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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των βιολογικών µαθηµάτων και νέες
τεχνολογίες» και για τις ανάγκες του µαθήµατος «Θέµατα Ειδικού
Ενδιαφέροντος».
Το κριτήριο επιλογής του θέµατος είναι ο προβληµατισµός που υπάρχει σήµερα
σε θέµατα διατροφής και η ανάγκη που εκδηλώνεται από πολλούς ανθρώπους
στο να υιοθετήσουν έναν καθηµερινό, υγιεινό και πρακτικό τρόπο που θα τους
απαλλάξει από τα περιττά κιλά και θα τους προσφέρει σωµατική και πνευµατική
ευεξία. Αυτή η ανάγκη είναι εµφανής και στους µαθητές των σχολείων µας και για
το λόγο αυτό πιστεύω ότι η συγκεκριµένη εργασία µπορεί να βοηθήσει σε
θεωρητικό κυρίως επίπεδο τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να
δραστηριοποιηθούν σε κάποιο σχετικό πρόγραµµα Αγωγής Υγείας.
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το µοντέλο της µεσογειακής διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια
καθώς πλήθος µελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι των περιοχών της Μεσογείου παρουσιάζουν
πολύ σπανιότερα σε σχέση µε εκείνους που ζουν στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αµερική
στεφανιαία νόσο αλλά και µορφές καρκίνου όπως του εντέρου ή του µαστού. Η σύγχρονη
διαιτολογία θεωρεί σήµερα τη µεσογειακή δίαιτα ως τρόπο ζωής που χαρίζει µακροζωία και καλή
υγεία. Έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς, φέρουν την Κρήτη ως το καλύτερο και πιο
χαρακτηριστικό παράδειγµα µεσογειακής διατροφής. Αφού διαπίστωσαν πως οι κάτοικοι του
νησιού έχουν το µικρότερο σε παγκόσµια κλίµακα ποσοστό θνησιµότητας από καρδιαγγειακά
νοσήµατα, οι επιστήµονες αναζήτησαν την ταυτότητα της διατροφής που χάριζε και χαρίζει στους
Κρητικούς αυτά τα εξαιρετικά ποσοστά καλής υγείας. Έτσι λοιπόν σήµερα έχουµε στα χέρια µας
έναν ιδιαίτερα αξιόλογο αριθµό από αξιόπιστες µελέτες που αποδεικνύουν ότι µια διατροφή
πλούσια σε δηµητριακά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, φασόλια, ψάρι και κρασί είναι το
καλύτερο δώρο που µπορούµε να κάνουµε στον εαυτό µας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ
Μεσογειακή, κρητική, ελληνική, διατροφή, διαίτα, καρδιαγγειακά νοσήµατα, καρκίνος, µακροζωία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι διάφορες περιοχές της Μεσογείου διαθέτουν τις δικές τους ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες.
Ωστόσο, όπως επισηµαίνουν οι ειδικοί, η αποκαλούµενη µεσογειακή δίαιτα αποτελεί µύθο καθώς
οι διαφορές του τρόπου διατροφής µεταξύ των λαών της Μεσογείου είναι κάτι παραπάνω από
χτυπητές. Παράδειγµα προς µίµηση για υγεία και µακροζωία αποτελούν, σύµφωνα µε όλες τις
έρευνες, οι Κρήτες. Οι έρευνες έδειξαν ότι το µοντέλο διατροφής που προφυλάσσει από
εµφράγµατα του µυοκαρδίου καθώς και από διάφορες µορφές καρκίνου είναι εκείνο που
ακολουθούσε ο αγροτικός πληθυσµός της Κρήτης. Λιτή διατροφή, πλούσια σε χορταρικά,
φρούτα, ζυµωτό µαύρο ψωµί, αγνό τυρί, τροφές µαγειρεµένες µε ελαιόλαδο. Σηµαντικός
παράγοντας για την καλή υγεία του πληθυσµού της Κρήτης αποτελούσε επίσης η σωµατική
άσκηση. ∆εκατρία χιλιόµετρα περπάτηµα την ηµέρα ήταν ο φυσικός τρόπος άσκησης των
Κρητών. Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τα στοιχεία, άλλοι λαοί της Μεσογείου όπως οι Ισπανοί ή οι
Ιταλοί δεν καταναλώνουν περισσότερα από 15-20 γραµµάρια ελαιόλαδου την ηµέρα όταν η
κατανάλωσή του από τους Κρήτες ξεπερνά τα 70 γραµµάρια ηµερησίως ενώ η διατροφή τους
περιέχει σε πολύ µεγαλύτερα ποσοστά πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. ∆εν είναι λοιπόν σωστό να
γίνεται λοιπόν λόγος για µεσογειακή δίαιτα αλλά για ελληνική και δη για Κρητική.
Οι διατροφικές συνήθειες που συναντώνται σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου έχουν πολλά
κοινά χαρακτηριστικά, τα περισσότερα από τα οποία πηγάζουν από το γεγονός ότι σε όλες το
ελαιόλαδο κατέχει κεντρική θέση. Το παρθένο ελαιόλαδο είναι σηµαντικό όχι µόνο για την άµεση
ευεργετική του επίδραση στην υγεία, αλλά γιατί συνδέεται µε τη κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων
λαχανικών και οσπρίων, σε σαλάτες ή ως µαγειρευµένη τροφή.
Στην ελληνική παραλλαγή της µεσογειακής διατροφής βασίστηκαν οι πρώτες, καθώς και
πρόσφατες µελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν τα ευεργετικά αποτελέσµατα της µεσογειακής
διατροφής. Οι µελέτες αυτές αναφέρονται κυρίως σε στοιχεία από τον ελληνικό πληθυσµό.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει µε λεπτοµέρεια το µοντέλο της µεσογειακής
διατροφής καθώς και τις πιο σηµαντικές και αξιόπιστες µελέτες που αποδεικνύουν τα οφέλη της
για την υγεία του ανθρώπου.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι όταν µιλάµε για µεσογειακή διατροφή αναφερόµαστε σε µια ιστορία
που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Η κρητική διατροφή ξεκινά από πολύ παλιά, ακόµη και πριν
από την νεολιθική εποχή. Από τα ευρήµατα των αρχαιολογικών ανασκαφών φαίνεται πως οι
αρχαίοι Κρήτες, οι Μινωίτες, κατανάλωναν τα ίδια σχεδόν προϊόντα που καταναλώνει και ο
σηµερινός Κρητικός. Στα ανάκτορα της µινωικής εποχής βρέθηκαν µεγάλα πιθάρια για το λάδι της
ελιάς, τους δηµητριακούς καρπούς, τα όσπρια και το µέλι. Και στις διάφορες εικονογραφηµένες
µαρτυρίες βλέπουµε τον απίθανο κόσµο των κρητικών φυτών και βοτάνων. Καθώς περνούσαν οι
αιώνες, η κρητική κουζίνα συγκέντρωνε τη γνώση και την εµπειρία που µεταδιδόταν από γενιά σε
γενιά. Στα βυζαντινά χρόνια οι Κρητικοί διατηρούν τις συνήθειές τους και µέσα στους αιώνες
φτάνουµε στο σήµερα. Τα τελευταία χρόνια, µετά την αναγνώριση του ευεργετικού
αποτελέσµατος της «κρητικής δίαιτας», κάποιοι επιστηµονικοί κύκλοι άλλαξαν το όνοµα σε
«µεσογειακή δίαιτα» µε προφανείς οικονοµικούς σκοπούς. Όµως για να µην περιοριστούµε στον
όρο «κρητική διατροφή» αναφέρουµε ο Πλάτων στην «Πολιτεία» συνιστά στους νέους λιτή
διατροφή από ψωµί, ελιές, τυρί, βολβούς και λάχανα. Την ίδια εποχή που όλος ο κόσµος
εστερείτο αισθητικής στο θέµα της διατροφής και δεν έδινε σηµασία στη γεύση, οι Έλληνες
χρησιµοποιούσαν 70 είδη ψωµιού.1
Το 1986 ο επιδηµιολόγος Henri Blackburn έγραφε: «επιτρέψτε µου να σας περιγράψω τον
άνθρωπο που ζει στο νησί της Κρήτης. Είναι ή κτηνοτρόφος ή αγρότης. Πηγαίνει στη δουλειά του
περπατώντας στο γλυκό φως της Κρήτης, ανάµεσα στα τζιτζίκια που τραγουδούν, µέσα στη
γαλήνη της γης του. Όταν τελειώνει το µεροκάµατο, αναπαύεται κουβεντιάζοντας µε τους
κουµπάρους του στο καφενείο του χωριού, πίνοντας λεµονάδα και στρίβοντας το τσιγάρο που
έχει στρίψει µόνος του. Αφού φάει το µεσηµεριανό στο σπίτι του και πάρει κι έναν υπνάκο,
ξαναφεύγει φρέσκος κι ευδιάθετος για να αποτελειώσει τη δουλειά της µέρας.
Το σπιτικό του φαγητό αποτελείται από µελιτζάνες, µανιτάρια, τραγανά λαχανικά και ψωµί
βουτηγµένο στο ελαιόλαδο. Μία φορά την εβδοµάδα θα φάει λίγο αρνάκι ή κοτόπουλο, δυο φορές
την εβδοµάδα θα φάει ψάρι. Άλλα ζεστά φαγητά του είναι τα όσπρια, µαγειρεµένα µε κρέας ή
σκέτα µε καρυκεύµατα. Το κύριο φαγητό συνοδεύεται από µια σαλάτα, χουρµάδες, γλυκά µε
σιρόπι, ξηρούς καρπούς ή φρέσκα φρούτα. Το τοπικό κρασί συµπληρώνει αυτό το ποικίλο και
γευστικό διαιτολόγιο. Το γιορταστικό οικογενειακό δείπνο γίνεται το σαββατόβραδο µαζί µε
συγγενείς και φίλους. Το γλέντι καταλήγει σε µεταµεσονύκτιο χορό στο φεγγαρόφωτο. Την
Κυριακή πηγαίνει στην εκκλησία µαζί µε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ακούει το κήρυγµα και
επιστρέφει στο σπίτι για ένα ήσυχο απόγευµα που το περνάει µε τη συντροφιά της οικογένειας
του απολαµβάνοντας τη µυρωδιά του κρέατος που ψήνεται, αρωµατισµένο µε διάφορα
χορταρικά, πάνω στα κάρβουνα. Μέσα στο αρµονικό αλλά άγριο τοπίο της πατρίδας του, ο
Κρητικός νιώθει ασφαλής.
Απολαµβάνει τους φυσικούς και κυκλικούς ρυθµούς της κουλτούρας του: τη δουλειά και την
ανάπαυση, την αποµόνωση και τη συντροφικότητα, τη σοβαρότητα και την ευθυµία, τη ρουτίνα
και το γλέντι. Στα γεράµατα του, λιάζεται στο χρυσό φως της δύσης. Είναι ωραίος, τραχύς,
αξιαγάπητος και αρρενωπός. ∆ιατρέχει τον µικρότερο να πάθει στεφανιαίο επεισόδιο, έχει το
χαµηλότερο ποσοστό θνησιµότητας και τη µεγαλύτερη µακροβιότητα στον δυτικό κόσµο»
Ο Henri Blackburn είχε άραγε ανακαλύψει ξανά το κρητικό θαύµα, πράγµα που δεν είχε συµβεί
στον αιώνα µας εξαιτίας της κυριαρχίας της οικονοµίας;2
Μολονότι η µεσογειακή διατροφή πρωτοδηµοσιεύθηκε το 1945 από τον Αµερικανό γιατρό Ancel
Keys ο οποίος εργαζόταν στο Salerno της Ιταλίας, κατάφερε να γίνει ευρέως γνωστή και να
παρουσιαστεί µε κατανοητό και επιστηµονικό τρόπο το 1995 από τον Dr. Walter Willett της
σχολής ∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου του Harvard3. Συγκεκριµένα διατυπώθηκε η άποψη
ότι η µεσογειακή διατροφή βασίζεται σε µορφές φαγητού χαρακτηριστικές κυρίως στην Κρήτη
αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στην Νότια Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας του 60.
Αυτή η δίαιτα σε συνδυασµό µε συστηµατική σωµατική άσκηση δίνει έµφαση σε τροφές φυτικής
προέλευσης, φρέσκα φρούτα για επιδόρπιο, ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών, γαλακτοκοµικά
προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι), ψάρι και κοτόπουλο σε χαµηλή έως µέτρια κατανάλωση, έως
4 αυγά εβδοµαδιαία , κόκκινο κρέας σε χαµηλή κατανάλωση καθώς και χαµηλή έως µέτρια
1

Serge Renaud, Η Μεσογειακή διατροφή: Κρητική δίαιτα, εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα (2001)
Blackburn Henri, “The low risk coronary male”, Am. J. cardiology, 58,1986 , p161
3
Burros, Marian (29 March 1995). "Eating Well
2
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κατανάλωση κρασιού. Σηµειώνεται επίσης ότι η καθηµερινή ανάγκη σε θερµίδες πρέπει να
καλύπτεται σε ποσοστό 25% - 35% από λιπαρά αλλά µόνο ένα ποσοστό µέχρι 8% να
περιλαµβάνει κορεσµένα λιπαρά.4. Επίσης γίνονται αναφορές ότι η δίαιτα εκτός από το ότι είναι
χαµηλή σε κορεσµένα είναι και υψηλή σε µονοακόρεστα και φυτικές ίνες. Μάλιστα εκείνη την
εποχή διατυπώνεται και µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεωρία που αργότερα έγινε γνωστή και ως
Γαλλικό παράδοξο5. Συγκεκριµένα τίθεται το ερώτηµα πως γίνεται οι άνθρωποι που ζουν στην
λεκάνη της Μεσογείου να καταναλώνουν µεγάλες συγκριτικά ποσότητες λιπαρών και παρ’ όλα
αυτά να έχουν πολύ χαµηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων συγκριτικά µε τους
ανθρώπους που ακολουθούν το Αµερικανικό µοντέλο διατροφής. Η εξήγηση ήρθε µε τη
διαπίστωση ότι η µεσογειακή διατροφή περιλαµβάνει µέτρια κατανάλωση κρασιού αλλά και
αρκετά υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου το οποίο αντικαθιστά τα ζωικά λιπαρά και οδηγεί σε
µείωση της χοληστερόλης στο αίµα.6
H µεγάλη όµως σύνδεση της διατροφής µε την υγεία αποδείχτηκε επιστηµονικά κατά τον
περασµένο αιώνα µε τις διεθνείς µελέτες που έγιναν όπως η Μελέτη των Επτά Χωρών και η
µελέτη «Lyon heart».

Η έρευνα των επτά χωρών για τη µεσογειακή διατροφή
Η έρευνα των Επτά Χωρών7 ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '40 από τις ΗΠΑ - εµπνευστής
και δηµιουργός της ήταν ο διάσηµος καθηγητής Ανσελ Κις, ο «Mr Cholesterol» όπως τον
αποκαλούσαν οι Αµερικανοί, καθώς ήταν ο πρώτος εκφραστής της σύνδεσης «διατροφή-καρδιά»
αλλά και εκείνης µεταξύ της χοληστερόλης µε τη στεφανιαία νόσο. Στη συνέχεια συµπεριέλαβε
άλλες χώρες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικό τρόπο ζωής. Αποτελεί µια κλασική
έρευνα-ορόσηµο, τη µεγαλύτερη σε διάρκεια (είχε διάρκεια 10 χρόνια) από όλες του είδους της,
µαζί µε εκείνη του Φράµιγχαµ των ΗΠΑ. Κάλυψε απαρχής 12.500 άτοµα µεταξύ 40 και 60 ετών.
Παρακολουθήθηκε η υγεία των εθελοντών, κυρίως σε ότι αφορούσε τα καρδιαγγειακά νοσήµατα
αλλά και τις κακοήθειες. Και σήµερα η έρευνα αυτή συνεχίζεται στη χώρα µας από ειδικούς της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπως ο καθηγητής κ. A. Καφάτος.

Στην έρευνα συµπεριελήφθη και η Ελλάδα κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Αραβανή. Πώς ελήφθη
αυτή η πρωτοβουλία; H εξιστόρηση του ίδιου του καθηγητή δίνει την καλύτερη απάντηση: «Όταν
έφυγα από την Ελλάδα για τις ΗΠΑ, νεότατος γιατρός ων, δεν είχα ακόµη δει ως φοιτητής αλλά
και ως ασκούµενος περίπτωση εµφράγµατος. Αφού βρέθηκα όµως στις ΗΠΑ για µεταπτυχιακές
σπουδές, κατάλαβα µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα την τροµερή διαφορά στη συχνότητα
εµφάνισης των νοσηµάτων της καρδιάς. Είπα µέσα µου ότι στην Ελλάδα - και κυρίως στην
επαρχιακή Ελλάδα - πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός Θεός σε ότι αφορά την υγεία και ένας
άλλος στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν προστατεύει από τις ασθένειες της καρδιάς τους πολίτες».
4

Mediterranean diet pyramid: a cultural model for healthy eating". American Journal of Clinical Nutrition
61: 1402S–1406S. June 1995.
5
Bruno Simini, "Serge Renaud: from French paradox to Cretan miracle" The Lancet 355:9197:48 (1
January 2000)
6
Mayo Clinic. "Olive Oil: Which Type Is Best?." ScienceDaily 14 August 2007. 19 November 2007
7
Keys Ancel, “How to eat and stay well, the Mediterranean way” New York: Doubleday Co. Inc, 1975
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Ο κ. Αραβανής πληροφορήθηκε από συναδέλφους του στη Νέα Υόρκη ότι µια νέα επιδηµιολογική
έρευνα που εξετάζει τη σύνδεση της διατροφής µε τα καρδιακά νοσήµατα ξεκινά στη Μινεσότα
από τον Ανσελ Κις. «Πράγµατι ο Κις το 1947 είχε ξεκινήσει την έρευνα µε µία πρώτη οµάδα την
οποία αποτελούσαν εργάτες σιδηροδρόµων. Τον συνάντησα στην Ουάσιγκτον το 1954 µε την
ευκαιρία του δεύτερου Παγκοσµίου Συνεδρίου Καρδιολογίας. Ήταν ένας καλοσυνάτος, πολύ
ευγενής και έξυπνος άνθρωπος, µε χιούµορ. Του εξήγησα τι συνέβαινε στην Ελλάδα - αν και ο
ίδιος ήταν ως έναν βαθµό κατατοπισµένος για την κατάσταση από Ιταλούς συναδέλφους.
Συναντηθήκαµε ξανά έναν χρόνο αργότερα σε συνέδριο της Αµερικανικής Ιατρικής Εταιρείας στο
Σικάγο, όπου και συµφωνήθηκε η Ελλάδα να περιληφθεί στην έρευνα, καθώς διέθετε ιδιαίτερα
διατροφικά χαρακτηριστικά που δηµιουργούν ενδιαφέρον. Στην έρευνα περιελήφθησαν επίσης η
Ιταλία, η Ολλανδία, η τότε Γιουγκοσλαβία - νυν Σερβία, η Φινλανδία, η Ιαπωνία».
H επιλογή του δείγµατος στην Ελλάδα έγινε µε το εξής σκεπτικό: οι περιοχές έπρεπε να είναι
µακριά από το κέντρο, ώστε να µην έχουν την επίδραση της ζωής του κέντρου - αν και η Αθήνα
είχε τότε ένα πρόσωπο που µε τα σηµερινά δεδοµένα θα την έκανε να χαρακτηρίζεται χωριό. «Αν
και τα χαρακτηριστικά της ζωής και της διατροφής των Ελλήνων στην ύπαιθρο ήταν τότε περίπου
τα ίδια, σκεφθήκαµε να φθάσουµε στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο, την Κρήτη. Ήταν ήδη γνωστό
ότι στην Κρήτη η διατροφή ήταν µια τυπική διατροφή επαρχιακού λαού µε µεγάλη κατανάλωση
λαδιού σε συνδυασµό µε σκληρή αγροτική εργασία - σωµατική άσκηση σε καθηµερινή βάση. H
θερµιδική κατανάλωση των Κρητών για το έργο τους δεν ήταν µεγάλη. Χαρακτηριζόταν από
αρκετό λίπος - κάνοντας όµως λόγο για λίπος, εννοούµε λάδι».
Επελέγη τελικώς µια αγροτική περιοχή 50 χλµ. έξω από το Ηράκλειο, το Καστέλλι Πεδιάδας. Το
δείγµα ήταν της τάξεως των 620 ατόµων στην Κρήτη και έναν χρόνο αργότερα που ξεκίνησε η
έρευνα και στην Κέρκυρα - σε µια περιοχή 45 χλµ. έξω από την πόλη της Κέρκυρας περιελήφθησαν άλλα τόσα άτοµα. «Τον δεύτερο χρόνο επελέγη κάποιο από τα Επτάνησα, καθώς
το σκεπτικό ήταν ότι επειδή η περιοχή δεν είχε βρεθεί υπό τον τουρκικό ζυγό και είχε έλθει από
πολύ νωρίς σε επαφή µε την Ευρώπη, ίσως είχαν εµφανιστεί αλλαγές σε κάποιες
συµπεριφορές». Ωστόσο απεδείχθη ότι ούτε ο πληθυσµός της Κέρκυρας εµφάνιζε διαφορές σε
σύγκριση µε τους υπόλοιπους επαρχιακούς πληθυσµούς στη διατροφή ή στην άσκηση. Τα
συνολικά 1.250 αυτά άτοµα είχαν έκτοτε ετήσια παρακολούθηση σε ότι αφορούσε την καταγραφή
τυχόν ασθενειών και πενταετή πλήρη επανεξέταση.
Από τη µεγάλη αυτή έρευνα προέκυψε - κυρίως σε ότι αφορούσε το δείγµα της Κρήτης, αφού οι
Κρητικοί ήταν και οι πιο συνεπείς στην εξέτασή τους επί τόσα έτη - ότι ο τρόπος ζωής των
κατοίκων της Μεγαλονήσου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µακροζωίας. Από τα 620 άτοµα στην
Κρήτη ζούσαν ως πέρυσι 154. Φάνηκε ότι από όλες τις χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα ο
πληθυσµός της Κρήτης είχε τη µικρότερη νοσηρότητα και θνησιµότητα από καρδιαγγειακές
παθήσεις. Οι διαφορές ήταν τόσες που όλοι έκαναν λόγο για «φαινόµενο Κρήτης». Το φαινόµενο
αυτό απεδόθη στη διατροφή και στον γενικότερο τρόπο ζωής.8
Τα αποτελέσµατα της έρευνας
Η έρευνα των Επτά Χωρών προσέφερε στην επιστηµονική - και µη - κοινότητα έναν διάσηµο όρο.
Αυτόν της «µεσογειακής διατροφής». Πρόκειται για τον πλέον προσφιλή όρο που έχει
χρησιµοποιηθεί σε ό,τι αφορά τη διατροφή µέσα από την ατελείωτη λίστα των περισσότερων από
2.000 συνταγών και «συνταγολογίων» που έχουν κυκλοφορήσει. «Και αυτό συνέβη επειδή
πράγµατι η έννοια της µεσογειακής διατροφής είχε αντικειµενική αξία. H διατροφή αυτή µπορεί να
έχει πολύ λίπος - αλλά πρόκειται για ελαιόλαδο, το οποίο ως γνωστό έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά: δεν αυξάνει τη χοληστερόλη, έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες χάρη στην
περιεκτικότητά του σε βιταµίνη E. Περιέχει συγχρόνως φρούτα και λαχανικά µε πολλές ίνες, λίγο
κόκκινο κρέας και γαλακτοκοµικά προϊόντα µε µέτρο. Με µέτρο στη διατροφή αυτή γίνεται και η
κατανάλωση κρασιού». Συγχρόνως το δεύτερο «µυστικό» της µακροζωίας των µεσογειακών
λαών και δη των Κρητών ήταν η σκληρή άσκηση. «Οι θερµίδες που κατανάλωναν οι άνθρωποι
αυτοί ενώ εργάζονταν τόσο σκληρά ήταν 2.500-2.800. Γι' αυτό και ο δείκτης υποδορίου λίπους
τους ήταν πολύ χαµηλός σε σύγκριση µε τους άλλους λαούς που εξετάστηκαν».
Από την έρευνα προέκυψε όµως και µια δεύτερη πρωτιά. Μαζί µε τον όρο της µεσογειακής
δίαιτας εισήχθη για πρώτη φορά και εκείνος του παράγοντα κινδύνου. Ο όρος αυτός
πρωτοεµφανίστηκε το 1961 συγχρόνως σε δύο έγκριτα αµερικανικά επιστηµονικά έντυπα: στο
8

Keys Ancel, “Seven Countries. A multirative analysis of death and coronary heart disease”, Harvard
University Press. Cambridge, 1980.
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«JAMA» («Journal of the American Medical Association») και στο «Circulation». Στο ένα έντυπο
εισήχθη µέσω της έρευνας των Επτά Χωρών ως προδιαθετικός παράγοντας (pre-desposing
factor) για τη νόσο και στο δεύτερο µέσω της µελέτης του Φράµιγχαµ ως παράγοντας κινδύνου
(risk factor). H µελέτη του Φράµιγχαµ αποτελεί τη δεύτερη εκτενή διαχρονική επιδηµιολογική
έρευνα. ∆ιεξήχθη σε πληθυσµό της περιοχής του Φράµιγχαµ της Μασαχουσέτης, µε τη διαφορά
ότι στην έρευνα αυτή σε σύγκριση µε εκείνη των Επτά Χωρών συµµετείχαν και γυναίκες.
Όπως έδειξε η έρευνα των Επτά Χωρών, από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για εµφάνιση
στεφανιαίας νόσου - υπέρταση, υπερχοληστερολαιµία, παχυσαρκία, κάπνισµα, ακινησία,
διαβήτης - η ύπαρξη µόνο ενός δεν είναι τόσο επιβαρυντική για την υγεία. «Ο συνδυασµός ή
αλλιώς η "µαφία των παραγόντων", έστω και αν ο καθένας από αυτούς δεν εµφανίζεται σε
µεγάλο βαθµό, είναι αυτός που κάνει τη µεγαλύτερη ζηµιά. Μάλιστα ορισµένοι συνδυασµοί είναι
πιο επιβαρυντικοί από άλλους. Για παράδειγµα, οι διαταραχές των λιποπρωτεϊνών-της
χοληστερόλης-µαζί µε το κάπνισµα αποτελούν πολύ κακό συνδυασµό για την καρδιά. Χειρότερο
όµως όλων φαίνεται να είναι το τρίπτυχο διαταραχές της χοληστερόλης - κάπνισµα - υπέρταση»
λέει ο κ. Αραβανής.
Τα συµπεράσµατα της µακροχρόνιας αυτής έρευνας κάθε άλλο παρά αισιόδοξα µπορούν να
είναι. Ο κόσµος απαλλάχθηκε από τις µεγάλες επιδηµίες του παρελθόντος όπως η πανούκλα ή η
διφθερίτιδα αλλά γνώρισε νέες µεγάλες «επιδηµίες» µη µεταδοτικών ασθενειών. Τα
καρδιαγγειακά νοσήµατα αποτελούν σήµερα τον υπ' αριθµόν 1 δολοφόνο του σύγχρονου
κόσµου. Τα νοσήµατα αυτά τα οποία ήταν άγνωστα στην Ελλάδα του παρελθόντος, αποτελούν
σήµερα τους πιο µεγάλους εχθρούς της υγείας των Ελλήνων. «Παρά την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί και στον τοµέα της έρευνας και της αντιµετώπισης των νοσηµάτων της καρδιάς και των
αγγείων, η συχνότητα εµφάνισής τους σε παγκόσµιο επίπεδο και στη χώρα µας συνεχώς
αυξάνεται. H παρεµβατική καρδιολογία µπορεί να έχει προσφέρει πολλές λύσεις - σε πολλές
περιπτώσεις να έχει σώσει τη ζωή ασθενών -, το µεγάλο στοίχηµα όµως σήµερα για όλους είναι
να µη φθάσουµε στο χειρουργείο. Να απαλείψουµε τα προβλήµατα καρδιάς, που αποτελούν έναν
από τους µεγαλύτερους εχθρούς της υγείας του σύγχρονου κόσµου» καταλήγει ο κ. Αραβανής.
Τα λόγια αυτά, που ανήκουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παρακολουθήσει σε βάθος - χρόνου
και όχι µόνο - τις καρδιακές παθήσεις στον ελληνικό πληθυσµό, δεν χωρούν περαιτέρω
σχολιασµό.

