια ισορροπημένη διατροφή, με 
βάση τα φυτικά τρόφιμα και τα δημητριακά ολικής άλεσης, μπορούν να 
υπάρξουν και το άσπρο ρύζι και οι πατάτες. Επιπρόσθετα, αν πρόκειται 
να καταναλωθεί η πατάτα είναι καλύτερο να καταναλωθεί στη φυσική της 
μορφή παρά σε μια επεξεργασμένη έκδοση.
Μια πολύ πρόσφατη διατροφική τάση χαμηλών υδατανθράκων αποτελεί 
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Οι τεχνολογικές εξελίξεις  
στην επιστήμη της διατροφής,  

οι τάσεις στους ισχυρισμούς υγείας  
και στη σήμανση των τροφίμων επηρεάζουν 

τις πεποιθήσεις του κοινού σε σχέση  
με τα τρόφιμα και τον τρόπο σίτισης  

και διαμορφώνουν ολόκληρα διατροφικά 
κινήματα τα οποία με τη σειρά τους ωθούν  

την αγορά τροφίμων να προσαρμόζεται  
στα νέα δεδομένα

22.. Νέες διατροφικές τάσεις



23

η κετογονική δίαιτα, η οποία προτείνει υψηλή κατανάλωση λιπα-
ρών, μέτρια ποσότητα πρωτεΐνης και ημερήσια πρόσληψη υδαταν-
θράκων κάτω από 20 γραμμάρια, πολύ χαμηλότερη δηλαδή από τα 
προτεινόμενα 130 γρ. ημερησίως. Τέτοιου τύπου τάσεις περιλαμβά-
νουν οποιοδήποτε τύπου κρέας, λαχανικά με βούτυρο ή ελαιόλαδο, 
αλλά αποκλείουν το άμυλο με τη μορφή του ρυζιού ή της πατάτας 
στο πιάτο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα πολύ αρχικά στάδια της 
κετογονικής διατροφής αποκλείονται τα όσπρια, τα λαδερά, ακόμα 
και τα φρούτα.
Συνεχίζοντας, τα τελευταία χρόνια είτε λόγω συμπόνιας προς τα ζώα 
είτε λόγω μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης προς την κλιματική αλ-
λαγή και το περιβάλλον πολλοί επιλέγουν να ακολουθήσουν έναν 
χορτοφαγικό τρόπο σίτισης. Η χορτοφαγική δίαιτα, όταν είναι κα-
τάλληλα σχεδιασμένη, ακόμη και στις αυστηρές εκδόσεις της, όπως 
ο βιγκανισμός, μπορεί να είναι θρεπτική και προστατευτική ένα-
ντι των νοσημάτων φθοράς (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, 
υπέρταση, καρδιαγγειακά και ορισμένες μορφές καρκίνου). 

Επιπρόσθετα, η φυτοφαγική διατροφή είναι πιο φιλική προς το περι-
βάλλον, σε σχέση με τη Δυτικού τύπου διατροφή που είναι πλούσια 
σε ζωικά προϊόντα, ακριβώς επειδή απαιτεί λιγότερους φυσικούς 
πόρους και έχει συσχετιστεί με λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυν-
ση. Παρόλα αυτά, η χορτοφαγία, όσο δημοφιλής κι αν είναι, δεν εί-
ναι εύκολο να υιοθετηθεί σε βάθος χρόνου. Οι μελέτες δείχνουν ότι 
πάνω από το 80% των ατόμων που επιθυμούν να γίνουν χορτοφάγοι 
εγκαταλείπουν την προσπάθεια μετά από ένα έτος.
Κοντά στη φυτοφαγική τάση βρίσκεται και η κατανάλωση υποκατά-
στατων κρέατος κατασκευασμένων από φυτικά τρόφιμα όπως μανι-
τάρια (ιδιαίτερα το είδος βασιλιάς τρομπέτα), αρακά, μπιζέλια κ.ά. Τα 
προϊόντα αυτά ενώ δεν περιέχουν κρέας μιμούνται σχεδόν τέλεια τη 
γεύση του με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι στην ελληνική αγορά σε πολλά φυτοφαγικά 
εστιατόρια κυκλοφορεί ήδη χορτοφαγικό μπιφτέκι που παράγεται 
από εξειδικευμένη αμερικάνικη εταιρεία.
Την τελευταία δεκαετία παρουσιάστηκε το φαινόμενο αυξημένης 
ζήτησης για προϊόντα ελεύθερα γλουτένης. Τα τρόφιμα αυτά προ-
ορίζονται αυστηρά για τους ασθενείς με κοιλιοκάκη, παρόλα αυτά, 
εντάχθηκαν στο γενικότερο πλαίσιο μια υγιεινής διατροφής ιδιαίτε-
ρα μετά από την κυκλοφορία βιβλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες που 
στον τίτλο τους έφεραν τη φράση: «Η δίαιτα χαμηλή σε γλουτένη 
και τα οφέλη της». Στα βιβλία αυτά συχνά αναφέρονταν πως η δι-
ατροφή με γλουτένη πιθανότατα οδηγούσε σε αύξηση σωματικού 
βάρους, σε αυξημένη συχνότητα αγχωτικών διαταραχών και σε κα-
τάθλιψη. Επίσης, τονίζονταν ότι η αποφυγή της γλουτένης οδηγού-
σε σε λιγότερες εμφανίσεις αυτοάνοσων νοσημάτων. Τα μηνύματα 
αυτά «πέρασαν» στον κόσμο και ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι 
πολλές διασημότητες, μέσω των μίντια, προωθούσαν τη νέα αυτή 

«φιλοσοφία». Το φιλοπερίεργο του κόσμου και η αέναη ελπίδα 
και προσπάθεια για υγεία και απώλεια βάρους με καινοτόμα 
μέσα οδήγησε σε αυξημένες πωλήσεις των βιβλίων αυτών και 
κατ’ επέκταση των αντίστοιχων τροφίμων. Η διατροφή με προ-
ϊόντα ελεύθερα γλουτένης υιοθετήθηκε κυρίως από νέους αν-
θρώπους στο μυαλό των οποίων η διατροφή αυτή συσχετίστηκε 
με έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής, με τον ίδιο τρόπο που τα βι-
ολογικά προϊόντα έγιναν αποδεκτά αρκετά χρόνια πριν. Τα επι-
στημονικά δεδομένα όμως δεν επιβεβαιώνουν την πεποίθηση 
που έχει σχηματίσει ο κόσμος. Τα τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης 
δεν είναι ούτε πιο υγιεινά από τα συμβατικά, δεν έχουν αντι-
καταθλιπτικές και αγχολυτικές ιδιότητες, δεν προλαμβάνουν 
τα αυτοάνοσα και τέλος, δεν συμβάλλουν περισσότερο από τα 
συμβατικά στον έλεγχο του σωματικού βάρους.

Από τότε που εμφανίστηκαν έρευνες που τεκμηρίωναν τις επι-
δράσεις των επεξεργασμένων τροφίμων στην υγεία, αναπτύχθη-
κε η αντίστοιχη διατροφική τάση που προσπάθησε να εξαλείψει 
τα εν λόγω τρόφιμα από το καθημερινό σιτηρέσιο. Έτσι, δημι-
ουργήθηκε το κίνημα της «καθαρής διατροφής» ή της «φυσι-
κής διατροφής». Οι αναφερόμενες μελέτες υπέδειξαν ότι αυτοί 
που κατανάλωναν λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα διέτρεχαν 
μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και είχαν μεγαλύτερες πιθα-
νότητες μακροζωίας. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι αυτοί που κατα-
νάλωναν υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (όπως τα τσιπς, οι γκο-
φρέτες, τα μπισκότα, τα γαριδάκια, τα κρουασάν, τα αναψυκτικά, 
οι τυποποιημένοι χυμοί, το φαστ φουντ, τα προϊόντα ζύμης και 
οι σφολιάτες και τα τεχνητά γλυκίσματα ή τα προϊόντα ζαχαρο-
πλαστικής) προσλάμβαναν αρκετές περισσότερες θερμίδες και 
αύξαναν το σωματικό τους βάρος σε σχέση με εκείνους που ακο-
λουθούσαν το πρότυπο διατροφής με φυσικά μη επεξεργασμέ-
να τρόφιμα. Φυσικά, κάθε υγιεινή διατροφή έχει το τίμημά της 
καθότι φάνηκε ότι ήταν 60% ακριβότερη σε σχέση με εκείνη που 
περιείχε τα «φτηνά» υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα. Επίσης, η δι-
ατροφή με τα φυσικά τρόφιμα είχε μεγαλύτερο κίνδυνο κρου-
σμάτων με λαχανικά με το κολοβακτηρίδιο E. coli, όπως έδειξαν 
πρόσφατα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι διατροφικές τάσεις ποτέ δεν μένουν 
σταθερές και εξελίσσονται δυναμικά, φέρνοντας στο προσκήνιο 
και διαφορετικά τρόφιμα κάθε φορά. Είναι χρέος όλων των πολι-
τών να ενημερώνονται διαρκώς, να συμβουλεύονται τους ειδι-
κούς, ώστε να κάνουν πληροφορημένες και συνειδητοποιημένες 
επιλογές που θα ωφελούν και τους ίδιους αλλά και την κοινωνία.