Η µελέτη του Lyon Heart
Μια από τις πιο πρόσφατες σηµαντικές έρευνες στο θέµα αυτό είναι η Μελέτη Lyon Heart9, τα
αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύθηκαν στο Lancet, στο American Journal of Clinical Nutrition
και στο Circulation. Τα ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία σχετικά µε τη σπουδαιότητα που έχει η
διαιτητική παρέµβαση σε ασθενείς µε υψηλό κίνδυνο για νόσο της στεφανιαίας παρουσίασε ο
καθηγητής Steven Fazio από το Vanderbilt University Medical Center του Nashville (ΗΠΑ).
Για τη µελέτη αυτή, 605 ασθενείς που είχαν υποστεί έµφραγµα του µυοκαρδίου χωρίστηκαν
τυχαία σε δύο οµάδες: η µια ακολουθούσε δίαιτα µεσογειακού τύπου εµπλουτισµένη µε άλφαλινολενικό οξύ και η άλλη διατροφή πρώτης βαθµίδας της American Heart Association, ενώ και οι
δύο εξακολουθούσαν την ενδεδειγµένη φαρµακευτική αγωγή. Έπειτα από διάστηµα τεσσάρων
ετών, αν και δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα λιπίδια και τις λιποπρωτεΐνες του πλάσµατος, η
οµάδα που ακολουθούσε διατροφή µεσογειακού τύπου παρουσίασε µια µείωση κατά 70% στους
θανάτους από καρδιά και στα µη θανατηφόρα εµφράγµατα του µυοκαρδίου.
Τα πολύ σηµαντικά αυτά ευρήµατα δείχνουν ότι µια αποτελεσµατική στρατηγική για τη µείωση
των θανάτων από καρδιαγγειακά θα πρέπει πρωτίστως να περιλαµβάνει ένα
καρδιοπροστατευτικό διαιτολόγιο.10

9

"Lyon Diet Heart Study".
de Lorgeril M, Salen P, Martin JL, Monjaud I, Delaye J, Mamelle N. (1999). "Mediterranean diet,
traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report
of the Lyon Diet Heart Study". Circulation 99 (6): 779–85. PMID 9989963.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Η παραδοσιακή µεσογειακή διατροφή, και ιδιαίτερα η ελληνική παραλλαγή της, µπορεί να
θεωρηθεί ότι έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά11:
1. Ψηλή περιεκτικότητα σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα (κυρίως ελαιόλαδο) και χαµηλή
περιεκτικότητα σε κορεσµένα λίπη
2. Μεγάλη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων και δηµητριακών ολικής αλέσεως
3. Μέτρια έως µεγάλη κατανάλωση ψαριών
4. Χαµηλή κατανάλωση κρέατος και προϊόντων που προέρχονται από το κρέας
5. Χαµηλή έως µέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων
6. Ήπια κατανάλωση αιθανόλης (αλκοόλ) κυρίως µε τη µορφή κρασιού που λαµβάνεται στα
γεύµατα

Στην παραδοσιακή ελληνική διατροφή, γεύµατα όπως οι σούπες και οι σαλάτες περιλαµβάνουν
µεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, οσπρίων και λαχανικών και συνοδεύονται από µεγάλες
ποσότητες ψωµιού ολικής αλέσεως. Η πρόσληψη γάλακτος είναι µέτρια, αλλά η κατανάλωση
τυριού και, σε µικρότερο βαθµό, γιαουρτιού είναι υψηλή. Η φέτα προστίθεται συνήθως στις
σαλάτες και συνοδεύει τα µαγειρευµένα λαχανικά. Το κρέας, ήταν κάποτε ακριβό και η
κατανάλωση του σπάνια. Η κατανάλωση ψαριών ήταν συνάρτηση της απόστασης από τη
θάλασσα. Το κρασί καταναλώνεται µε µέτρο και σχεδόν πάντοτε κατά τη διάρκεια των γευµάτων.
Η µεγάλη κατανάλωση λαχανικών, φρέσκων φρούτων και ειδικότερα η κατανάλωση ελαιολάδου
σε συνδυασµό µε λαχανικά και όσπρια, µπορεί να προσφέρει σε µεγάλο βαθµό προστασία από
ένα µεγάλο φάσµα χρόνιων νοσηµάτων. 12
Ο όρος «µεσογειακή διατροφή» βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες και παραδόσεις της
Κρήτης και της Νοτίου Ιταλίας την περίοδο του 1960 και αποδίδεται σχηµατικά µε τη µορφή
πυραµίδας για να χαρακτηρίσει έτσι την απαιτούµενη ποσότητα σε µηνιαία, εβδοµαδιαία και
καθηµερινή βάση των ειδών διατροφής.
H Πυραµίδα τροφίµων αναπτύχθηκε από τα Υπουργεία Γεωργίας και Υγείας των ΗΠΑ µε σκοπό
να χρησιµοποιηθεί ως οπτικό εργαλείο για υγιεινή διατροφή. Η Πυραµίδα βασίζεται σε
επιστηµονικά στοιχεία διαιτητικών προσλήψεων, θρεπτικών συστατικών σε διάφορα τρόφιµα και
τρόπους επιλογής τροφίµων για διατήρηση της υγείας.
Αν αναλύσουµε την πυραµίδα θα δούµε ότι παρουσιάζει φαγητά από όλες τις βασικές οµάδες
τροφίµων, χωρισµένα σε πατώµατα 13
Σηµείωση: Μια µικροµερίδα αντιστοιχεί περίπου στο µισό της µερίδας που καθορίζουν οι
αγορανοµικές διατάξεις

11
12

"Get your Meds: the Mediterranean Diet and Health", Ellen Gooch, Epikouria Magazine, Fall 2005

«Άρθρο της κας Αντωνίας Τριχοπούλου (Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών)»
13

Ανώτατο Ειδικό Επιστηµονικό Συµβούλιο Υγείας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
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Τα συστατικά της κρητικής δίαιτας
∆ηµητριακά, ψωµί και φρυγανιές ολικής αλέσεως, ανεπεξέργαστα ζυµαρικά και µη
αποφλοιωµένο ρύζι (8 µικροµερίδες): αυτή η οµάδα τροφίµων αποτελεί τη βάση της πυραµίδας
και τα τρόφιµα που την απαρτίζουν θα πρέπει να καταναλώνονται καθηµερινά. Τα τρόφιµα αυτά
µπορεί να συµπεριλαµβάνονται τόσο σε κάποιο κύριο ή ενδιάµεσο γεύµα µας είναι πλούσια σε
βιταµίνες του συµπλέγµατος Β και συµµετέχουν στο µεταβολισµό, την παραγωγή ενέργειας και
την καλή λειτουργία του νευρικού µας συστήµατος.
Φρούτα κα λαχανικά (9 µικροµερίδες): θα πρέπει να καταναλώνονται καθηµερινά καθώς µας
προσφέρουν πολύτιµες βιταµίνες όπως η βιταµίνη C και Α (συγκεκριµένα β-καροτένιο),
λυκοπένιο, φυλλικό οξύ και βιταµίνη Κ συµβάλλοντας στην αντιοξειδωτική προστασία του
οργανισµού, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος, τη διατήρηση της οµοκυστείνης σε
φυσιολογικά επίπεδα (η οµοκυστείνη όταν αυξάνεται στο αίµα είναι υπεύθυνη για την καταστροφή
του ενδοθηλίου και τον κίνδυνο καρδιαγγεικού νοσήµατος) και την οµαλή πήξη του αίµατος.
Σύµφωνα µε το πρότυπο της Κρητικής δίαιτας, είναι απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον 30
γραµµαρίων διαιτητικών ινών ηµερησίως και 400 γραµµαρίων φρούτων και λαχανικών. Το
ανησυχητικό είναι ότι και στη χώρα µας οι σύγχρονοι έφηβοι, θεωρώντας ξεπερασµένα τα
παραδοσιακά ελληνικά και υγιεινά διατροφικά µοντέλα, δεν λαµβάνουν περισσότερα από 300
γραµµάρια φρούτων και λαχανικών ηµερησίως.
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Χόρτα:Έχουν πλέον επιβεβαιωθεί οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες ενός αγαπητού χόρτου της
ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, της τσουκνίδας. ∆ρα προληπτικά κατά της ανάπτυξης των
καρκινικών κυττάρων και κατά των καρδιαγγειακών νοσηµάτων αφού είναι πλούσια σε καροτίνη
Β. Η γλιστρίδα (αντράκλα), σύµφωνα µε διατροφικές µελέτες, είναι πλούσια σε λινολενικό οξύ, το
οποίο αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για το χαµηλό ποσοστό
καρδιοπαθειών των κατοίκων των νοτίων περιοχών της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
ελληνική γη παράγει περισσότερα από 150 βρώσιµα χόρτα. Φανταστείτε πόσα νόστιµα πιάτα
µπορούν να γίνουν µε λίγη φαντασία...
Ελαιόλαδο (κύριο προστιθέµενο λιπίδιο): είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά συστατικά,
µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταµίνη Ε προστατεύοντας τον οργανισµό µας από τις ελεύθερες
ρίζες, τις καρδιαγγειακές παθήσεις ενώ επιπλέον τονώνει την άµυνα του οργανισµού. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η προσδοκώµενη διάρκεια ζωής είναι µεγαλύτερη στην Ελλάδα από ότι στη
Βόρεια Ευρώπη, παρά τον σταθερά µεγαλύτερο αριθµό καπνιστών. Στην Κρητική δίαιτα το
ελαιόλαδο αποτελεί την κύρια πηγή του λίπους της συνολικής ενέργειας που λαµβάνεται
ηµερησίως σε ποσοστό που φθάνει το 27%. Τουλάχιστον 70 γραµµάρια ελαιόλαδου την ηµέρα
δηµιουργούν ασπίδα για την καρδιά µας.
Όσπρια: θα πρέπει να καταναλώνονται έως και 2 φορές την εβδοµάδα διότι είναι πλούσια σε
πληθώρα βιταµινών όπως νιασίνη, φυλλικό, Β6 και βιοτίνη. Τα όσπρια µαγειρεµένα µε ελαιόλαδο,
όπως συνηθίζεται στην ελληνική κουζίνα, δηµιουργούν εύγευστα πιάτα τα οποία συγχρόνως
παρέχουν πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία και βιταµίνες. Ιδιαίτερος λόγος χρειάζεται να γίνει για τις
νόστιµες αλλά και «ύποπτες» για εµφάνιση διαβήτη τύπου 2 πατάτες. Στις διατροφικές οδηγίες
στη χώρα µας η κατανάλωση της πατάτας συστήνεται λίγες φορές την εβδοµάδα. Αποτελεί πηγή
βιταµίνης C αλλά, όπως συµβαίνει και µε το λευκό ψωµί, δίνει γρήγορα ποσότητες γλυκόζης µετά
την κατανάλωσή της.
Ξηροί καρποί (µε µέτρο): η κατανάλωση τους µε µέτρο µπορεί να αποτελέσει µια άριστη επιλογή
για κάποιο ενδιάµεσο σνακ αφού είναι πλούσιοι σε βιταµίνη Ε προσφέροντας αντιοξειδωτική
προστασία και «κόβουν» την όρεξη
Ψάρια, πουλερικά, αυγά, γαλακτοκοµικά: αυτά τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης θα πρέπει να
καταναλώνονται 2-3 φορές την εβδοµάδα (µε εξαίρεση τα γαλακτοκοµικά που θα πρέπει να
καταναλώνονται καθηµερινά) καθώς είναι πλούσια σε µια µεγάλη ποικιλία βιταµινών του
συµπλέγµατος Β (Β1, Β3, Β6, Β12, βιοτίνη και παντοθενικό), σε βιταµίνη Α και D. Όλες αυτές οι
βιταµίνες συµµετέχουν στο µεταβολισµό, την παραγωγή ενέργειας και την καλή λειτουργία του
νευρικού συστήµατος, την καλή υγεία των ερυθρών αιµοσφαιρίων, την παραγωγή διαφόρων
ορµονών, την όραση, την αντιοξειδωτική προστασία, την καλή δόµηση των οστών ενώ φαίνεται
να έχουν (κυρίως τα ψάρια) και αντιθροµβωτική, αντιφλεγµονώδη, αντιυπερτασική και
υποτριγλυκεριδαιµική δράση. Το ψάρι και ιδιαίτερα τα λιπαρά ψάρια αποτελούσαν βασική τροφή
των Κρητών και µπορούν να βρεθούν σε αφθονία σε µια χώρα όπως η δική µας. Εκτός από
πρωτεΐνη άριστης ποιότητας, τα ψάρια προσφέρουν τα ω-3 λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα
για τη σωµατική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών και για την πρόληψη των χρονίων
νοσηµάτων. Τα µικρά ψάρια είναι επίσης πολύ καλές πηγές ασβεστίου.
Κόκκινο κρέας: αν και είναι απαραίτητο τρόφιµο για την υγεία, ωστόσο δεν θα πρέπει να
καταναλώνεται πάνω από µια φορά την εβδοµάδα. Η σηµασία του έγκειται στη υψηλή
περιεκτικότητα του µεταξύ άλλων στη βιταµίνη Β12, η οποία είναι υπεύθυνη για την ωρίµανση
των ερυθροκυττάρων και τη διατήρηση της οµοκυστείνης σε φυσιολογικά επίπεδα. Η ανεπάρκεια
Β12 που παρατηρείται κυρίως σε χορτοφάγους σχετίζεται συνήθων µε µεγαλοβλαστική αναιµία
και κάποιες µορφές νευροπάθειας. Το αγαπηµένο στους περισσότερους κόκκινο κρέας αλλά και
τα αβγά και το τυρί µπορεί να είναι πλούσια σε βιταµίνες (D, Β1, Β2, Β6, φυλλικό οξύ, βιοτίνη)
αλλά µας «φορτώνουν» παράλληλα µε κορεσµένα λίπη, υπαίτια για αθηρωµάτωσή,
καρδιαγγειακά νοσήµατα, ακόµη και καρκίνο. Στους Κρήτες αγρότες τα κορεσµένα λίπη δεν
αποτελούσαν περισσότερο από το 7% της ηµερήσιας ενέργειας. Στη διατροφή ενός σύγχρονου
εφήβου τα κορεσµένα λίπη αποτελούν τουλάχιστον το 15% της ηµερήσιας ενέργειας.
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Κόκκινο κρασί: η µέτρια κατανάλωση του προσφέρει άριστη αντιοξειδωτική προστασία αφού
είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά συστατικά όπως οι πολυφαινόλες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η
κατανάλωση κρασιού σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 30 g αιθυλικής αλκοόλης (τρία ποτήρια για
τα περισσότερα οινοπνευµατώδη) την ηµέρα για τους άνδρες και 15 g αιθυλικής αλκοόλης (ένα
και µισό ποτήρι για τα περισσότερα οινοπνευµατώδη) την ηµέρα για τις γυναίκες κατά τη
διάρκεια των γευµάτων είναι περισσότερο ωφέλιµη από την κατανάλωση αποσταγµάτων,
ηδύποτων ή µπύρας εκτός γευµάτων.
Τrans λιπαρά οξέα:Το µεγάλο πλεονέκτηµα της κρητικής δίαιτας ήταν η πλήρης απουσία trans
λιπαρών οξέων, τα οποία χρησιµοποιούνται σήµερα κατά κόρον στη σύγχρονη «πλαστική»
διατροφή µας. Τα βρίσκουµε κυρίως σε πάστες, γλυκά, µακαρονάδες και φαστ-φουντ. Τα
βλαβερά αυτά οξέα στην κρητική δίαιτα δεν περιέχονται ούτε στο 0,1% της ηµερήσιας ενέργειας
ενώ στην Αµερική αποτελούν τουλάχιστον το 4%-5% της ενέργειας ηµερησίως.
Νηστεία:Χαρακτηριστικό της κρητικής δίαιτας, που δεν συναντάται σε καµία άλλη µεσογειακή
χώρα, είναι οι νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Κρήτες ακολουθούσαν πιστά τις νηστείες
που άλλοτε απαγόρευαν την κατανάλωση Θαλασσινών και άλλοτε κρέατος, γαλακτοκοµικών και
αβγών. Γύρω στις 180-200 ηµέρες τον χρόνο βρίσκονταν σε περίοδο νηστείας προσφέροντας
έτσι στον οργανισµό τους την απαραίτητη αποτοξίνωση. Πιστεύοντες και µη πιστεύοντες, λοιπόν,
είναι καλό να ακολουθούν τη νηστεία περισσότερες ηµέρες τον χρόνο από τη... Μεγάλη
Παρασκευή.
Ωστόσο, όσο ωφέλιµη και αν είναι η Μεσογειακή ∆ιατροφή, θα πρέπει να ακολουθείται µε µέτρο
και πάντα σύµφωνα µε τις συστάσεις. Επίσης θα πρέπει να συνδυάζεται µε αυξηµένη φυσική
δραστηριότητα. Η υπερβολική κατανάλωση των παραπάνω τροφίµων µπορεί να οδηγήσει σε
υπερπρόσληψη βιταµινών και ενέργειας που θα οδηγήσουν σε άλλου είδους διατροφικές
διαταραχές και σε αύξηση σωµατικού βάρους. Το χρυσό µέτρο πρέπει να ακολουθείται και σε
αυτή την περίπτωση.14
Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι η ακριβής ποσότητα αλλά και ο ρυθµός κατανάλωσης,
εξαρτάται τόσο από το φύλο, την ηλικία, το ύψος και το σωµατικό βάρος όσο και από την φυσική
δραστηριότητα του κάθε ατόµου και το κλίµα που επικρατεί σε κάθε χώρα.15

Βήµα
Κατανάλωση
τροφής πλούσια
σε ω-3, 1-2 φορές
την εβδοµάδα

Επιλογή
Σολωµός, πέστροφα,
ρέγκα, τόνος,
σαρδέλες, σκουµπρί,
λιναρόσπορος,
σπανάκι, αντράκλα,
συµπληρώµατα
ιχθυελαίου
Λινέλαιο, λάδι ελιάς,
µαγιονέζα από λάδι
ελιάς

Ανοχή
Οστρακοειδή (εξαιτίας
του κινδύνου
λοιµώξεων, όπως
ηπατίτιδας Α και Β)

Αποφυγή
Τηγανισµένα ψάρια,
ψάρια, από
µολυσµένες πηγές,
ψάρια σε stick

Λάδι από σπόρους
καρδάµου µε υψηλή
περιεκτικότητα σε
ολεϊκό οξύ, ηλιέλαιο, ή
σογιέλαιο

Φρέσκα φρούτα: 3-5
Αυξηµένη
την ηµέρα. Φρέσκα
κατανάλωση
φρέσκων φρούτων λαχανικά: 5-6/ηµέρα.

Χυµός φρούτων (όχι
περισσότερο από 1-2
ποτήρια την ηµέρα)

Αραβοσιτέλαιο, λάδι
από σπόρους
καρδάµου, ηλιέλαιο,
φοινικέλαιο,
φυστικέλαιο, άλλα
έλαια, µαγιονέζα που
δεν γίνεται από λάδι
ελιάς
Λαχανικά και φρούτα
που γαρνίρονται µε
κρέµα, βαριές σάλτσες

Κατανάλωση
φυτικών ελαίων

14

Willet WC, Sacks F , Trichopoulou A : Mediterranean diet pyramid: a cultural model for healthy eating,
Amer J Clin Nutr, 1995, 61, 1402S
15
Τριχοπούλου Α: Πίνακες σύνθεσης τροφίµων και ελληνικών φαγητών, Αθήνα, Υγειονοµική Σχολή
Αθηνών, 1992
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και λαχανικών

Ποικιλία φρούτων

Σόγια, φασόλια,
φακή, φάβα, άλλα
όσπρια, ξηροί καρποί
όλων των ειδών
(αµύγδαλα,
ελαιοκάρυδα,
καρύδια, κ.ά )
Ψάρια, άπαχο κρέας,
Περιορισµός των
κοτόπουλο και
κορεσµένων
λιπαρών οξέων σε γαλοπούλα χωρίς
πέτσα, γαλακτοκο10-20 gr/ηµέρα.
µικά µε χαµηλά
Πρόσληψη µιας
λιπαρά, µαύρη
τουλάχιστον
σοκολάτα, ασπράδια
πηγής υψηλής
αυγών ή
ποιότητας
πρωτεΐνης µε κάθε υποκατάστατο αυγού,
αυγά εµπλουτισµένα
γεύµα
µε ω-3
Μαργαρίνες
Αποφυγή των
εµπλουτισµένες µε
trans λιπαρών
στανόλες
οξέων

Κατανάλωση
καρυδιών και
οσπρίων 1-2
φορές την
εβδοµάδα

Κατανάλωση
περισσότερων
φυτικών ινών: 2030 gr/ηµέρα

Πλήρες ψωµί και
δηµητριακά, βρώµη,
ακατέργαστο ρύζι,
ζυµαρικά κι γλυκά
από ολικής άλεσης
σιτηρά, πατάτες µε το
φλοιό (ψητές,
βραστές στον ατµό)

Πρόσληψη
τουλάχιστον 8
ποτήρια νερού την
ηµέρα

8 ποτήρια µη
χλωριωµένου νερού.
Επιπρόσθετα: γάλα
χωρίς λιπαρά (έως 4
ποτήρια), χυµός
φρούτων (έως 2
ποτήρια), τσάι
(ιδιαίτερα το πράσινο
έως 4 φλιτζάνια),
γιαούρτι χωρίς
λιπαρά και φρέσκα
φρούτα

ξηρά φρούτα, φρούτα
σε κονσέρβα
>Πολύ αλατισµένοι
ξηροί καρποί

ή βούτυρο
Μπαγιάτικοι ή
δύσοσµοι ξηροί
καρποί

Επεξεργασµένα
κρέατα χαµηλά σε
λιπαρά (λουκάνικο,
σαλάµι, κ.ά.), γάλα
2% σε λιπαρά, τυρί
µοτσαρέλλα µε λίγα
λιπαρά, σοκολάτα
γάλακτος, κρόκος
αυγού (3-4 την
εβδοµάδα)

Λιπαρά κρέατα, χήνα,
πάπια, εντόσθια
(συκώτι, νεφροί),
λουκάνικα, µπέικον,
πλήρες γάλα, κρέµα
γάλακτος, τυριά µε
πλήρη περιεκτικότητα
σε λίπος, κρεµώδη
τυριά, ξινή κρέµα,
παγωτό

Φυστικο-βούτυρο
εµπορίου, µπισκότα
(κράκερ) που δεν
περιέχουν λιπαρά,
γλυκά
Ζυµαρικά, λευκό ρύζι,
πουρέ, λαζάνια µε
αυγά

Πρόχειρο φαγητό,
τηγανισµένες πατάτες,
σνακ, γλυκά
(µπισκότα, κέικ, πίτες
κτλ), µαργαρίνες
∆ηµητριακά µε
γλυκαντικές ουσίες,
άσπρο ψωµί, κράκερ,
ζάχαρη, µέλι, σιρόπι,
γλυκά, επεξεργασµένα
τρόφιµα που
παρασκευάζονται µε
λευκό αλεύρι και
ζάχαρη
Αναψυκτικά µε
ζάχαρη, µιλκ σέικ,
αυξηµένη ποσότητα
αλκοόλ

Καφές (κανονικός ή
χωρίς καφεΐνη), γάλα
1% ή 2%, χυµός
φρούτων µε ζάχαρη
(νέκταρ), αφεψήµατα
για τους αθλητές,
αναψυκτικά, αλκοόλ
(έως 1 ποτήρι/ηµέρα
για τις γυναίκες, έως 2
ποτήρια/ ηµέρα για
τους άνδρες)
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Το 41% των θανάτων ανεξαρτήτως ηλικίας στα κράτη µέλη της ΕΕ οφείλονται στις ασθένειες του
κυκλοφορικού συστήµατος, το 25,3% στους καρκίνους και το 8% στις ασθένειες του
αναπνευστικού συστήµατος. Όπως αποδεικνύεται παρακάτω η µεσογειακή διατροφή
προστατεύει σε µεγάλο ποσοστό και από τις τρεις αυτές αιτίες θνησιµότητας.16
Γιατί η Μεσογειακή δίαιτα οδηγεί στη µακροζωία;
Η διατροφή Μεσογειακού τύπου αυξάνει τη διάρκεια ζωής,
µειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακά προβλήµατα και
καρκίνο.
Οι ευεργετικές επιδράσεις της Μεσογειακής δίαιτας για την υγεία της
καρδίας, επισηµάνθηκαν για πρώτη φορά όταν οι επιστήµονες
αντιλήφθηκαν ότι στους πληθυσµούς των Μεσογειακών χωρών, η
συχνότητα των καρδιακών παθήσεων ήταν µικρότερη.
Χαρακτηριστικά στις Μεσογειακές χώρες, για παραδοσιακούς λόγους που έχουν σχέση µε τη
γεωγραφία, το κλίµα και τη γεωργία, οι άνθρωποι προσάρµοσαν τη διατροφή τους, µε
αποτέλεσµα αυτή να είναι είναι χαµηλής περιεκτικότητας σε ζωικά λίπη.
Η χαµηλή περιεκτικότητα της διατροφής σε ζωικά λίπη και κρέας, προστατεύει τον
οργανισµό από την υπερβολική του επιβάρυνση από κορεσµένα λίπη.
Τα κορεσµένα λίπη που προέρχονται από τρόφιµα ζωικής προέλευσης, δηµιουργούν πλάκες
αθηρωµάτωσης στις αρτηρίες. Η αθηρωµάτωση είναι δυνατόν να προκαλέσει στένωση και τέλος
απόφραξη ζωτικών αρτηριών µε ανυπολόγιστες βλάβες στην καρδία.
Το ίδιο φαινόµενο αυτό δεν προκαλείται από τις πολυακόρεστες λιπαρές ουσίες, που
προέρχονται από τρόφιµα του φυτικού βασιλείου.
Μέχρι σήµερα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως όλοι οι παράγοντες για τους οποίους η
Μεσογειακή διατροφή, προστατεύει την καρδία.
Εκτός από τη χαµηλή περιεκτικότητα σε ζωικά λίπη, η Μεσογειακή δίαιτα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες και ωµέγα-3 λιπαρά οξέα που προέρχονται από τα ψάρια.
Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έρευνα από Ισπανούς γιατρούς, η βασική συνιστώσα που
δίνει στη Μεσογειακή δίαιτα τις ευεργετικές της δράσεις, είναι η ψηλή της περιεκτικότητα
σε φυτικές ίνες.17
Βασικά οι Ισπανοί ερευνητές, εξέτασαν τη διατροφή σε 171 ασθενείς, που είχαν υποστεί ένα
πρώτο επεισόδιο εµφράγµατος του µυοκαρδίου. Στη συνέχεια σύγκριναν τη διατροφή των
ασθενών αυτών µε άλλα άτοµα χωρίς έµφραγµα.
Το βασικό τους εύρηµα ήταν ότι άτοµα που έχουν µια διατροφή πολύ πλούσια σε φυτικές
ίνες, είχαν 86% λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν µια µη θανάσιµη καρδιακή
προσβολή.
Η σηµαντική αυτή σχέση µεταξύ φυτικών ινών και χαµηλότερου κινδύνου για έµφραγµα του
µυοκαρδίου, υπήρχε ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα σε σχέση µε τη διατροφή.
Επίσης ακόµη µια συνιστώσα της διατροφής, η οποία από µόνη της φάνηκε να έχει
ανάλογα ευεργετικά αποτελέσµατα στη µείωση των εµφραγµάτων, ήταν η περιεκτικότητα
σε φρούτα. Στη µελέτη αυτή δεν βρέθηκε ή ίδια σχέση και για τα λαχανικά και τα όσπρια.

16

17

Eurostat

Role of fibre and fruit in the Mediterranean diet to protect against myocardial infarction:
a case-control study in Spain, European Journal of Clinical Nutrition 2002;56:715-722,
Αύγουστος 2002.
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Όσον αφορά τα φρούτα οι Ισπανοί ερευνητές παρατήρησαν ότι η ευεργετική τους δράση
σηµειωνόταν όταν κάποιος κατανάλωνε περί τα 259 γραµµάρια φρούτων ηµερησίως (δηλαδή 2
µερίδες φρούτων). Αυτοί που έτρωγαν περισσότερα φρούτα κάθε µέρα, δεν φάνηκε να
επωφελούνται περισσότερο.
Ίσως το γεγονός ότι τα φρούτα αντικαθιστούν άλλα επιδόρπια, πλούσια σε κορεσµένα λίπη
(παγωτά, κρέµες, γλυκίσµατα), να αποτελεί ακόµη ένα παράγοντα που συµβάλλει στη µείωση
των εµφραγµάτων.
Το συµπέρασµα των Ισπανών ερευνητών είναι ότι η Μεσογειακή δίαιτα, λόγω του ότι
συνολικά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και σε φρούτα, συµβάλλει στην καλύτερη υγεία και
µακροζωία µε µείωση των εµφραγµάτων του µυοκαρδίου.
Παράλληλα µε µια υγιεινή διατροφή, η καλύτερη πρόληψη πετυχαίνεται όταν µε τη
διατροφή, συνδυάζεται και το καλύτερο προστατευτικό όπλο που διαθέτουµε εναντίον της
καρδιακής προσβολής, που είναι η τακτική σωµατική εξάσκηση.
Οι ωφέλιµες επιδράσεις προέρχονται από τη δράση του συνόλου των τροφίµων που συνθέτουν
την Μεσογειακή διατροφή.
Η Μεσογειακή διατροφή ποικίλει από περιοχή σε περιοχή αλλά συνήθως το 30% έως 40% των
ολικών θερµίδων προέρχεται από µονοακόρεστα λίπη όπως το ελαιόλαδο.
Τα πολύ σηµαντικά αυτά συµπεράσµατα προέρχονται από µια µεγάλη επιδηµιολογική έρευνα
που εξέτασε την επίδραση της διατροφής του Ελληνικού πληθυσµού, στη συχνότητα των
ασθενειών και το ρόλο της στη θνησιµότητα. 18
Η έρευνα διεξάχθηκε από Έλληνες και Αµερικανούς γιατρούς και συµπεριέλαβε 22,000 άτοµα
ηλικίας από 20 έως 86 ετών για µια χρονική διάρκεια 4 ετών.
Εξετάσθηκε το είδος της διατροφής τους, οι δραστηριότητες τους, οι σωµατοµετρικές τους
καταστάσεις, το κατά πόσο κάπνιζαν ή όχι, οι ασθένειες από τις οποίες έπασχαν.
Τα ευρήµατά τους έδειξαν:
1. Τα άτοµα που είχαν µια διατροφή Ελληνικού τύπου, παρουσίαζαν 25% λιγότερο κίνδυνο
θανάτου από όλες τις αιτίες, 33% µείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιακές παθήσεις
και 24% µείωση του θανάτου από καρκίνο
2. Η µείωση του κινδύνου του θανάτου δεν προερχόταν από τη δράση κάποιου από τα
τρόφιµα που αποτελούν τη διατροφή αλλά από το σύνολο των συστατικών της ελληνικής
διατροφής
Είναι γεγονός ότι πολλά στοιχεία µέχρι σήµερα δείχνουν ότι η διατροφή Ελληνικού τύπου
είναι ευεργετική για την υγεία. Η έρευνα αυτή όµως αποδεικνύει σε επιδηµιολογικό επίπεδο ότι
το σύνολο των περιεχοµένων της δρα για την πρόληψη και προστασία του οργανισµού από
σοβαρές παθήσεις.
Είναι γεγονός ότι η προετοιµασία φαγητών σύµφωνα µε το Ελληνικό πρότυπο, είναι
χρονοβόρα. Πράγµατι πολλοί προτιµούν να αρπάξουν στα γρήγορα µια πίτσα ή ένα
χάµπουργκερ για να ικανοποιήσουν την πείνα τους και µετά να τρέξουν στις απασχολήσεις τους.
Το γρήγορο στην περίπτωση αυτή συνδυάζεται µε υπερφόρτωση και επιβάρυνση του
οργανισµού µε περιττά ζωικά λίπη και αχρείαστες θερµίδες.
Η διατροφή Ελληνικού τύπου απαιτεί περισσότερο χρόνο στην κουζίνα. Όµως
µακροπρόθεσµα είναι προτιµότερο να περνούµε περισσότερο χρόνο µαγειρεύοντας
ευχάριστα στην κουζίνα παρά να είµαστε ασθενείς στα νοσοκοµεία.

18

Adherence to a Mediterranean Diet and Survival in a Greek Population, The New England
Journal of Medicine 2003;348:2599-2608, 26 Ιουνίου 2003.
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η Μεσογειακή δίαιτα µειώνει τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο
Ο καρκίνος δεν είναι µια µόνο ασθένεια αλλά ένα µεγάλο ανοµοιόµορφο σύνολο που
αποτελείται από τουλάχιστο 100 διαφορετικές ασθένειες.
Όµως όλες βασικά έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι αρχίζουν από ένα µόνο κύτταρο το οποίο
καρκινοποιείται. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα και δηµιουργούνται έτσι
εκατοµµύρια καρκινικά κύτταρα που συνεχίζουν αναρχικά να επεκτείνονται και να πληθαίνουν.
Εάν δεν σταµατηθούν από κάποια θεραπεία, καταστρέφουν τον οργανισµό και προκαλούν το
θάνατο.
Τι είναι εκείνο όµως που δηµιουργεί τη βασική βλάβη που οδηγεί στον καρκίνο;
Υπάρχουν σήµερα αρκετές έρευνες που διερευνούν διάφορους παράγοντες αλλά ο ρόλος της
διατροφής φαίνεται να έχει πρωταρχική θέση.
Τα φαγητά που τρώµε καθηµερινά, η φυσική εξάσκηση που κάνουµε και το σωµατικό µας βάρος
έχουν αποδειχθεί ότι έχουν άµεση σχέση µε το 30% έως 40% του συνόλου των καρκίνων.
Εάν µάλιστα συνδυάσουµε στις επιλογές του τρόπου ζωής µας την υγιεινή διατροφή και την
αποφυγή του καπνίσµατος έχει υπολογισθεί ότι το ποσοστό των καρκίνων που θα µπορούσε να
προληφθεί ανέρχεται σε ποσοστό από 60% έως 70%.
Τα δεδοµένα αυτά µας δίνουν ένα σαφές δίδαγµα: Εµείς οι ίδιοι µε τις δικές µας επιλογές
και πράξεις έχουµε µια µεγάλη δύναµη για να µπορέσουµε να νικήσουµε τον κίνδυνο
καρκίνου που αντιµετωπίζουµε καθηµερινά.
∆εν πρέπει δηλαδή να περιµένουµε µε αγωνία θαυµατουργά φάρµακα εναντίον του καρκίνου ή
εκπληκτικές ιατρικές εξελίξεις. Η δική µας συµπεριφορά και επιλογές έχουν τεράστια επιρροή
στην πρόληψη και στον κίνδυνο να υποστούµε την σοβαρή αυτή ασθένεια.
Και πρέπει να µη ξεχνούµε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα ο καρκίνος είναι µια συχνή ασθένεια.
Έχει υπολογιστεί ότι 1 άνθρωπος στους 3, σε κάποια φάση της ζωής από τη στιγµή που γεννιέται
µέχρι τα γεράµατα, θα παρουσιάσει καρκίνο.
Συνήθως δεν µας αρέσει να µιλούµε πολύ για θέµατα που προκαλούν φόβο όπως για
παράδειγµα ο καρκίνος. Έχουµε όµως άδικο.
Σήµερα έχει πλέον αποδειχθεί ότι εάν δώσουµε την αναγκαία σηµασία στον κίνδυνο που
διατρέχουµε για να παρουσιάσουµε καρκίνο και λάβουµε τα µέτρα µας, αυτό θα αποτελέσει µια
από τις καλύτερες αποφάσεις που έχουµε πάρει.
Ο µεγαλύτερος αριθµός των καρκίνων µπορεί να προληφθεί. Και σκεφτείτε ότι ο σηµαντικότερος
παράγοντας για το βαρυσήµαντο αυτό γεγονός δεν είναι µια εντυπωσιακή ή εκπληκτική ιατρική
ανακάλυψη ούτε ένα νέο επαναστατικό φάρµακο. Ο καθοριστικός παράγοντας για µια τέτοια
πολυπόθητη πρόοδο, όπως η πρόληψη του µεγαλύτερου αριθµού των καρκίνων, είναι οι δικές
µας προσωπικές πράξεις και ο δικός µας τρόπος ζωής.
Στον τοµέα της διατροφής µας η κατάσταση είναι ενδεικτική και το µέλλον µας εξαρτάται
από εµάς. Οι ειδικοί µας λέγουν ότι 30% έως 40% των καρκίνων έχουν άµεση µε τις διατροφικές
µας συνήθειες, το βάρος µας (που τελικά έχουµε σχεδόν όλοι καταφέρει να γίνουµε υπέρβαροι)
και την σωµατική µας δραστηριότητα.
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Οι ειδικοί µας λένε ακόµη πράγµατα που ίσως να µην µας αρέσουν. Έχουν υπολογίσει ότι
60% έως 70% των καρκίνων µπορούν να προληφθούν εάν επιτέλους αποφασίσουµε να έχουµε
µια υγιεινή διατροφή, να εξασκούµαστε συστηµατικά, να έχουµε επιτέλους ένα κανονικό βάρος
για το σώµα µας και να σταµατήσουµε να καπνίζουµε.
Φαίνεται λοιπόν ότι εάν κάνουµε µέσα στην οικογένεια µας, κάποιες µικρές αλλαγές στον
τρόπο ζωής, αυτό θα έχει σηµαντικότατες ευεργετικές προεκτάσεις για την πρόληψη του
καρκίνου σε µας και στα αγαπηµένα µας πρόσωπα. Και όχι µόνο. Τα θετικά αποτελέσµατα
επεκτείνονται και σε άλλους τοµείς, όπως εκείνου της καρδίας ή του εγκεφάλου. Θα
επωφεληθούµε πολύ περισσότερο µε αυτό τον τρόπο παρά από τις εκθαµβωτικές ανακοινώσεις
για ιατρικά θαύµατα που ακούµε συχνά πυκνά.
Η διατροφή µας σήµερα απέκτησε κάποια βλαβερά χαρακτηριστικά: Είναι πλούσια σε
λιπαρές ουσίες, έχει υπερβολικές θερµίδες, υπερβολικές ποσότητες κρέατος και περιέχει πολύ
λίγα φρούτα, λαχανικά και φυτικές ίνες.
∆υστυχώς στον τοµέα αυτό η επιστήµη αργοπόρησε λίγο. Είναι µόνο κατά τα τελευταία 20
χρόνια που οι επιστήµονες άρχισαν να αποδεικνύουν µε τις µελέτες τους ότι πράγµατι τα
συστατικά της διατροφής µας παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη γένεση
του καρκίνου.
Οι άνθρωποι που ακολουθούν την παραδοσιακή Μεσογειακή
διατροφή, διατρέχουν χαµηλότερο κίνδυνο να προσβληθούν
από καρκίνο.
Η µείωση του κινδύνου προσβολής από καρκίνο από την οποία
επωφελούνται όσοι ακολουθούν τη Μεσογειακή διατροφή, είναι
σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή που προσφέρει η κατανάλωση του
κάθε τροφίµου που συµπεριλαµβάνει όταν καταναλώνεται από µόνο
του. Με λίγα λόγια τα συστατικά της Μεσογειακής διατροφής
συνεργούν υπεραυξάνοντας έτσι το τελικό όφελος.
Σε µια ενδιαφέρουσα µεγάλη έρευνα19, γιατροί από το πανεπιστήµιο
του Χάρβαρντ, εξέτασαν σε 25.623 Έλληνες διαφόρων ηλικιών
(10.582 άνδρες και 15.041 γυναίκες), τη σχέση Μεσογειακής
διατροφής και κινδύνου προσβολής από καρκίνο οποιασδήποτε
µορφής.
Η χρονική διάρκεια παρακολούθησης των συµµετεχόντων ήταν κατά µέσο όρο 7,9 χρόνια.
Καταγράφηκαν συνολικά 851 ιατρικά επιβεβαιωµένες περιπτώσεις καρκίνου (421 σε άνδρες και
430 σε γυναίκες).
Η ανάλυση των ευρηµάτων έδειξε:
1. Η υιοθέτηση ακόµη και µερικών στοιχείων από τη Μεσογειακή διατροφή, είναι σε θέση να
µειώνει έως 12% τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο
2. Η κατανάλωση ελαιόλαδου βρέθηκε ότι προσφέρει από µόνη της 9% µείωση του
κινδύνου προσβολής από καρκίνο
3. Η κατανάλωση λιγότερου κόκκινου κρέατος και περισσότερων οσπρίων (φασόλια, φακές,
µπιζέλι), µπορεί να µειώνει κατά 12% τον κίνδυνο καρκίνου
4. Οι άνθρωποι που υιοθετούσαν µε το µεγαλύτερο βαθµό συµµόρφωσης τη Μεσογειακή
διατροφή, επωφελούνταν περισσότερο όσον αφορά στην προστασία από τον καρκίνο.
Στις γυναίκες, ο εν λόγω συσχετισµός ήταν ισχυρότερος

19

Conformity to traditional Mediterranean diet and cancer incidence: the Greek EPIC
cohort , British Journal of Cancer 2008;99:191-195,doi:10.1038/sj.bjc.6604418, Ιούλιος 2008.
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Βλέπουµε λοιπόν ότι η υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών σύµφωνα µε τη Μεσογειακή
διατροφή έχει σηµαντική επίδραση στην πρόληψη και προστασία µας από καρκίνο
διαφόρων µορφών.
Η ίδια ερευνητική οµάδα σε παλαιότερη εργασία της, είχε δείξει ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν
τη Μεσογειακή διατροφή επωφελούνται συνολικά από 25% µείωση του κινδύνου θανάτου από
καρδιακή πάθηση και καρκίνο.
Ο ψηλός βαθµός συµµόρφωσης προς τη διατροφή αυτή και ο ψηλός βαθµός τήρησης της
σύστασης για τακτική σωµατική άσκηση, αυξάνουν ανάλογα το όφελος των ανθρώπων
για µείωση του κινδύνου θανάτου λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων και νεοπλασµατικών
ασθενειών.
Μερικές οµάδες τροφίµων έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ισχυρούς
συµµάχους µας εναντίον του καρκίνου και άλλων παθήσεων: 20
•

Τα φυλλώδη λαχανικά χρώµατος σκούρου πράσινου και αυτά που έχουν χρώµα κίτρινο ή
πορτοκαλί όπως τα καρότα, η γλυκοπατάτα, η κολοκύθα που περιέχουν καροτινοειδείς
ουσίες. Οι καροτινοειδείς ουσίες έχουν ισχυρή αντι-οξειδωτική δράση

•

Το µπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο, τα λαχανάκια των Βρυξελλών περιέχουν την
ευεργετική για τον οργανισµό ουσία sulforaphane

•

Το κρεµµύδι, το σκόρδο, το πράσο, το φρέσκο κρεµµυδάκι έχουν την ιδιότητα να
καταστέλλουν τις καρκινογόνες ουσίες λόγω των οργανικών θειούχων ενώσεων που
περιέχουν και που τους δίνουν την χαρακτηριστική µυρωδιά τους, που για ορισµένους
είναι αποκρουστική

•

Οι ντοµάτες περιέχουν τη λυκοπένη η οποία φάνηκε σε έρευνες ότι έχει την ιδιότητα να
µειώνει τον κίνδυνο του καρκίνου του στοµάχου, του προστάτη, της ουροδόχου κύστης
και του παχέος εντέρου. Οι ντοµάτες όταν ψηθούν, όπως για παράδειγµα µέσα σε
σάλτσα, απελευθερώνουν περισσότερη λυκοπένη και γίνονται περισσότερο ωφέλιµες

•

Ορισµένες πιπεριές µε έντονα χρώµατα, κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο πιθανόν να
προσφέρουν προστασία από καρκινογόνες ουσίες που εισέρχονται στον οργανισµό δια
µέσου του φαγητού και του καπνίσµατος και οι οποίες προκαλούν καρκίνο του πνεύµονα

•

Τα κεράσια, τα δαµάσκηνα, τα διάφορα είδη βατόµουρων, οι φράουλες, τα σταφύλια
παίρνουν τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις τους από τις ανθοκυανίνες οι οποίες µπορούν
και εξουδετερώνουν καρκινογόνες ουσίες

•

Τα εσπεριδοειδή εκτός από τη βιταµίνη C, περιέχουν τη λιµονίνη η οποία έχει την ιδιότητα
να βοηθά το ανοσολογικό σύστηµα του οργανισµού να καταπολέµα τα καρκινικά κύτταρα

•

Το µαύρο και πράσινο τσάι περιέχουν τις αντί-οξειδωτικές ουσίες πολυφενόλες οι οποίες
έχουν πολλές ευεργετικές δράσεις στον οργανισµό, µεταξύ των οποίων και αντικαρκινικές

•

Τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα δηµητριακά ολικής αλέσεως έχουν προστατευτικές
ιδιότητες εναντίον του καρκίνου του παγκρέατος και του στοµαχιού

•

Η σόγια περιέχει την ουσία genistein η οποία είναι δυνατόν να προστατεύει εναντίον
καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήµατος λόγω παρεµβολής µε τις δράσεις των
οιστρογόνων

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι θετικές επιδράσεις των ουσιών αυτών, εκδηλώνονται όταν
τρώµε τα φρούτα, λαχανικά ή άλλα τρόφιµα που τις περιέχουν και όχι όταν παίρνουµε
φαρµακευτικά σκευάσµατα που περιέχουν τη µια ή την άλλη ουσία.

20

American Cancer Society R16122002
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Φαίνεται ότι η αποτελεσµατικότητα οφείλεται στη συνέργια που προκύπτει από συνδυασµούς
διαφόρων από τις ωφέλιµες ουσίες που υπάρχουν στη φυσική τους κατάσταση, µέσα στα
τρόφιµα.21

Ελαιόλαδο: Πώς πολεµά τον καρκίνο;
Το ελαιόλαδο στη διατροφή µας, µπορεί να είναι σε θέση να
προστατεύει τα κύτταρα και ιδιαίτερα το DNA τους από
αλλοιώσεις οι οποίες οδηγούν σε καρκίνο.
Οι διαφορές που παρατηρούνται στη συχνότητα ορισµένων καρκίνων
µεταξύ της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, µπορεί να οφείλονται στην
κατανάλωση ελαιόλαδου. Ο καρκίνος του µαστού, του παχέος εντέρου,
των ωοθηκών και του προστάτη παρουσιάζουν χαµηλότερη συχνότητα
στις Μεσογειακές χώρες όπου η κατανάλωση του ελαιόλαδου είναι
παραδοσιακά πολύ µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τη Βόρεια Ευρώπη.
Το ελαιόλαδο βοηθά τα κύτταρα να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες
ρίζες οξυγόνου που παράγονται κατά το φυσιολογικό µεταβολισµό. Οι
οξειδωτικές αυτές ουσίες, προκαλούν βλάβες στο DNA οι οποίες είναι
σε θέση να οδηγούν σε καρκίνο.
∆ανοί ερευνητές, βρήκαν σε πρόσφατη έρευνα22 ότι πιθανό είναι
κυρίως τα µονοακόρεστα λιπαρά οξέα του ελαιόλαδου που έχουν την
ευεργετική αντιοξειδωτική δράση και όχι µόνο οι αντιοξειδωτικές φαινόλες.
Στην έρευνα τους, οι ∆ανοί επιστήµονες µελέτησαν στο αίµα 182 Ευρωπαίων ανδρών ηλικίας
από 20 έως 60 ετών, τις αλλαγές που συνέβαιναν λόγω κατανάλωσης ενός τετάρτου του
φλιτζανιού ελαιόλαδου, καθηµερινά για 2 εβδοµάδες. Χρησιµοποιήθηκαν 3 ειδών ελαιόλαδα τα
οποία είχαν διαφορετικές συγκεντρώσεις των ισχυρών αντιοξειδωτικών ουσιών, των φαινολών.
Τα ευρήµατα τους, έδειξαν µια µείωση της τάξης του 13% της ουσίας 8oxodG. Η εν λόγω ουσία
είναι δείκτης των βλαβών που υφίσταται το DNA του ανθρώπινου οργανισµού εξαιτίας της
οξείδωσης. Η µείωση που παρατηρήθηκε ήταν η ίδια ανεξάρτητα από το περιεχόµενο σε
φαινόλες του ελαιόλαδου που χρησιµοποιήθηκε.
Σηµειώνεται ότι κατά την έναρξη της έρευνας, στους άνδρες από τη Βόρεια Ευρώπη, τα επίπεδα
στο αίµα της ουσίας 8oxodG, ήσαν ψηλότερα από ότι στους άνδρες από τη Νότια Ευρώπη.
Τα ευρήµατα αυτά, επιβεβαιώνουν ότι η Μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε ελαιόλαδο, µπορεί να
προσφέρει πολλά για τον ανθρώπινο οργανισµό όχι µόνο στον τοµέα της καρδίας και των
αγγείων αλλά και κατά του καρκίνου.
Ενισχύονται έτσι οι συµβουλές που δίνονται για αντικατάσταση στη διατροφή των λιπαρών που
προέρχονται από τα κρέατα ή άλλα τρόφιµα ζωικής προέλευσης µε φυτικά έλαια και ιδιαίτερα µε
ελαιόλαδο.
Οι ευεργετικές επιδράσεις της Μεσογειακής διατροφής δεν οφείλονται µόνο στο ελαιόλαδο αλλά
και στα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δηµητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και ψάρια που
τη συναποτελούν.
Επειδή το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε θερµίδες, χρειάζεται προσοχή στην ποσότητα που
προσλαµβάνεται. Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση του, θα µπορούσε να συµβάλλει στην πρόσληψη
περιττών κιλών και στην παχυσαρκία.
Η έρευνα από τη ∆ανία που σας παρουσιάζουµε, επιβεβαιώνει άλλες παλαιότερες εργασίες που
έδειξαν ότι η κατανάλωση ελαιόλαδου, έχει ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία µας.

21

Food and Drug Administration
Effect of olive oils on biomarkers of oxidative DNA stress in Northern and Southern
Europeans , FASEB Journal (Federation of American Societies for Experimental Biology
Journal) 2007;21(1), Ιανουάριος.
22
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Επιστήµονες από τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ισπανία, το 2005 σε πειραµατικές τους
εργασίες23, διαπίστωσαν ότι το ολεϊκό οξύ του ελαιόλαδου, εµποδίζει τη δράση του ογκογονιδίου
HER-2/neu το οποίο υπάρχει στο 30% των ασθενών µε καρκίνο του µαστού.
Παράλληλα το ολεϊκό οξύ, βελτιώνει τη δράση του φαρµάκου Herceptin το οποίο καταστέλλει
επίσης τη δράση του ογκογονιδίου HER-2/neu. Ο µηχανισµός δράσης του ολεϊκού οξέως και του
φαρµάκου είναι διαφορετικοί αλλά δρουν συνεργιστικά.
Συµπερασµατικά, θα συγκρατήσουµε ότι το ελαιόλαδο, όταν καταναλώνεται µε µέτρο, φαίνεται να
είναι ιδιαίτερα ωφέλιµο για την υγείας µας ιδιαίτερα για την καρδία, τα αγγεία και για την
καταπολέµηση του καρκίνου και της γήρανσης. 24

Ποιες είναι οι αντικαρκινικές ιδιότητες του κρασιού;
Το κρασί, όταν καταναλώνεται µε µέτρο, έχει συσχετισθεί µε
χαµηλότερη συχνότητα καρδιακών και αγγειακών νοσηµάτων.
Σε χώρες της Νότιας Ευρώπης όπου υπάρχει ψηλή κατανάλωση
κόκκινου κρασιού, παρατηρούνται λιγότερες καρδιακές παθήσεις σε
σύγκριση µε άλλες χώρες στις οποίες το κρασί είναι λιγότερο
δηµοφιλές.
Ορισµένες έρευνες µέχρι σήµερα έχουν δείξει ότι τα άτοµα που
πίνουν κρασί έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν
καρκίνο.
Πρόσφατα µια ενδιαφέρουσα µελέτη25 σε 960 άνδρες ηλικίας από 32 έως 60 ετών, έδειξε ότι η
συχνότητα κακοήθους λεµφώµατος τύπου µη Hodgkin's, ήταν σηµαντικά χαµηλότερη σε εκείνους
οι οποίοι έπιναν κατά µέσο όρο ένα ή περισσότερα ποτήρια κρασί την ηµέρα.
Παρά το γεγονός ότι τα επιδηµιολογικά στοιχεία συνηγορούν στο ότι το κρασί µειώνει τον κίνδυνο
του καρκίνου, εντούτοις δεν έχει γίνει ακόµη κατανοητό, µε ποιους µηχανισµούς επιδρά και βοηθά
το κρασί.
Το κόκκινο κρασί είναι µια πλούσια πηγή βιολογικά ενεργών φυτοχηµικών ουσιών, οι
οποίες περιέχονται µέσα στα φυτά.
Ιδιαίτερα το κρασί, περιέχει αξιόλογες ποσότητες πολυφαινολών µέσα στις οποίες
περιλαµβάνονται οι κατεχίνες και η ρεσβερατρόλη. Η ρεσβερατρόλη και οι κατεχίνες έχουν
αντι-οξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.
Τι είναι οι πολυφαινόλες και πως δρουν προληπτικά εναντίον του καρκίνου;
Οι πολυφαινόλες είναι αντι-οξειδωτικές φυτοχηµικές ενώσεις που βρίσκονται µέσα στη φλούδα
και στα κουκούτσια των σταφυλιών. Όταν κατασκευάζεται κρασί από τα σταφύλια, η αλκοόλη που
δηµιουργείται από τη ζύµωση, διαλύει τις πολυφαινόλες που περιέχονται µέσα στη φλούδα και
στα κουκούτσια των σταφυλιών.
Το κόκκινο κρασί περιέχει περισσότερες πολυφαινόλες παρά το άσπρο κρασί, διότι η κατασκευή
άσπρου κρασιού επιβάλλει την αφαίρεση της φλούδας των σταφυλιών µετά το λιώσιµο. Οι
φαινόλες στο κόκκινο κρασί περιλαµβάνουν τις κατεχίνες, τις επικατεχίνες και το gallic acid.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πολυφαινόλες έχουν αντι-οξειδωτικές ιδιότητες. Οι αντι-οξειδωτικές
ουσίες έχουν την ιδιότητα να προστατεύουν τα κύτταρα του οργανισµού από βλάβες που
υφίστανται από τις κανονικές αντιδράσεις του µεταβολισµού. Κατά τις διαδικασίες αυτές
23

Oleic acid, the main monounsaturated fatty acid of olive oil, suppresses Her-2/neu
(erbB-2) expression and synergistically enhances the growth inhibitory effects of
trastuzumab (HerceptinTM) in breast cancer cells with Her-2/neu oncogene amplification,
Annals of Oncology 2004;doi:10.1093/annonc/mdi090, Ιανουάριος 2005.
24

National Cancer Institute
Wine Drinking and Risk of Non-Hodgkin’s Lymphoma among Men in the United States:
A Population-based Case-Control Study, American Journal of Epidemiology 2002;156:454462, 16 Σεπτεµβρίου 2002.
25
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απελευθερώνονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, οι οποίες οξειδώνουν και έτσι βλάπτουν το DNA,
τις µεµβράνες και τις πρωτεΐνες των κυττάρων.
Οι βλάβες που υφίστανται τα κύτταρα του οργανισµού λόγω της οξείδωσης από τις
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που δηµιουργούνται από το µεταβολισµό, έχουν θεωρηθεί ότι
εµπλέκονται στη γένεση του καρκίνου.
Έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε τις αντι-οξειδωτικές ουσίες που περιέχονται µέσα στο κρασί,
έδειξαν ότι µπορούν να βοηθήσουν στην καταστολή της γένεσης ορισµένων καρκίνων.
Τι είναι η ρεσβερατρόλη και πως δρα προληπτικά εναντίον του καρκίνου;
Η ρεσβερατρόλη είναι ένας τύπος πολυφαινόλης που ονοµάζεται φυτοαλεξίνη. Είναι µια
κατηγορία χηµικών ενώσεων που ο ρόλος τους είναι να προστατεύουν τα φυτά από τις ασθένειες.
Τα φυτά όταν δεχθούν επιθέσεις από µύκητες ή άλλα µικρόβια, όταν υποστούν οποιασδήποτε
µορφής ζηµιά, στρες ή ακόµη σε µια προσπάθεια να εξουδετερώσουν τις νοσηρές επιδράσεις της
υπεριώδους ακτινοβολίας, παράγουν για να προστατευθούν τη ρεσβερατρόλη.
Το κόκκινο κρασί περιέχει ψηλές ποσότητες ρεσβερατρόλης όπως επίσης τα σταφύλια, τα
βατόµουρα, τα φυστίκια και άλλα φυτά.
Σε πειράµατα σε ζώα, η ρεσβερατρόλη φάνηκε ότι µειώνει τη συχνότητα του καρκίνου διότι
παρεµβαίνει σε διάφορα στάδια της γένεσης του καρκίνου καταστέλλοντας την καρκινοποίηση
κυττάρων.
Η ρεσβερατρόλη, εκτός από την αντι-οξειδωτική της δράση, καταστέλλει και µεγάλο φάσµα
καρκίνων, τουλάχιστο στο επίπεδο που µπορεί να ερευνηθεί σε καλλιέργειες κυττάρων στο
εργαστήριο. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι µειώνει τη φλεγµονή, µειώνει τη
σύνθεση πρωτεϊνών (NF kappa B), που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστηµα του
οργανισµού όταν αυτός δέχεται επίθεση. Η πρωτεΐνη NF kappa B εµπλέκεται στην ανάπτυξη των
καρκινικών κυττάρων και των µεταστάσεων.
Τι έχουν δείξει µέχρι σήµερα οι έρευνες για το κόκκινο κρασί;
Μέχρι σήµερα έχουν γίνει έρευνες, σε καλλιέργειες κυττάρων και σε πειραµατόζωα, που
αφορούσαν τις επιδράσεις του κόκκινου κρασιού σε διάφορους τύπους καρκίνου όπως για
παράδειγµα καρκίνο του µαστού, λευχαιµία, προστάτη και καρκίνους του δέρµατος.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τις προληπτικές δράσεις της ρεσβερατρόλης εναντίον του καρκίνου.
Πρόσφατα αποτελέσµατα από έρευνες που έγιναν σε ζώα, έδειξαν ότι η αντιφλεγµονώδης ιδιότητα της ρεσβερατρόλης, πιθανόν να είναι ένας αποτελεσµατικός
παράγοντας για την χηµειοπροφύλαξη σε στάδια της γένεσης, δηµιουργίας, προώθησης
και εξάπλωσης του καρκίνου.
Τελειώνοντας, θα πρέπει να τονίσουµε ότι βρισκόµαστε µόνο στα αρχικά στάδια των ερευνών
που αφορούν τη διακρίβωση των σχέσεων της κατανάλωσης κόκκινου κρασιού και καρκίνου στον
άνθρωπο.
∆εν πρέπει επίσης να ξεχνούµε ότι η υπερβολική κατανάλωση και κατάχρηση του αλκοόλ,
µπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσµατα και να οδηγήσει στην δηµιουργία ορισµένων
καρκίνων όπως για παράδειγµα καρκίνο του ήπατος.
Παράλληλα, θα προσθέσουµε ότι, όλο και περισσότερα στοιχεία συνηγορούν στο γεγονός
ότι οι ευεργετικές δράσεις του κρασιού, οφείλονται όχι στο αλκοόλ που περιέχει αλλά στα
µη αλκοολούχα συστατικά του, που προέρχονται από τα σταφύλια.26
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Κόκκινο κρασί και καρκίνος του πνεύµονα

Η κατανάλωση κόκκινου κρασιού πιθανόν να µειώνει τον κίνδυνο
για καρκίνο του πνεύµονα.
Το κόκκινο κρασί και τα σταφύλια περιέχουν ουσίες οι οποίες σε
πειράµατα καταστέλλουν την ανάπτυξη και πολλαπλασιασµό
καρκινικών κυττάρων.
Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι η συχνότερη αιτία θανάτου λόγω
καρκίνου. Η ανταπόκριση της ασθένειας αυτής στις θεραπείες δεν είναι
καλή. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας από τη νόσο είναι η αποφυγή
του ενεργητικού και παθητικού καπνίσµατος.
Ισπανοί ερευνητές, εξετάζοντας δεδοµένα από 300 ενήλικες µε ή χωρίς καρκίνο του
πνεύµονα βρήκαν ότι αυτοί οι οποίοι έπιναν τακτικά κρασί, είχαν 57% λιγότερο κίνδυνο να
προσβληθούν από καρκίνο του πνεύµονα. 27
Με κάθε ποτήρι κόκκινου κρασιού που έπιναν καθηµερινά, ο κίνδυνος προσβολής τους από τον
καρκίνο του πνεύµονα, µειωνόταν κατά 13%.
Σχετικά µε το άσπρο κρασί, τη µπύρα και άλλα ποτά, δεν βρέθηκε να υπάρχει η ίδια
προστατευτική δράση. Αντίθετα για το άσπρο κρασί, διαπιστώθηκε µια αρνητική επίδραση η
οποία όµως δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική.
Οι ουσίες που περιέχονται στο κόκκινο κρασί και στα σταφύλια, οι οποίες προσφέρουν τις
ευεργετικές για την υγεία δράσεις του κρασιού, είναι η ρεσβερατρόλη και αντιοξειδωτικές ουσίες
όπως οι πολυφαινόλες.
Το να πίνει κάποιος κόκκινο κρασί µε στόχο να µειώνει τον κίνδυνο του για καρκίνο του
πνεύµονα, δεν είναι ορθό.
Επίσης δεν είναι ορθή η ιδέα να συστήνεται στους καπνιστές να πίνουν κρασί για να
αντισταθµίζουν ως ένα σηµείο τις καταστροφικές συνέπειες του καπνίσµατος.
Οι λόγοι είναι ότι τα στοιχεία που υπάρχουν δεν τεκµηριώνουν επαρκώς την αντικαρκινική δράση
του κρασιού.
Παράλληλα υπάρχουν δεδοµένα που συνηγορούν στο ότι η υπερβολική κατανάλωση κρασιού και
άλλων µορφών αλκοόλ, αυξάνει τον κίνδυνο για άλλους καρκίνους όπως αυτούς του στόµατος,
του φάρυγγα, του λάρυγγα και του οισοφάγου. Ακόµη και µια µέτρια κατανάλωση αλκοόλ
συσχετίσθηκε µε αυξηµένο κίνδυνο για καρκίνο του µαστού.
Επιπρόσθετα δεν πρέπει να ξεχνούµε τους κινδύνους του αλκοολισµού που µπορεί να
αναπτυχθεί και την τοξικότητα του αλκοόλ για το συκώτι που µπορεί να οδηγήσει και στην
ηπατική κίρρωση.
Οι ερευνητές τονίζουν ότι το σηµαντικό είναι να βρεθούν τα συστατικά εκείνα του κόκκινου
κρασιού και των σταφυλιών που είναι ενεργά εναντίον του καρκίνου του πνεύµονα.
Οι ουσίες αυτές θα µπορούσαν να δοκιµασθούν σε κλινικό επίπεδο για να φανεί κατά πόσο έχουν
δράσεις κατά του καρκίνου. Στη συνέχεια εάν κάτι τέτοιο αποδειχθεί, θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για την πρόληψη σε οµάδες ασθενών υψηλού κινδύνου.
Εµείς τελειώνοντας θέλουµε να τονίσουµε ότι η έρευνα των Ισπανών, µας δείχνει ότι είναι
αναγκαίο να διερευνηθούν περισσότερο το κρασί και τα σταφύλια προς αναζήτηση των ενεργών
ουσιών που µπορεί να είναι ευεργετικές για την υγεία.
Επιπρόσθετα δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι ο κυριότερος ένοχος θανάτων λόγω καρκίνου
είναι το κάπνισµα.
Είναι η αποφυγή του καπνίσµατος ή η άµεση διακοπή του, που µπορούν να προσφέρουν
τη µέγιστη δυνατή προστασία από τη µάστιγα του καρκίνου του πνεύµονα. 28
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Κόκκινο κρασί εναντίον καρκίνου του προστάτη
Ο καρκίνος προστάτη είναι η δεύτερη αιτία θανάτου λόγω καρκίνου στους άνδρες µετά από τον
καρκίνο των πνευµόνων. Ευτυχώς όµως οι άνδρες που δεν επιβιώνουν λόγω της νόσου, είναι
κατά πολύ λιγότεροι από αυτούς που την παρουσιάζουν.
Υπολογίζεται σύµφωνα µε στοιχεία από το National Cancer Institute, ότι περίπου 20% των
ανδρών, θα προσβληθούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους από καρκίνο προστάτη. Όµως µόνο
3% των ανδρών θα αποβιώσουν λόγω της νόσου.
Είναι βέβαιο ότι η έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου προστάτη και τα σύγχρονα θεραπευτικά όπλα,
έχουν συµβάλει στη µείωση της θνησιµότητας εξαιτίας της πάθησης. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι
υπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι για την ανακάλυψη και εφαρµογή αποτελεσµατικών τρόπων
πρόληψης της ασθένειας.
∆υστυχώς δεν υπάρχει απλός τρόπος για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.
Οι περισσότεροι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο προσβολής των ανδρών από καρκίνο
προστάτη, δεν µπορούν να επηρεαστούν. Για παράδειγµα η αύξηση της ηλικίας, το οικογενειακό
ιστορικό καρκίνου προστάτη και η εθνική προέλευση ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο για τη νόσο,
εντούτοις δεν µπορούν να επηρεαστούν για σκοπούς πρόληψης.
Αντίθετα υπάρχουν και παράγοντες που ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο, είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν µε στόχο τη µείωση του κινδύνου προσβολής από τη νόσο.
Η διατροφή πλούσια σε λίπη και η παχυσαρκία, αυξάνουν τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο
προστάτη. Είναι πιθανόν ότι το λίπος στο σώµα µας, αυξάνει την παραγωγή της ορµόνης
τεστοστερόνης η οποία ευνοεί την ανάπτυξη των κυττάρων του
καρκίνου προστάτη.29
Το κόκκινο κρασί περιέχει ουσίες οι οποίες µπορούν να
καταστέλλουν τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων του καρκίνου
του προστάτη.
Επιπρόσθετα οι ουσίες αυτές του κόκκινου κρασιού, προκαλούν
στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη το µηχανισµό της
απόπτωσης. Το φαινόµενο της απόπτωσης είναι η φυσική οδός
που ακολουθούν όλα τα κανονικά κύτταρα που τα οδηγεί στο θάνατο.
Η καταστολή του πολλαπλασιασµού των κυττάρων του καρκίνου του προστάτη και ο µηχανισµός
της απόπτωσης που προκαλεί το κόκκινο κρασί, οφείλονται σε 5 διαφορετικές φυσικές χηµικές
ουσίες που περιέχονται µέσα σε αυτό.
Οι ουσίες αυτές ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των πολυφαινολών. Οι πολυφαινόλες
περιέχονται µέσα στο κόκκινο κρασί όπως επίσης και µέσα στα φρούτα, τα λαχανικά και το τσάι.
Τα σηµαντικά αυτά ευρήµατα προέκυψαν από εργαστηριακές έρευνες που έκαναν Ισπανοί
γιατροί από τη Μαδρίτη.30
Οι ερευνητές έβαλαν κάτω από συνθήκες εργαστηρίου, κύτταρα καρκίνου του προστάτη να
αναπτυχθούν µαζί µε κάθε µια από τις 5 διαφορετικές πολυφαινόλες που περιέχονται µέσα στο
κόκκινο κρασί (gallic acid, tannic acid, morin, quercertin, rutin).
Τα αποτελέσµατα τους ήσαν πολύ ενδεικτικά διότι οι ουσίες αυτές στο εργαστήριο, κατέστελλαν
τον καρκίνο του προστάτη και προκαλούσαν την απόπτωση, δηλαδή το θάνατο των καρκινικών
κυττάρων.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά είναι σηµαντικό τώρα να γίνουν κλινικές µελέτες που να
µπορέσουν να αποδείξουν κατά πόσο εκδηλώνονται στον ανθρώπινο οργανισµό οι
αντικαρκινικές ιδιότητες των ουσιών αυτών.
Ο καρκίνος του προστάτη παρουσιάζει µια συνεχή, ανησυχητική, αυξητική τάση. Στους
Μεσογειακούς πληθυσµούς η συχνότητα της ασθένειας αυτής είναι χαµηλότερη.
Η διατροφή αυτή είναι πλούσια σε αντι-οξειδωτικές ουσίες όπως οι πολυφαινόλες και
29
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Polyphenols in red wine inhibit the proliferation and induce apoptosis of LNCaP cells,
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σύµφωνα µε τους ερευνητές είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο στις Μεσογειακές χώρες η
συχνότητα του καρκίνου του προστάτη είναι χαµηλότερη.
Οι επιδηµιολογικές διαπιστώσεις οδήγησαν τους ερευνητές στο να κάνουν εργαστηριακές έρευνες
που ανέδειξαν τις συγκεκριµένες αντικαρκινικές δράσεις ορισµένων αντι-οξειδωτικών ουσιών που
περιέχονται µέσα στο κρασί αλλά και σε άλλα τρόφιµα της Μεσογειακής διατροφής.