Τα τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης δεν είναι ούτε πιο υγιεινά από τα 
συμβατικά, δεν έχουν αντικαταθλιπτικές και αγχολυτικές ιδιότητες,  

δεν προλαμβάνουν τα αυτοάνοσα και τέλος, δεν συμβάλλουν 
περισσότερο από τα συμβατικά στον έλεγχο του σωματικού βάρους
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 άρθρο

χωρίς να πεινάτε;

Πώς να τρώτε 
λιγότερο 

Ίσως να έχετε διαβάσει τους τρόπους με τους οποίους 
μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, 
όπως για παράδειγμα να αυξήσετε τα επίπεδα της HDL 

χοληστερόλης. Μπορεί, επίσης να έχετε μελετήσει 
πώς να βελτιώσετε την ευαισθησία στην ινσουλίνη ή 
τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε 

τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, ή ακόμα και να 
επιβραδύνετε τη διαδικασία γήρανσης.

Έχετε παρατηρήσει μια κοινή συμβουλή 
που υπάρχει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις; 
Μια συμβουλή που επανέρχεται συνεχώς 
στο προσκήνιο. Για να είστε και να παρα-
μείνετε υγιής, χρειάζεται να διατηρείτε ένα 
υγιές βάρος.
Αυτό εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα επιτυγ-
χάνεται. Άλλωστε, αν ήταν τόσο εύκολο, δεν 
θα ήταν τα 2/3 του πληθυσμού πάνω από 
τα φυσιολογικά όρια του βάρους (υπέρβα-
ροι και παχύσαρκοι). Όταν βάζουμε στόχο 
να μειώσουμε το βάρος μας, συνήθως συ-
στήνεται να τρώμε λιγότερο. Όταν όμως 
τρώμε λιγότερο, συνήθως πεινάμε κι αυτό 
είναι δυσάρεστο για τους περισσότερους 
από εμάς. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 
περισσότεροι «σπάνε» τη δίαιτα.

Γίνεται να καταναλώνετε 
λιγότερες θερμίδες,  
χωρίς να αισθάνεστε πείνα; 

Πώς; Έχει να κάνει με τη ρύθμιση των μη-
χανισμών όρεξης του οργανισμού, ώστε 
να δουλεύουν για εσάς και όχι εναντίον 
σας. Σας παρουσιάζω δύο συμβουλές που 

μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε 
το βάρος σας, αν το επιθυμείτε, αλλά είναι 
εξίσου χρήσιμες και για συντήρηση του 
απωλεσθέντος βάρους.

Πώς λειτουργεί  
το στομάχι μου;

Το στομάχι μας μοιάζει με ένα μπαλόνι. Όταν 
είναι άδειο είναι σχετικά μικρό σε χωρητικό-
τητα και με χαλαρά τα τοιχώματά του. Όταν 
γεμίσει όμως, τεντώνει και τα τοιχώματα 
γίνονται πιο δύσκαμπτα. Στον οργανισμό 
μας υπάρχουν ειδικά νευρικά κύτταρα στο 
στομάχι, τα οποία αντιλαμβάνονται αυτό το 
«τέντωμα», και στέλνουν μήνυμα στον εγκέ-
φαλο ότι έχει γεμίσει (κορεσμός).
Τα κύτταρα αυτά αντιλαμβάνονται, όμως 
μόνο το «τέντωμα». Δηλαδή, δεν καταλα-
βαίνουν την διαφορά στην ποιότητα του 
τροφίμου είτε είναι ¼ της κούπας κρέμα, 
είτε ¼ της κούπας γάλα. Η μόνη διαφορά 
που γίνεται αντιληπτή από τα νευρικά κύτ-
ταρα του στομάχου είναι ότι κάτι γεμίζει το 
στομάχι μας και αυτό μπορούμε να το χρη-
σιμοποιήσουμε προς όφελός μας.

Πιείτε νερό
 
Το νερό είναι γνωστό πως δεν έχει θερμίδες. 
Παρόλα αυτά καταλαμβάνει πολύ χώρο στο 
στομάχι μας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί 
ένα αίσθημα πληρότητας. Πρόσφατη έρευ-
να υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που πίνουν 
δύο ποτήρια νερό πριν το γεύμα τους, χόρ-
ταιναν νωρίτερα, έτρωγαν λιγότερο και με 
τον τρόπο αυτό έχαναν περισσότερα κιλά.
Μην διστάσετε, λοιπόν να διαλέξετε συχνό-
τερα τρόφιμα που έχουν μεγαλύτερη περιε-
κτικότητα σε νερό, σε σχέση με τρόφιμα με 
λιγότερο νερό. Για παράδειγμα, η διαφορά 
των αγαπημένων μας σταφυλιών από τις 
σταφίδες, είναι ότι τα σταφύλια περιέχουν 
περίπου έξι φορές περισσότερο νερό και η 
ποσότητα αυτή διαφοροποιεί και το αίσθη-
μα της πληρότητας που νιώθουμε. Δηλαδή, 
είναι δυνατόν να αισθανθείτε μεγαλύτερο 
κορεσμό τρώγοντας 100 kcal από σταφύ-
λια, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου σε ένα 
μικρό μπολ, σε σχέση με την κατανάλωση 
100 kcal από σταφίδες που αντιστοιχούν 
περίπου στο ¼ της κούπας. Προτιμήστε 
λαχανικά για σαλάτα, όπως το μαρούλι, το 
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χωρίς να πεινάτε;

Πώς να τρώτε 
λιγότερο 

Ίσως να έχετε διαβάσει τους τρόπους με τους οποίους 
μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, 
όπως για παράδειγμα να αυξήσετε τα επίπεδα της HDL 

χοληστερόλης. Μπορεί, επίσης να έχετε μελετήσει 
πώς να βελτιώσετε την ευαισθησία στην ινσουλίνη ή 
τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε 
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Έχετε παρατηρήσει μια κοινή συμβουλή 
που υπάρχει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις; 
Μια συμβουλή που επανέρχεται συνεχώς 
στο προσκήνιο. Για να είστε και να παρα-
μείνετε υγιής, χρειάζεται να διατηρείτε ένα 
υγιές βάρος.
Αυτό εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα επιτυγ-
χάνεται. Άλλωστε, αν ήταν τόσο εύκολο, δεν 
θα ήταν τα 2/3 του πληθυσμού πάνω από 
τα φυσιολογικά όρια του βάρους (υπέρβα-
ροι και παχύσαρκοι). Όταν βάζουμε στόχο 
να μειώσουμε το βάρος μας, συνήθως συ-
στήνεται να τρώμε λιγότερο. Όταν όμως 
τρώμε λιγότερο, συνήθως πεινάμε κι αυτό 
είναι δυσάρεστο για τους περισσότερους 
από εμάς. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 
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Πώς; Έχει να κάνει με τη ρύθμιση των μη-
χανισμών όρεξης του οργανισμού, ώστε 
να δουλεύουν για εσάς και όχι εναντίον 
σας. Σας παρουσιάζω δύο συμβουλές που 

μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε 
το βάρος σας, αν το επιθυμείτε, αλλά είναι 
εξίσου χρήσιμες και για συντήρηση του 
απωλεσθέντος βάρους.

Πώς λειτουργεί  
το στομάχι μου;

Το στομάχι μας μοιάζει με ένα μπαλόνι. Όταν 
είναι άδειο είναι σχετικά μικρό σε χωρητικό-
τητα και με χαλαρά τα τοιχώματά του. Όταν 
γεμίσει όμως, τεντώνει και τα τοιχώματα 
γίνονται πιο δύσκαμπτα. Στον οργανισμό 
μας υπάρχουν ειδικά νευρικά κύτταρα στο 
στομάχι, τα οποία αντιλαμβάνονται αυτό το 
«τέντωμα», και στέλνουν μήνυμα στον εγκέ-
φαλο ότι έχει γεμίσει (κορεσμός).
Τα κύτταρα αυτά αντιλαμβάνονται, όμως 
μόνο το «τέντωμα». Δηλαδή, δεν καταλα-
βαίνουν την διαφορά στην ποιότητα του 
τροφίμου είτε είναι ¼ της κούπας κρέμα, 
είτε ¼ της κούπας γάλα. Η μόνη διαφορά 
που γίνεται αντιληπτή από τα νευρικά κύτ-
ταρα του στομάχου είναι ότι κάτι γεμίζει το 
στομάχι μας και αυτό μπορούμε να το χρη-
σιμοποιήσουμε προς όφελός μας.