Σκόρδο, κρεµµύδι και καρκίνος
Το σκόρδο και το κρεµµύδι από την αρχαιότητα, θεωρούνταν ότι
έχουν ιδιότητες για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Το
σκόρδο ήταν για τον Ιπποκράτη, ένα από τα βασικά του
θεραπευτικά όπλα.
Τώρα οι επιστήµονες διερευνούν περισσότερο τα δύο αυτά λαχανικά,
για να ανακαλύψουν πλήρως και να τεκµηριώσουν τις οποιεσδήποτε
ευεργετικές για τον άνθρωπο δράσεις τους.
Σε µια πρόσφατη ανασκόπηση 8 ερευνών από την Ελβετία και την
Ιταλία, διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωµένοι που έχουν τη µεγαλύτερη
διατροφική πρόσληψη σκόρδου και κρεµµυδιών, παρουσιάζουν το
λιγότερο κίνδυνο προσβολής από ορισµένους καρκίνους στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται ο καρκίνος του παχέος εντέρου, των
ωοθηκών, του λάρυγγα, του στόµατος και των νεφρών.31
Με βάση τα αποτελέσµατα των Ευρωπαϊκών ερευνών, φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο αυτά λαχανικά
έχουν ανάλογες αντικαρκινικές δράσεις στους πληθυσµούς των χωρών του δυτικού ηµισφαιρίου.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι ουσίες από το σκόρδο και τα κρεµµύδια, µπορούν να
έχουν άµεση επίδραση στον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο. Προς το παρόν δεν µπορεί να
αποκλεισθεί ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερο κρεµµύδι και σκόρδο, µπορεί να
έχουν µια γενικότερη διατροφή που προστατεύει από διάφορους καρκίνους.
Από την άλλη όµως, πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι σε πειράµατα µε καλλιέργειες κυττάρων,
βρέθηκε ότι µερικές ουσίες που υπάρχουν στο κρεµµύδι και στο σκόρδο, είναι σε θέση να
καταστέλλουν την ανάπτυξη καρκίνων. Συγκεκριµένα ορισµένες θειούχες χηµικές ενώσεις του
σκόρδου και αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή του κρεµµυδιού είναι µεταξύ των ουσιών που πιθανόν
να προσφέρουν προστασία από καρκίνους.
Στην ανασκόπηση των Ευρωπαϊκών ερευνών, βρέθηκε ότι άνδρες και γυναίκες που
κατανάλωναν 7 ή περισσότερες µερίδες κρεµµυδιών εβδοµαδιαίως, είχαν λιγότερο από 50% του
κινδύνου για καρκίνο του παχέος εντέρου που διέτρεχαν αυτοί που απέφευγαν τα κρεµµύδια.
Ανάλογα, αυτοί που κατανάλωναν ψηλές ποσότητες σκόρδου, είχαν 25% λιγότερες πιθανότητες
προσβολής από καρκίνο παχέος εντέρου σε σύγκριση µε αυτούς που απέφευγαν το σκόρδο.
Στους λάτρεις των δύο αυτών λαχανικών, βρέθηκαν ανάλογα αποτελέσµατα µείωσης του
κινδύνου προσβολής και για τους καρκίνους των νεφρών, των ωοθηκών, του στόµατος και του
λάρυγγα.
Η συνέργεια ντοµάτας και σκόρδου, φαίνεται από ερευνητικά αποτελέσµατα να έχει
αντικαρκινικές ιδιότητες. Άλλοι ευεργετικοί συνδυασµοί τροφίµων που ίσως προστατεύουν
καλύτερα από καρκίνο από ότι κάθε τρόφιµο µόνο του, είναι αυτοί που περιλαµβάνουν ντοµάτα,
µπρόκολο, όσπρια, λαχανάκια Βρυξελλών και ξηρούς καρπούς.
Πρέπει να προσθέσουµε ότι υπάρχει σηµαντικός αριθµός ερευνών που δείχνουν ότι όταν
εκδηλωθεί καρκίνος ή µια προκαρκινική κατάσταση, οι διατροφικές τροποποιήσεις ή τα
συµπληρώµατα διατροφής, δεν είναι σε θέση λόγω αντικαρκινικής δράσης να επηρεάζουν την
πρόγνωση ή την επιβίωση των ασθενών.
Για µια ακόµη φορά βλέπουµε ότι η πρόληψη είναι σηµαντικότερη.

31

Onion and garlic use and human cancer, American Journal of Clinical
Nutrition 2006;84:1027-1032, Νοέµβριος 2006.
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∆εν είναι λοιπόν τυχαία που έχει επικρατήσει και ισχυροποιηθεί διαχρονικά η συµβουλή
που λέει ότι πρέπει να καταναλώνετε κάθε µέρα τουλάχιστον 6 µερίδες, ποικιλίας
φρούτων και λαχανικών. Με τον τρόπο αυτό εφοδιάζετε τον οργανισµό σας µε ευρύ
φάσµα χρήσιµων φυτοχηµικών ουσιών, µε πολλές ωφέλιµες δράσεις που βοηθούν στην
πρόληψη διαφόρων σοβαρών ασθενειών.32
Η χηµεία του σκόρδου είναι πολύπλοκη. Στην αντικαρκινική του δράση εµπλέκονται
διάφορες ουσίες που περιέχει.
Το σκόρδο περιέχει θειούχες και άλλες ουσίες οι οποίες επιβραδύνουν ή προλαµβάνουν την
ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Οι θειούχες ενώσεις του σκόρδου, προκαλούν βλάβες στα
καρκινικά κύτταρα τα οποία αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό.
Οι βλάβες αυτές είναι µεγαλύτερες παρά αυτές που προκαλούνται από τις ίδιες ενώσεις του
σκόρδου πάνω στα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισµού. Το αποτέλεσµα είναι η καταστολή της
ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων.
Ο τρόπος επεξεργασίας του σκόρδου επηρεάζει την ποιότητα των ενεργών συστατικών
του που είναι ωφέλιµα για την υγεία. Ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους για τους
οποίους υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσµατα από ορισµένες µελέτες.
Για παράδειγµα το ξεφλούδισµα του σκόρδου απελευθερώνει ένα ένζυµο που οδηγεί στην
σύνθεση µιας ενεργούς ένωσης (diallyl disulfide, DADS), η οποία έχει σηµαντική αντικαρκινική
δράση. Εάν το ξεφλουδισµένο σκόρδο µαγειρευτεί αµέσως, τότε δεν δίνεται ο απαραίτητος
χρόνος για να λάβει χώρα η σειρά των χηµικών αντιδράσεων, που θα οδηγήσουν στη σύνθεση
του DADS.
Για το λόγο αυτό συστήνεται από τους επιστήµονες να περιµένουµε 15 λεπτά από το
ξεφλούδισµα του σκόρδου µέχρι το ψήσιµό του. Έτσι δεν χάνεται η ευκαιρία παραγωγής της
χρήσιµης αντικαρκινικής θειούχας ένωσης.
Το φρέσκο κοµµένο σκόρδο όπως επίσης και η διαδικασία µε την οποία παράγεται λάδι ή
σκόνη από το σκόρδο, δηµιουργούν µια σειρά από άλλους παράγοντες που έχουν τη
δυνατότητα να καταπολεµούν τον καρκίνο.
Χρειάζεται όµως προσοχή διότι τα διάφορα εµπορικά σκευάσµατα παραγώγων που
κατασκευάζονται από το σκόρδο, δεν έχουν οµοιόµορφη σύνθεση όσον αφορά τα ενεργά
συστατικά. Ορισµένες έρευνες, δεν έχουν λάβει υπ' όψη τις διαφορές αυτές, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν δυσκολίες στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων τους.
Η έρευνα για το δηµοφιλές αυτό φυτό δεν έχει τελειώσει. Οι χηµικές ουσίες που περιέχει
είναι πολλές και οι πιθανές αντικαρκινικές δράσεις τους, είναι ενδιαφέρουσες.
Η κατανάλωση µε µέτρο του σκόρδου έχει ευεργετικές επιδράσεις σε διάφορα συστήµατα
του οργανισµού µας και αναµένονται νέες εξελίξεις στο κατά πόσο τελικά, θα χορηγείται
στο µέλλον σκόρδο ή παράγωγά του, για την πρόληψη ορισµένων καρκίνων όπως
αυτούς του στοµαχιού και του προστάτη. 33
Τα κρεµµύδια έχουν τη δυνατότητα να καταστέλλουν την
ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.
Οι ποικιλίες κρεµµυδιών µε έντονη καυτερή γεύση, περιέχουν
περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες µε αποτέλεσµα η
αντικαρκινική τους δράση να είναι µεγαλύτερη.34
Τα κρεµµύδια είναι πλούσια σε φλαβονοειδείς ουσίες. Οι
φλαβονοειδείς ουσίες ανήκουν στην κατηγορία των αντιοξειδωτικών
ενώσεων οι οποίες προστατεύουν το DNA των κυττάρων από τις
ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου.
Ο φυσιολογικός µεταβολισµός όπως επίσης και διάφορες άλλες
καταστάσεις, προκαλούν τη δηµιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου οι
οποίες προκαλούν βλάβες στο DNA. Οι βλάβες αυτές µπορεί να είναι αιτία διαφόρων καρκίνων.
32

Cancer Prevention and Education Society
Food and Nutrition Information Center
34
Varietal Differences in Phenolic Content and Antioxidant and Antiproliferative Activities
of Onions, Journal of Agricultural and Food Chemistry 2004;52(22):6787 - 6793, 3 Νοεµβρίου
2004
33
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Φυσικά οι ερευνητές δεν εξέτασαν πόση ποσότητα κρεµµυδιών πρέπει να τρώµε
καθηµερινά για να έχουµε τις ωφέλιµες αντικαρκινικές τους δράσεις. Παρά το γεγονός
αυτό, οι φίλοι των κρεµµυδιών πιθανόν να ευεργετούνται περισσότερο τρώγοντας
κρεµµύδια που έχουν πιο καυτερή γεύση και άρωµα.

Κρεµµύδι και σκόρδο εναντίον καρκίνου του προστάτη
Τα λαχανικά αυτά περιέχουν φυτικές θειούχες χηµικές ουσίες (allium
και allicin) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αντικαρκινική δράση αλλά
και για τη χαρακτηριστική έντονη οσµή τους.

Άνδρες που καταναλώνουν τουλάχιστο 10 gr ηµερησίως από τα λαχανικά αυτά, έχουν
σηµαντικά λιγότερο κίνδυνο, της τάξης του 50%, να παρουσιάσουν καρκίνο του
προστάτη.
Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από επιδηµιολογική έρευνα που έκαναν Αµερικανοί και Κινέζοι
γιατροί στη Σαγκάη. 35
Σε 238 άνδρες µε καρκίνο του προστάτη, εξέτασαν τις διατροφικές συνήθειες και τις σύγκριναν µε
εκείνες 471 ανδρών χωρίς καρκίνο.
Οι άνδρες που είχαν τη µεγαλύτερη κατανάλωση σε κρεµµύδια (φρέσκα και ξηρά), σκόρδο και
πράσο είχαν και λιγότερο κίνδυνο για εντοπισµένη παρά γενικευµένη µορφή του καρκίνου του
προστάτη.
Πράγµατι ο συσχετισµός που βρέθηκε ήταν µεγαλύτερος για τις µορφές του καρκίνου προστάτη
που δεν είχαν εξαπλωθεί παρά εκείνες που είχαν προχωρήσει.
∆εν είναι η πρώτη φορά που έρευνες, έδειξαν σηµαντική σχέση µεταξύ της διατροφής και
εκδήλωσης του καρκίνου.
Προηγούµενες πληθυσµιακές επιδηµιολογικές έρευνες έδειξαν µείωση του κινδύνου για καρκίνο
του στοµαχιού, του παχέος εντέρου, του προστάτη και του µαστού, σε άτοµα που είχαν
συστηµατικά µέσα στη διατροφή τους σκόρδο και κρεµµύδι.
Παρ΄ όλα αυτά πρέπει να τονίσουµε το γεγονός ότι δεν έχει ακόµη αποδειχθεί η
αιτιολογική σχέση µεταξύ κατανάλωσης των λαχανικών αυτών και της µείωσης του
κινδύνου για ορισµένους καρκίνους.
Εκείνο που τεκµηριώνεται είναι ότι αυτοί που έχουν συστηµατικά µέσα στη διατροφή τους σκόρδο
και κρεµµύδι, παρουσιάζουν λιγότερους καρκίνους.
Με λίγα λόγια είναι πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που οδηγούν στο
συσχετισµό αυτό οι οποίοι ακόµη δεν έχουν αναγνωρισθεί.
Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ενώ η ευεργετική σχέση φαίνεται από τις έρευνες, εντούτοις δεν
υπάρχουν αρκετά δεδοµένα που να υποστηρίζουν ότι τα λαχανικά αυτά θα πρέπει να
λαµβάνονται από όλους τους άνδρες για σκοπούς πρόληψης του καρκίνου του προστάτη.
Για να φτάσουµε τελεσίδικα στο συµπέρασµα αυτό, χρειάζεται σίγουρα ακόµη περισσότερη
διερεύνηση.
Παρά το γεγονός ότι παραµένουν ακόµη αναπάντητα ερωτήµατα για το ζήτηµα, µια
σαλάτα µε κρεµµύδια, ένα καλό φαγητό µε σκόρδο, το φρέσκο κρεµµυδάκι, µια σκελίδα
σκόρδου, νόστιµα λαχανικά µε πράσο είναι φαγητά που αποτελούν µέρος µια υγιεινής
διατροφής µε ευεργετικά για την υγεία αποτελέσµατα.

35

Allium Vegetables and Risk of Prostate Cancer: A Population-Based Study, Journal of
the National Cancer Institute 2002;1648-1651, 6 Νοεµβρίου 2002.
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Ντοµάτα εναντίον καρκίνου
Η κατανάλωση ντοµάτας φαίνεται να προστατεύει
εναντίον του καρκίνου.
Μια συγκεκριµένη ουσία που περιέχεται µέσα στη ντοµάτα και
ονοµάζεται λυκοπένη έχει αντι-οξειδωτικές ικανότητες και
είναι αυτή που της δίνει το κόκκινο χρώµα.
Ερευνητές από το Εβραϊκό πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ
σε έρευνά τους βρήκαν ότι η ουσία αυτή έχει την
ικανότητα να καταστέλλει καλλιέργειες κακοηθών
κυττάρων από καρκίνους της στοµατικής κοιλότητας.
Η έρευνα αυτή προστίθεται στον κατάλογο µελετών που έγιναν
τα τελευταία χρόνια και που δείχνουν ότι η λυκοπένη έχει
ευεργετικές επιδράσεις στον άνθρωπο.
Η ουσία αυτή βρίσκεται µέσα σε κόκκινου χρώµατος λαχανικά και φρούτα όπως η ντοµάτα , το
καρπούζι, η γκουάβα, η φράουλα και άλλα. Ένα από τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της είναι ότι
διατηρείται και στα παράγωγα της ντοµάτας όπως οι σάλτσες ντοµάτας ( πίτσα ), κέτσαπ, σούπες
και άλλα.
Μέχρι τώρα έρευνες έδειξαν ότι η ουσία αυτή µπορεί να έχει δράση εναντίον διαφόρων
καρκίνων όπως καρκίνο του µαστού, του προστάτη, του εντέρου, του παγκρέατος και
τώρα της στοµατικής κοιλότητας.
Οι µελέτες αυτές είναι ενθαρρυντικές ιδιαίτερα αυτές του Εβραϊκού πανεπιστήµιου της
Ιερουσαλήµ για τους καρκίνους της στοµατικής κοιλότητας που είναι ιδιαίτερα επιθετικοί. 36
Καρκίνος του προστάτη: Μειώνεται από την κατανάλωση
ντοµάτας
Οι άνδρες που καταναλώνουν ντοµάτες 2 µε 3 φορές την
εβδοµάδα µειώνουν σηµαντικά τις πιθανότητες τους να
παρουσιάσουν καρκίνο του προστάτη.
Η κατανάλωση µαγειρεµένων ντοµατών, σάλτσας ντοµάτας,
κέτσαπ και άλλων φαγητών µε βάση τη ντοµάτα είναι ιδιαίτερα
ευεργετική και µειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη
µέχρι και 36%.
Τα σηµαντικά αυτά συµπεράσµατα προκύπτουν από µια πολύ
σοβαρή, µεγάλη σε µέγεθος και σε χρόνο, επιδηµιολογική διατροφική
έρευνα που έγινε από την ιατρική σχολή του πανεπιστηµίου του
Χάρβαρντ.37
Ερευνήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες και το ιστορικό καρκίνου του προστάτη σε 47.000 άνδρες
για τη χρονική περίοδο από το 1986 µέχρι το 1998.
Εξετάστηκε η ποσότητα και η συχνότητα πρόσληψης από τους άνδρες αυτούς, τροφίµων και
φαγητών που περιέχουν την αντιοξειδωτική ουσία λυκοπένη. Η λυκοπένη περιέχεται µέσα στις
ντοµάτες όπως επίσης και µέσα σε άλλα φρούτα και λαχανικά κόκκινου χρώµατος.
Η σάλτσα για σπαγγέτι, ο χυµός ντοµάτας, η πίτσα, το κέτσαπ, οι φρέσκες ντοµάτες, το καρπούζι,
τα ροζ γκρέιπφρουτ και άλλες σάλτσες που περιέχουν ντοµάτα ήσαν τα δηµοφιλέστερα τρόφιµα
που περιείχαν λυκοπένη.
Στη συνέχεια η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η κατανάλωση τροφίµων και φαγητών
που περιείχαν ντοµάτα έδιναν µια προστασία εναντίον του καρκίνου του προστάτη που
κυµαινόταν από 24% έως 36%.
36

37

National Cancer Institute
Journal of the National Cancer Institute 2002;94:391-398, 6 Μαρτίου 2002
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Το ψηλό ποσοστό προστασίας 36% βρέθηκε να οφείλεται στα φαγητά που περιέχουν
µαγειρεµένη ντοµάτα.
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι γιατί η ντοµάτα και ιδιαίτερα η ψηµένη ντοµάτα και τα φαγητά
που την έχουν σαν βάση να δίνουν αυτή την προστασία;
Η ντοµάτα περιέχει ψηλές ποσότητες λυκοπένης. Το µαγείρεµα της σπάζει τις κυτταρικές
µεµβράνες µε αποτέλεσµα να απελευθερώνεται περισσότερη λυκοπένη που γίνεται διαθέσιµη και
απορροφάται από τον οργανισµό.
Η λυκοπένη έχει αντιοξειδωτικές δράσεις οι οποίες είναι αποτελεσµατικές εναντίον των
καρκινικών κυττάρων. Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που δηµιουργούνται από το
µεταβολισµό και έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν βλάβες στο γενετικό κώδικα και να οδηγούν
στον καρκίνο.
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι και άλλες παλαιότερες µελέτες έδειξαν την ευεργετική
δράση της λυκοπένης εναντίον του καρκίνου. Όµως η έρευνα που σας παρουσιάζουµε εδώ,
έχει µεγάλη βαρύτητα λόγω της ξεκάθαρης σχέσης που δείχνει και λόγω του µεγάλου µεγέθους
της.
Οι ντοµάτες λοιπόν και ακόµη περισσότερο τα µαγειρεµένα παράγωγά τους, παρέχουν
ουσιαστική προστασία εναντίον του καρκίνου του προστάτη και δεν αποκλείεται να φανεί
ότι προστατεύουν και εναντίον άλλων µορφών καρκίνου.
Είναι ακόµη µια απόδειξη του ότι η διατροφή µας, επηρεάζει τον κίνδυνο εκδήλωσης
καρκίνου. Επίσης φαίνεται ότι η προστασία παρέχεται τρώγοντας ολόκληρο το φρούτο ή το
λαχανικό.
Η απλή λήψη αντιοξειδωτικών βιταµινών δεν δίνει την ίδια προστασία διότι δεν έχει τα
άλλα ευεργετικά συστατικά που περιέχονται µέσα στα φρούτα και στα λαχανικά.
Καρκίνος προστάτη: Ο ρόλος της ντοµάτας και του λυκοπενίου
µετά από τη θεραπεία
Σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του προστάτη, η χορήγηση
λυκοπενίου µετά από τη θεραπεία, έχει σηµαντικές ευεργετικές
επιδράσεις τόσο στην ποιότητα ζωής των ασθενών όσο και στην
αύξηση του χρόνου επιβίωσης.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά γιατροί από το Νέο ∆ελχί θέλησαν να
ερευνήσουν τα αποτελέσµατα του λυκοπενίου σε ασθενείς µε
προχωρηµένο στάδιο καρκίνου του προστάτη.38
Στην κλινική έρευνα που διεξήχθη από το Μάρτιο του 2000 έως τον
Ιούνιο του 2002, έλαβαν µέρος 54 άνδρες µε µεταστατικό καρκίνο του
προστάτη. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν όλοι σε χειρουργική αφαίρεση των όρχεων.
Η ορχεκτοµή αποτελεί µέρος της αντιµετώπισης του µεταστατικού καρκίνου του
προστάτη. Ο λόγος είναι διότι οι ανδρικές σεξουαλικές ορµόνες όπως η τεστοστερόνη,
υποβοηθούν την εξάπλωση του καρκίνου αυτού.
Μετά από την επέµβαση οι ασθενείς κατανεµήθηκαν τυχαία σε δύο οµάδες. Η µια οµάδα έπαιρνε
2 mg λυκοπενίου πρωί και βράδυ κάθε µέρα ενώ η άλλη οµάδα δεν έπαιρνε λυκοπένιο.
Για κάθε 3 µήνες µετά από την έναρξη της θεραπείας µε λυκοπένιο, οι ασθενείς αξιολογούνταν µε
µετρήσεις του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), µε σπινθηρογράφηµα οστών για την
παρακολούθηση των οστικών µεταστάσεων και µε µέτρηση της ροής των ούρων.
Τα αποτελέσµατα της κλινικής παρακολούθησης των ασθενών έδειξαν σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων των ασθενών:
1. Η µείωση των επιπέδων στο αίµα του PSA παρατηρήθηκε και στις 2 οµάδες. Όµως
ήταν πολύ πιο αισθητή σε αυτούς που έπαιρναν λυκοπένιο.

38

A comparison of lycopene and orchidectomy vs orchidectomy alone in the management
of advanced prostate cancer, British Journal of Urology 2003;92(4):375, Σεπτέµβριος 2003.
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Η υποχώρηση των επιπέδων του PSA στα φυσιολογικά επίπεδα παρατηρήθηκε στο 78%
των ασθενών που έπαιρναν λυκοπένιο ενώ µόνο στο 40% των ασθενών που
υποβλήθηκαν σε ορχεκτοµή µόνο
2. Το σπινθηρογράφηµα οστών έδειξε στο 30% των ασθενών που έπαιρναν λυκοπένιο
πλήρη υποχώρηση των οστικών µεταστάσεων. Στους ασθενείς µε µόνο ορχεκτοµή, 15%
των ασθενών είχαν πλήρη υποχώρηση των οστικών µεταστάσεων
3. Η ροή των ούρων βελτιώθηκε σηµαντικά στους ασθενείς της οµάδας του λυκοπενίου
4. Η επιβίωση ήταν µεγαλύτερη στην οµάδα των ασθενών που έπαιρναν το λυκοπένιο.
Από αυτούς στο τέλος της έρευνας είχαν αποβιώσει 7 (13%) ενώ από τους ασθενείς µε
µόνο ορχεκτοµή, απεβίωσαν 12 (22%)
Οι γιατροί µετά από αυτά τα πολύ διαφωτιστικά αποτελέσµατα συµπέραναν ότι το
λυκοπένιο µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην αντιµετώπιση του µεταστατικού
καρκίνου του προστάτη.
Η χορήγηση λυκοπενίου µετά από την ορχεκτοµή, µειώνει τον πρωτογενή όγκο, µειώνει τις
µεταστάσεις, ανακουφίζει καλύτερα από τον πόνο που συνοδεύει τις µεταστάσεις, βελτιώνει τη
ροή ούρων και µεγαλώνει τη διάρκεια επιβίωσης των ασθενών.
Εµείς θα τονίσουµε το γεγονός ότι πρόκειται για µια από τις πρώτες έρευνες που δείχνουν
ότι το λυκοπένιο είναι αποτελεσµατικό όχι µόνο για την πρόληψη του καρκίνου του
προστάτη αλλά και για τη θεραπεία ακόµη και στα περιστατικά που παρουσιάζουν
οστικές µεταστάσεις.
Τα καρότα και οι ντοµάτες µειώνουν σηµαντικά τον καρκίνο της ωοθήκης;

Ο καρκίνος της ωοθήκης παρουσιάζει αύξηση της συχνότητας
του. Στις γυναίκες είναι ο τέταρτος συχνότερος καρκίνος. Ο µέσος
όρος της ηλικίας κατά την οποία προσβάλλονται οι γυναίκες είναι
63 ετών.
Η ασθένεια µπορεί να παρουσιαστεί µε διάφορους τρόπους. ∆υστυχώς
η ασθενής παρουσιάζει συµπτώµατα µόνο όταν η κακοήθεια αυτή
προχωρήσει αρκετά. Σε αρκετές περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται όταν
η ασθένεια βρίσκεται σε προχωρηµένα στάδια.
Μια πρόσφατη µελέτη που µας έρχεται από Βοστόνη, υποστηρίζει ότι οι γυναίκες οι
οποίες τρωνε άφθονα καρότα και ντοµάτες έχουν µειωµένο κίνδυνο να παρουσιάσουν
καρκίνο της ωοθήκης.39
Οι γιατροί εξέτασαν 563 γυναίκες µε καρκίνο της ωοθήκης και 523 υγιείς γυναίκες.
Η ανάλυση των διατροφικών τους συνηθειών έδειξε ότι οι γυναίκες που έπαιρναν πολλή καρωτίνη
και ιδιαίτερα άλφα-καρωτίνη είχαν σηµαντικά µειωµένο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο της
ωοθήκης. Το εύρηµα αυτό ήταν εµφανές µεταξύ των γυναικών µετά από την εµµηνόπαυση.
Επίσης βρήκαν ότι οι γυναίκες πριν από την εµµηνόπαυση, οι οποίες έπαιρναν από τη διατροφή
τους ψηλές ποσότητες λυκοπένης, είχαν επίσης µειωµένο κίνδυνο να παρουσιάσουν τον καρκίνο
αυτό.
Η λυκοπένη βρίσκεται µέσα στις ντοµάτες και σε άλλα φρούτα και λαχανικά που έχουν κόκκινο
χρώµα. Επίσης διατηρείται και µετά από την επεξεργασία των λαχανικών και έτσι βρίσκεται σε
αυξηµένες συγκεντρώσεις µέσα στη σάλτσα ντοµάτας και µέσα στο κέτσαπ.

39

International Journal of Cancer 2001;94:128-134, 1 Οκτωβρίου 2001.
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Η καρωτίνη (µετατρέπεται από τον οργανισµό σε βιταµίνη άλφα) και η λυκοπένη ανήκουν στην
οικογένεια των αντί-οξειδωτικών ουσιών που είναι γνωστό ότι έχουν ιδιότητες εναντίον του
καρκίνου.
∆υστυχώς τα περιστατικά του καρκίνου της ωοθήκης παρουσιάζουν ψηλά ποσοστά
θνησιµότητας. Η πρόληψη είναι πολύ σηµαντική όπως επίσης και η έγκαιρη διάγνωση.
Τα ευρήµατα της έρευνας που παρουσιάζουµε σήµερα, παρά το γεγονός ότι χρειάζονται
επιβεβαίωση και από άλλες ανάλογες µελέτες, επιτρέπουν να δοθεί συµβουλή προς τις
γυναίκες να τρωνε άφθονα καρότα, ντοµάτες και παράγωγά τους.

Ντοµάτα και µπρόκολο µαζί προστατεύουν από καρκίνους
Οι ντοµάτες και το µπρόκολο µαζί, µπορούν να προσφέρουν
µεγαλύτερη προστασία από καρκίνους από ότι το κάθε λαχανικό
ξεχωριστά από µόνο του.
Το µπρόκολο περιέχει επίσης ουσίες που προστατεύουν από τον
καρκίνο. Συγκεκριµένα οι ουσίες glucosinolates, δρουν σε συνέργια µε
άλλες ενώσεις που περιέχονται στο λαχανικό αυτό και προστατεύουν
από καρκίνους.
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι οι αντικαρκινικές ουσίες που
περιέχονται στα λαχανικά αυτά, όταν χορηγούνται µόνες τους, υπό
µορφή φαρµακευτικών σκευασµάτων, δεν έχουν τα ίδια αποτελέσµατα
που επιτυγχάνονται όταν καταναλώνονται τα λαχανικά.
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι ενεργές αντικαρκινικές ουσίες δρουν σε συνέργια µε άλλες
φυτοχηµικές ενώσεις που περιέχονται στα λαχανικά αυτά και έχουν πολύ καλύτερα
αποτελέσµατα.
Με βάση το σκεπτικό αυτό και λαµβάνοντας υπ' όψη ότι οι άνθρωποι συνήθως δεν τρωνε µόνο
ένα είδος αλλά συνδυασµούς τροφίµων, ερευνητές από το πανεπιστήµιο του Ιλλινόις, εξέτασαν
τις επιδράσεις σε πειραµατόζωα των γνωστών αυτών αντικαρκινικών ουσιών.
Συγκεκριµένα χορήγησαν σε διαφορετικές οµάδες αρουραίων, διατροφή που περιείχε ένα
από τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•

µπρόκολο
ντοµάτα
µπρόκολο και ντοµάτα
αντικαρκινικές ουσίες που αποµονώθηκαν από τις ντοµάτες και το µπρόκολο όπως το
λυκοπένιο και glucosinolates
το φάρµακο φιναστερίδη που έχει δράση κατά του καρκίνου του προστάτη

Στους αρουραίους χορηγήθηκαν παράλληλα κύτταρα καρκίνου του προστάτη γεγονός που στο
είδος των αρουραίων που χρησιµοποιήθηκαν προκαλεί καρκίνο προστάτη.
Οι τροφές µε τα δύο λαχανικά δόθηκαν υπό µορφή σκόνης σε συνδυασµό µε την υπόλοιπη
τροφή των ζώων για να είναι σίγουρο ότι καταναλώνονται από αυτά.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αρουραίοι που είχαν µια διατροφή µε βάση τις ντοµάτες
και το µπρόκολο µαζί, είχαν λιγότερη ανάπτυξη καρκίνων σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες
οµάδες αρουραίων που έτρωγαν είτε µόνο ντοµάτα ή µπρόκολο.
Επίσης φάνηκε ότι ο συνδυασµός στη διατροφή ντοµάτας και µπρόκολου, έδινε µεγαλύτερη
προστασία από το φάρµακο φιναστερίδη το οποίο δίνεται εναντίον του καρκίνου του προστάτη.
Όλες οι µορφές διατροφής που δόθηκαν στους αρουραίους της έρευνας, που περιείχαν ντοµάτα
ή µπρόκολο ή και τα δύο µαζί, είχαν καλύτερα αποτελέσµατα από τη φιναστερίδη.
Το συµπέρασµα των ερευνητών είναι ότι η αξιόλογη αντικαρκινική δράση που έχουν η
ντοµάτα και το µπρόκολο όταν καταναλώνονται ξεχωριστά, ενισχύεται σε σηµαντικό
βαθµό όταν καταναλώνονται ταυτόχρονα.
Επίσης ανάλογη συνεργιστική αντικαρκινική δράση, είναι πολύ πιθανό ότι υπάρχει και
µεταξύ άλλων τροφών όπως τα δηµητριακά ολικής αλέσεως, τα όσπρια, τα φρούτα και
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άλλα λαχανικά. 40
Βλέπουµε λοιπόν ότι οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η ορθή διατροφή είναι ικανή να αποτρέπει το
33% των καρκίνων που πλήττουν τους ανθρώπους.
Επίσης τονίζεται το γεγονός ότι είναι το λαχανικό ή το φρούτο στο σύνολο τους που
έχουν την προστατευτική δράση. Όταν µερικές από τις γνωστές ενεργές ουσίες που
περιέχονται σε αυτά, δίνονται δια µέσου φαρµακευτικών σκευασµάτων, δεν
επιτυγχάνονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα.41
Καρκίνος παγκρέατος, κρεµµύδια, µήλα και µπρόκολο
Η διατροφή πλούσια σε κρεµµύδια, µήλα, µούρα, λάχανο και
µπρόκολο, σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο προσβολής από
καρκίνο του παγκρέατος.
Τα εν λόγω τρόφιµα είναι τα πλουσιότερα σε φλαβονόλες οι οποίες
προστατεύουν τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού από τοξικές
ουσίες, οξειδωτικές βλάβες και ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό που
οδηγεί σε καρκίνο.
Το συµπέρασµα αυτό προέκυψε από έρευνα των διατροφικών
συνηθειών 183.518 κατοίκων της Καλιφόρνιας και της Χαβάης που
διήρκεσε για 8 χρόνια. Οι άνθρωποι µε τις µεγαλύτερες ποσότητες
φλαβονολών στη διατροφή τους, είχαν 23% λιγότερες πιθανότητες
προσβολής από καρκίνο του παγκρέατος συγκριτικά µε ανθρώπους µε
τις χαµηλότερες διατροφικές συγκεντρώσεις φλαβονολών.
Μεταξύ των διαφόρων οµάδων των ανθρώπων που συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα, οι καπνιστές
ήσαν αυτοί που παρουσίαζαν το µεγαλύτερο όφελος από την κατανάλωση των πλουσιότερων σε
φλαβονόλες φρούτων και λαχανικών. Στους καπνιστές µε την πλουσιότερη διατροφή σε
φλαβονόλες, ο κίνδυνος για καρκίνο του παγκρέατος ήταν 59% χαµηλότερος σε σύγκριση µε τους
καπνιστές που έτρωγαν τις λιγότερες φλαβονόλες.
Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι δύσκολο να ανιχνευθεί στα αρχικά του στάδια. Το
πάγκρεας βρίσκεται πίσω από το στοµάχι και µπροστά από τη σπονδυλική στήλη. Παράγει
ουσίες και ένζυµα που είναι καθοριστικά για την πέψη των φαγητών και τη ρύθµιση της ζάχαρης
του αίµατος.
Τα αρχικά συµπτώµατα του καρκίνου του παγκρέατος είναι ασαφή και έτσι η διάγνωση αργεί να
γίνει. Όταν ανακαλυφθεί είναι συνήθως αργά. Επειδή αναπτύσσεται και εξαπλώνεται γρήγορα, η
αντιµετώπιση του είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Με βάση την έρευνα που σας παρουσιάζουµε η οποία ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο της
Αµερικανικής Εταιρείας για Έρευνα για τον Καρκίνο που έγινε τον Απρίλιο του 2007, η διατροφή
πλούσια σε φλαβονόλες, µπορεί να προσφέρει αξιόλογο βαθµό προστασίας από τη νόσο στο
γενικό πληθυσµό.42
Στους καπνιστές η διατροφή µε ψηλές συγκεντρώσεις φλαβονολών (κρεµµύδια, µήλα,
µούρα, λάχανο, σπανάκι και µπρόκολο), προσφέρει ακόµη µεγαλύτερη µείωση του
κινδύνου προσβολής από καρκίνο του παγκρέατος.43

40

International Research Conference on Food, Nutrition and Cancer , American Institute for
Cancer Research 2004, 15 Ιουλίου.
41

Journal of Nutrition, American Society for Nutritional Sciences 2004, ∆εκέµβριος.

42

Annual Meeting, American Association for Cancer Research 2007, Απρίλιος.
Cancer
43

Cancer Prevention and Education Society
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Γονίδια του καρκίνου και λαχανικά
Γονίδια που ευθύνονται για τη δηµιουργία και ανάπτυξη
διαφόρων µορφών καρκίνου, µπορούν να επηρεάζονται από
φυτοχηµικές ουσίες που βρίσκονται στη διατροφή µας.
Οι φυτοχηµικές αυτές ουσίες βοηθούν ουσιαστικά στην
επιδιόρθωση του γενετικού κώδικα DNA.
Τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 είναι υπεύθυνα για την παραγωγή
πρωτεϊνών οι οποίες διορθώνουν τις ανωµαλίες που εµφανίζονται στο
γενετικό κώδικα. Η συνεχής αυτή λειτουργία εµποδίζει τη µετάδοση σε
θυγατρικά κύτταρα ανωµαλιών που δυνητικά οδηγούν στον καρκίνο.
Τα εν λόγω γονίδια όταν υποστούν αλλοιώσεις, δεν εκτελούν κανονικά τη λειτουργία τους για
προστασία του κώδικα από αλλοιώσεις που οδηγούν στον καρκίνο.
Σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων (προστάτη, µαστού) βρέθηκε ότι είναι χαµηλές οι
συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών που διορθώνουν το DNA οι οποίες παράγονται από τα
γονίδια BRCA1 και BRCA2. Είναι πιθανόν ότι ψηλότερες συγκεντρώσεις των εν λόγω
πρωτεϊνών, σηµαίνει πρόληψη κατά της γένεσης του καρκίνου.
Άνθρωποι που έχουν µεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, έχουν αυξηµένο κίνδυνο να
προσβληθούν από καρκίνο του µαστού, του προστάτη και της ωοθήκης. Τα παθολογικά γονίδια
µπορούν να αναγνωρισθούν µε γενετικές εξετάσεις.
Μέχρι σήµερα, έρευνες έχουν δείξει ένα ισχυρό συσχετισµό µεταξύ κατανάλωσης ορισµένων
τροφίµων και µειωµένου κινδύνου για καρκίνο. Τα λαχανικά τύπου cruciferous, ιδιαίτερα το
µπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο (κράµβη), βρέθηκαν ότι µειώνουν τον κίνδυνο
προσβολής των ανθρώπων από διάφορες µορφές καρκίνου.
Παρά τις ευεργετικές δράσεις των λαχανικών αυτών που είχαν διαφανεί, δεν ήταν δυνατόν να
τεκµηριωθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ο ρόλος τους στην πρόληψη του καρκίνου. Ο λόγος ήταν
διότι δεν είχε γίνει κατανοητό µε ποιον τρόπο επενεργούσαν σε µοριακό επίπεδο στο γενετικό
κώδικα.
Τώρα για πρώτη φορά, επιστήµονες από το πανεπιστήµιο του Georgetown των Ηνωµένων
Πολιτειών, απέδειξαν τον αντικαρκινικό ρόλο ορισµένων λαχανικών.
Σε εργαστηριακές µελέτες, ανακάλυψαν ότι φυτοχηµικές ουσίες από το µπρόκολο, το κουνουπίδι,
το λάχανο και τη σόγια, ήταν σε θέση να αυξάνουν τα επίπεδα των πρωτεϊνών που
προστατεύουν το DNA και οι οποίες παράγονται από τα γονίδια BRCA1 και BRCA2.
Οι ουσίες αυτές είναι η I3C (indole-3-carinol, περιέχεται στο µπρόκολο, κουνουπίδι και λάχανο)
και η genistein που περιέχεται στη σόγια.
Βλέπουµε λοιπόν ότι τα δεδοµένα που είχαν προκύψει από πληθυσµιακές έρευνες και έδειξαν
µειωµένο κίνδυνο καρκίνου λόγω κατανάλωσης ορισµένων λαχανικών, εξηγούνται τώρα σε
µοριακό επίπεδο. 44
Η προστασία που προσφέρουν ορισµένοι φυτοχηµικοί παράγοντες σε γονίδια που έχουν
κρίσιµο ρόλο να παίξουν στη γένεση του καρκίνου, φαίνεται να είναι αποτελεσµατικό
όπλο στην πρόληψη διαφόρων µορφών καρκίνου.

44

BRCA1 and BRCA2 as molecular targets for phytochemicals indole-3-carbinol and
genistein in breast and prostate cancer cells, British Journal of Cancer 2006;94:407-426, 24
Ιανουαρίου 2006.
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Μπρόκολο για πρόληψη και αντιµετώπιση καρκίνου ουροδόχου
κύστης
Το µπρόκολο περιέχει ουσίες που πιθανόν να µπορούν να
προλαµβάνουν ή να καθυστερούν την εξάπλωση του καρκίνου
της ουροδόχου κύστης.
Υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα φυτοχηµικές ουσίες στο µπρόκολο
που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες αντικαρκινικές δράσεις. ∆εν έχει
ακόµη ανακαλυφθεί κατά πόσο οι ουσίες αυτές δρουν συνεργιστικά ή
εάν η κάθε µια από αυτές έχει τη δική της ξεχωριστή δράση.
Επίσης παραµένουν ακόµη πολλά άγνωστα σχετικά µε τον ακριβή
µηχανισµό δράσης δια µέσου του οποίου οι φυτοχηµικές ουσίες του
µπρόκολου συµβάλλουν στην πρόληψη και στην καταστολή των
καρκινικών κυττάρων.
Το µπρόκολο δεν είναι το µόνο λαχανικό της οικογένειας του,
που έχει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αντικαρκινικές δράσεις. Άλλα
λαχανικά της ίδιας οικογένειας όπως η κράµβη, το λάχανο, το κουνουπίδι, τα λαχανάκια των
Βρυξελλών, πιθανόν να περιέχουν ενεργές ουσίες µε τις ίδιες επιδράσεις κατά του καρκίνου.
Το σύνολο των λαχανικών αυτών όπως και το µπρόκολο, έχουν δράσεις και εναντίον άλλων
µορφών καρκίνου. Έχει ήδη αποδειχθεί ότι µερικές από τις ουσίες που περιέχουν, µπορούν να
εξουδετερώνουν ορισµένες γνωστές καρκινογόνες ουσίες.
Το ερώτηµα που παραµένει αναπάντητο αφορά στην ποσότητα και στον τρόπο µε τον οποίο το
µπρόκολο και τα άλλα λαχανικά της ίδιας οικογένειας, πρέπει να καταναλώνονται για να
επιτυγχάνεται η αποτροπή εκδήλωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης ή και η επιβράδυνση
της προοδευτικές εξάπλωσης του.
Τα ενδιαφέροντα αυτά συµπεράσµατα προέκυψαν από επιδηµιολογικές έρευνες και
εργαστηριακές µελέτες γιατρών και επιστηµόνων από το πανεπιστήµιο του Οχάιο. 45
Αρχικά µια µεγάλη επιδηµιολογική έρευνα που έγινε πριν έξη χρόνια, έδειξε ότι οι άνδρες που
κατανάλωναν τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα µισή µερίδα µπρόκολου, είχαν 44% λιγότερο
κίνδυνο να προσβληθούν από καρκίνο της ουροδόχου κύστης σε σύγκριση µε άνδρες που
έτρωγαν λιγότερο από µια µερίδα µπρόκολο εβδοµαδιαίως.
Μια µερίδα φρούτων ή λαχανικών µπορεί να είναι: Η ποσότητα από φρούτα ή λαχανικά που
περιέχεται µέσα σε ένα µικρό ποτήρι ή ένα µικρό ποτήρι χυµού ή ένα φρούτο (µήλο, πορτοκάλι,
µπανάνα) µέτριου µεγέθους ή ακόµη ένα µικρό µπολ µε σαλάτα.
Στη συνέχεια οι ερευνητές αποµόνωσαν από βλαστάρια µπρόκολου µια οµάδα ουσιών που
αποκαλούνται glucosinates. Με µεγάλο ενδιαφέρον διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας τεµαχισµού, µασήµατος και πέψης, οι ουσίες αυτές µετατρέπονταν σε µια άλλη
µορφή (isothiocyanates) οι οποίες καταστέλλουν τον καρκίνο.
Σε πειράµατα στο εργαστήριο, εξέτασαν το τι συνέβαινε όταν τοποθετούσαν καρκινικά κύτταρα
µαζί µε διάφορες συγκεντρώσεις των ουσιών glucosinates και isothiocyanates που προέρχονταν
από το µπρόκολο. Η δράση των δύο αυτών οµάδων ουσιών δοκιµάστηκε σε δύο τύπους
κυττάρων ανθρώπινου καρκίνου ουροδόχου κύστης και σε ένα τύπο καρκίνου ουροδόχου κύστης
ποντικού.
∆ιαπίστωσαν ότι η πρώτη οµάδα ουσιών δεν µπορούσε να καταστέλλει τα καρκινικά κύτταρα ενώ
αντίθετα η δεύτερη οµάδα (isothiocyanates) µείωνε την ανάπτυξη και των τριών τύπων
καρκινικών κυττάρων. Μάλιστα γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό, η ισχυρότερη δράση των ουσιών
αυτών καταγραφόταν εναντίον της πιο επιθετικής µορφής καρκίνου της ουροδόχου κύστης.
Θέλουµε να υπενθυµίσουµε ότι και άλλες παλαιότερες έρευνες έδειξαν τις ευεργετικές δράσεις
του µπρόκολου για την ανθρώπινη υγεία. Εκτός από την αντικαρκινική του δράση βρέθηκε ότι
έχει αντιµικροβιακή δράση.
Μάλιστα φάνηκε ότι η ουσία σουλφοραφάνη του µπρόκολου µπορεί να σκοτώνει το
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού το οποίο είναι η αιτία του έλκους στο στοµάχι.46

45

International Research Conference on Food, Nutrition and Cancer , American Institute for
Cancer Research 2004, 15 Ιουλίου.
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Βλέπουµε λοιπόν ότι η φύση δια µέσου των τροφίµων που µας παρέχει, δεν µας δίνει
µόνο τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόµαστε για την επιβίωση µας. Μας προσφέρει
ταυτόχρονα πολύτιµες δραστικές ουσίες που είναι σε θέση να µας προστατεύουν από
σοβαρές ασθένειες και να αυξάνουν τη διάρκεια της ζωής µας.
Η επιλογή είναι δική µας και κάθε φορά που καθόµαστε στο τραπέζι είναι καλό να
γνωρίζουµε τα σηµαντικά αυτά νέα δεδοµένα.
Καρκίνος νεφρού: Πως επηρεάζεται από µπανάνες, καρότα και
παντζάρια;
Η συχνότερη µορφή του καρκίνου του νεφρού είναι το καρκίνωµα των
νεφρικών κυττάρων που αποκαλείται επίσης αδενοκαρκίνωµα του
νεφρού. Η µορφή αυτή αποτελεί το 90% των περιπτώσεων του
καρκίνου του νεφρού.
Τα περιστατικά καρκίνου του νεφρού παρουσιάζουν σηµαντική
αύξηση. Σύµφωνα µε στοιχεία από το Cancer Research UK, κατά τα
τελευταία 20 χρόνια, η συχνότητα του καρκίνου αυτού έχει αυξηθεί
κατά 68%.
Μέχρι σήµερα µερικές έρευνες είχαν δείξει ότι η διατροφή πλούσια σε
φρούτα και λαχανικά µπορεί να αποτρέπει τον καρκίνο του νεφρού.
Όµως δεν είχε ποτέ διευκρινισθεί ποια από τα φρούτα και λαχανικά,
είχαν τα καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά στην πρόληψη του
επικίνδυνου αυτού καρκίνου.
Το γεγονός αυτό ίσως να εξηγεί το ότι κάποιες έρευνες έδειξαν αποτελεσµατική δράση των
φρούτων και λαχανικών κατά του καρκίνου του νεφρού ενώ άλλες όχι. Με το σκεπτικό αυτό
Σουηδοί γιατροί εξέτασαν λεπτοµερειακά τις διατροφικές συνήθειες 61.000 γυναικών ηλικίας 40
έως 76 ετών.47
Η διάρκεια της επιδηµιολογικής αυτής µελέτης, ήταν περίπου 14 χρόνια. Οι ερευνητές δεν
αρκέσθηκαν µόνο στο να εξετάσουν τη συνολική κατανάλωση των γυναικών σε φρούτα και
λαχανικά αλλά προχώρησαν στο να αναλύσουν την ξεχωριστή επιρροή του κάθε είδους φρούτων
και λαχανικών που κατανάλωναν.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όλα τα φρούτα και λαχανικά δεν είναι ίσα µπροστά στον
καρκίνο:
1. Οι γυναίκες που έτρωγαν µπανάνες 4 έως 6 φορές την εβδοµάδα, είχαν 50% χαµηλότερο
κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του νεφρού σε σύγκριση µε τις γυναίκες που δεν
έτρωγαν το εν λόγω φρούτο
2. Οι γυναίκες που έτρωγαν τακτικά καρότα και παντζάρια, παρουσίαζαν µείωση του
κινδύνου προσβολής από καρκίνο νεφρού της τάξης του 50%-60%
3. Εκτός από τις µπανάνες, τα καρότα, τα παντζάρια, φάνηκε ότι µειώνουν τον κίνδυνο για
καρκίνο του νεφρού και το άσπρο κραµβί, το αγγουράκι, το µαρούλι
4. Η συνολική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν επηρέαζε τον κίνδυνο προσβολής
από τον καρκίνο του νεφρού. Αυτό δείχνει ότι είναι ορισµένα είδη που έχουν ιδιότητες
καταστολής του εν λόγω καρκίνου. Φυσικά στην παρούσα έρευνα δεν ήταν δυνατό να
εξετασθούν φρούτα ή λαχανικά τα οποία δεν υπάρχουν ή δεν είναι δηµοφιλή στη Σουηδία
όπως τα σταφύλια, τα µούρα, τα αχλάδια και τα δαµάσκηνα
5. Η µεγάλη κατανάλωση χυµών δεν βοηθούσε στην πρόληψη του καρκίνου του νεφρού
46

Sulforaphane inhibits extracellular, intracellular, and antibiotic-resistant strains of
Helicobacter pylori and prevents benzo[a]pyrene-induced stomach tumors, Proceedings of
the National Academy of Sciences 2002;99:7610-7615, 28 Μαΐου 2002.
47
Fruits, vegetables and risk of renal cell carcinoma: A prospective study of Swedish
women, International Journal of Cancer 2005;113(3):451-455, 20 Ιανουαρίου 2005.
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αλλά αντίθετα βρέθηκε να προσδίδει µεγαλύτερο κίνδυνο. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε
παράδοξο και οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα τυχαίο εύρηµα το
οποίο όµως θα πρέπει να εξετασθεί περισσότερο
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη έρευνα που έγινε ποτέ που δείχνει τη σχέση µεταξύ καρκίνου του
νεφρού και της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Η µεγάλη αξία της, έγκειται στο γεγονός
ότι υπογραµµίζει την αξία που έχουν ορισµένα είδη στην πρόληψη.
Οι φυτοχηµικές ουσίες που περιέχονται σε φρούτα και λαχανικά διαφέρουν από είδος σε είδος. Οι
διαφορές αυτές µπορεί να εξηγούν και τις ξεχωριστές επιδράσεις που έχουν σε διάφορες µορφές
καρκίνων.
Φρούτα και λαχανικά εναντίον καρκίνου του µαστού.
Οι γυναίκες που έχουν µέσα στο αίµα τους ψηλότερα επίπεδα
καρωτινοειδών ουσιών, οι οποίες προέρχονται από τα φρούτα
και τα λαχανικά, παρουσιάζουν σηµαντικά λιγότερο κίνδυνο να
παρουσιάσουν καρκίνο του µαστού.
Η µελέτη που παρουσιάζουµε σήµερα έγινε από Γάλλους και
Αµερικανούς ερευνητές. Μέτρησαν τα επίπεδα των καρωτινοειδών
ουσιών σε 540 γυναίκες και παρακολούθησαν την εξέλιξή τους για 11
χρόνια.48
Αυτές οι οποίες παρουσίασαν καρκίνο του µαστού είχαν κατά µέσο όρο σηµαντικά
χαµηλότερα επίπεδα καρωτινοειδών ουσιών µέσα στο αίµα τους, κατά την περίοδο
µελέτης που είχε προηγηθεί της εκδήλωσης του καρκίνου.
Οι γυναίκες που είχαν τα χαµηλότερα επίπεδα των ουσιών αυτών µέσα στο αίµα τους είχαν
διπλάσιο κίνδυνο από τις άλλες για να παρουσιάσουν καρκίνο του µαστού.
Τα ευρήµατα αυτά ήταν ιδιαίτερα εµφανή για τις ουσίες βήτα-καρωτίνη και άλφακαρωτίνη. Η βήτα -καρωτίνη βρίσκεται σε ψηλές συγκεντρώσεις µέσα στα καρότα και στα
λαχανικά χρώµατος πράσινου σκούρου. Η άλφα-καρωτίνη υπάρχει σε ψηλές συγκεντρώσεις
µέσα σε χυµούς ντοµάτας και άλλων λαχανικών όπως επίσης και µέσα στα καρότα.
Τα αποτελέσµατά της έρευνας αυτής και η συσχέτιση που έχει δείξει δεν µπορεί από µόνη της να
αποδείξει τελεσίδικα και οριστικά ότι η διατροφή µειώνει τον κίνδυνο του καρκίνου του µαστού.
Είναι πιθανόν ότι οι γυναίκες που έχουν µια υγιεινή διατροφή να έχουν και άλλα χαρακτηριστικά
του τρόπου ζωής τους που να επηρεάζει τον κίνδυνο που έχουν για να παρουσιάσουν αυτή τη
µορφή καρκίνου. Τα άλλα χαρακτηριστικά δεν έχουν αναλυθεί στην παρούσα έρευνα.
Παρ' όλα αυτά όµως ο συσχετισµός µεταξύ της διατροφής πλούσιας σε καρωτινοειδή και
κινδύνου για καρκίνο του µαστού που βρέθηκε είναι στατιστικώς σηµαντική. Και είναι
σηµαντικό στοιχείο για να µας κάνει να πιστεύουµε προκαταρκτικά ότι η διατροφή πλούσια σε
φρούτα και λαχανικά µειώνει τον κίνδυνο για τον καρκίνο αυτό.
Οι γιατροί που έκαναν τη µελέτη πιστεύουν ότι η προστασία από τον καρκίνο του µαστού που
προσφέρουν η βήτα και άλφα καρωτίνη καθώς και τα ολικά καρωτινοειδή είναι το αποτέλεσµα
µιας διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά.
Ένα πορτοκάλι την ηµέρα κρατά τον καρκίνο µακριά
Ένα πορτοκάλι κάθε µέρα µειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του
στόµατος, του λάρυγγα, του φάρυγγα του οισοφάγου και του
στοµάχου κατά 50%.
Παράλληλα αυτοί που τρωνε ένα πορτοκάλι την ηµέρα,
επιπρόσθετα από τις 5 µερίδες φρούτων ή λαχανικών που
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American Journal of Epidemiology 2001;153;1142-1147, στις 15 Ιουνίου 2001.
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συστήνονται καθηµερινά, έχουν 19% µειωµένο κίνδυνο για να παρουσιάσουν εγκεφαλικό
επεισόδιο. 49
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το National Cancer Institute, µια µερίδα µπορεί να είναι: Η
ποσότητα από φρούτα ή λαχανικά που περιέχεται µέσα σε ένα µικρό ποτήρι, ή ένα µικρό ποτήρι
χυµού ή ένα φρούτο (µήλο, πορτοκάλι, µπανάνα) µετρίου µεγέθους ή ακόµη ένα µικρό µπολ µε
σαλάτα.
Το πορτοκάλι περιέχει περισσότερες από 170 φυτοχηµικές ουσίες και 60 φλαβονοειδείς χηµικές
ενώσεις. Πολλά από τα πιο πάνω συστατικά του πορτοκαλιού αποδείχθηκαν ότι έχουν
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Στον ανθρώπινο οργανισµό οι ιδιότητες αυτές του πορτοκαλιού µεταφράζονται µε µια
αξιόλογη αντιφλεγµονώδη και αντικαρκινική δράση.
Το πορτοκάλι ανήκει στην οικογένεια των εσπεριδοειδών η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό καθιστά τα εσπεριδοειδή µια δυναµική
πηγή ευεργετικών συστατικών για τον ανθρώπινο οργανισµό.
Εκτός από τις φυτοχηµικές και φλαβονοειδείς ουσίες το πορτοκάλι και τα υπόλοιπα εσπεριδοειδή,
περιέχουν βιταµίνη C, βήτα καροτίνη, φυτικές ίνες και φολικό οξύ. Η περιεκτικότητά τους σε
νάτριο είναι χαµηλή. Επίσης η αύξηση της γλυκαιµίας που προκαλούν είναι χαµηλή.
Τα εσπεριδοειδή είναι η τάξη των φρούτων µε τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε
αντιοξειδωτικές ουσίες.
Κατά τις τελευταίες δύο µε τρεις δεκαετίες, αυξάνεται συνεχώς η ενηµερότητα για το σηµαντικό
ρόλο που έχει η διατροφή στην αιτιολογία των χρόνιων ασθενειών που συµβάλλουν στη
θνησιµότητα και νοσηρότητα στις ανεπτυγµένες χώρες.
Έχουν αναγνωριστεί µέχρι σήµερα ένας µεγάλος αριθµός ουσιών µέσα στη διατροφή µας, που
είναι βιολογικά ενεργές. Είναι πολύ πιθανόν ότι υπάρχουν ακόµη πολλές άλλες που δεν τις
γνωρίζουµε.
Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια, λίπη και αλάτι. Βοηθούν και
στην καλύτερη ρύθµιση του διαβήτη διότι δεν αυξάνουν σε µεγάλο βαθµό τη γλυκαιµία.
Οι ευεργετικές δράσεις του πορτοκαλιού και των άλλων εσπεριδοειδών, εκτός από την
πρόληψη του καρκίνου και των εγκεφαλικών επεισοδίων, επεκτείνονται στην πρόληψη
του διαβήτη, του καταρράκτη, της αρθρίτιδας, της παχυσαρκίας και του εκφυλισµού της
ωχράς κηλίδας του µατιού που είναι η σηµαντικότερη αιτία τύφλωσης στους
ηλικιωµένους.
Τα σηµαντικά αυτά δεδοµένα και συµπεράσµατα προκύπτουν από µια βαρυσήµαντη έρευνα που
διεξήγαγε η Παγκόσµιος Οργάνωση Υγείας για το ρόλο της διατροφής στην πρόληψη των
χρόνιων ασθενειών. 50
Επίσης η κυβερνητική ερευνητική οργάνωση της Αυστραλίας CSIRO (Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization) δηµοσίευσε ανάλογα συµπεράσµατα µετά
από ανασκόπηση και επαναξιολόγηση 48 διεθνών ερευνών που αφορούσαν τις επιδράσεις των
εσπεριδοειδών στην υγεία.

Μανιτάρια: Ποιος ο ρόλος τους στον καρκίνο;
Για χιλιάδες χρόνια τα µανιτάρια, αποτελούσαν για τους
ανθρώπους ένα πολύτιµο γιατρικό για διάφορες ασθένειες και µια
φυσική πηγή στήριξης για την υγεία τους. Ταυτόχρονα είναι ένα
εξαιρετικά δηµοφιλές τρόφιµο στις περισσότερες χώρες.
49

A citrus a day keeps the doctor away, Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization, CSIRO 3 ∆εκεµβρίου 2003
50

Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Disease, World Health Organization Geneva,
2003.
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∆ιεξήχθησαν µέχρι σήµερα µεγάλος αριθµός ερευνών για τη σχέση µανιταριών και καρκίνου. Το
2005, ο επίσηµος οργανισµός για την έρευνα για τον καρκίνο στο Ηνωµένο Βασίλειο Cancer
Research UK, διεξήγαγε µια ευρεία, ολοκληρωτική µελέτη των µανιταριών που χρησιµοποιούνται
για ιατρικούς σκοπούς.
Οι ερευνητές εντυπωσιάστηκαν από την αξιοσηµείωτη ιδιότητα πολλών από τα συστατικά των
µανιταριών που χρησιµοποιούνται τα οποία δεν είναι τοξικά αλλά βοηθούν στην απάµβλυνση
πολλών από τις εξουθενωτικές παρενέργειες των χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων. Βρήκαν ότι τα
συστατικά αυτά των µανιταριών, όταν λαµβάνονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα είναι ασφαλή
και φαίνεται ότι περιορίζουν τις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας και της χηµειοθεραπείας.
∆ιαπιστώθηκε επίσης ακόµη µία εκπληκτική δράση των ουσιών από µανιτάρια. Επιτρέπουν τη
µείωση των δόσεων των τοξικών χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων χωρίς όµως να µειώνουν την
αποτελεσµατικότητα τους.
Πρόσφατη έρευνα στη Νέα Ζηλανδία, έδειξε ότι ο συνδυασµός ουσιών από τα µανιτάρια Reishi
και Cordyceps, είχε ευεργετικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής για αριθµό ασθενών σε
προχωρηµένα στάδια καρκίνου.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο συνδυασµός από διάφορες ενεργές ουσίες που προέρχονται από
ποικιλία µανιταριών, είναι σε θέση να µεγιστοποιούν την αντίδραση του συστήµατος άµυνας του
οργανισµού προσφέροντας έτσι µεγαλύτερες δυνατότητες προστασίας από τον καρκίνο.
Είναι γνωστό ότι η ορθή λειτουργία του ανοσολογικού συστήµατος δηλαδή του συστήµατος
άµυνας του οργανισµού µας, έχει θεµελιώδη ρόλο στην αναγνώριση και εξολόθρευση των
καρκινικών κυττάρων.
Από τα µανιτάρια που χρησιµοποιούνται εδώ και χιλιετίες για ιατρικούς σκοπούς, εκείνο το οποίο
έχει ερευνηθεί το περισσότερο είναι το είδος Reishi. Χαρακτηρίζεται από ισχυρές δράσεις
ενίσχυσης του ανοσολογικού συστήµατος και από αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Όσον αφορά στο κοινό άσπρο µανιτάρι που διατίθεται ευρέως στην αγορά (Agaricus
bisporus), µια πρόσφατη έρευνα από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Καλιφόρνιας και του
Οχάιο, δείχνει ότι έχει µια ισχυρή προληπτική δράση κατά του καρκίνου.
Συγκεκριµένα, οι ερευνητές χρησιµοποίησαν αποστάγµατα από το εν λόγω µανιτάρι και
διαπίστωσαν ότι είναι σε θέση να καταστέλλουν την ανάπτυξη και πολλαπλασιασµό κυττάρων
του καρκίνου του µαστού. Τα αποστάγµατα µείωναν τον πολλαπλασιασµό καρκινικών κυττάρων
σε εργαστηριακές καλλιέργειες. Επίσης σε πειραµατόζωα στα οποία είχαν εµφυτευτεί κύτταρα
καρκίνου του µαστού, οι ουσίες από το κοινό άσπρο µανιτάρι, κατέστελλαν τη δηµιουργία
καρκίνου µαστού.
Οι Αµερικανοί επιστήµονες, εξηγούν ότι τα αποστάγµατα από το άσπρο µανιτάρι, καταστέλλουν
τη δράση της αρωµατάσης. Η αρωµατάση, είναι ένζυµο που συµβάλλει στη σύνθεση των
οιστρογόνων. Οι περισσότεροι καρκίνοι του µαστού, χρειάζονται οιστρογόνα για να
αναπτυχθούν.51
Περαιτέρω µελέτη έδειξε ότι για την αντικαρκινική δράση των µανιταριών, πιθανόν να ευθύνεται
το λινολεϊκό οξύ. Η ουσία αυτή απαντάται και σε άλλα τρόφιµα. Πρέπει εδώ, να επισηµάνουµε ότι
συχνά, είναι οι συνδυασµοί διαφόρων φυτοχηµικών ουσιών που περιλαµβάνονται σε ορισµένα
λαχανικά και φρούτα που ευθύνονται για τις ευεργετικές τους δράσεις.
Εξετάστηκαν επίσης και άλλες ποικιλίες µανιταριών (portobello, crimini, shiitake, baby button,
stuffing). Και αυτές βρέθηκαν να έχουν ουσίες που καταστέλλουν τη δράση της αρωµατάσης.
Με βάση υπολογισµούς που έκαναν οι ερευνητές, η κατανάλωση 100 γραµµαρίων ηµερησίως
των άσπρων µανιταριών, θα µπορούσε να συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη του καρκίνου
του µαστού. ∆εν αποκλείεται το ίδιο να επιτυγχάνεται ακόµη και µε µικρότερες ποσότητες.
Θα συγκρατήσουµε ότι η σύγχρονη επιστήµη επιβεβαιώνει αυτό που διαπίστωσαν οι
άνθρωποι εδώ και χιλιετίες σχετικά µε τα µανιτάρια. Είναι σε θέση να προσφέρουν πολλά
στην υγεία µας και ο ρόλος τους στην πρόληψη ορµονοεξαρτώµενων καρκίνων όπως ο
καρκίνος του µαστού και άλλοι, είναι σηµαντικός. 52
51

Anti-Aromatase Activity of Phytochemicals in White Button Mushrooms (Agaricus
bisporus), Cancer Research 2006;66(24):12026-12034, 15 ∆εκεµβρίου 2006.
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Φασόλια, καρύδια, δηµητριακά: Ισχυρή δράση εναντίον καρκίνου
Η διατροφή πλούσια σε φασόλια, καρύδια, δηµητριακά, φακές,
µπιζέλια, θα µπορούσε να συµβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου.
Τα τρόφιµα αυτά περιέχουν την ουσία inositol pentakisphosphate
(IPP). Η δράση της ουσίας αυτής εστιάζεται στην καταστολή ενός
ενζύµου το οποίο προωθεί την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.53
Η ανακάλυψη έγινε όταν οι ερευνητές αναζητούσαν τρόπους
καταστολής του ενζύµου phosphoinositide 3-kinase. Το εν λόγω
ένζυµο εµπλέκεται στη δηµιουργία καρκίνων των πνευµόνων, των
ωοθηκών και άλλων.
H ουσία IPP µε την αντικαρκινική δράση, ελέγχθηκε σε όγκους
πειραµατόζωων και σε καλλιέργειες κυττάρων από καρκίνους
ανθρώπων και συγκεκριµένα από καρκίνους πνευµόνων και ωοθηκών.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ενεργός ουσία IPP των φασολιών, καρυδιών,
δηµητριακών, µπιζελιών και φακής, έχει διπλή ιδιότητα.
1. Αρχικά βρέθηκε ότι είχε την ιδιότητα να καταστρέφει τους όγκους
2. Επιπρόσθετα είχε την ιδιότητα να ενδυναµώνει τη δράση των χηµειοθεραπευτικών
φαρµάκων που χρησιµοποιούνται εναντίον του καρκίνου των πνευµόνων και των
ωοθηκών, προκαλώντας έτσι µεγαλύτερη καταστροφή των καρκίνων
Η ουσία IPP σε αντίθεση µε τα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα, δεν είναι τοξική ακόµη και σε
ψηλές συγκεντρώσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί πλεονέκτηµα για τη χρήση της στον
άνθρωπο. Πράγµατι θα µπορούσε να δίνεται µαζί µε χηµειοθεραπευτικά φάρµακα, για να
ενδυναµώνει τη δράση τους, για καλύτερη καταστροφή καρκίνων των πνευµόνων και των
ωοθηκών και άλλων.
Βλέπουµε λοιπόν για µια ακόµη φορά ότι τρόφιµα από το φυτικό βασίλειο, έχουν πολλά να µας
προσφέρουν. Τα φασόλια, οι φακές, τα µπιζέλια, τα καρύδια, τα δηµητριακά, πιθανόν να
µπορούν να µας προστατεύουν από διάφορες µορφές καρκίνων.
Οι ερευνητές από το University College του Λονδίνου που έκαναν τη σηµαντική αυτή ανακάλυψη,
πιστεύουν ότι είναι έτοιµοι τώρα να προχωρήσουν σε κλινικές πλέον έρευνες. Ο στόχος είναι να
αποδείξουν την προληπτική δράση των τροφίµων αυτών όπως επίσης και την ισχυροποίηση της
δράσης της χηµειοθεραπείας από την ουσία IPP που περιέχουν.
Η κατανάλωση ποικιλίας και συνδυασµών λαχανικών όπως οι ντοµάτες, το µπρόκολο, τα
λαχανάκια των Βρυξελλών µαζί µε όσπρια, φασόλια, φακές, µπιζέλια, δηµητριακά και
ξηρούς καρπούς όπως τα καρύδια, µπορούν να έχουν εξαιρετικά ωφέλιµες δράσεις στον
οργανισµό µας.