Πιείτε νερό
 
Το νερό είναι γνωστό πως δεν έχει θερμίδες. 
Παρόλα αυτά καταλαμβάνει πολύ χώρο στο 
στομάχι μας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί 
ένα αίσθημα πληρότητας. Πρόσφατη έρευ-
να υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που πίνουν 
δύο ποτήρια νερό πριν το γεύμα τους, χόρ-
ταιναν νωρίτερα, έτρωγαν λιγότερο και με 
τον τρόπο αυτό έχαναν περισσότερα κιλά.
Μην διστάσετε, λοιπόν να διαλέξετε συχνό-
τερα τρόφιμα που έχουν μεγαλύτερη περιε-
κτικότητα σε νερό, σε σχέση με τρόφιμα με 
λιγότερο νερό. Για παράδειγμα, η διαφορά 
των αγαπημένων μας σταφυλιών από τις 
σταφίδες, είναι ότι τα σταφύλια περιέχουν 
περίπου έξι φορές περισσότερο νερό και η 
ποσότητα αυτή διαφοροποιεί και το αίσθη-
μα της πληρότητας που νιώθουμε. Δηλαδή, 
είναι δυνατόν να αισθανθείτε μεγαλύτερο 
κορεσμό τρώγοντας 100 kcal από σταφύ-
λια, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου σε ένα 
μικρό μπολ, σε σχέση με την κατανάλωση 
100 kcal από σταφίδες που αντιστοιχούν 
περίπου στο ¼ της κούπας. Προτιμήστε 
λαχανικά για σαλάτα, όπως το μαρούλι, το 
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Οι φυτικές ίνες 
έχουν επιπλέον 
πλεονεκτήματα που 
θα σας κατευθύνουν, 
να τρώτε λιγότερο. 
Αρχικά, αυξάνουν 
τον χρόνο διέλευσης 
της τροφής από 
το στομάχι, με 
αποτέλεσμα το 
αίσθημα κορεσμού  
να διαρκεί 
περισσότερο

αγγούρι, την ντομάτα, που επίσης περιέχουν 
μεγάλο ποσοστό νερού, καθώς και σούπες 
λαχανικών. Ξεκινώντας το γεύμα σας με μια 
σαλάτα ή μια σούπα είναι πολύ πιο πιθανό 
να καταναλώσετε λιγότερες θερμίδες. Αν ψά-
χνετε για ένα ενδιάμεσο σνακ, ένα ολόκληρο 
φρούτο θα σας «γεμίσει», καλύτερα απ’ ό,τι 
ένα αποξηραμένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν πρέπει να καταναλώνετε αποξηραμένα 
φρούτα, αλλά προτιμήστε πιο συχνά τα φρέ-
σκα και τα φρούτα εποχής, γιατί σας χορταί-
νουν καλύτερα!

Καταναλώστε  
περισσότερες φυτικές ίνες

Ένας άλλος τρόπος να αισθάνεστε χορτασμέ-
νοι είναι να διαλέγετε τρόφιμα πλούσια σε φυ-
τικές ίνες. Όπως το νερό, η φυτική ίνα προσθέ-
τει όγκο στο τρόφιμο μας, χωρίς να προσθέτει 
θερμίδες, σαν τα υπόλοιπα μακροθρεπτικά 
συστατικά. Κάθε γραμμάριο φυτικής ίνας απο-
δίδει μόλις 2 θερμίδες!
Σημαντικό να υπενθυμίσω ότι το λίπος απο-
δίδει 9 θερμίδες, ενώ οι πρωτεΐνες και οι υδα-
τάνθρακες 4 θερμίδες. Ο έξτρα όγκος που 
προσδίδουν οι φυτικές ίνες, βοηθά το στομάχι 
να γεμίσει και να ενεργοποιηθούν τα νευρικά 
κύτταρα που στέλνουν το μήνυμα του κορε-
σμού. Το αίσθημα αυτό γίνεται ακόμα πιο έντο-
νο όταν καταναλώνουμε νερό σε συνδυασμό 
με φυτικές ίνες (ιδιαίτερα υδατοδιαλυτές), 
καθώς οι τελευταίες απορροφούν το νερό και 
φουσκώνουν Οι φυτικές ίνες έχουν επιπλέον 
πλεονεκτήματα που θα σας κατευθύνουν, να 
τρώτε λιγότερο. Αρχικά, αυξάνουν το χρό-
νο διέλευσης της τροφής από το στομάχι, με 
αποτέλεσμα το αίσθημα κορεσμού να διαρκεί 
περισσότερο. Στη συνέχεια, όταν η τροφή ει-

σέρχεται στο λεπτό έντερο, οι φυτικές ίνες δι-
εγείρουν την έκκριση μιας ορμόνης, που ονο-
μάζεται χολοκυστοκινίνη, η οποία αυξάνει του 
αίσθημα του κορεσμού.

Ποια τρόφιμα είναι πλούσια 
σε φυτικές ίνες;

Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες είναι:
• τα όσπρια
• τα φρούτα
• τα λαχανικά
• οι ξηροί καρποί
•  τα δημητριακά (ψωμί και ζυμαρικά ολικής 

άλεσης, ρύζι αναποφλοίωτο, πολύσπορο 
ψωμί, δημητριακά πρωινού ολικής άλεσης). 

Για παράδειγμα, τα δημητριακά πρωινού ολι-
κής άλεσης, θα σας κρατήσουν περισσότερη 
ώρα χορτάτους, από τα δημητριακά που είναι 
επεξεργασμένα. Το μεσημέρι, μια κούπα σού-
πας μακαρόνια ολικής άλεσης θα σας κρατήσει 
περισσότερο από μια κούπα λευκά μακαρόνια 
παρότι έχουν τις ίδιες θερμίδες.

Συμπερασματικά
Δεν σας λέω λοιπόν, να μην προσέχετε τις θερ-
μίδες ή να μην γυμνάζεστε, άλλωστε τρώμε 
παραπάνω για πολλούς λόγους και όχι μόνο 
για το ότι πεινάμε. Διαλέγοντας όμως, τρόφι-
μα πλούσια σε νερό, φυτικές ίνες και πρωτεΐ-
νη, μπορείτε να αισθάνεστε πλήρεις με λιγό-
τερες θερμίδες. Με τον τρόπο αυτό θα είναι 
ευκολότερο να διατηρήσετε ένα φυσιολογικό 
βάρος. Τέλος, ακολουθώντας αυτές τις μικρές 
συμβουλές θα καταναλώνετε τροφές που 
έχουν υψηλή θρεπτική πυκνότητα και θα βελ-
τιώσετε το διατροφικό προφίλ σας.
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Η χρησιμοποίηση παπουτσιών  
από τον άνθρωπο χάνεται στην απαρχή  
της δημιουργίας του ανθρώπινου γένους. 
Τι ώθησε τον άνθρωπο να φορέσει 
παπούτσια; Προφανώς η ανάγκη  
για προστασία, προφύλαξη δηλαδή  
των ποδιών του από τραυματισμούς.

Έτσι, για παπούτσια άρχισε να χρησιμοποιεί ό,τι ήταν εύκολο και 
προσιτό σε αυτόν. Κομμάτια ξύλου, δέρμα ζώου κ.λπ. Σταδιακά με 
το πέρασμα του χρόνου άρχισε να επεξεργάζεται τα αντικείμενα 
που χρησιμοποιούσε για παπούτσια και φθάσαμε στα σανδάλια 
που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία εποχή.

Όσο τα χρόνια περνούσαν οι άνθρωποι έγιναν πιο απαιτητικοί για 
τα παπούτσια τους. Ανάλογα με τον πολιτισμό και την οικονομική 
επιφάνειά τους παρουσιάστηκαν παπούτσια διαφόρων μορφών 
χωρίς όμως ιδιαίτερες εξελίξεις στην κατασκευή τους. 

Τον 18ο αιώνα άρχισαν να κατασκευάζονται παπούτσια διαφορε-
τικά για το δεξί και το αριστερό πόδι και μόνο τον 20ο αιώνα τα 
παπούτσια παρουσίασαν τρομακτική εξέλιξη στον τομέα της κατα-
σκευής τους και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη πραγματική προ-
στασία του ποδιού. 

Ολα τα πόδια δεν είναι ίδια.  
Σε γενικές γραμμές τα πόδια χωρίζονται  
σε τρεις μεγάλες ομάδες:

•  Tο “Ελληνικό” πόδι. Είναι λεπτό πόδι που το δεύτερο δάκτυλο είναι 
μακρύτερο από τα άλλα δάκτυλα και από το μεγάλο. Στο παπούτσι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή να μην είναι βραχύ και στενό 
εμπρός ώστε να μην ασκεί πίεση στο δεύτερο δάκτυλο.

•  Το “Αιγυπτιακό” πόδι. Είναι λεπτό πόδι που το μεγάλο δάκτυλο είναι 
το μακρύτερο και τα άλλα ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Το πα-
πούτσι δεν πρέπει να είναι στενό εμπρός και να έχει οβάλ σχήμα.

•  Το πόδι του “χωρικού”. Είναι πλατύ πόδι που τα τρία πρώτα δάκτυ-
λα έχουν περίπου το ίδιο μήκος. Το παπούτσι πρέπει να είναι αρκε-
τά φαρδύ και ίσιο εμπρός.

Γράφει ο Παύλος Πετρίδης, Ορθοπαιδικός
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το παπούτσι

Βασικές σκέψεις

Πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάθε δραστηρι-
ότητα πρέπει να έχει το δικό της παπούτσι. Δεν είναι δυνατόν 
να φοράμε το ίδιο παπούτσι στη πόλη και την εξοχή, στην ερ-
γασία και στη διασκέδαση, στη βόλτα και στην άθληση.
Στην εργασία τα παπούτσια πρέπει να είναι άνετα και να μην 
πιέζουν τα πόδια προς το τέλος της ημέρας. 
Στις αθλητικές δραστηριότητες το παπούτσι πρέπει να έχει 
τέτοια μορφή και φόρμα ώστε να εφαρμόζει άνετα στο πόδι, 
να το διατηρεί στις ιδιαίτερες θέσεις που απαιτούνται για 
κάθε άθλημα και να μπορεί να προστατεύει από τις συνηθέ-
στερες κακώσεις.