Inhibition of the Phosphatidylinositol 3-Kinase/Akt Pathway by Inositol Pentakisphosphate
Results in Antiangiogenic and Antitumor Effects, Cancer Research 2005;65:8339-8349, 15
Σεπτεµβρίου 2005.
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Μέλι και βασιλικός πολτός εναντίον καρκίνου
Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα υποψιαζόταν ότι το µέλι και ο
βασιλικός πολτός, είχαν θρεπτικές και άλλες ιδιότητες.
Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν το µέλι όχι µόνο στη
διατροφή τους αλλά και για την καταπολέµηση ασθενειών. Η
αµβροσία που προσέδιδε αθανασία στους θεούς του Ολύµπου,
περιείχε βασιλικό πολτό.
Ο ρόλος που µπορεί να έχει το µέλι, ο βασιλικός πολτός, το δηλητήριο
της µέλισσας και η πρόπολη, για την πρόληψη και θεραπεία του
καρκίνου, απασχολούν ευρέως το πλατύ κοινό και την επιστηµονική
κοινότητα.
Είναι γεγονός όµως ότι είναι λίγα τα επιστηµονικά τεκµηριωµένα
στοιχεία, για το ρόλο κατά του καρκίνου των προϊόντων της µέλισσας.
Τώρα ερευνητές από την Κροατία, παρουσιάζουν στοιχεία που
δείχνουν ότι ο βασιλικός πολτός, το µέλι, η πρόπολη και το δηλητήριο
των µελισσών, µπορούν να καταστέλλουν την ανάπτυξη καρκίνων και
τη δηµιουργία µεταστάσεων σε πειραµατόζωα.
Η δράση των πιο πάνω προϊόντων της µέλισσας, διερευνήθηκε σε καρκίνους µαστού και
ινοσαρκώµατος που προκλήθηκαν τεχνητά σε πειραµατόζωα. 54
Οι ερευνητές τεκµηρίωσαν ενδιαφέρουσες και σηµαντικές δράσεις των προϊόντων της
µέλισσας, που µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
1. Το καφεϊκό οξύ (WSDP) που περιέχεται στην πρόπολη, όταν δινόταν από το στόµα,
µπορούσε να καταστέλλει σε σηµαντικό βαθµό την ανάπτυξη καρκίνων και να παρατείνει
την επιβίωση των πειραµατόζωων
2. Το µέλι είχε µια ισχυρή δράση εναντίον των µεταστάσεων, όταν δινόταν πριν από την
εµφύτευση καρκινικών κυττάρων στα πειραµατόζωα
3. Ο βασιλικός πολτός όταν δινόταν ενδοφλέβια ταυτόχρονα µε τη χορήγηση των
καρκινικών κυττάρων, κατέστελλε σε σηµαντικό βαθµό, το σχηµατισµό µεταστάσεων
4. Το δηλητήριο της µέλισσας όταν δινόταν µε ένεση εντός των όγκων, το µέγεθος τους,
µειωνόταν σηµαντικά
Η πρόπολη είναι ουσία µε πολλές ιδιότητες που κατασκευάζει η µέλισσα. Τη χρησιµοποιεί
για τη συντήρηση, προστασία, καθαρισµό και απολύµανση της κυψέλης. Είναι κολλώδης και έχει
χρώµα σκούρο καφέ. Η πρόπολη δεν χρησιµοποιείται ως τροφή από τη µέλισσα.
Η πρόπολη είναι βασικό στοιχείο για την άµυνα και την επιβίωση της µέλισσας. Τη
χρησιµοποιεί επίσης ως επίχρισµα για το εσωτερικό της κυψέλης. Χάρις στην πρόπολη, η
µέλισσα καταφέρνει να επιτυγχάνει µια αποστείρωση της κυψέλης µε αποτέλεσµα να διατηρείται
η υγεία των δεκάδων χιλιάδων µελισσών που κατοικούν σε αυτήν.
Ο βασιλικός πολτός είναι ουσία που εκκρίνεται από τις νεαρές εργάτριες µέλισσες. Είναι
εξαιρετικά θρεπτικός, µε υπόπικρη γεύση, πολύ όξινος, χρώµατος άσπρου και κρεµώδης.
Αποτελεί τη διατροφή των προνυµφών και των ενηλίκων βασιλισσών.
Οι προνύµφες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες, τρέφονται αποκλειστικά µε
βασιλικό πολτό. ∆εν υπάρχει γενετική διαφορά µεταξύ προνυµφών και βασιλισσών. Η µόνη

54

Honey-bee products in prevention and/or therapy of murine transplantable tumours,
Journal of the Science of Food and Agriculture 2004;10.1002/jsfa.2041,(early online publication),
3 ∆εκεµβρίου 2004
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διαφορά είναι ότι οι προνύµφες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες τρέφονται αποκλειστικά
µε βασιλικό πολτό.
Η διαφορετική διατροφή της βασίλισσας, αποκλειστικά µε βασιλικό πολτό, της επιτρέπει να
αποκτά διπλάσιο µέγεθος από τις εργάτριες, ζωηρά χρώµατα, να ζει 30 φορές περισσότερο από
τις εργάτριες (2 έως 4 χρόνια), να γεννά µέχρι 3 χιλιάδες αυγά κάθε µέρα.
Το συµπέρασµα των ερευνητών είναι ότι τα προϊόντα της µέλισσας, τουλάχιστο σε
πειραµατικό επίπεδο, όταν λαµβάνονται από το στόµα ή ενδοφλέβια, πιθανόν να
συµβάλλουν στον έλεγχο της ανάπτυξης των καρκίνων και των µεταστάσεων τους.
Ίσως µια µέρα, τα προϊόντα αυτά να ενταχθούν στο οπλοστάσιο που διαθέτουµε σήµερα στη
µάχη κατά του καρκίνου.
Στη συνέχεια θα χρειαστούν κλινικές δοκιµές για να φανεί ο πραγµατικός ρόλος των προϊόντων
της µέλισσας στην πρόληψη και θεραπεία κατά του καρκίνου.
Σίγουρα σήµερα δεν µπορούν να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε προληπτική ή
θεραπευτική προσέγγιση στον τοµέα του καρκίνου. Όµως το µέλι και ο βασιλικός πολτός
µπορούν να αποτελούν µέρος της διατροφής δεδοµένου ότι έχουν πλούσια θρεπτικά
συστατικά.
Γάλα, γιαούρτι και ασβέστιο για πρόληψη καρκίνου
Έρευνες στα ζώα, έδειξαν ότι το ασβέστιο παίζει ρόλο στους
µηχανισµούς γένεσης του καρκίνου. Ιδιαίτερα έχει βρεθεί ότι µπορεί
να µειώνει τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού.
Σχετικά µε το ρόλο του ασβεστίου στον άνθρωπο, δεν υπήρχαν µέχρι
σήµερα πειστικά επιδηµιολογικά στοιχεία που να ρίχνουν φως στη
σχέση ασβεστίου και καρκίνου.
Για το λόγο αυτό, γιατροί από την ιατρική σχολή του πανεπιστηµίου
του Χάρβαρντ, ανάλυσαν τα δεδοµένα από 10 σχετικές µελέτες που συµπεριέλαβαν 534.436
άτοµα για µια περίοδο παρακολούθησης των συµµετεχόντων που κυµαινόταν από 6 έως 16
χρόνια. Από αυτούς, 5.000 παρουσίασαν καρκίνο του παχέος εντέρου.55
Οι ερευνητές εξέτασαν µε βάση ερωτηµατολόγια για τη διατροφή, την κατανάλωση που είχαν τα
άτοµα που έλαβαν µέρος στην έρευνα, σε γάλα, γιαούρτι, τυρί και ασβέστιο.
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της πολύ µεγάλης και µακράς διάρκειας αυτής έρευνας,
έδειξαν ότι τα άτοµα που έπιναν το περισσότερο γάλα είχαν σηµαντική µείωση, της τάξης
του 15%, του κινδύνου να προσβληθούν από καρκίνο του παχέος εντέρου.
Συνολικά διαπιστώθηκε ότι η ψηλή κατανάλωση συνολικού και διατροφικού ασβεστίου, µείωνε
σηµαντικά τον κίνδυνο σε άντρες και γυναίκες για καρκίνο του παχέος εντέρου.
Η µείωση κινδύνου για τον καρκίνο αυτό, παρατηρούταν για πρόσληψη µέχρι 1
γραµµαρίου ασβεστίου από γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως το γάλα, το γιαούρτι τα τυριά
ή από συµπληρώµατα ασβεστίου. Μετά από το επίπεδο αυτό δεν σηµειωνόταν περαιτέρω
αξιόλογη µείωση του κινδύνου για καρκίνο.
Το ασβέστιο έχει ένα ρυθµιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και οργάνωση των κυττάρων της
βλεννογόνου του εντέρου. Μπορεί να µειώνει το ρυθµό ανάπτυξης τους και να µειώνει τον
κίνδυνο γένεσης όγκων.
Ορισµένες έρευνες µάλιστα έδειξαν ότι διάρροιες που προκαλούνται από µολυσµατικούς
παράγοντες, επειδή προκαλούν µαζική είσοδο ασβεστίου στα κύτταρα, πιθανόν να εµποδίζουν
την ανάπτυξη καρκίνων.
Το ασβέστιο είναι καθοριστικός παράγοντας σε πολλές λειτουργίες στον οργανισµό. ∆εν µπορούν
σήµερα να γίνουν γενικευµένες συστάσεις για χορήγηση ασβεστίου για σκοπούς πρόληψης του
καρκίνου.
Πρέπει να επίσης σηµειώσουµε ότι πρόσφατα βρέθηκε ότι η πολύ ψηλή πρόσληψη ασβεστίου
σχετίστηκε µε αυξηµένο κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη.

55

Dairy Foods, Calcium, and Colorectal Cancer: A Pooled Analysis of 10 Cohort Studies,
Journal of the National Cancer Institute 2004;96:1015-1022
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Υπενθυµίζουµε ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος συχνότερος καρκίνος
παγκοσµίως. Κάθε χρόνο εµφανίζονται ένα εκατοµµύριο νέα περιστατικά.
Η πρόληψη βασίζεται στην υγιεινή διατροφή η οποία πρέπει να είναι χωρίς περιττές
λιπαρές ουσίες, πλούσια σε φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά. Επίσης η σωµατική
άσκηση συµβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου παχέος εντέρου.
Η αύξηση της πρόσληψης ασβεστίου και βιταµίνης D, θα µπορούσε να µειώνει κατά 60%
τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο.
Το γάλα είναι η κυριότερη πηγή ασβεστίου στη διατροφή µας και είναι µια εξαίρετη πηγή
βιταµίνης D. Υπολογίζεται ότι µέχρι 70% του ασβεστίου της διατροφής, προέρχεται από το γάλα
και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Επιπρόσθετα το γάλα είναι ένα από τα λίγα τρόφιµα που
περιέχουν βιταµίνη D. 56
Σε µια ενδιαφέρουσα έρευνα διάρκειας 4 ετών, έλαβαν µέρος περισσότερες από 1000 γυναίκες
άνω των 55 ετών οι οποίες λάµβαναν τα ακόλουθα:57
1. Η πρώτη οµάδα λάµβανε ασβέστιο 1400-1500 mg και βιταµίνη D 1100 IU, κάθε µέρα
2. Η δεύτερη οµάδα λάµβανε καθηµερινά µόνο ασβέστιο 1400-1500 mg
3. Η τρίτη οµάδα λάµβανε εικονικό φάρµακο (πλασέµπο)
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο κίνδυνος προσβολής από καρκίνο στις γυναίκες της πρώτης
οµάδας (ασβέστιο και βιταµίνη D), ήταν κατά 60% χαµηλότερος σε σύγκριση µε τις γυναίκες που
λάµβαναν πλασέµπο.
Οι γυναίκες της δεύτερης οµάδας που λάµβαναν µόνο ασβέστιο, είχαν 47% χαµηλότερο κίνδυνο
προσβολής από καρκίνο σε σύγκριση µε τις γυναίκες που λάµβαναν πλασέµπο.
Για καλύτερη αξιολόγηση των επιδράσεων του ασβεστίου και της βιταµίνης D, οι ερευνητές
αφαίρεσαν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, τους 13 καρκίνους που εκδηλώθηκαν κατά τον
πρώτο χρόνο της έρευνας οι οποίοι πιθανόν να υπήρχαν ήδη κατά την έναρξη της κλινικής
δοκιµής.
Λαµβάνοντας υπόψη την πιο πάνω διόρθωση, η προστατευτική δράση του ασβεστίου και της
βιταµίνης D, βρέθηκε να είναι ακόµη µεγαλύτερη. Οι γυναίκες της πρώτης οµάδας που λάµβαναν
ασβέστιο και βιταµίνη D, είχαν µετά τη διόρθωση, 77% χαµηλότερο κίνδυνο προσβολής από
καρκίνο σε σύγκριση µε τις γυναίκες που λάµβαναν πλασέµπο.
Κατά τη διάρκεια των 4 ετών της έρευνας, 50 γυναίκες παρουσίασαν καρκίνους που δεν είχαν
σχέση µε το δέρµα και συγκεκριµένα καρκίνους του µαστού, του παχέος εντέρου των πνευµόνων
και άλλους.
Είναι γεγονός ότι η µάστιγα του καρκίνου, δηµιουργεί όλο και περισσότερες ανησυχίες
τόσο στο πλατύ κοινό όσο και στους γιατρούς και στις αρµόδιες αρχές.
Η ερευνητική κοινότητα ψάχνει συνεχώς για τρόπους οι οποίοι να προλαµβάνουν ή να
καθυστερούν την εκδήλωση της θανατηφόρου αυτής νόσου.
Η εργασία που σας παρουσιάζουµε, είναι η πρώτη κλινική θεραπευτική δοκιµή που δείχνει ότι η
ενίσχυση του οργανισµού σε βιταµίνη D, µπορεί να έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τις
πιθανότητες προσβολής από καρκίνο. Η πρακτική σηµασία αυτής της διαπίστωσης έχει τεράστια
σηµασία για τη δηµόσια υγεία.
Υπήρξαν και άλλες επιδηµιολογικού τύπου έρευνες, των οποίων τα αποτελέσµατα εισηγούνταν
ότι το ασβέστιο και η βιταµίνη D, πιθανόν να µειώνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του µαστού σε
γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση και για καρκίνο του παχέος εντέρου σε ηλικιωµένες γυναίκες.58

56

Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized
trial , American Journal of Clinical Nutrition 2007;85:1586-1591, Ιούνιος 2007.
57

Intakes of Calcium and Vitamin D and Breast Cancer Risk in Women , Archives of Internal
Medicine 2007;167:1050-1059, Μάιος 2007.
58
Plasma vitamin D metabolites and risk of colorectal cancer in women, Cancer
Epidemiology, Biomarkers and Prevention 2004;13:1502-1508, Σεπτέµβριος 2004.
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Θα συγκρατήσουµε λοιπόν ότι η διατροφή πλούσια σε γάλα, γαλακτοκοµικά προϊόντα ή άλλα
τρόφιµα πλούσια σε ασβέστιο και βιταµίνη D ή ακόµη η λήψη συµπληρωµάτων των εν λόγω
θρεπτικών στοιχείων, πιθανόν να µειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο.
Υπενθυµίζουµε ότι στην καθηµερινή µας διατροφή, 3 µερίδες γάλακτος (περίπου 250 ml)
χωρίς ή χαµηλής περιεκτικότητας σε λίπος µας προσφέρουν 900 mg ασβεστίου και 300
IU βιταµίνης D κάθε µέρα.
Γιατί το κόκκινο κρέας αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του
παχέος εντέρου;
Η ψηλή κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασµένου κρέατος,
σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του
παχέος εντέρου.
Αντίθετα η ψηλή κατανάλωση ψαριών σχετίζεται µε µειωµένο
κίνδυνο για τον εν λόγω καρκίνο.
Πρόσφατα, για πρώτη φορά Βρετανοί ερευνητές ανακάλυψαν
µηχανισµούς οι οποίοι οδηγούν στην καρκινοποίηση των κυττάρων
λόγω κατανάλωσης κόκκινου κρέατος.
Μελέτησαν κύτταρα της βλεννογόνου του εντέρου από εθελοντές οι
οποίοι υποβλήθηκαν σε διαφορετικά είδη δίαιτας για 15 µέρες. Τα είδη
δίαιτας τα οποία δόθηκαν σε διάφορες οµάδες εθελοντών ήταν 4
ειδών: Με κόκκινο κρέας, χορτοφαγική, ψηλής περιεκτικότητας σε
κόκκινο κρέας και ψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες.59
Ο στόχος των Βρετανών ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν κατά πόσο το κόκκινο κρέας
δηµιουργούσε στο έντερο τις προϋποθέσεις για πρόκληση παθολογικών αλλοιώσεων στο DNA
των κυττάρων.
Τα αποτελέσµατα τους έδειξαν ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος, προκαλεί στο παχύ έντερο τη
δηµιουργία σύνθετων χηµικών νιτρικών ενώσεων (N-nitrosocompounds).
Οι ενώσεις αυτές προσκολλώνται στο DNA των κυττάρων του εντέρου αυξάνοντας έτσι τις
πιθανότητες µεταλλάξεων και άλλων αλλοιώσεων που οδηγούν σε καρκίνο.
Είναι γνωστό ότι ο καρκίνος αρχίζει όταν προκληθούν σοβαρές αλλοιώσεις στο DNA των
κυττάρων που οδηγούν στον αναρχικό πολλαπλασιασµό τους.
Ενώ χηµικές ενώσεις που δηµιουργούνται λόγω κόκκινου κρέατος στο έντερο αυξάνουν τον
κίνδυνο βλαβών στο DNA, αντίθετα οι φυτικές ίνες συµβάλλουν στην επιδιόρθωση των βλαβών
αυτών.
Πράγµατι τα κύτταρα διαθέτουν πολύπλοκους µηχανισµούς ανίχνευσης και επιδιόρθωσης των
βλαβών του DNA. Φαίνεται ότι οι φυτικές ίνες βοηθούν τους µηχανισµούς αυτούς.
Σε περίπτωση αποτυχίας επιδιόρθωσης των βλαβών του DNA, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις
γένεσης καρκίνου.
Οι περιβαλλοντικοί και διατροφικοί παράγοντες που είναι σε θέση να προκαλούν αλλοιώσεις στο
DNA των κυττάρων και να οδηγούν σε καρκίνο είναι πολλοί.
Η εργασία αυτή µας προσφέρει βασικά σε 2 τοµείς. 60
Ο πρώτος έχει σχέση µε το τι γνωρίζουµε για τη γένεση του καρκίνου. Το γεγονός ότι έχουν
αναγνωρισθεί χηµικές ενώσεις που δηµιουργούνται λόγω κόκκινου κρέατος στο παχύ έντερο και
προκαλούν καρκίνο, δίνει µια εξήγηση των συσχετισµών που έχουν καταγραφεί σε πολλές
επιδηµιολογικές έρευνες, µεταξύ κόκκινου κρέατος και καρκίνου παχέος εντέρου.
59

Red Meat Enhances the Colonic Formation of the DNA Adduct O6-Carboxymethyl
Guanine: Implications for Colorectal Cancer Risk, Cancer Research 2006,66:1859-1865,
Φεβρουάριος, 2006
60

Meat, Fish, and Colorectal Cancer Risk: The European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition , Journal of the National Cancer Institute 2005;97:906-916, 15 Ιουνίου
2006.
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Ο δεύτερος τοµέας στον οποίο µας βοηθά η εν λόγω έρευνα, είναι εκείνος της έγκαιρης
ανίχνευσης. Είναι πιθανόν να αναπτυχθεί ένα τεστ που ανιχνεύοντας τις ενώσεις αυτές, να δείχνει
τις πρώτες αλλαγές που οδηγούν στον καρκίνο παχέος εντέρου. Φυσικά η σκέψη αυτή είναι
θεωρητική και χρειάζονται πολλές άλλες εργασίες προτού ενδεχοµένως φτάσουµε σε κάτι τέτοιο.
Οι κυριότεροι παράγοντες που προδιαθέτουν για καρκίνο του παχέος εντέρου είναι:
1. Η αύξηση της ηλικίας. Το 90% των περιπτώσεων καρκίνου παχέος εντέρου
ανακαλύπτονται µετά την ηλικία των 50 ετών
2. Οι πολύποδες παχέος εντέρου
3. Το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου
4. ∆ιατροφή πλούσια σε κόκκινο κρέας και ζωικά λίπη
5. ∆ιατροφή φτωχή σε ασβέστιο, φολικό οξύ και φυτικές ίνες
6. Κληρονοµικές παθήσεις µε γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο για πολύποδες στο έντερο
7. Η καθιστική ζωή
8. Το κάπνισµα
9. Ασθενείς µε προηγούµενο προσωπικό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου
10. Ασθενείς µε ιστορικό ελκώδους κολίτιδας ή ασθένειας του Crohn
Ο καρκίνος παχέος εντέρου µπορεί να προληφθεί στο 70% των περιπτώσεων µε αλλαγές
στη διατροφή.
Τα λιπαρά ψάρια πιθανόν να µειώνουν τον καρκίνο του
προστάτη.
Οι άνδρες που τρώγουν συχνά λιπαρά ψάρια όπως ο σολοµός, ο
κολιός και η ρέγκα µπορεί να έχουν λιγότερο κίνδυνο να
παρουσιάσουν καρκίνο του προστάτη.
Τα ψάρια αυτά είναι πλούσια σε ουσίες όπως τα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα,
τα οποία σε πειράµατα στο εργαστήριο έχουν την ικανότητα να
καταστέλλουν την ανάπτυξη κυττάρων του καρκίνου του προστάτη.
Το σηµαντικό αυτό συµπέρασµα προέρχεται από έρευνα που έκαναν Σουηδοί γιατροί. Για 30
χρόνια παρακολούθησαν 6272 άνδρες ηλικίας άνω των 55 ετών από το 1967 και µετά.
Αξιολόγησαν τις διατροφικές τους συνήθειες όπως επίσης και άλλα χαρακτηριστικά του τρόπου
ζωής τους όπως το κάπνισµα, το ποτό και τη σωµατική εξάσκηση. 61
Αυτοί οι οποίοι κατανάλωναν σε µέτριες ή ψηλές ποσότητες, λιπαρά ψάρια πλούσια σε
ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, είχαν 2 έως 3 φορές λιγότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο
του προστάτη, σε σχέση µε αυτούς που δεν έτρωγαν τέτοια ψάρια.
Αυτό το γεγονός ίσχυε ανεξάρτητα από τα άλλα χαρακτηριστικά των ανδρών αυτών, δηλαδή δεν
επηρεαζόταν από τις διατροφικές τους συνήθειες, από το εάν κάπνιζαν ή όχι, από το εάν έπιναν ή
όχι και από το εάν έκαναν ή όχι σωµατική εξάσκηση.
Η έρευνα που παρουσιάζουµε είναι η πρώτη µεγάλη επιδηµιολογική µελέτη που γίνεται
για το θέµα αυτό. Επιπρόσθετα του µεγάλου αριθµού των ανδρών που αξιολογήθηκαν για
πολλά χρόνια, οι Σουηδοί γιατροί έλαβαν υπ' όψη ακριβώς και τα είδη των ψαριών που έτρωγαν
οι ασθενείς, τις άλλες διατροφικές τους συνήθειες όπως επίσης και τα άλλα χαρακτηριστικά του
τρόπου ζωής τους.
61

The Lancet 2001;357:1764-1766, στις 2 Ιουνίου 2001.
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Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται σε µεγάλο βαθµό οι πιθανότητες λάθους λόγω συγχυστικών
παραγόντων και τα αποτελέσµατα καθίστανται περισσότερο αξιόπιστα.
Είναι γεγονός ότι και άλλες µελέτες παλαιότερα έδειξαν ανάλογα ευρήµατα. Όµως
υστερούσαν διότι οι συµµετέχοντες ήταν λίγοι σε αριθµό, τα ψάρια που έτρωγαν δεν
διευκρινίζονταν και δεν ελαµβάνοντο υπ' όψη άλλα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής που
µπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εµφάνισης του καρκίνου του προστάτη.
Ο λόγος για τον οποίο τα λιπαρά ψάρια µειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου του προστάτη
είναι διότι τα λιπαρά οξέα που περιέχουν, καταστέλλουν τη βιοσύνθεση µέσα στον
οργανισµό του εικοσαπεντανοϊκού οξέως.
Όταν υπάρχουν αυξηµένες συγκεντρώσεις του οξέως αυτού στον οργανισµό δηµιουργούνται
ορισµένες αλλαγές στον µεταβολισµό των προσταγλανδίνων που ευνοούν την ανάπτυξη όγκων.
Η µελέτη αυτή είναι πολύ σηµαντική. Έχει γίνει µε καλό µεθοδολογικό τρόπο, καλύπτει ένα
µεγάλο αριθµό ασθενών για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, λαµβάνονται υπ' όψη οι παράγοντες
που µπορούν να επηρεάσουν τα ευρήµατα και έτσι οι πιθανότητες λάθους περιορίζονται.
Η κατανάλωση ψαριών και ιδιαίτερα αυτών που είναι πλούσια σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα
φαίνεται ότι είναι ευεργετική για τον οργανισµό, για την καρδία, την όραση και µειώνει
πιθανόν κατά 2 έως 3 φορές τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη στους άνδρες.

ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Το ελαιόλαδο και η καρδιά
Το ελαιόλαδο βοηθά την καρδία λόγω των φαινολών που
περιέχει. Οι ενώσεις αυτές έχουν αντιφλεγµονώδεις,
αντιοξειδωτικές και αντιπηκτικές ιδιότητες, οι οποίες εξηγούν τις
γνωστές ευεργετικές για την υγεία επιδράσεις της Μεσογειακής
διατροφής.
Το παρθένο ελαιόλαδο εκτός από τα φυτικά ακόρεστα λίπη, περιέχει
και πολλά ενεργά συστατικά που το καθιστούν στην ουσία ένα χυµό
πλούσιο σε ωφέλιµους παράγοντες.
Η συνεργιστική δράση των παραγόντων αυτών, είναι αποτελεσµατική
κατά των καρδιακών παθήσεων και προφυλάσσει από την
αρτηριοσκλήρυνση.
Το παρθένο ελαιόλαδο και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, είναι
πλουσιότερα σε φαινολικές ενώσεις. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερα για το καρδιαγγειακό
σύστηµα.
Τα σηµαντικά αυτά συµπεράσµατα προέρχονται από Ισπανούς γιατρούς οι οποίοι σε µια πρώτη
στο είδος της έρευνα, εξέτασαν τη σχέση µεταξύ της συγκέντρωσης φαινολικών ενώσεων στο
ελαιόλαδο και του αγγειακού συστήµατος.
Σε 21 εθελοντές µε ψηλά επίπεδα χοληστερόλης χορήγησαν ελαιόλαδο µε ψηλή ή χαµηλό
περιεχόµενο σε φαινόλες. Στη συνέχεια εξέτασαν την επίδραση της εν λόγω χορήγησης στη
λειτουργία των αγγείων. Επίσης µέτρησαν το τι συνέβαινε µε τη συγκέντρωση ορισµένων ουσιών
στο αίµα που έχουν σχέση µε τη διασταλτικότητα των αγγείων.
Η δύναµη της εν λόγω εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα,
υποβλήθηκαν διαδοχικά σε ελαιόλαδο χαµηλού και µετά ψηλού περιεχοµένου σε φαινόλες. Η
µόνη µεταβλητή ήταν η συγκέντρωση σε φαινόλες στο ελαιόλαδο.
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Για πρώτη φορά οι Ισπανοί γιατροί, τεκµηρίωσαν ότι η κατανάλωση ελαιόλαδου,
πλούσιου σε φαινολικές ενώσεις, βελτιώνει άµεσα την αντιδραστική υπεραιµία µετά από
ισχαιµία των µικρών αιµοφόρων αγγείων.62
Αυτό σηµαίνει ότι µετά από ένα φαγητό που περιλαµβάνει ελαιόλαδο πλούσιο σε φαινόλες, το
αίµα κυκλοφορά καλύτερα στα αγγεία.
Το τεστ της αντιδραστικής υπεραιµίας µετά από ισχαιµία, που χρησιµοποιήθηκε στην εν λόγω
έρευνα, είναι ένας καλός δείκτης της κατάστασης του αγγειακού συστήµατος. Η φτωχή αντίδραση
στο τεστ αυτό, είναι ένα προειδοποιητικό σηµείο για πρόβληµα στο καρδιαγγειακό σύστηµα.
Παράλληλα βρέθηκε ότι η κατανάλωση ελαιόλαδου πλούσιου σε φαινολικές ενώσεις, συνοδεύεται
από αύξηση στο αίµα ουσιών όπως το νιτρικό οξείδιο.
Το νιτρικό οξείδιο έχει αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες και αυτό σε συνέργεια µε τη µείωση του
οξειδωτικού στρες που προσφέρει το ελαιόλαδο, είναι σε θέση πιστεύουν οι ερευνητές, να
βελτιώνουν την κατάσταση και λειτουργικότητα του καρδιαγγειακού συστήµατος.
Το ελαιόλαδο είναι διαφορετικό από τα άλλα φυτικά έλαια διότι δεν προέρχεται από
σπόρους αλλά είναι χυµός από τον καρπό του δέντρου. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υποβάλλεται
σε άλλες διαδικασίες επεξεργασίας όπως τα σπορέλαια και ως χυµός διατηρεί πολλές θρεπτικές
ουσίες ωφέλιµες για τον άνθρωπο.
Το γεγονός ότι µετά από λήψη παρθένου ελαιόλαδου, προκαλείται διαστολή των αγγείων µε
αποτέλεσµα την καλύτερη κυκλοφορία του αίµατος, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πληροφορία.
Πρέπει εδώ να προσθέσουµε ότι άλλες εργασίες έδειξαν ότι µετά από γεύµατα εξίσου πλούσια σε
λιπαρές ουσίες αλλά διαφορετικής µορφής (φαγητά µε πατάτες τηγανητές, χάµπουργκερ), τα τεστ
λειτουργικότητας των αγγείων δείχνουν επιδείνωση.
Ταυτόχρονα να υπενθυµίσουµε ότι οι ευεργετικές δράσεις για το ελαιόλαδο σηµειώθηκαν µόνο
όταν αυτό ήταν πλούσιο σε φαινόλες δηλαδή όταν επρόκειτο για παρθένο ή έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο. Με λίγα λόγια όλα τα ελαιόλαδα δεν είναι ισοδύναµα.63