Μερικά στατιστικά στοιχεία από την 
Αμερικάνικη Ορθοπαιδική Εταιρεία για  
το πόδι και την ποδοκνημική άρθρωση 

•  Ένας στους έξι ανθρώπους παρουσιάζει προβλήματα στα 
πόδια.

•  Από αυτούς το 36% έχει ανάγκη από ιατρική παρακολούθη-
ση και αντιμετώπιση για αυτά τα προβλήματα.

•  Οι 9 στις 10 γυναίκες φορούν στενότερα παπούτσια από 
αυτά που θα έπρεπε να φορούν.

•  Οι 8 στις 10 γυναίκες παραπονούνται ότι πονάνε από τα πα-
πούτσια τους. 

•  Οι 7 στις 10 γυναίκες έχουν κάποιο αναπτύξει επώδυνο πρό-
βλημα στο πόδι τους που τα  οφείλεται σε λάθος παπούτσι.

•  Από τις παραμορφώσεις και τα προβλήματα που παρουσι-
άζονται στα πόδια των γυναικών, τα 9 στα 10 μπορούν να 
αποδοθούν στη χρήση στενών παπουτσιών.

Μερικά από τα προβλήματα που μπορούν 
να δημιουργηθούν από τη χρησιμοποίηση 
λάθος παπουτσιού

Ψηλά τακούνια
• Τενοντίτιδα Αχίλλειου τένοντα
• Μεταταρσαλγία

Στενά ή κοντά παπούτσια
• Τενοντίτιδα πελματιαίας απονεύρωσης
• Κάλοι
• Hammertoe
• Νευρίνωμα Morton

Στενό παπούτσι εμπρός και φαρδύ πίσω
• Τενοντίτιδα Αχίλλειου τένοντα

Το τακούνι

Υπάρχει το άριστο μέγεθος και ύψος για το τακούνι σε ένα παπού-
τσι; Το τακούνι, η ανύψωση δηλαδή του πίσω τμήματος του παπου-
τσιού που αντιστοιχεί στην πτέρνα βοηθά στην καλύτερη λειτουρ-
γία του γαστροκνήμιου μυός με αποτέλεσμα η βάδιση να είναι πιο 
ξεκούραστη.
Το να φορά κάποιος όμως παπούτσι με ψηλό τακούνι είναι σαν να 
προσκαλεί τα προβλήματα στο πόδι του. Ψηλό τακούνι θεωρείται 
αυτό που είναι πάνω από τα πέντε εκατοστά.
 
Τι προκαλεί το ψηλό τακούνι; 

Το ψηλό τακούνι διαταράσσει τη σωστή αρχιτεκτονική δομή της 
ανατομίας του ποδιού. Αναγκάζει να βρίσκονται σε μεγάλη ραχι-
αία κάμψη ολόκληρα τα δάκτυλα του ποδιού, μεγάλη διάταση και 
όχι καλή λειτουργία των μυών και των συνδέσμων του ποδιού που 
χρησιμοποιούνται για τη βάδιση και η δύναμη από το βάρος του 
σώματος αντί να μοιράζεται σε ολόκληρο το πέλμα εξασκείται στο 
τμήμα του πέλματος που αντιστοιχεί στην αρχή των δακτύλων και 
ονομάζονται κεφαλές των μεταταρσίων. 
Πέρα από τα προβλήματα που δημιουργούνται στο πέλμα και στο 
πόδι γενικότερα και άλλα τμήματα του σώματος δέχονται φορτίσεις 
οι οποίες τα καταπονούν. Πολλά προβλήματα που εμφανίζονται 
στα γόνατα, στα ισχία και στη μέση έχουν σαν αίτιο τη συχνή και 
πολύωρη χρήση ψηλών τακουνιών.
Το ψηλό τακούνι έχει σαν αποτέλεσμα την μη καλή στήριξη και 
ισορροπία κατά τη βάδιση και δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας 
με αποτέλεσμα τους συχνούς τραυματισμούς της ποδοκνημικής 
άρθρωσης από διαστρέμματα αλλά και πιθανόν τραυματισμούς σε 
άλλα σημεία του σώματος από πτώσεις.
Γενικά, η χρησιμοποίηση ψηλού τακουνιού έχει σαν αποτέλεσμα 
την μη σωστή στάση και βάδιση.

 άρθρο

Ένας στους έξι ανθρώπους παρουσιάζει προβλήμ  ατα στα πόδια
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προστάτης  
του ποδιού

Τελικά μπορεί να φορέσει  
κάποιος ψηλά τακούνια; 

Ναι αλλά για μικρό χρονικό διάστημα, για συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα και όχι καθημερινά. Τις υπόλοιπες ώρες πρέπει να 
φορά αναπαυτικά παπούτσια. Τα παπούτσια με ψηλό τακούνι 
δεν πρέπει να είναι πολύ σφικτά και πρέπει να είναι φαρδιά 
εμπρός ώστε να μην πιέζονται τα δάκτυλα.

Το πέλμα του παπουτσιού

Το κάτω τμήμα του παπουτσιού, το πέλμα ή σόλα, είναι διαφορετικό 
σε κάθε είδος παπουτσιού. Πρέπει όμως πάντα να πληροί κάποιους 
βασικούς κανόνες ώστε να δίδει την πρέπουσα προστασία στο πόδι.
Η σόλα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ χοντρή ώστε να μην υπάρχει 
αίσθηση του εδάφους στο οποίο πατάμε, ούτε πολύ λεπτή με αποτέ-
λεσμα να  μεταφέρονται στο πόδι όλες οι ανωμαλίες του εδάφους και 
να το τραυματίζουν. Η σόλα δεν πρέπει να είναι πολύ σκληρή (κάνει 
το περπάτημα κουραστικό) ούτε πολύ μαλακή (το έδαφος τραυματί-
ζει το πόδι). Πρέπει το κάτω τμήμα της να είναι αντιολισθητικό για να 
προφυλάσσει από τις πτώσεις. Πρέπει να μπορεί να απορροφά τους 
περισσότερους κραδασμούς για να ελαττωθούν οι κίνδυνοι να εμφα-
νισθούν προβλήματα σε άλλες αρθρώσεις όπως είναι το γόνατο, το 
ισχίο και η μέση. Τέλος,  στο εσωτερικό της να προσφέρει υποστήριξη 
στην ποδική καμάρα.

Το κατάλληλο παπούτσι  
για τη γυναίκα που είναι έγκυος

Στην εγκυμοσύνη παρουσιάζονται πολλές μεταβολές στον οργα-
νισμό της γυναίκας. Οι μεταβολές αυτές βέβαια αφορούν κύρια το 
γεννητικό σύστημα αλλά έχουν επίδραση σε ολόκληρο το σώμα. Τα 
πόδια της εγκύου παρουσιάζουν οίδημα που είναι αρκετά πιο έντονο 
προς το τέλος της ημέρας. Στη διάρκεια της κύησης κυκλοφορούν 
στο αίμα της γυναίκας ορμόνες που προκαλούν χαλάρωση των συν-
δέσμων που μπορεί συχνά να οδηγήσει σε διαστρέμματα και κακώ-
σεις του ποδιού. Γενικά, με τη μεταβολή της μορφής του σώματος 
όσο εξελίσσεται η κύηση η γυναίκα έχει ανάγκη από μεγαλύτερη 
σταθερότητα στα πόδια για να κρατήσει την ισορροπία της και να 
βαδίζει με σιγουριά και άνεση.
• Το παπούτσι πρέπει να είναι άνετο και φαρδύ. 
•  Η σόλα πρέπει να είναι μαλακή και από υλικό που απορροφά τους 

κραδασμούς.
•  Το τακούνι πρέπει να είναι κοντό και φαρδύ για να υπάρχει ασφά-

λεια στη βάδιση.
•  Το παπούτσι πρέπει να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη υπο-

στήριξη στα πλάγια του ποδιού ακόμη και στη ποδοκνημική. 

Οδηγίες για σωστό παπούτσι στην τρίτη ηλικία

Στην τρίτη ηλικία παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. 
•  Υπάρχουν συνήθως οι βλάβες και οι παραμορφώσεις που έχουν δη-

μιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής. 
•  Στο πέλμα υπάρχουν φυσιολογικά “μαξιλαράκια” λίπους κάτω από 

τα σημεία μεγάλης πίεσης που έχουν σκοπό την προστασία στα οστά, 
τις αρθρώσεις, τους μύες και τους τένοντες του πέλματος. Με την πά-
ροδο του χρόνου αυτά συρρικνώνονται με αποτέλεσμα την άσκηση 

Ένας στους έξι ανθρώπους παρουσιάζει προβλήμ  ατα στα πόδια
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μεγάλων πιέσεων στα δομικά στοιχεία του πέλματος και την 
ανάπτυξη επώδυνων συνδρόμων.

•  Τα ηλικιωμένα άτομα παρουσιάζουν αστάθεια στη βάδιση 
και αυτό έχει σαν επακόλουθο την εύκολη πτώση και τον 
τραυματισμό.

Το παπούτσι πρέπει λοιπόν να προσφέρει σταθερότητα, να 
έχει μορφή που να μην προκαλεί πιέσεις και τραυματισμούς 
στις υπάρχουσες παραμορφώσεις και να αντιμετωπίζει ή να 
προλαμβάνει επώδυνα σύνδρομα.
Η σόλα πρέπει να είναι αντιολισθητική για προστασία από τις 
πτώσεις και η σόλα δεν πρέπει να είναι πολύ χοντρή γιατί χά-
νεται η αίσθηση του εδάφους κάτω από το πέλμα και οδηγεί 
σε αστάθεια και πτώση.
Τα παπούτσια με κορδόνια προσφέρουν πολύ καλύτερη στα-
θερότητα στην εφαρμογή του παπουτσιού στο πόδι. Πρέπει 
όμως τα κορδόνια να είναι δεμένα και να μην είναι μεγάλα 
(κίνδυνος πτώσης).

Παπούτσια για παιδιά

Όταν αρχίζει να βαδίζει το παιδί δεν είναι απαραίτητο να 
φορά παπούτσια. Μπορεί να κάνει τα πρώτα βήματά του ξυ-
πόλητο ή φορώντας μόνον κάλτσες. Ο τρόπος αυτός βάδισης 
δίνει τη δυνατότητα στο πόδι να αναπτυχθεί φυσιολογικά, να 
αρχίσει να αποκτά το μυϊκό σύστημα του πέλματος δύναμη 
και να αποκτήσουν τα δάκτυλα ευκολία στις κινήσεις κάμψης.
Τα παπούτσια αρχίζουν να γίνονται απαραίτητα όσο το παι-
δί μεγαλώνει, το πόδι αποκτά τη φυσιολογική αρχιτεκτονική 
δομή, το παιδί γίνεται περισσότερο δραστήριο και ορθοστα-
τεί και βαδίζει αρκετή ώρα κάθε ημέρα.
Το παιδί πρέπει να αλλάζει παπούτσια όσο το πόδι του μετα-
βάλλει τη μορφή του και το μέγεθός του.
Το σωστό μέγεθος του παιδικού παπουτσιού πρέπει να είναι 
τέτοιο ώστε να αφήνει κενό περίπου ένα με ενάμιση πόντο 
από την άκρη των δακτύλων μέχρι την άκρη του παπουτσιού 
και το παιδί να μπορεί με άνεση να κινεί τα δάκτυλα του μέσα 
στο παπούτσι. Πρέπει να παρέχει καλή στήριξη στο πίσω τμή-
μα του ποδιού και να περιέχει στο πέλμα του υποστήριξη για 
την ποδική καμάρα. Πρέπει να είναι αρκετά μαλακό και εύκα-
μπτο ώστε να επιτρέπει την άνετη κίνηση του παιδικού πο-
διού. Το παιδί δοκιμάζει πάντοτε τα παπούτσια φορώντας τις 
κάλτσες τις οποίες θα φορά και στη συνέχεια.
Επειδή το παιδί μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιληφθεί και 
να μας μεταφέρει πιθανά σημεία πίεσης που δημιουργεί το 
παπούτσι στο πόδι του, καλό είναι όταν δοκιμάζει τα καινούρ-
για παπούτσια να τα φορά και να περπατά για λίγη ώρα. Στη 
συνέχεια αφαιρούμε τα παπούτσια και τις κάλτσες και παρα-
τηρούμε το πόδι του παιδιού προσπαθώντας να διακρίνουμε 
πιθανά σημεία πίεσης ή ερεθισμού του δέρματος.
Να επισημάνουμε, τέλος, ότι το πέλμα όλων των παιδιών μέ-
χρι την ηλικία των 16 μηνών περίπου είναι ίσιο (δεν έχει ποδι-

Η φόρμα του παπουτσιού πρέπει  
να είναι όσο το δυνατόν 
πλησιέστερη στη φόρμα του ποδιού

κή καμάρα). Η ποδική καμάρα αναπτύσσεται σταδιακά μέχρι 
την ηλικία των 6 με 8 ετών.

Βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουμε 
ώστε να αγοράζουμε και να φοράμε σωστά 
παπούτσια:

•  Η φόρμα του παπουτσιού να είναι όσο το δυνατόν πλησιέ-
στερη στη φόρμα του ποδιού.

•  Όταν δοκιμάζετε ένα νέο παπούτσι, βεβαιωθείτε ότι δεν αι-
σθάνεστε να πιέζονται τα δάχτυλα των ποδιών σας και ότι 
κανένα από τα δάχτυλα των ποδιών σας δεν πιέζεται πάνω 
από ένα άλλο δάκτυλο.

•   Η μέτρηση του μεγέθους και του σχήματος του ποδιού πρέ-
πει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια 
όλης της ζωής. Το πόδι αλλάζει μορφή, μέγεθος και σχήμα 
όχι μόνον στην περίοδο της ανάπτυξης αλλά και σε όλη την 
περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Μετά την περίοδο της ανά-
πτυξης βέβαια οι αλλαγές δεν είναι πάντοτε εύκολα ορατές 

το παπούτσι

 άρθρο
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ούτε γίνονται με τη συχνότητα που γίνονται στα πρώτα 
χρόνια της ζωής. Το μέγεθος του ποδιού σας αυξάνεται κα-
θώς γερνάτε.

•  Τα δύο πόδια δεν είναι πανομοιότυπα. Κάθε άνθρωπος πρέ-
πει να βρει πιο είναι το μεγαλύτερο πόδι του είτε σε μήκος 
είτε σε πλάτος. Σε αυτό το μεγαλύτερο πόδι πρέπει να γίνεται 
η δοκιμή του καινούργιου παπουτσιού ώστε να είναι άνετο.

•  Τα καινούργια παπούτσια πρέπει να δοκιμάζονται προς το 
τέλος της ημέρας. Το βράδυ μετά την κόπωση της ημέρας τα 
πόδια πρήζονται και μπορεί να διογκωθούν μέχρι και 8-10%. 
Τα παπούτσια πρέπει να μην πιέζουν το πόδι και όταν αυτό έχει 
το φυσιολογικό οίδημα από τις δραστηριότητες της ημέρας.

•  Μην αγοράζετε παπούτσια με βάση μόνο το μέγεθος. Το μέ-
γεθος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το στυλ και τη μάρκα 
του παπουτσιού. Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε τα παπού-
τσια και, στη συνέχεια, να αγοράσετε αυτά που ταιριάζουν 
καλύτερα, ανεξάρτητα από το μέγεθος.

•  Το πόδι αλλάζει σχήμα όταν δέχεται τη φόρτιση του βά-
ρους του σώματος. Για τη δοκιμή των παπουτσιών πρέπει 
να σταθούμε όρθιοι για κάμποση ώρα ρίχνοντας βάρος και 
στα δύο πόδια και μετά να κάνουμε μερικά βήματα. Είναι 
ο μόνος τρόπος να διαπιστώσουμε εάν το πόδι είναι άνετο 
μέσα στο παπούτσι και δεν ασκείται πίεση σε κανένα σημείο 
του ποδιού ιδιαίτερα στο μακρύτερο δάκτυλο. Θα πρέπει να 
υπάρχει απόσταση περίπου ενός εκατοστού από την άκρη 
του μακρύτερου δακτύλου μέχρι την άκρη του παπουτσιού.

•  Για άνετη ορθοστάτηση και βάδιση η ποδική καμάρα πρέπει 
να υποστηρίζεται ικανοποιητικά. Η ποδική καμάρα δεν έχει 
το ίδιο σχήμα σε όλα τα πόδια. Στη δοκιμή των παπουτσιών 
πρέπει το “μαξιλαράκι” που υπάρχει στο εσωτερικό του πέλ-
ματος του παπουτσιού να αντιστοιχεί στην ποδική καμάρα 
του ποδιού μας με άνεση.

•  Το σωστό παπούτσι πρέπει να είναι άνετο για το πόδι από 
την αρχή. Η αγορά παπουτσιών στενών με την προοπτική ότι 
αυτά θα ανοίξουν με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε κακο-
ποίηση του ποδιού.

•  Το πίσω μέρος του ποδιού, η πτέρνα, πρέπει να μπαίνει στο 
παπούτσι άνετα χωρίς να είναι απαραίτητη η άσκηση ιδιαίτε-
ρα μεγάλης δύναμης. Βέβαια το πίσω τμήμα του παπουτσιού 
δεν πρέπει να είναι πολύ φαρδύ αλλά να μπορεί να αγκαλιάζει 
και να συγκρατεί ολόκληρη την πτέρνα.

•  Κάθε παπούτσι πρέπει να δοκιμάζεται ξέχωρα. Αν και τα πα-
πούτσια έχουν σταθερά μεγέθη ποτέ ένα μέγεθος δεν είναι 
ακριβώς ίδιο σε όλους τους κατασκευαστές. Πέρα από αυτό, 
το μέγεθος του παπουτσιού αναφέρεται κυρίως στο μήκος. 
Το πραγματικό μέγεθος εξαρτάται και από τη φόρμα του πα-
πουτσιού.

•  Τα παπούτσια πρέπει να δοκιμάζονται με τις κάλτσες με τις 
οποίες θα φορεθούν.