Το παρθένο ελαιόλαδο µπορεί να προστατεύει από θροµβώσεις σε άτοµα µε ψηλή
χοληστερόλη
Το παρθένο ελαιόλαδο µπορεί σε άτοµα µε ψηλή χοληστερόλη,
να αποτρέπει τη δηµιουργία επικίνδυνων θρόµβων στο αίµα. Το
γεγονός αυτό συµβάλλει στις προστατευτικές δράσεις του
ελαιολάδου για την καρδία, τον εγκέφαλο και το υπόλοιπο
κυκλοφορικό σύστηµα.
Μετά από ένα φαγητό, τα λιπίδια που συγκεντρώνονται στο αίµα
συµβάλλουν σε οξειδωτικό στρες µε δυσλειτουργία του ενδοθηλίου του
αυλού των αρτηριών. Το γεγονός αυτό συµβάλλει σε µεγαλύτερο
κίνδυνο θρόµβωσης των αιµοφόρων αγγείων µε αύξηση του κινδύνου
για έµφραγµα µυοκαρδίου και εγκεφαλικά επεισόδια.
Σε ασθενείς που έχουν ήδη ψηλά λιπίδια στο αίµα όπως η
χοληστερόλη, ο κίνδυνος επεισοδίων θρόµβωσης είναι µεγαλύτερος. Η
αθηρωµάτωση των αρτηριών, εκτός από τη δηµιουργία πλάκας
λιπιδίων, ασβεστίου και άλλων στοιχείων στα τοιχώµατα των
αρτηριών, συνοδεύεται από φαινόµενα θρόµβωσης και θροµβόλυσης.
Η διατροφή πλούσια σε λίπη ζωικής προέλευσης, αυξάνοντας το οξειδωτικό στρες στις πλάκες
αθηρωµάτωσης, ευνοεί την ανάπτυξη θρόµβων και την απόφραξη ζωτικών αρτηριών µε
σηµαντικούς κινδύνους όπως η καρδιακή προσβολή και η αποπληξία.
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Σε κλινική έρευνα µε τη συµµετοχή 21 εθελοντών που είχαν ψηλή χοληστερόλη, γιατροί από την
Ισπανία, εξέτασαν το ρόλο του παρθένου ελαιόλαδου στους µηχανισµούς πήξης και θρόµβωσης
του ανθρώπινου οργανισµού.64
Για µια εβδοµάδα οι εθελοντές κατανάλωναν για πρόγευµα, άσπρο ψωµί µε παρθένο ελαιόλαδο
πλούσιο σε φαινόλες (400 ppm). Σε ένα δεύτερο στάδιο της έρευνας, οι εθελοντές έτρωγαν για
πρόγευµα, άσπρο ψωµί µε ελαιόλαδο φτωχό σε φαινόλες (80 ppm) για µια εβδοµάδα.
Οι αναλύσεις αίµατος που εξέτασαν τους παράγοντες πήξης στο αίµα των εθελοντών µε
ψηλή χοληστερόλη έδειξαν:
1. ∆ύο ώρες µετά το πρόγευµα µε ελαιόλαδο πλούσιο σε φαινόλες, ο παράγοντας VII που
προάγει την πήξη αίµατος και το σχηµατισµό θρόµβων, παρουσίαζε σηµαντική µείωση.
Όταν οι εθελοντές κατανάλωναν πρόγευµα µε ελαιόλαδο φτωχό σε φαινόλες, η µείωση
ήταν µικρότερη
2. Ανάλογη διαφορά παρατηρήθηκε για ακόµη ένα παράγοντα που προάγει το σχηµατισµό
θρόµβων στο αίµα, τον ενεργοποιητή του αναστολέα 1 του πλασµινογόνου
Η εργασία αυτή είναι σηµαντική διότι µας προσφέρει αντικειµενικά ευρήµατα σχετικά µε τη δράση
του ελαιόλαδου που περιέχει συγκεκριµένες διαφορετικές συγκεντρώσεις φαινολών. Έτσι µπορεί
να εξηγηθούν οι διαφορετικές δράσεις που βρέθηκαν από άλλες έρευνες για διάφορα είδη
ελαιόλαδου.
Τα συµπεράσµατα των ερευνητών είναι ότι τεκµηριώνονται έτσι ακόµη περισσότερο, οι
ευεργετικές δράσεις του ελαιόλαδου στην καρδία και στο υπόλοιπο καρδιαγγειακό σύστηµα.
Επιπρόσθετα, γίνονται καλύτερα κατανοητοί οι µηχανισµοί διαµέσου των οποίων το ελαιόλαδο
ασκεί τις ευεργετικές του δράσεις.
Μεταξύ άλλων, οι κυριότεροι τρόποι διαµέσου των οποίων το ελαιόλαδο ωφελεί την υγεία
και ιδιαίτερα το καρδιαγγειακό σύστηµα, είναι:
1. Η κατανάλωση ελαιόλαδου παρέχει στον ανθρώπινο οργανισµό, τα ευεργετικά για την
υγεία µονοακόρεστα λιπαρά οξέα
2. Το ελαιόλαδο παρέχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ουσίες όπως οι πολυφαινόλες
3. Το παρθένο ελαιόλαδο είναι πλουσιότερο σε πολυφαινόλες και αυξάνει περισσότερο την
καλή χοληστερόλη HDL σε σύγκριση µε άλλα ελαιόλαδα που βγαίνουν µετά από το
πρώτο πρεσάρισµα των ελιών
4. Το ελαιόλαδο αυξάνει ουσίες που αποτρέπουν στον οργανισµό την οξείδωση της κακής
χοληστερόλης LDL. Η οξείδωση αυτή είναι καθοριστική για την επιδείνωση της
αθηρωµάτωσης µε δηµιουργία θρόµβων στις αρτηρίες που δυνατό να προκαλέσουν
έµφραγµα µυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο
Συµπερασµατικά, βλέπουµε ότι αυξάνονται τα στοιχεία που τεκµηριώνουν και δείχνουν τους
µηχανισµούς διαµέσου των οποίων το ελαιόλαδο βοηθά και προστατεύει την καρδία, τον
εγκέφαλο και το υπόλοιπο κυκλοφορικό σύστηµα. Θα συγκρατήσουµε επίσης ότι το παρθένο
ελαιόλαδο φαίνεται να προσφέρει ουσιαστικά περισσότερα λόγω αυξηµένης περιεκτικότητας σε
φαινόλες.
Τέλος, θα υπενθυµίσουµε ότι η κατανάλωση του ελαιόλαδου πρέπει να γίνεται µε
προσοχή και µέτρο διότι είναι πλούσιο σε θερµίδες.65
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The Effect of Polyphenols in Olive Oil on Heart Disease Risk Factors, Annals of Internal
Medicine 2006;(145):333-341, 5 Σεπτεµβρίου 2006..
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Ελαιόλαδο, έµφραγµα µυοκαρδίου και εγκεφαλικά επεισόδια
Οι ευεργετικές δράσεις του ελαιόλαδου, ιδιαίτερα του έξτρα
παρθένου ελαιόλαδου, οφείλονται στην υψηλή περιεκτικότητα
του σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και φυτοχηµικές
αντιοξειδωτικές ουσίες που µειώνουν την κακή χοληστερόλη LDL
στο αίµα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος ενός ατόµου να υποστεί καρδιακή
προσβολή µειώνεται κατά 50% µετά την παρέλευση 2 έως 4 ετών
αφότου αρχίσει µια διατροφή πλούσια σε ελαιόλαδο, όσπρια και
λαχανικά αλλά µε περιορισµένες ποσότητες κρέατος και
γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Μια άλλη ευεργετική επίδραση του ελαιόλαδου είναι ότι µειώνει το
λίπος στο ανθρώπινο σώµα το οποίο συσσωρεύεται γύρω από την
κοιλιά.
Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι µε αυξηµένο βάρος σώµατος, δηλαδή
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, που έχουν σχήµα σώµατος που µοιάζει µε
µήλο εξαιτίας της συσσώρευσης πάχους γύρω από την κοιλιά, έχουν σηµαντικά περισσότερες
πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή.
Αντίθετα οι άνθρωποι µε σχήµα σώµατος αχλαδιού, δηλαδή το περιττό βάρος είναι
συσσωρευµένο κυρίως στους γοφούς και στους µηρούς έχουν λιγότερο κίνδυνο από τους
προηγούµενους για καρδιαγγειακά επεισόδια.
Το ελαιόλαδο της διατροφής βοηθά στην απώλεια βάρους που βρίσκεται τόσο στο πάνω
µέρος όσο και στο κάτω µέρος του σώµατος. Αντίθετα η δίαιτα µε χαµηλό περιεχόµενο σε
λιπαρές ουσίες ζωικής προέλευσης και υδατάνθρακες, µειώνει περισσότερο το λίπος που
βρίσκεται στο κάτω µέρος του σώµατος.
Η Μεσογειακή διατροφή που είναι πλούσια σε ελαιόλαδο, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και
περιορισµένες ποσότητες ζωικής προέλευσης προϊόντων, συµβάλλει περισσότερο στην απώλεια
βάρους γύρω από την κοιλιά µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και διαβήτη.
Χρειάζεται όµως το ελαιόλαδο να καταναλώνεται µε µέτρο λόγω του ψηλού περιεχοµένου του σε
θερµίδες.
Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, είναι το πρώτο λάδι που βγαίνει από τη πίεση των ελιών. Περιέχει
µονοακόρεστα φυτικά λίπη και περίπου 40 αντιοξειδωτικές φυτοχηµικές ουσίες.
Το παρθένο ελαιόλαδο είναι το λάδι που βγαίνει από τη δεύτερη πίεση των ελιών. Περιέχει όπως
και το αγνό ελαιόλαδο το οποίο υποβάλλεται σε επεξεργασία, µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και
αντιοξειδωτικές ουσίες.
Τα µονοακόρεστα λιπαρά στοιχεία του ελαιόλαδου όπως επίσης και οι φυτοχηµικές
αντιοξειδωτικές ουσίες που όπως έχουµε δει είναι περισσότερες στο έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο, έχουν συσχετισθεί µε µείωση της οξείδωσης της κακής χοληστερόλης LDL.
Η οξείδωση της κακής χοληστερόλης, είναι βασικός παράγοντας της δηµιουργίας πλάκας
χοληστερόλης στις αρτηρίες. Είναι δηλαδή αιτία της αθηρωµάτωσης που οδηγεί στη στένωση και
απόφραξη αρτηριών.
Επίσης τα µονοακόρεστα λιπαρά οξέα του ελαιόλαδου, συµβάλλουν εναντίον της θρόµβωσης
διότι µειώνουν την πηκτικότητα του αίµατος µετά από ένα λιπαρό γεύµα.
Οι θετικές επιδράσεις του ελαιόλαδου για την καρδία και το κυκλοφορικό σύστηµα, έχουν
µελετηθεί εκτεταµένα και είναι ευρέως γνωστές. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να τεκµηριώνονται
και άλλα ωφελήµατα που προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισµό το ελαιόλαδο όπως η
προφύλαξη από µερικούς καρκίνους και το διαβήτη.
Συνοπτικά θα συγκρατήσουµε τα ακόλουθα για το ελαιόλαδο: 66
1. Είναι πλούσιο σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και φυτοχηµικές αντιοξειδωτικές ουσίες
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2. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο φαίνεται ότι είναι το πιο ευεργετικό για τον ανθρώπινο
οργανισµό
3. Συµβάλλει στη µείωση της οξείδωσης κακής χοληστερόλης στο αίµα, συµβάλλοντας έτσι
στη µείωση του κινδύνου για αθηρωµάτωση που οδηγεί σε καρδιακά και εγκεφαλικά
επεισόδια
4. Η δίαιτα µε ελαιόλαδο, συµβάλλει στην απώλεια περιττών κιλών που βρίσκονται γύρω
από την κοιλιά (σχήµα σώµατος µήλου που συνοδεύεται από µεγαλύτερο κίνδυνο για
έµφραγµα µυοκαρδίου)
5. Έχει συσχετισθεί µε µειωµένο κίνδυνο για διαβήτη και ορισµένους καρκίνους όπως ο
καρκίνος του µαστού
6. Πρέπει να καταναλώνεται µε µέτρο λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε θερµίδες
∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε τελειώνοντας ότι η σύγχρονη επιστήµη επιβεβαιώνει
αυτό που από αρχαιότατων χρόνων οι άνθρωποι είχαν καταλάβει: Το ελαιόλαδο είναι
ένας πραγµατικός διατροφικός θησαυρός και από εµάς εξαρτάται να το χρησιµοποιούµε
σωστά για καλύτερη υγεία και µακροβιότητα.

Η κατανάλωση ξηρών καρπών και η καρδιά
Οι ξηροί καρποί µειώνουν τον κίνδυνο ξαφνικού καρδιακού
θανάτου.
Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε σε 21.454 άνδρες γιατρούς για µια
χρονική διάρκεια 17 ετών, η κατανάλωση ξηρών καρπών µειώνει τον
κίνδυνο θανάτου λόγω στεφανιαίας νόσου της καρδίας.67
Οι ξηροί καρποί που αναφέρονται στη µελέτη περιλαµβάνουν τα
καρύδια, τα φιστίκια, τα φουντούκια, τα αµύγδαλα και τα κάστανα.
Οι γιατροί που έλαβαν µέρος στη µελέτη και που κατανάλωναν περισσότερο από 2 φορές την
εβδοµάδας ξηρούς καρπούς παρουσίασαν σηµαντικά λιγότερα περιστατικά ξαφνικών καρδιακών
θανάτων σε σύγκριση µε αυτούς που έτρωγαν σπάνια ή καθόλου ξηρούς καρπούς.
Το γεγονός αυτό φάνηκε ότι ήταν ανεξάρτητο από άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου που
επηρεάζουν την καρδία και ανεξάρτητα από άλλες διατροφικές συνήθειες.
Οι ξαφνικοί καρδιακοί θάνατοι συµβαίνουν χωρίς προειδοποιητικά σηµεία. Μπορεί να
οφείλονται σε σοβαρής µορφής στεφανιαία νόσο ή σε σοβαρά προβλήµατα του ρυθµού
της καρδίας που προκύπτουν κατά το έµφραγµα.
Στη στεφανιαία νόσο µια απότοµη και σηµαντική απόφραξη των στεφανιαίων αγγείων της
καρδίας, δηλαδή των αρτηριών που τροφοδοτούν µε αίµα την καρδία, µπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφική και µοιραία νέκρωση του καρδιακού ιστού µε αποτέλεσµα τον άµεσο θάνατο του
ασθενούς. Πολύ συχνά τα επεισόδια αυτά συνοδεύονται µε σοβαρές ανωµαλίες του ρυθµού της
καρδίας που συντείνουν στο θάνατο.
Οι ξηροί καρποί είχαν ήδη συσχετισθεί σε παλαιότερες µελέτες µε µείωση της θνησιµότητας λόγω
στεφανιαίας νόσου. Παράλληλα είχε βρεθεί ότι περιέχουν ουσίες που έχουν αντί-αρρυθµική
δράση.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά οι ερευνητές από τη Βοστόνη που διεξήγαγαν τη µεγάλη και
µακροχρόνια έρευνα που σας παρουσιάζουµε, πιστεύουν ότι η µείωση των ξαφνικών
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Nut Consumption and Decreased Risk of Sudden Cardiac Death in the Physicians'
Health Study, Archives of Internal Medicine 2002;162:1382-1387, 24 Ιουνίου 2002.
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θανάτων που παρατηρείται σε αυτούς που καταναλώνουν ξηρούς καρπούς φαίνεται να
οφείλεται στις αντί-αρρυθµικές τους ιδιότητες.
Στην ουσία η κατανάλωση ξηρών καρπών φάνηκε να δίνει προστασία εναντίον των αρρυθµιών
που προκύπτουν σε ξαφνικά σοβαρά καρδιακά εµφράγµατα που συµβαίνουν λόγω απόφραξης
των στεφανιαίων αγγείων.
Σε αντίθεση οι ξηροί καρποί δεν βρέθηκε ότι µείωναν τους µη ξαφνικούς θανάτους λόγω
στεφανιαίας νόσου της καρδίας. Το γεγονός αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι οι ευεργετικές
δράσεις των ξηρών καρπών οφείλονται στην αντί-αρρυθµική τους ιδιότητα.
Κατά τη γνώµη µας η έρευνα αυτή είναι ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι ένα πολύ
δηµοφιλές έδεσµα όπως οι ξηροί καρποί αποδεικνύονται σηµαντικά ωφέλιµοι για την
καρδία.
Ωστόσο οι ακριβείς µηχανισµοί δράσης τους δεν διευκρινίζονται.
Επίσης δεν καθορίζονται επαρκώς οι ποσότητες εβδοµαδιαίας κατανάλωσης που προσφέρουν
προστασία.
Παράλληλα υπάρχουν πολλών ειδών ξηρών καρπών στο εµπόριο. Πωλούνται µετά από
διάφορες µορφές επεξεργασίας. Ιδιαίτερα έχουν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά το
περιεχόµενο τους σε άλας.
Το άλας όπως είναι γνωστό ψηλώνει την αρτηριακή πίεση και έχει αρνητική επίδραση στην
καρδία. Ίσως οι ξηροί καρποί στη φυσική τους µορφή ή ακόµη αυτοί µε λιγότερο περιεχόµενο σε
άλας να είναι περισσότερο ωφέλιµοι.
Παρά τους περιορισµούς αυτούς που βλέπουµε στην εν λόγω έρευνα, εντούτοις επισηµαίνουµε
και τονίζουµε την αξιόλογη ευεργετική δράση όσον αφορά τη µείωση των ξαφνικών καρδιακών
θανάτων και των επικίνδυνων αρρυθµιών που φαίνεται ότι µπορούν να προσφέρουν οι ξηροί
καρποί.

Καρύδια, αρτηρίες και ελαιόλαδο
Τα καρύδια µπορεί να προσφέρουν προστασία στις αρτηρίες σας
µετά από ένα γεύµα πλούσιο σε ζωικά λίπη.
Η ποσότητα των καρυδιών που συστήνονται για µια τέτοια θετική
δράση, δεν ξεπερνά τα 28 γραµµάρια ηµερησίως.
Τα καρύδια είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Η ευεργετική
για τις αρτηρίες δράση τους, έχει σχέση µε την εν λόγω ιδιότητα.
Όταν τρώτε ένα γεύµα πλούσιο σε κορεσµένα ζωικά λίπη, προκαλείται
άµεσα µια φλεγµονώδης αντίδραση στο αγγειακό σύστηµα που δεν
βοηθά τις αρτηρίες στο να επιτελούν στον καλύτερο δυνατό βαθµό, το
ρόλο τους για µεταφορά αίµατος στους ιστούς και στα όργανα.
Σταδιακά η κατάσταση αυτή οδηγεί στη δηµιουργία της αθηρωµατικής πλάκας που στενεύει τον
αυλό των αρτηριών, προκαλεί την αρτηριοσκλήρυνση µε το µεγάλο κίνδυνο της απόφραξης να
απειλεί µε εγκεφαλικά επεισόδια, έµφραγµα του µυοκαρδίου και άλλα σοβαρά αρτηριακά
προβλήµατα.
Η ψηλή κατανάλωση ζωικών λιπών, διακόπτει την παραγωγή του νιτρικού οξέος από το
ενδοθήλιο των αρτηριών. Το νιτρικό οξύ βοηθά στη διατήρηση της ευκαµψίας των αρτηριών. Τα
καρύδια περιέχουν αργινίνη η οποία χρησιµοποιείται από τον ανθρώπινο οργανισµό για την
παραγωγή νιτρικού οξέος.
Οι ενδιαφέρουσες αυτές παρατηρήσεις για τη δράση των καρυδιών προέκυψαν από ερευνητική
εργασία γιατρών από τη Βαρκελώνη. Σε 24 ενήλικες εκ των οποίων οι µισοί είχαν ψηλή
χοληστερόλη και οι υπόλοιποι µισοί είχαν κανονική χοληστερόλη στο αίµα, δόθηκαν 2 γεύµατα
πλούσια σε λιπαρά (µε τυριά και σαλάµι ψηλής περιεκτικότητας σε λίπος) µε 1 εβδοµάδα
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διαφορά. Το ένα γεύµα συνοδεύτηκε από 5 κουταλάκια του τσαγιού ελαιόλαδο ενώ το άλλο γεύµα
συνοδεύτηκε από 8 καρύδια.68
Οι λειτουργικές µελέτες των αρτηριών που έγιναν από τους γιατρούς στη συνέχεια, έδειξαν ότι
τόσο τα καρύδια όσο και το ελαιόλαδο είχαν τη δυνατότητα να µειώνουν τη βλαβερή οξείδωση και
φλεγµονή των αρτηριών που δηµιουργούνταν µετά από πλούσιο σε ζωικά λίπη γεύµα.
Η διαφορά ήταν ότι τα καρύδια, επιπρόσθετα από τις άλλες ωφέλιµες δράσεις, βοηθούσαν στη
διατήρηση της ελαστικότητας και της ευκαµψίας των αρτηριών ανεξάρτητα από τα επίπεδα της
χοληστερόλης αίµατος.
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Σε σύγκριση µε τα καρύδια, φαίνεται
ότι προσφέρει χαµηλότερο βαθµό προστασίας από τις βραχυπρόθεσµες βλάβες που
δηµιουργούνται στις αρτηρίες µετά από ένα πλούσιο σε ζωικά λίπη γεύµα.
Βέβαια το ελαιόλαδο έχει τις εξαιρετικές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγµονώδεις, βραχυπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες ωφέλιµες επιδράσεις του, ανεξάρτητα από τη σχετική διαφορά µε τα καρύδια
όσον αφορά στις βραχυπρόθεσµες δράσεις στις αρτηρίες.
Το ελαιόλαδο και τα καρύδια είναι µέρος της µεσογειακής δίαιτας που ως γνωστόν έχει εξαιρετικά
ωφέλιµες επιδράσεις στην καρδία και τις αρτηρίες. Η συµπερίληψη καρυδιών, δεν σηµαίνει ότι
έχουµε δικαίωµα να τρώµε υπερβολικές ποσότητες από βλαβερά λίπη.
Θα συγκρατήσουµε ότι είναι καλά να έχουµε µια διατροφή που να περιέχει καρύδια,
άλλους ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο, όσπρια και άλλα τρόφιµα όπως στη Μεσογειακή
διατροφή που µπορούν να µας προσφέρουν καλύτερη υγεία των αγγείων, της καρδίας και
µακροζωία.
Αµύγδαλα και µέλι εναντίον χοληστερόλης
Τα αµύγδαλα µπορούν να µειώνουν την κακή χοληστερόλη LDL
και παράλληλα αποµακρύνουν τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο
της καρδίας.
Η ιδιότητα τους αυτή, οφείλεται στο γεγονός ότι περιέχουν
µονοακόρεστα λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες και πρωτεΐνες χωρίς
κορεσµένα λίπη.
Σε µια πρόσφατη έρευνα που έγινε από γιατρούς στον Καναδά και
στην Καλιφόρνια, δόθηκαν σε άτοµα µε ψηλή χοληστερόλη στο αίµα, δύο διαφορετικές δίαιτες. Η
µια περιείχε 74 γραµµάρια αµύγδαλα (περίπου 2 ουγκιές) και η άλλη 37 γραµµάρια.69
Μετά από ένα µήνα, αυτοί που έπαιρναν τη ψηλή δόση παρουσίασαν 10% πτώση της
κακής χοληστερόλης LDL στο αίµα τους.
Τα άτοµα που έπαιρναν τη χαµηλή δόση των αµυγδάλων έδειξαν περίπου 4% πτώση της
κακής χοληστερόλης.
Και στις δύο οµάδες ασθενών, ο δείκτης κακής προς καλή χοληστερόλη (LDL/HDL) µειώθηκε
σηµαντικά, κατά 12% στην πρώτη οµάδα και κατά 8% στη δεύτερη.
Οι µεταβολές που προκλήθηκαν από τις καθηµερινές αυτές ποσότητες των αµυγδάλων
στη διατροφή, συσχετίζονται µε ουσιαστική µείωση του κινδύνου για καρδιακή πάθηση.

68

Acute Effects of High-Fat Meals Enriched With Walnuts or Olive Oil on Postprandial
Endothelial Function, Journal of the American College of Cardiology 2006;48:1666-1671, 17
Οκτωβρίου 2006.
69

Dose Response of Almonds on Coronary Heart Disease Risk Factors: Blood Lipids,
Oxidized Low-Density Lipoproteins, Lipoprotein(a), Homocysteine, and Pulmonary Nitric
Oxide: A Randomized, Controlled, Crossover Trial, Circulation 2002;106:1327-1332;
published online before print as doi:10.1161/01.CIR.0000028421.91733.20, 10 Σεπτεµβρίου
2002.
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Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αµύγδαλα που δόθηκαν στους ασθενείς κατά την έρευνα,
αντικατέστησαν άλλα τρόφιµα ή επιδόρπια ή σνακ στη διατροφή τους, για να µειωθεί η συνολική
ποσότητα θερµίδων που έπαιρναν.
Ο λόγος είναι διότι τα αµύγδαλα έχουν πολλές θερµίδες (100 γραµµάρια περιέχουν 610
θερµίδες περίπου). Έτσι η προσθήκη αµυγδάλων πρέπει να οδηγεί στην αφαίρεση άλλων
τροφίµων στη διατροφή για να µην γίνεται νοσηρή υπερφόρτωση του οργανισµού µε θερµίδες.
Τα αµύγδαλα όπως και άλλοι ξηροί καρποί περιέχουν µεταξύ άλλων, µονοακόρεστα λιπαρά οξέα
που µειώνουν τη χοληστερόλη. Ανάλογα λιπαρά οξέα περιέχονται και µέσα στο ελαιόλαδο, και τα
αβοκάντο.
Το συµπέρασµα των ερευνητών είναι ότι τα αµύγδαλα, σε µικρές ποσότητες καθηµερινά
και µέσα στα πλαίσια µια γενικότερης υγιεινής διατροφής, µπορούν να µειώνουν την κακή
χοληστερόλη.
Το πρόβληµα είναι ότι δεν πρέπει να καταναλώνονται µεγάλες ποσότητες, διότι τα αµύγδαλα,
όπως και άλλοι ξηροί καρποί, ενώ περιέχουν ωφέλιµες θρεπτικές ουσίες, εντούτοις περιέχουν
πολλές θερµίδες.
Σε µια άλλη µελέτη, που αφορά ακόµη ένα δηµοφιλές έδεσµα, το µέλι, έχουν προκύψει νέα
ενδιαφέροντα δεδοµένα. 70
Πράγµατι για πρώτη φορά βρέθηκαν στοιχεία που υποστηρίζουν τις ευεργετικές δράσεις που έχει
το µέλι.
Ερευνητές από το πανεπιστήµιο του Ιλλινόϊς, έδωσαν σε εθελοντές διάφορα εδέσµατα και
ροφήµατα και στη συνέχεια έλεγξαν τα επίπεδα των αντι-οξειδωτικών ουσιών µέσα στο αίµα τους.
Οι αντι-οξειδωτικές ουσίες έχουν σηµαντικές δράσεις που είναι ευεργετικές για την καρδία
και αγγεία. Επίσης έχουν αντικαρκινική δράση, ενεργούν εναντίον των µηχανισµών γήρανσης
και φθοράς που συµβαίνουν στον οργανισµό.
Τα συµπεράσµατα των ερευνητών είναι ότι το µέλι περιέχει σε ικανοποιητικό βαθµό αντιοξειδωτικές ουσίες της κατηγορίας των φαινολών.
Μάλιστα βρήκαν ότι όσο πιο σκούρο στο χρώµα είναι το µέλι, τόσο πιο πλούσιο είναι σε
ευεργετικά συστατικά.
Το χρώµα και η σύσταση του µελιού εξαρτάται από τα άνθη από τα οποία κυρίως
προέρχεται. Το µέλι που προέρχεται από άνθη σίκαλης, είναι το πιο σκούρο σε χρώµα και το
πλουσιότερο σε θρεπτικά και ευεργετικά αντι-οξειδωτικά συστατικά (φαινόλες).

Το κρασί, το αλκοόλ, η πίεση και η καρδιά

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνοδεύεται από κινδύνους
για το καρδιαγγειακό σύστηµα. Αυξάνει στο αίµα λιπαρές ουσίες
όπως τα τριγλυκερίδια, ψηλώνει την πίεση και τον κίνδυνο για
καρδιακή ανεπάρκεια ενώ ταυτόχρονα φορτώνει τον οργανισµό µε
περιττές θερµίδες.
Επίσης είναι γνωστό ότι η κατάχρηση αλκοόλ είναι αιτία εγκεφαλικών
επεισοδίων, αρρυθµίας της καρδίας, καρδιοµυοπάθειας και ξαφνικών
θανάτων.
Ο αλκοολισµός της εγκύου γυναίκας µπορεί να οδηγήσει στο
σύνδροµο του εµβρυϊκού αλκοολισµού µε σοβαρές συνέπειες για το
παιδί που συµπεριλαµβάνουν αυξηµένο κίνδυνο θανάτου κατά τη
γέννηση, µειωµένες πνευµατικές ικανότητες και χαµηλό βάρος
γέννησης.
Σύµφωνα µε επιδηµιολογικές στατιστικές η κατάχρηση αλκοόλ οδηγεί
σε αυξηµένο αριθµό οδικών δυστυχηµάτων και αυτοκτονιών. Σε άτοµα

70

American Chemical Society Annual Meeting 2002, Αύγουστος 2002.
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που η κατανάλωση αλκοόλ γίνεται εθισµός, τα κοινωνικά και ιατρικά προβλήµατα που
προκύπτουν, µπορούν να καταστρέψουν τη ζωή τους.
Είναι αδύνατον να προβλεφθεί ποιοι από αυτούς που αρχίζουν να πίνουν αλκοόλ, θα
καταλήξουν να γίνουν αλκοολικοί λόγω εθισµού.
Για το λόγο αυτό και λαµβάνοντας υπ' όψη τους κίνδυνους που έχει η υπερβολική κατανάλωση
αλκοόλ, είναι προτιµότερο να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ ιδιαίτερα από τους νέους αλλά
και από τους πιο µεγάλους.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι γιατροί σε σηµαντικό αριθµό ερευνών εξέτασαν την επίδραση
στην υγεία της µέτριας κατανάλωσης κρασιού και άλλων αλκοολούχων ποτών. Ιδιαίτερα
εξετάστηκε η επίδραση του κόκκινου κρασιού στην καρδία και το αγγειακό σύστηµα.
Τα θετικά αποτελέσµατα της µέτριας κατανάλωσης του κρασιού για την καρδία και για τη
µείωση της πίεσης, αποδόθηκαν στις αντιοξειδωτικές ουσίες όπως οι φλαβονοειδείς που
περιέχονται σε αυτό. Οι ουσίες αυτές περιέχονται και σε άλλα τρόφιµα όπως τα σταφύλια
και ο χυµός.
Παράλληλα ο συσχετισµός που βρέθηκε, πιθανόν να οφείλεται σε άλλους παράγοντες που έχουν
σχέση µε τον τρόπο ζωής αυτών που πίνουν κρασί σε µέτριες ποσότητες, όπως η αυξηµένη
σωµατική άσκηση, η διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και χαµηλής περιεκτικότητας σε
κορεσµένα λίπη.
Μέχρι σήµερα δεν έχει ακόµη αποδειχθεί ότι η αιτία των θετικών που παρατηρούνται σε
αυτούς που πίνουν κρασί µε µέτρο, είναι πράγµατι το κρασί. Τονίζεται παράλληλα ότι ακόµη
και εάν αποδειχθεί ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό είναι η αιτία των θετικών
για το καρδιαγγειακό σύστηµα, οι ουσίες αυτές υπάρχουν και σε άλλα τρόφιµα που δεν περιέχουν
αλκοόλ.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, συστήνεται σε αυτούς που δεν άρχισαν ακόµη να πίνουν
αλκοολούχα ποτά, να µην αρχίσουν.
Σε αυτούς που ήδη πίνουν συστήνεται να πίνουν µε µέτρο. Αυτό σηµαίνει κατά µέσο όρο ένα έως
δυο ποτά ηµερησίως για τους άνδρες και ένα ποτό για τις γυναίκες.
Ένα ποτό ισοδυναµεί µε:
•

355 χιλιοστά του λίτρου µπύρας

•

118 χιλιοστά του λίτρου κρασιού

•

και από 30 έως 45 χιλιοστά του λίτρου πιο δυνατών αλκοολούχων ποτών

Παράλληλα οι επιστηµονικές έρευνες για τις δράσεις του αλκοόλ και του κρασιού συνεχίζονται.
Μέχρι σήµερα έχει αποδειχθεί ότι το αλκοόλ προκαλεί µια µικρή αύξηση στο αίµα της καλής
χοληστερόλης HDL. Όµως η τακτική σωµατική άσκηση έχει το ίδιο αποτέλεσµα.
Η ρεσβερατρόλη που περιέχεται στο κρασί και µερικά άλλα αλκοολούχα ποτά, µειώνει τη
συγκόλληση των αιµοπεταλίων. Αυτό συµβάλλει στη µείωση του κινδύνου δηµιουργίας
θρόµβων µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων. Σε ασθενείς µε ψηλό κίνδυνο
θρόµβωσης, αυτό επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση της ασπιρίνης.
Πρόσφατη έρευνα που έγινε από Έλληνες γιατρούς, έδειξε ότι σε ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική, η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ µέχρι δύο ποτά την
ηµέρα, σχετίζεται µε µείωση του κινδύνου νέας στένωσης των στεφανιαίων αγγείων.71 Το
αλκοόλ φαίνεται ότι το πετυχαίνει αυτό λόγω του ότι µειώνει τη φλεγµονή. Παρά τα θετικά αυτά
στοιχεία, δεν υπάρχουν δεδοµένα που αφορούν την εξέλιξη των ασθενών που υποβλήθηκαν σε
αγγειοπλαστική και τη σχέση της µε τη µακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ.

71

C Reactive protein, moderate alcohol consumption, and long term prognosis after
successful coronary stenting: four year results from the GENERATION study,
Heart 2004;90:419-424, Απρίλιος 2004.
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Επίσης ακόµη µια πρόσφατη έρευνα που έγινε στη Βοστόνη έδειξε ότι σε ασθενείς που
πάσχουν από ψηλή πίεση, η ελαφριά µέχρι µέτρια κατανάλωση αλκοόλ µειώνει τον
κίνδυνο θανάτου λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.72
Βλέπουµε λοιπόν ότι ενώ η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ο αλκοολισµός είναι πηγή
πολλών κακών, η µέτρια κατανάλωση µπορεί να συνοδεύεται από θετικά αποτελέσµατα.
Τονίζουµε το γεγονός ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι παρά το αλκοόλ για να βελτιώσει κάποιος
την υγεία του και να µειώσει τους µακροχρόνιους κίνδυνους για την καρδία του.
Η υγιεινή διατροφή, η σωµατική άσκηση, ο έλεγχος του σωµατικού βάρους και οι
συµβουλές του γιατρού για τη µείωση της χοληστερόλης δεν µπορούν να
αντικατασταθούν από το κρασί ή άλλο αλκοολούχο ποτό.