•  Οι γυναίκες δεν πρέπει να φορούν παπούτσι με τακούνι με-
γαλύτερο από 5 εκατοστά περίπου. Αν χρειάζεται να φορέ-
σετε ένα παπούτσι με ψηλό τακούνι για δουλειά ή ένα κοι-
νωνικό γεγονός μια μέρα, είναι καλύτερο να φορέσετε ένα 
παπούτσι με χαμηλό τακούνι την επόμενη μέρα.

•  Τα περισσότερα ψηλοτάκουνα παπούτσια εμπρός είναι μυ-
τερά. Στο σημείο αυτό δημιουργείται ένα στενό «κουτί» το 
οποίο αναγκάζει τα δάχτυλα των ποδιών να πάρουν σε ένα 
αφύσικο τριγωνικό σχήμα. Καθώς το ύψος του τακουνιού αυ-
ξάνεται, η πίεση κάτω από τη σφαίρα του ποδιού μπορεί να 
διπλασιαστεί, τοποθετώντας μεγαλύτερη πίεση στο εμπρό-
σθιο τμήμα του ποδιού.

•  Στόχος είναι να βρείτε ένα παπούτσι που να προσεγγίζει το 
σχήμα του ποδιού σας και όχι το αντίθετο, δηλαδή το πόδι 
σας να πάρει το σχήμα του παπουτσιού.

•  Πρέπει να υπάρχει απόσταση περίπου 1-1,5 εκατοστού από 
το τέλος του μακρύτερου σημείου του ποδιού (δακτύλου) 
μέχρι την άκρη του παπουτσιού.

•  Τα παπούτσια «πλατφόρμα» οδηγούν σε «άκαμπτο πόδι». 
Αποτέλεσμα αυτού είναι να αλλάζει τελείως η αρχιτεκτονι-
κή και εμβιομηχανική του περπατήματος. Στο περπάτημα 
το πόδι προσπαθεί να κάνει τη φυσιολογική κάμψη αλλά το 
παπούτσι αγωνίζεται επειδή είναι άκαμπτο. Εάν το τακούνι 
της «πλατφόρμας» είναι πολύ υψηλότερο από το εμπρός 
μέρος του παπουτσιού ασκείται επίσης μεγάλη πίεση στα 
οστά των μεταταρσίων.

προστάτης  
του ποδιού
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ενεργοποιείται για πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι αν 
έκανες μια προπόνηση σταθερής έντασης την οποία 
εκτελούσες για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Άλλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μιας υψηλής 
έντασης διαλειμματικής προπόνησης με μια προπόνη-
ση σταθερής έντασης είναι ότι η πρώτη ακόμα και 20 
λεπτά αρκούν για να κάψεις ένα μεγάλο αριθμό θερμί-
δων σε αντίθεση με τη δεύτερη, ενώ ακόμα χάρη στην 
πρώτη μπορείς εύκολα να χτίσεις μυϊκό ιστό χάνοντας 
παράλληλα και λίπος.

Παραδείγματα τέτοιων προπονήσεων

Η διαλειμματική προπόνηση μπορεί να εφαρμοστεί σε 
διάφορες προπονήσεις. Μπορεί να είναι μια προπόνη-
ση indoor cycling, δηλαδή ποδήλατο κλειστού χώρου, 
κατά την οποία σύντομες περίοδοι υψηλής έντασης πο-
δηλασίας εναλλάσσονται με περιόδους χαμηλότερης 
έντασης. Ενώ επιπλέον στις συγκεκριμένες προπονή-
σεις μπορεί να υπάρχει και βαθμός δυσκολίας σχετικά 
με την επιβάρυνση που θα βάλεις στο πετάλι. 
Σε άλλες προπονήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν 
οι HIIT είναι σε προπονήσεις cardio όπου διαφοροποι-
ούνται κατά πολύ από τα κλασικά προγράμματα ενός 
απλού cardio προγράμματος. Επίσης με κωπηλατικά 
μηχανήματα εφαρμόζονται τέτοιες προπονήσεις. 
Οι παραπάνω μέθοδοι είναι από τα πιο κλασικά παρα-
δείγματα τέτοιων προπονήσεων και πλέον τα περισσό-
τερα γυμναστήρια διαθέτουν τα εν λόγω προγράμματα. 
Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τη φύση της προ-
πόνησης είναι: π.χ. κάνετε 15-45 δευτερόλεπτα γρήγο-
ρο σπριντ σε στατικό ποδήλατο και κατά την περίοδο 
αυτή ανεβαίνουν οι σφυγμοί και στη συνέχεια 1-3 λε-
πτά μειώνετε την ένταση μειώνοντας έτσι τους σφυγ-
μούς. Και κάπως έτσι μπορεί να συνεχίσει όλη η προ-
πόνηση ανάλογα βέβαια και τη μουσική υπόκρουση 
κάθε φορά που επιλέγει ο κάθε προπονητής.    

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
αυτής της άσκησης; 
 
Τα πλεονεκτήματα του εν λόγω είδους άσκησης, όπως 
αναφέραμε και παραπάνω, είναι πολλαπλά. Ιδιαίτερα 
σε υγιείς ανθρώπους οδηγεί εύκολα στη μείωση του 
σωματικού βάρους όταν αυτή βέβαια συνοδεύεται και 

Τι είναι το HIIT;

Το HIIT ή αλλιώς High-intensity interval training (υψη-
λής έντασης διαλειμματική προπόνηση) είναι η μορφή 
εκγύμνασης κατά την οποία σύντομες περίοδοι έντονης 
άσκησης εναλλάσσονται με περιόδους ήπιας άσκησης ή 
ανάπαυσης. Αυτές οι σύντομες αλλά έντονες προπονήσεις 
παρέχουν βελτίωση της φυσικής ικανότητας, ενώ επιπλέ-
ον στοχεύουν στη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκό-
ζης καθώς και στο κάψιμο λίπους.
Οι προπονήσεις HIIT διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. 
Έχουμε την Sprint Interval Training ή SIT της οποίας τα 
χαρακτηριστικά είναι μέγιστης έντασης σπριντ >250% 
VO2max άσκηση 5-30 sec. Και επαναλήψεις 4-10. Ενώ η high 
Intensity aerobic interval training τα χαρακτηριστικά της 
προπόνησης είναι ότι η έντασή της είναι στο 90-100% 
VO2max 

η άσκηση γίνεται για 1-4 min και οι επαναλήψεις 
ανέρχονται στις 4-12. 
Το αρχικό πρωτόκολλο ήταν μια αναλογία 2:1 του έργου 
προς την περίοδο ανάκαμψης, π.χ. 30-40 δευτερόλεπτα 
σκληρού σπριντ εναλλάσσονταν με 15-20 δευτερόλεπτα 
χαλαρό τρέξιμο ή περπάτημα.

Πώς λειτουργεί;
 
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από τις διαλειμματικές προπο-
νήσεις; Σε αντίθεση με τα κοινά προγράμματα cardio που 
ενεργοποιούν μόνο το αερόβιο σύστημα, οι διαλειμματι-
κές προπονήσεις στοχεύουν στην ενεργοποίηση και με-
γιστοποίηση τόσο του αερόβιου όσο και του αναερόβιου 
συστήματος.
Οι HIIT προπονήσεις επηρεάζουν τον μυϊκό ιστό σε κυτ-
ταρικό επίπεδο, αλλάζοντας τη δραστηριότητα των μιτο-
χονδρίων στους μυς. Οι έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι 27 
λεπτά HIIT για 3 φορές την εβδομάδα παράγουν αποτελέ-
σματα τόσο στην αερόβια όσο και στην αναερόβια ικανό-
τητα που ισοδυναμούν με το να κάνεις 60 λεπτά cardio για 
5 φορές την εβδομάδα.
Ο «μυστικός» συνδυασμός της εναλλαγής των περιόδων 
της υψηλής έντασης με των περιόδων χαμηλής έντασης 
προσφέρει στο σώμα την ικανότητα να καίει θερμίδες  
έως και 24 ώρες μετά την προπόνηση, ενώ ο μεταβολισμός
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ενεργοποιείται για πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι αν 
έκανες μια προπόνηση σταθερής έντασης την οποία 
εκτελούσες για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Άλλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μιας υψηλής 
έντασης διαλειμματικής προπόνησης με μια προπόνη-
ση σταθερής έντασης είναι ότι η πρώτη ακόμα και 20 
λεπτά αρκούν για να κάψεις ένα μεγάλο αριθμό θερμί-
δων σε αντίθεση με τη δεύτερη, ενώ ακόμα χάρη στην 
πρώτη μπορείς εύκολα να χτίσεις μυϊκό ιστό χάνοντας 
παράλληλα και λίπος.

Παραδείγματα τέτοιων προπονήσεων

Η διαλειμματική προπόνηση μπορεί να εφαρμοστεί σε 
διάφορες προπονήσεις. Μπορεί να είναι μια προπόνη-
ση indoor cycling, δηλαδή ποδήλατο κλειστού χώρου, 
κατά την οποία σύντομες περίοδοι υψηλής έντασης πο-
δηλασίας εναλλάσσονται με περιόδους χαμηλότερης 
έντασης. Ενώ επιπλέον στις συγκεκριμένες προπονή-
σεις μπορεί να υπάρχει και βαθμός δυσκολίας σχετικά 
με την επιβάρυνση που θα βάλεις στο πετάλι. 
Σε άλλες προπονήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν 
οι HIIT είναι σε προπονήσεις cardio όπου διαφοροποι-
ούνται κατά πολύ από τα κλασικά προγράμματα ενός 
απλού cardio προγράμματος. Επίσης με κωπηλατικά 
μηχανήματα εφαρμόζονται τέτοιες προπονήσεις. 
Οι παραπάνω μέθοδοι είναι από τα πιο κλασικά παρα-
δείγματα τέτοιων προπονήσεων και πλέον τα περισσό-
τερα γυμναστήρια διαθέτουν τα εν λόγω προγράμματα. 
Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τη φύση της προ-
πόνησης είναι: π.χ. κάνετε 15-45 δευτερόλεπτα γρήγο-
ρο σπριντ σε στατικό ποδήλατο και κατά την περίοδο 
αυτή ανεβαίνουν οι σφυγμοί και στη συνέχεια 1-3 λε-
πτά μειώνετε την ένταση μειώνοντας έτσι τους σφυγ-
μούς. Και κάπως έτσι μπορεί να συνεχίσει όλη η προ-
πόνηση ανάλογα βέβαια και τη μουσική υπόκρουση 
κάθε φορά που επιλέγει ο κάθε προπονητής.    

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
αυτής της άσκησης; 
 
Τα πλεονεκτήματα του εν λόγω είδους άσκησης, όπως 
αναφέραμε και παραπάνω, είναι πολλαπλά. Ιδιαίτερα 
σε υγιείς ανθρώπους οδηγεί εύκολα στη μείωση του 
σωματικού βάρους όταν αυτή βέβαια συνοδεύεται και 

Τι είναι το HIIT;

Το HIIT ή αλλιώς High-intensity interval training (υψη-
λής έντασης διαλειμματική προπόνηση) είναι η μορφή 
εκγύμνασης κατά την οποία σύντομες περίοδοι έντονης 
άσκησης εναλλάσσονται με περιόδους ήπιας άσκησης ή 
ανάπαυσης. Αυτές οι σύντομες αλλά έντονες προπονήσεις 
παρέχουν βελτίωση της φυσικής ικανότητας, ενώ επιπλέ-
ον στοχεύουν στη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκό-
ζης καθώς και στο κάψιμο λίπους.
Οι προπονήσεις HIIT διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. 
Έχουμε την Sprint Interval Training ή SIT της οποίας τα 
χαρακτηριστικά είναι μέγιστης έντασης σπριντ >250% 
VO2max άσκηση 5-30 sec. Και επαναλήψεις 4-10. Ενώ η high 
Intensity aerobic interval training τα χαρακτηριστικά της 
προπόνησης είναι ότι η έντασή της είναι στο 90-100% 
VO2max 

η άσκηση γίνεται για 1-4 min και οι επαναλήψεις 
ανέρχονται στις 4-12. 
Το αρχικό πρωτόκολλο ήταν μια αναλογία 2:1 του έργου 
προς την περίοδο ανάκαμψης, π.χ. 30-40 δευτερόλεπτα 
σκληρού σπριντ εναλλάσσονταν με 15-20 δευτερόλεπτα 
χαλαρό τρέξιμο ή περπάτημα.

Πώς λειτουργεί;
 
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από τις διαλειμματικές προπο-
νήσεις; Σε αντίθεση με τα κοινά προγράμματα cardio που 
ενεργοποιούν μόνο το αερόβιο σύστημα, οι διαλειμματι-
κές προπονήσεις στοχεύουν στην ενεργοποίηση και με-
γιστοποίηση τόσο του αερόβιου όσο και του αναερόβιου 
συστήματος.
Οι HIIT προπονήσεις επηρεάζουν τον μυϊκό ιστό σε κυτ-
ταρικό επίπεδο, αλλάζοντας τη δραστηριότητα των μιτο-
χονδρίων στους μυς. Οι έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι 27 
λεπτά HIIT για 3 φορές την εβδομάδα παράγουν αποτελέ-
σματα τόσο στην αερόβια όσο και στην αναερόβια ικανό-
τητα που ισοδυναμούν με το να κάνεις 60 λεπτά cardio για 
5 φορές την εβδομάδα.
Ο «μυστικός» συνδυασμός της εναλλαγής των περιόδων 
της υψηλής έντασης με των περιόδων χαμηλής έντασης 
προσφέρει στο σώμα την ικανότητα να καίει θερμίδες  
έως και 24 ώρες μετά την προπόνηση, ενώ ο μεταβολισμός

   

 άρθρο

Γράφει η Ιουλία-Μαρία Πρίγκου
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής M.Sc.,
Επιστημονική συντάκτρια medNutrition.gr 
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Στη διαλειμματική 
προπόνηση ακόμα και  

20 λεπτά αρκούν για να κάψεις 
ένα μεγάλο αριθμό 

θερμίδων

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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από την ανάλογη σωστή διατροφή και ένα άλλο σημαντικό 
είναι η παράλληλη δόμηση γερής μυϊκής σύστασης.
Μια μελέτη το 2008 του Gibala κατέδειξε ότι σε 2,5 ώρες 
σπριντ παράγονται παρόμοιες βιοχημικές μεταβολές των 
μυών, αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε 10,5 ώρες προπό-
νησης αντοχής. Ενώ προσφέρει και οφέλη στην απόδοση της 
αντοχής. 
Επιπλέον άλλες έρευνες έστρεψαν το ερευνητικό τους ενδι-
αφέρον στη μελέτη για την επίδραση της άσκησης σε άτο-
μα που έχουν κίνδυνο να νοσήσουν από διαβήτη τύπου 2. 
Η εν λόγω έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in 
Endocrinology.
Στην έρευνα συμμετείχαν εκατόν ογδόντα εννιά άτομα, γυ-
ναίκες και άντρες με ηλικιακό εύρος 18-53 ετών. Οι συμμε-
τέχοντες είχαν μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη και δείκτη μάζα 
σώματος >27 kg/m2 . 
Τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι οι κατά μέσο όρο 6 
εβδομάδες τέτοιου είδους προπόνησης ήταν αποτελεσματι-
κές στο να οδηγήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης 
και της περιφερικής πίεσης, ενώ παράλληλα είχε και οφέλη 
σχετικά με την αερόβια ικανότητα στην οποία παρατηρήθη-
κε αύξηση.
Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης οι ερευ-
νητές συμπέραναν, ότι μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος τόσο 
για διαβήτη τύπου 2 όσο και για καρδιαγγειακά σε υπέρβαρα 
άτομα, άνδρες και γυναίκες. Παρόμοιες μελέτες που διεξή-
χθησαν με επικεφαλής στη μια Ready et al., και από τον Little 
et al., εξήγαγαν και αυτοί με τη σειρά τους θετικά αποτελέ-
σματα και συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, ο Little και η ομά-
δα του, διερεύνησε την επίδραση της άσκησης σε μια μικρή 
ομάδα ατόμων με διαβήτη τύπου 2 καταδεικνύοντας με αυ-
τόν τον τρόπο ότι οι συνεδρίες HIIT συμβάλλουν σε καλύτερο 
και βελτιωμένο έλεγχο του γλυκαιμικού δείκτη. 

Βοηθά στην απώλεια βάρους;

Όταν σύντομες περίοδοι έντονης άσκησης επαναλαμβάνο-
νται, αυξάνεται η συμμετοχή του αερόβιου μεταβολισμού 
που σημαίνει καύση υδατανθράκων και στη συνέχεια λίπους. 
Αυτό παρατηρήθηκε από μια μελέτη η οποία εξέτασε την 
επίδραση της φωσφοκρεατίνης και του αερόβιου μεταβολι-

σμού κατά τη διάρκεια επανειλημμένων περιόδων άσκησης σπριντ.
Αρκετές είναι οι μελέτες που επιβεβαιώνουν τα οφέλη των προπονή-
σεων HIIT. Άλλωστε το μυστικό αυτών των προπονήσεων όπως προ-
αναφέρθηκε είναι οι εναλλαγές αερόβιων και αναερόβιων ασκήσεων. 
Από ένα σημείο και μετά στην άσκηση η ενέργεια που καταναλώνεται 
είναι το ήδη αποθηκευμένο λίπος που υπάρχει στο σώμα, ενώ με τις 
αναερόβιες ασκήσεις, π.χ. μπορεί να είναι μια άσκηση με βάρη, ουσια-
στικά συνεισφέρει στη δόμηση μυϊκής μάζας κάτι το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό, γιατί όσο περισσότερο είναι αυτή ανεπτυγμένη αυξάνεται 
και ο βασικός μεταβολισμός και άρα το σώμα καταναλώνει περισσό-
τερες θερμίδες σε καταστάσεις ηρεμίας. 

Πόσες θερμίδες μπορεί να κάψει κάποιος σε 30’ 
προπόνησης; 

Ένα ακόμη ερώτημα που σίγουρα θα απασχολεί όλους τους ασκού-
μενους ή όσους θέλουν να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα είναι σχετι-
κά με τις θερμίδες που καταναλώνονται σε μόλις 30’ προπόνησης. 
Γενικά, το πόσες θερμίδες θα κάψεις σε ένα πρόγραμμα εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες και κατ’ αρχήν από το ίδιο το άτομο, π.χ. 
πόσα κιλά είσαι. Επίσης, εξαρτάται από το είδος της άσκησης που 

Κατά μέσο όρο 6 εβδομάδες 
διαλειμματικής προπόνησης ήταν 
αποτελεσματικές στο να οδηγήσουν 
στη μείωση της αρτηριακής πίεσης  
και της περιφερικής πίεσης
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εκτελείς, σε τι ένταση την εκτελείς αλλά και ακόμα και από το αν θα κάνεις όλες 
τις επαναλήψεις. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ωστόσο, κατά μέσο όρο μπορείς 
σε τέτοια προγράμματα να κάψεις μέχρι και 500 θερμίδες. Ενώ σε μάθημα π.χ. 
indoor cycling των 45 λεπτών μπορείς να στοχεύεις και σε 600 θερμίδες. 

Ταιριάζει σε όλους;  

Γενικά, τα προγράμματα HIIT είναι καλό να ακολουθούνται από άτομα που έχουν 
μια προπονητική εμπειρία. Αν και από μελέτες φαίνονται τα οφέλη της και πόσο 
δρα στην απώλεια βάρους, που είναι τόσο σημαντική, γιατί το υπερβολικό είναι 
βάρος είναι κάποιες φορές η αρχή του κακού, ωστόσο καλό θα ήταν πριν από 
οποιαδήποτε απόφαση να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 
Ειδικά αν δεν έχετε προπονητική εμπειρία ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας και έπειτα αν σας 
επιτραπεί η ενασχόληση με αυτά τα προγράμματα και με τον προπονητή σας να 
σχεδιάσετε με ασφαλή τρόπο ενδεχόμενες τροποποιήσεις σε ασκήσεις. 

Υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση
HIIT            
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Κατηγορία: ΛΑΔΕΡΑ
 
 - Βαθμός δυσκολίας: (από 1-5): 1 / Πολύ εύκολη
 - Χρόνος παρασκευής: 30 λεπτά
 - Χρόνος μαγειρέματος: 1 ώρα

Τι θα χρειαστείτε (για 6 άτομα) 
 
 • 1 κουταλιά ξερός ή φρέσκος (εάν υπάρχει) άνηθος 
 • 500 γρ. κατεψυγμένος ή 1 κιλό φρέσκος αρακάς
 • 5 κουταλιές ελαιόλαδο 
 • Πιπέρι
 • Λίγο σκόρδο και κρεμμύδι ψιλοκομμένο
 • ½ φλιτζάνι ντομάτα ψιλοκομμένη 

Εκτέλεση:
  1.  Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά και προσθέτετε τον αρακά  

και τα μυρωδικά. Ανακατεύετε ελαφρά και ρίχνετε μέσα ½ φλιτζάνι νερό  
και την ψιλοκομμένη ντομάτα. 

  2.  Προσθέτετε το πιπέρι και σιγοβράζετε με την κατσαρόλα σκεπασμένη,  
μέχρι το φαγητό να μείνει μόνο με το λάδι του. 

Διατροφικός σχολιασμός συνταγής
  
  

Ο λαδερός αρακάς αποτελεί ένα κλασικό παραδοσιακό πιάτο! Αυτό που πιθανόν 
δεν ξέρατε, είναι πόσα οφέλη μπορεί να σας προσφέρει. Ο αρακάς είναι πλούσι-
ος σε φυτικές ίνες, άρα βοηθά στην καλή λειτουργία του εντέρου. Αποτελεί μια 
πολύ καλή πηγή φυτικής πρωτεΐνης, αφού 1 φλιτζάνι αρακά περιέχει περίπου 8-9 
γρ. πρωτεΐνης. Είναι κατάλληλο πιάτο για την περιόδο της νηστείας, αλλά και για 
χορτοφάγους. Ιδανικό για άτομα που ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε κορε-
σμένα λιπαρά, καθώς είναι μειωμένη η περιεκτικότητά του σε λιπαρά. Σε συνδυ-
ασμό με το ελαιόλαδο, το πιάτο σας προσφέρει προστασία έναντι του οξειδωτι-
κού στρες, χάριν στα πλούσια αντιοξειδωτικά συστατικά του. Καλή απόλαυση!

άρθρο

36. 
αρακάς λαδερός

Διατροφικός σχολιασμός από τη:  Μαρία Ζερβού,  
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, zervou@mednutrition.gr, www.medNutrition.gr
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Τι θα χρειαστείτε (υλικά) 
 
  • 2 ώριμες μπανάνες
  • 5 βασιλικοί χουρμάδες
  • 150 γρ. αλεύρι αμυγδάλου
  • 30 γρ. κακάο
  • 2 ολόκληρα αυγά
  • 1 κ. γλ. κανέλα
  • 1 κ. σούπας νερό
  • 10 γρ. μπέικιν
  • 1/2 κ. γλ. μαγειρική σόδα
  • 30 γρ. καρύδια σπασμένα

Εκτέλεση:
 •  Βγάζουμε το κουκούτσι από τους χουρμάδες και αφήνουμε για 3 λεπτά  

σε βραστό νερό να μαλακώσουν.
 •  Χτυπάμε στο μπλέντερ με τις μπανάνες, το νερό και την κανέλα.  

Χτυπάμε σε άλλο μπολ τα αυγά και ρίχνουμε μέσα το μίγμα από το μπλέντερ  
και ανακατεύουμε.

 • Στο τέλος προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε ξανά.
 •  Μεταφέρουμε σε μακρόστενη φόρμα του κέικ αφού βάλουμε αντικολλητικό 

χαρτί και ψήνουμε για 35 λεπτά σε προθερμασμένο στους 180 βαθμούς φούρνο.

Μερίδες: 12 κομμάτια
 Ανά κομμάτι: 
 • 145 θερμίδες
 • 14 γρ. υδατανθράκων (2,1 γρ. ινών)
 • 5 γρ. πρωτεΐνης 
 • 9,5 γρ. λίπους

άρθρο

36. 
αρακάς λαδερός

37. 
κέικ σοκολάτας

Δρ.Εφη Κολοβέρου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,  
Εξειδίκευση: Παχυσαρκία-Διαβήτης 
 efi.koloverou@nutriclinic.gr,  
Instagram: efi_koloverou_dietitian
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38. 
τα νέα του ΕΛΙΓΑΣΤ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 30€

BHXOY ΣΟΦΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 30€

ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ ΚΗΦΙΣΙΑ 20€

ΓΚΕΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΑΜΑ 50€

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 100€

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 150€

 στη μνήμη του φίλου και πρώην συνεργάτη Παναγιώτη Χριστοφιλάκου

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΙΤΣΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 20€

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Π. ΨΥΧΙΚΟ 20€

ΚΑΡΑΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20€

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΗΝΑ 25€

ΚΟΜΜΑ ΙΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 20€

ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 20€

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15€

ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΤΕΑ 20€

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΣΥΛΒΙΑ ΑΘΗΝΑ 20€

ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΝΙΑ 240€

ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 20€

ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 100€

ΠΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 20€

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ AΘΗΝΑ 20€

ΡΗΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΘΕΗ 20€

ΣΙΔΕΡΕΑ ΦΑΝΗ ΡΟΔΟΣ 20€

ΣΟΥΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΕΤΑ ΡΟΔΟΣ 50€

ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 50€

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 30€

ΤΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 20€

ΤΣΑΦΑΡΑ ΑΝΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 20€

ΤΣΙΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 20€

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 30€

ΦΥΣΣΑ ΕΛΕΝΗ Π.ΨΥΧΙΚΟ 20€

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΖΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 20€

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 20€

...we bring the idea 2 life

Xάρητος 38 | Kολωνάκι | Aθήνα | 38 Haritos str., | Kolonaki | Athens | 210 3243560 / 0030 6946074483
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Λάβαμε τα κάτωθι ποσά και ευχαριστούμε:
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ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 30€

BHXOY ΣΟΦΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 30€

ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ ΚΗΦΙΣΙΑ 20€

ΓΚΕΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΑΜΑ 50€

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 100€

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 150€

 στη μνήμη του φίλου και πρώην συνεργάτη Παναγιώτη Χριστοφιλάκου

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΙΤΣΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 20€

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Π. ΨΥΧΙΚΟ 20€

ΚΑΡΑΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20€

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΗΝΑ 25€

ΚΟΜΜΑ ΙΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 20€

ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 20€

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15€

ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΤΕΑ 20€

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΣΥΛΒΙΑ ΑΘΗΝΑ 20€

ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΝΙΑ 240€

ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 20€

ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 100€

ΠΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 20€

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ AΘΗΝΑ 20€

ΡΗΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΘΕΗ 20€

ΣΙΔΕΡΕΑ ΦΑΝΗ ΡΟΔΟΣ 20€

ΣΟΥΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΕΤΑ ΡΟΔΟΣ 50€

ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 50€

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 30€

ΤΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 20€

ΤΣΑΦΑΡΑ ΑΝΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 20€

ΤΣΙΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 20€

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 30€

ΦΥΣΣΑ ΕΛΕΝΗ Π.ΨΥΧΙΚΟ 20€

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΖΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 20€

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 20€

...we bring the idea 2 life
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