Κρεµµύδια: Μειώνουν κίνδυνο για στένωση αρτηριών, έµφραγµα µυοκαρδίου και
εγκεφαλικό επεισόδιο
Τα κρεµµύδια είναι πολύ δηµοφιλές τρόφιµο. Ευτυχώς όλο και
περισσότερα επιστηµονικά και ερευνητικά στοιχεία,
τεκµηριώνουν τις ισχυρές ευεργετικές δράσεις τους για την υγεία
µας.
Τα κρεµµύδια προσθέτουν γεύση και άρωµα στα φαγητά. Είναι φτωχά
σε θερµίδες. ∆εν περιέχουν καθόλου λίπη, χοληστερόλη ή νάτριο το
οποίο όταν καταναλώνεται σε ψηλές ποσότητες είναι καθοριστικό για
την πρόκληση ψηλής πίεσης.
Επίσης τα κρεµµύδια προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταµίνη C, βιταµίνη
Β6, κάλιο και άλλα βασικά θρεπτικά στοιχεία. Τα κρεµµύδια είναι
ιδιαίτερα πλούσια σε κουερσετίνη (quercetin). Πρόκειται για
φλαβονοειδή ουσία των κρεµµυδιών που έχει συσχετισθεί µε
προφύλαξη από τον καταρράκτη, το έλκος στο στοµάχι, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, την
οστεοπόρωση και τον καρκίνο.
Η κατανάλωση ενός γεύµατος πλούσιου σε κρεµµύδια, προσφέρει στον οργανισµό µας
ουσίες που είναι σε θέση να σταµατούν ή και να µειώνουν φλεγµονώδεις, βλαβερούς
µηχανισµούς. Η χρόνια φλεγµονή στις αρτηρίες, είναι από τους κυριότερους συντελεστές της
αθηρωµάτωσης των αρτηριών.
Η αθηρωµάτωση των αρτηριών, παχαίνει το τοίχωµα και στενεύει τον αυλό τους. Αυτό είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνο διότι προδιαθέτει στη θρόµβωση ή άλλους µηχανισµούς και ανάλογα µε το
όργανο στο οποίο αυτό συµβαίνει, µπορεί ο ασθενής να υποστεί καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό
επεισόδιο ή ισχαιµία σε άλλο όργανο ή ιστό.
Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που έχουν διατροφή πλούσια σε λαχανικά, όσπρια και φρούτα,
κινδυνεύουν σηµαντικά λιγότερο από καρδιαγγειακά επεισόδια. Το γεγονός αυτό, αποδίδεται στο
ότι η εν λόγω διατροφή προσφέρει αξιόλογες ποσότητες φλαβονοειδών ουσιών. Τα φλαβονοειδή
είναι πολυφαινολικές ενώσεις που υπάρχουν φυσιολογικά στα φρούτα και λαχανικά.
Υπάρχουν έξη κατηγορίες φλαβονοειδών ουσιών: Φλαβονόλες, φλαβόνες, ισοφλαβόνες,
φλαβανόνες, φλαβαν-3-όλες και ανθοκυανίνες). Μια από τις κυριότερες είναι η κουερσετίνη που
ανήκει στις φλαβονόλες.
Οι κυριότερες πηγές από τις οποίες προµηθεύεται ο οργανισµός µας την κουερσετίνη, είναι το
τσάι, τα κρεµµύδια, τα µήλα και το κόκκινο κρασί. Πρόσφατες έρευνες στην Ολλανδία, έδειξαν ότι
η κουερσετίνη των κρεµµυδιών, απορροφάται δύο φορές καλύτερα από εκείνη του τσαγιού και
τρεις φορές καλύτερα από εκείνη των µήλων.73
72

Alcohol Consumption and Cardiovascular Disease Mortality in Hypertensive Men,
Archives of Internal Medicine 2004;164:623-628, 22 Μαρτίου 2004.
73
Comparative effects of quercetin and its predominant human metabolites on adhesion
molecule expression in activated human vascular endothelial cells,
Atherosclerosis 2007;doi:10.1016/j.atherosclerosis.2007.07.040, Νοέµβριος 2007.

54

Πανεπιστήµιο Αθηνών – Τµήµα Βιολογίας
Μ.∆.Ε: «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των βιολογικών µαθηµάτων και νέες τεχνολογίες»
Μεσoγειακή ∆ιατροφή
Λαζαρίδης Γεώργιος

55

Επιστήµονες από το Ινστιτούτο Έρευνας Φαγητών του Ηνωµένου Βασιλείου, εξέτασαν τι
συµβαίνει στο αίµα µετά από κατανάλωση κρεµµυδιών.
Με βάση πειραµατικό εργαστηριακό πρωτόκολλο, διαπίστωσαν ότι η κουερσετίνη διασπάται από
το µεταβολισµό του εντέρου και του ήπατος σε άλλες ουσίες.
Οι µεταβολίτες που προκύπτουν διατηρούν την ενεργό αντιφλεγµονώδη δράση, µειώνοντας έτσι
τις βλάβες αθηρωµάτωσης στο εσωτερικό των αρτηριών.
Έχει µάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι ερευνητές χρησιµοποίησαν συγκεντρώσεις
των φλαβονολών που µπορεί κάποιος άνθρωπος εύκολα να προσλάβει από τη διατροφή του.
Επιπλέον βρέθηκε ότι ψηλότερες ποσότητες, δεν προσφέρουν περισσότερα. Αντίθετα στις
ποσότητες των εν λόγω ουσιών που λαµβάνονται από τη διατροφή, τα αποτελέσµατα είναι
καλύτερα.
Θα συγκρατήσουµε λοιπόν ότι τα τρόφιµα πλούσια σε φλαβονοειδείς ουσίες, µπορούν να µας
βοηθούν κατά της αθηρωµάτωσης και των βλαβών των αρτηριών της καρδίας και του εγκεφάλου.
Τα κρεµµύδια, τα µήλα, το τσάι και το κόκκινο κρασί είναι πλούσια σε κουερσετίνη που
αφού υποστεί το µεταβολισµό στο έντερο και στο συκώτι, διασπάται σε ουσίες µε
ευεργετικές αντιφλεγµονώδεις δράσεις. 74
Όσον άφορά στο κρασί, δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι δεν είναι ωφέλιµο να καταναλώνουµε
περισσότερο από 1 έως 2 ποτήρια την ηµέρα.

Το σκόρδο και η καρδιά
Οι χηµικές ουσίες που περιέχονται µέσα στο σκόρδο φαίνεται ότι
έχουν τη δυνατότητα να µας προστατεύουν εναντίον της ψηλής
χοληστερόλης, της ψηλής πίεσης, καταπολεµούν τα βακτηρίδια
και τους µύκητες που προκαλούν µολύνσεις, µειώνουν την
πηκτικότητα του αίµατος και έχουν επιπρόσθετα δράσεις
εναντίον του καρκίνου.
Πρόσφατες έρευνες για το σκόρδο, έδειξαν ότι οι ευεργετικές του
δράσεις υπάρχουν κυρίως όταν το σκόρδο τρώγεται ωµό.
Το µαγείρεµα αλλοιώνει την ουσία allicin η οποία είναι µια θειούχα ένωση που αποτελεί το
κυριότερο ενεργό στοιχείο του σκόρδου.
Μάλιστα οι ερευνητές επισηµαίνουν το γεγονός ότι τα διάφορα σκευάσµατα που κυκλοφορούν και
περιέχουν σκόρδο είτε υπό µορφή σκόνης είτε µέσα σε συµπληρώµατα διατροφής, πιθανόν να
µην έχουν καθόλου ή τουλάχιστο πολύ µειωµένη την αναµενόµενη ευεργετική δράση.
Ο λόγος για αυτό είναι ότι η allicin που υπάρχει µέσα σε αυτά είναι ασταθής και αδρανοποιείται
στο στοµάχι όταν λαµβάνεται υπό τη µορφή χαπιών.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται από ερευνητές που ασχολούνται ειδικά µε το θέµα του σκόρδου και
άλλων βοτάνων στο National Institutes of Health, ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες κατά το 2001,
δαπανήθηκαν 61,2 εκατοµµύρια δολάρια από τους καταναλωτές για αγορά σκόνης σκόρδου,
διαφόρων ελαίων και άλλων σκευασµάτων µε βάση αλκοόλης.
Το πρόβληµα µε το σκόρδο είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές
εργαστηριακές και κλινικές έρευνες για τις δράσεις του, εντούτοις λόγω της
πολυπλοκότητας της χηµικής του σύνθεσης παραµένουν πολλά αναπάντητα ερωτήµατα.
Για παράδειγµα δεν έχει ακόµη διευκρινισθεί ποια είναι η ποσότητα σκόρδου που προσφέρει τα
καλύτερα αποτελέσµατα και τη µεγαλύτερη προστασία για την καρδία.
Παράλληλα είναι γνωστό ότι το σκόρδο µπορεί να προκαλέσει έλκος στο στοµάχι. Όταν
κάποιος φάει περισσότερες από 5 σκελίδες την ηµέρα, µπορεί να έχει αναστάτωση, φουσκώµατα
και καούρα στο στοµάχι.
Υπάρχουν και άτοµα που είναι αλλεργικά στο σκόρδο. Επίσης λόγω της αντιπηκτικής του
δράσης, θα πρέπει ασθενείς που παίρνουν αντιπηκτική θεραπεία (warfarin) να ενηµερώνουν το
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γιατρό τους όταν τρωνε συστηµατικά σκόρδο, λόγω του κινδύνου αιµορραγίας που µπορεί να
προκύψει από τη συνέργια των δύο.
Να σηµειωθεί επίσης ότι το σκόρδο µπορεί να µειώνει την δράση ορισµένων φαρµάκων που
χρησιµοποιούνται εναντίον του AIDS.
Οι φυτοχηµικές ουσίες που περιέχονται µέσα στο σκόρδο, το κρεµµύδι και διάφορα άλλα
βότανα, χόρτα, λαχανικά και φρούτα έχουν σηµαντικές ευεργετικές δράσεις στον
οργανισµό. Υπάρχουν πολλά ακόµη που είναι άγνωστα στον τοµέα αυτό και σίγουρα
χρειάζονται συνεχείς έρευνες για την ανακάλυψη όλων των στοιχείων που συµβάλλουν στις
ευεργετικές για την υγεία δράσεις.
Οι πρόσφατες έρευνες που δείχνουν ότι είναι το ωµό σκόρδο που είναι ευεργετικό για το
καρδιαγγειακό σύστηµα και όχι οι διάφορες άλλες εµπορικές συσκευασίες δείχνουν ότι θα
πρέπει όσο το δυνατό να εµπλουτίζουµε τη διατροφή µας µε φρέσκα χόρτα, βότανα,
λαχανικά και φρούτα.75
Οι προστατευτικές δράσεις για την υγεία που προκύπτουν, µπορεί να οφείλονται όχι µόνο
σε µια ουσία ή µια βιταµίνη, αλλά και στη συνέργια των διαφόρων θρεπτικών ουσιών που
περιέχονται στα τρόφιµα που προέρχονται από το φυτικό κόσµο. 76
Πρόληψη για τη στεφανιαία νόσο της καρδιάς: Τρώτε φρούτα και
λαχανικά.
Η στεφανιαία νόσος της καρδίας προκαλεί στις αναπτυγµένες
χώρες τους περισσότερους θανάτους από οποιαδήποτε άλλη
αιτία.
Η ασθένεια αυτή προκαλείται από τη στένωση των στεφανιαίων
αγγείων της καρδίας που είναι υπεύθυνα για κυκλοφορία του αίµατος
στο µυοκάρδιο.
Είναι γνωστό ότι η καλύτερη πρόληψη για το πρόβληµα αυτό είναι η διατήρηση ενός καλού
επιπέδου χοληστερόλης, η αποφυγή του καπνίσµατος, η καταπολέµηση της ψηλής πίεσης και
του διαβήτη. Επίσης η τακτική σωµατική εξάσκηση βοηθά σηµαντικά στην πρόληψη της σοβαρής
αυτής ασθένειας.
Μέχρι σήµερα το κατά πόσο µια συγκεκριµένη διατροφή µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψή της,
αποτελούσε ένα επίµαχο θέµα µεταξύ των γιατρών και ερευνητών.
Αρκετές µελέτες έδειξαν ότι η διατροφή που περιέχει λίγες λιπαρές ουσίες µπορεί να βοηθά.
Άλλες έρευνες έδειξαν ότι η διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά είναι το κλειδί για την
αποτελεσµατική πρόληψη της στεφανιαίας νόσου.
Τα φρούτα και λαχανικά περιέχουν µεγάλες ποσότητες φυτικών ινών, κάλλιο,
φλαβονοϊδείς ουσίες, αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η βιταµίνη C και η βιταµίνη Ε.
Για ν' αποδειχθεί κατά πόσο πράγµατι µια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά είναι
αποτελεσµατική στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου χρειάζεται µια πολύχρονη µελέτη
ανθρώπων που λαµβάνουν µια τέτοια διατροφή.
Στη µελέτη που παρουσιάζουµε σήµερα ερευνητές από το πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ
µελέτησαν 84.251 γυναίκες για 14 χρόνια και 42.148 άνδρες για 8 χρόνια.77
Τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα έδιναν λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο διατροφής
τους. Κάθε 2 χρόνια έδιναν στοιχεία για την υγεία τους και κατά πόσο είχαν διαγνωσθεί µε
στεφανιαία νόσο.
Τα συµπεράσµατά τους ήταν ότι αυτοί που έτρωγαν πολλά φρούτα και λαχανικά είχαν
λιγότερες καρδιακές προσβολές.
Ιδιαίτερη προστασία εναντίον της στεφανιαίας νόσου φαίνεται να δίνουν τα πράσινα,
φυλλώδη λαχανικά και τα φρούτα που είναι πλούσια σε βιταµίνη C.
75

Food Commission
Food Standards Agency
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"The effect of fruit and vegetables intake on risk for coronary heart disease", Annals of
Internal Medicine 2001;134:1106-1114, στις 19 Ιουνίου 2001.
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Η κριτική που ασκήθηκε στην πολύ µεγάλη και πολύχρονη αυτή έρευνα είναι ότι αυτοί που
έλαβαν µέρος ήσαν επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας, δηλαδή κυρίως νοσοκόµες και γιατροί.
Είναι πιθανόν οι διατροφικές τους συνήθειες να είναι διαφορετικές απ' αυτές του υπόλοιπου
πληθυσµού.
Επίσης ένα άλλο σηµείο είναι ότι τα ερωτηµατολόγια σχετικά µε τη διατροφή, µπορεί να µη
συµπληρώνονται σωστά. Επίσης άλλοι παράγοντες µπορεί να επηρεάζουν τα καλύτερα
αποτελέσµατα σ' αυτούς που τρωνε περισσότερα λαχανικά και φρούτα παρά µόνο η διατροφή η
ίδια.
Παρ' όλα αυτά οι στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν έδειξαν ότι ανεξάρτητα από
άλλους παράγοντες, τα φρούτα ή λαχανικά πλούσια σε βιταµίνη C και τα πράσινα
φυλλώδη λαχανικά φαίνονται να έχουν προστατευτικά αποτελέσµατα εναντίον των
στεφανιαίων νοσηµάτων της καρδίας.

Για µείωση της ψηλής πίεσης: Μπανάνες, πορτοκάλια, µανταρίνια, λαχανικά και κάλιο

Εάν η διατροφή σας είναι φτωχή σε κάλιο πρέπει να γνωρίζετε
ότι ο κίνδυνος για ψηλή πίεση είναι τουλάχιστον ο ίδιος µε
αυτούς που έχουν διατροφή πλούσια σε αλάτι που µε το νάτριο
που περιέχει είναι βασικός παράγοντας πρόκλησης υπέρτασης
(ψηλή πίεση).
Είναι ευρέως γνωστό ότι το νάτριο όταν προσλαµβάνεται από τη
διατροφή σε ψηλές ποσότητες είναι αιτία ψηλής πίεσης. Έξαλλου η
πληροφορία αυτή αποτελεί βασικό µήνυµα των εκστρατειών πρόληψης
και καταπολέµησης της ψηλής πίεσης.
Τα τελευταία χρόνια διάφορες έρευνες τεκµηριώνουν ότι ακόµη ένας
παράγοντας και συγκεκριµένα το κάλιο της διατροφής πιθανόν να έχει
ένα τουλάχιστον εξίσου σηµαντικό ρόλο στη γένεση της υπέρτασης.
Ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν µεταφέρεται προς το γενικό πληθυσµό
σε ικανοποιητικό βαθµό έτσι ώστε να λαµβάνονται τα ανάλογα µέτρα στη διατροφή.
Μια πρόσφατη εργασία που έγινε από το πανεπιστήµιο του Τέξας προσθέτει στοιχεία που
τεκµηριώνουν το ρόλο του ποτάσιου στην αρτηριακή πίεση. Μελετήθηκαν 3.300 εθελοντές στους
οποίους η διατροφική πρόσληψη καλίου αξιολογήθηκε δια µέσου µετρήσεων του καλίου στα
ούρα. 78
Άτοµα τα οποία λαµβάνουν λίγο κάλιο από τη διατροφή έχουν λιγότερο κάλιο στα ούρα από ότι
άτοµα που έχουν περισσότερο κάλιο στη διατροφή τους. Οι µετρήσεις καλίου στα ούρα των
συµµετεχόντων αντιπαρατέθηκαν µε τις αρτηριακές τους πιέσεις.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο πιο χαµηλό ήταν το κάλιο στα ούρα (που σήµαινε χαµηλότερη
πρόσληψη καλίου από τη διατροφή), τόσο ψηλότερη ήταν η πίεση.
Η επίδραση του χαµηλού καλίου στη γένεση ψηλής πίεσης φαινόταν να ήταν ακόµη ισχυρότερη
από ότι η επίδραση του νατρίου στην ψηλή πίεση.
Η σχέση καλίου και πίεσης υπήρχε και παρέµενε ισχυρή ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η
ηλικία, η φυλετική προέλευση, η χοληστερόλη, ο διαβήτης και το κάπνισµα. Επισηµαίνεται ότι οι
µισοί από τους συµµετέχοντες ήσαν µαύροι και είχαν τάση να έχουν τη χαµηλότερη διατροφική
πρόσληψη καλίου. Είναι γνωστό ότι οι Αφρο-Αµερικάνοι έχουν διατροφή χαµηλής περιεκτικότητας
σε κάλιο.
Σε άλλες εργαστηριακές έρευνες βρέθηκε ότι υπάρχει ένα γονίδιο που ονοµάζεται WNK1 το οποίο
ευθύνεται για τις επιδράσεις του καλίου στην αρτηριακή πίεση. Ο τρόπος µε τον οποίο το κάλιο
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Dietary Potassium Deficiency Is Independently Associated with Increased Blood
Pressure in a Multi-Ethnic Population-Based Cohort, American Society of
Nephrology 2008;Abstract, 41st Annual Meeting, 8 Νοεµβρίου 2008.
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επεµβαίνει στη δράση του εν λόγω γονίδιου επηρεάζοντας έτσι την αρτηριακή πίεση, βρίσκεται
υπό διερεύνηση.
Προηγούµενες εργασίες όπως η έρευνα ορόσηµο στην αντιµετώπιση της ψηλής πίεση "Dietary
Approaches to Stop Hypertension" (DASH), είχαν επίσης δείξει το συσχετισµό µεταξύ χαµηλού
καλίου και ψηλής πίεσης. Τα νέα αποτελέσµατα των γιατρών του πανεπιστηµίου του Τέξας
στηρίζουν τα προηγούµενα ευρήµατα και προσθέτουν νέα στοιχεία στις γνώσεις µας για τη σχέση
καλίου και πίεσης.
Αναµένοντας οι γιατροί από το Τέξας παροτρύνουν το κοινό να αυξάνει την ποσότητα
καλίου στη διατροφή του ενώ ταυτόχρονα να µειώνει την ποσότητα αλατιού (χλωριούχο
νάτριο).
Τα τρόφιµα πλούσια σε κάλιο είναι οι µπανάνες, τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλι, µανταρίνι,
λεµόνι, γκρέιπφρουτ και άλλα) και τα λαχανικά. Η κατανάλωση µεγαλύτερων ποσοτήτων
των εν λόγω τροφίµων µπορεί να µειώνει την αρτηριακή πίεση.79

Τα µήλα, η καρδιακή προσβολή και τα εγκεφαλικά επεισόδια
Τα µήλα πιθανόν να αποδειχθούν ότι είναι µεταξύ των
πρωταθλητών της καταπολέµησης του κινδύνου προσβολής των
ανθρώπων από καρδιακές και αγγειακές παθήσεις.
Τα µήλα είναι πλούσια σε φλαβονοειδείς ουσίες. Σε έρευνα που
συµπεριέλαβε περισσότερες από 34.000 γυναίκες µετά την
εµµηνόπαυση, βρέθηκε ότι είναι σε θέση να µειώνουν τον κίνδυνο
θανάτου λόγω στεφανιαίας νόσου της καρδίας και άλλες
καρδιαγγειακές παθήσεις.
Οι θετικές αυτές επιδράσεις στοιχείων της διατροφής στην πρόληψη
θανατηφόρων ασθενειών, διαπιστώθηκαν µόνο για τα µήλα, τα
αχλάδια και το κρασί.
Οι φλαβονοειδείς ουσίες υπάρχουν σε µικρές ποσότητες σε πολλά
τρόφιµα που προέρχονται από το φυτικό βασίλειο όπως τα λαχανικά,
τα φρούτα, το τσάι, το κρασί, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα βότανα, τα
χόρτα και τα µπαχαρικά.
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα φλαβονοειδή, έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που σχετίζονται
µε µείωση της οξείδωσης της κακής χοληστερόλης LDL. Η οξείδωση της κακής
χοληστερόλης εµπλέκεται σε διάφορα στάδια στη γένεση και προοδευτική εξέλιξη της
αθηρωµάτωσης και των καρδιαγγειακών ασθενειών.
Στις γυναίκες όλων των ηλικιών, για να έχουν υγιέστερη καρδία συστήνεται να τρώνε κάθε µέρα,
άφθονα φρούτα και λαχανικά συµπεριλαµβανοµένων και µήλων ή προϊόντων που προέρχονται
από µήλα.
∆ιαιτολόγοι και επιδηµιολόγοι από τα πανεπιστήµια του Όσλο της Νορβηγίας και της Μινεσότας
των Ηνωµένων Πολιτειών, σε µια ευρείας έκτασης επιδηµιολογική έρευνα εξέτασαν σε πέραν των
35.000 γυναικών µετεµµηνοπαυσιακής ηλικίας, το περιεχόµενο της διατροφής τους σε
φλαβονοειδείς ουσίες. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση λόγω
αυξηµένης ενηµερότητας για τους κινδύνους των καρδιαγγειακών νοσηµάτων.80
Το περιεχόµενο της διατροφής τους σε φλαβονοειδείς ουσίες υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας
κυβερνητικές βάσεις δεδοµένων.
Η εκτενής ανάλυση αυτών που έτρωγαν οι γυναίκες, των τύπων των καρδιαγγειακών παθήσεων
που παρουσίαζαν και της συνολικής πρόσληψης φλαβονοειδών ενώσεων, έδειξε ότι η
κατανάλωση µήλων, αχλαδιών και κρασιού, σχετίζονταν µε το χαµηλότερο κίνδυνο θανάτου από
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στεφανιαία νόσο της καρδίας και καρδιαγγειακή πάθηση.
Οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι πρόκειται για την πρώτη προοδευτική έρευνα σε
µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες που δείχνει τη σχέση πρόσληψης και επιδράσεων των ολικών και
ειδικών φλαβονοειδών ουσιών. Η διατροφική πρόσληψη φλαβανονών, ανθοκυανινών και
ορισµένων τροφίµων πλούσιων σε φλαβονοειδή, σχετίζονταν µε µείωση του κινδύνου θανάτου
από όλες τις αιτίες συµπεριλαµβανόµενων και της στεφανιαίας νόσου της καρδίας και των
καρδιαγγειακών παθήσεων ως σύνολο.
Τα αποτελέσµατα για τις ευεργετικές επιδράσεις της κατανάλωσης των µήλων και των αχλαδιών,
δηµοσιεύονται σχεδόν ταυτόχρονα µε τις αναθεωρηµένες συστάσεις για την πρόληψη των
καρδιακών παθήσεων που εκδόθηκαν το Φεβρουάριο του 2007 από την Αµερικανική Εταιρεία
Καρδίας.
Στις συστάσεις αυτές, τονίζεται εµφατικά ότι οι γυναίκες είναι καλό να αυξάνουν την κατανάλωση
τους σε φρούτα και λαχανικά µε στόχο την πρόληψη των καρδιακών παθήσεων για όλη τη
διάρκεια της ζωής τους και όχι µόνο για µείωση του βραχυπρόθεσµου κινδύνου.
Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κυριότερη αιτία θανάτων στις
γυναίκες και ευθύνονται για το 33% όλων των θανάτων.81
Φρούτα και λαχανικά στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων

Άτοµα τα οποία έχουν χαµηλότερες συγκεντρώσεις της βιταµίνης
C µέσα στο αίµα τους, έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο κίνδυνο από
άλλους να παρουσιάσουν εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο.
Ο κίνδυνος είναι ακόµη µεγαλύτερος εάν τα άτοµα µε χαµηλή
βιταµίνη C στο αίµα τους έχουν ταυτόχρονα και ψηλή πίεση ή
είναι υπέρβαρα.
Τα σηµαντικά αυτά συµπεράσµατα προκύπτουν από κλινική έρευνα
που έγινε στη Φινλανδία σε 2.429 άνδρες, ηλικίας από 42 έως 60 ετών για µια χρονική περίοδο
10 περίπου ετών.82
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι άνδρες µε τα χαµηλότερα επίπεδα βιταµίνης C µέσα στο αίµα
τους, είχαν 2,4 φορές ψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Οι άνδρες που ήσαν υπέρβαροι ή έπασχαν από υπέρταση και είχαν και χαµηλή βιταµίνη C στο
αίµα τους διέτρεχαν ακόµη µεγαλύτερο κίνδυνο, 3 φορές περισσότερο, να εκδηλώσουν
εγκεφαλικό επεισόδιο ισχαιµικού ή αγγειακού τύπου.
Τα ευρήµατα των Φιλανδών ερευνητών είναι σηµαντικά διότι θα µπορούσαν να εφαρµοστούν για
την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων.
Τα εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια, ισχαιµικού ή αιµορραγικού τύπου αποτελούν την τρίτη
συχνότερη αιτία θανάτου.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι, µε ποιο τρόπο η βιταµίνη C επιδρά για να προσφέρει αυτή
την προστασία;
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν γίνει αποδεκτά µέχρι σήµερα, η βιταµίνη C λόγω της αντιοξειδωτικής της δράσης, εξουδετερώνει τις νοσηρές ελεύθερες ρίζες που παράγονται από τον
µεταβολισµό του οργανισµού.
Οι ελεύθερες αυτές ρίζες συµβάλλουν στη διαδικασία γήρανσης του οργανισµού, στην
αρτηριοσκλήρυνση και ακόµη στη διαδικασία καρκινογένεσης.
Η βιταµίνη C προστατεύει τα αιµοφόρα αγγεία από τη νοσηρή δράση των ελευθέρων
ριζών. Παράλληλα λόγω του ρόλου της στη σύνθεση του κολλαγόνου, σταθεροποιεί και
ενδυναµώνει τα τοιχώµατα των αρτηριών.
Παρεµποδίζει επίσης τη συγκόλληση των λευκών αιµοσφαιρίων σε περιοχές των
αρτηριών που πιθανόν να υπάρχουν βλάβες. Η δράση αυτή προλαµβάνει τη δηµιουργία
81
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θρόµβων που µπορούν να αποφράξουν τις αρτηρίες του εγκεφάλου οδηγώντας έτσι σε ισχαιµικά
εγκεφαλικά επεισόδια.
Η βιταµίνη C περιέχεται σε πολλά φρούτα και λαχανικά: εσπεριδοειδή, µπρόκολο, χυµούς
φρούτων, κουνουπίδι, λαχανάκια των Βρυξελλών, πατάτες και ντοµάτες.
Είναι πιθανόν ότι τα ευεργετικά αποτελέσµατα που έχουν παρατηρηθεί στην έρευνα, οφείλονται
όχι µόνο στη βιταµίνη C αλλά και σε άλλες ωφέλιµες φυτοχηµικές ουσίες που περιέχονται µέσα
στα φρούτα και λαχανικά, που κατανάλωναν αυτοί που είχαν ψηλές συγκεντρώσεις της βιταµίνης
αυτής µέσα στο αίµα τους.
Συµπερασµατικά θα τονίσουµε ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, λόγω του ότι
προσφέρει στον οργανισµό ψηλές συγκεντρώσεις βιταµίνης C και άλλων ωφέλιµων
φυτοχηµικών ουσιών, µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην πρόληψη εγκεφαλικών
επεισοδίων που αποτελούν σοβαρότατη αιτία θνησιµότητας και µόνιµων αναπηριών.

Μια ντοµάτα την ηµέρα κάνει τον καρδιολόγο πιο πέρα

Η κατανάλωση µίας ντοµάτας την ηµέρα είναι δυνατόν να
προσφέρει και µέχρι 30% προστασία από τις καρδιακές
παθήσεις.
Η ντοµάτα και τα παράγωγα της όπως η σάλτσα ντοµάτας που
περιέχεται µέσα στην πίτσα, το κέτσαπ, το χυµό ντοµάτας και
άλλες σάλτσες µε βάση τη ντοµάτα, περιέχουν θρεπτικές ουσίες
οι οποίες φαίνεται ότι προστατεύουν την καρδία και το αγγειακό
σύστηµα.
Γιατροί από το πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ εξέτασαν τις διατροφικές
συνήθειες 40,000 γυναικών για 11 χρόνια. Όταν η έρευνα είχε αρχίσει
οι γυναίκες αυτές δεν έπασχαν από καρκίνο ή καρδιακή νόσο.83
Αφού ελήφθησαν υπ' όψη όλοι οι παράγοντες που µπορούσαν να επηρεάσουν την πρόκληση
καρδιακής πάθησης και µετά από διόρθωση για πιθανούς παράγοντες που προδιαθέτουν για
στεφανιαία νόσο στην κάθε γυναίκα ξεχωριστά, έγινε συσχέτιση µεταξύ της διατροφής και των
καρδιακών παθήσεων.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γυναίκες που έτρωγαν τουλάχιστο 7 µερίδες ντοµάτας (µία
µερίδα ισοδυναµεί περίπου µε µία ντοµάτα) είχαν σχεδόν 30% λιγότερο κίνδυνο για
καρδιακή ή αγγειακή πάθηση σε σύγκριση µε τις γυναίκες οι οποίες έτρωγαν λιγότερες
από 1,5 µερίδες ντοµάτας.
Σύµφωνα µε το National Cancer Institute, µια µερίδα µπορεί να είναι: Η ποσότητα από φρούτα
ή λαχανικά που περιέχεται µέσα σε ένα µικρό ποτήρι, ή ένα µικρό ποτήρι χυµού ή ένα φρούτο
(µήλο, πορτοκάλι, µπανάνα) µετρίου µεγέθους ή ακόµη ένα µικρό µπολ µε σαλάτα.
Οι γιατροί εξέτασαν τις επιδράσεις της ντοµάτας πάνω στην καρδία από περιέργεια λόγω
του ότι άλλες έρευνες έδειξαν ότι η ντοµάτα έχει προστατευτικό ρόλο εναντίον του
καρκίνου του προστάτη.
Η ντοµάτα περιέχει αντι-οξειδωτικές ουσίες και ιδιαίτερα το λυκοπένιο. Οι αντι-οξειδωτικές ουσίες
που περιέχονται µέσα στα φρούτα και λαχανικά προσφέρουν προστασία από τη φυσική φθορά
που προκαλείται από τον κανονικό µεταβολισµό του οργανισµού και τη σύνθεση ελευθέρων
ριζών οξυγόνου.
Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου προκαλούν βλάβες στα κύτταρα µε πρόκληση καρκίνου και πιθανόν
και καρδιαγγειακών παθήσεων.

83
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Ιούλιος 2003.
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Εκείνο που είναι σηµαντικό λένε οι ερευνητές είναι ότι τα ευεργετικά αποτελέσµατα που
παρατήρησαν δεν οφείλονταν στις ποσότητες του λυκοπενίου που κατανάλωναν οι γυναίκες αλλά
η σχέση ήταν καθαρά µε την ποσότητα ντοµάτας που έτρωγαν καθηµερινά.
Αυτό σηµαίνει πιθανόν ότι η ντοµάτα σαν σύνολο προσφέρει µεγαλύτερη προστασία
παρά το λυκοπένιο σαν µεµονωµένο στοιχείο της. Όµως υπάρχει και το ενδεχόµενο οι
µετρήσεις του λυκοπενίου να µην αντιπροσώπευαν την πραγµατική ποσότητα που υπήρχε µέσα
στις ντοµάτες λόγω προβληµάτων µεθοδολογίας στις µετρήσεις.
∆εν αποκλείεται το ενδεχόµενο επίσης να υπάρχουν και άλλα ενεργά στοιχεία µέσα στη ντοµάτα
που να συµβάλλουν στην προστατευτική της δράση για την καρδία και τα αγγεία. Οι σάλτσες
ντοµάτας όπως αυτή που χρησιµοποιείται στην πίτσα περιέχουν περισσότερα ενεργά στοιχεία και
ίσως να δίνουν µεγαλύτερη προστασία.
Φινλανδοί ερευνητές µελέτησαν 520 άνδρες και γυναίκες και κατέγραψαν τις µετρήσεις του
πάχους µέσου εσωτερικού χιτώνα της καρωτίδας αρτηρίας. Η σταδιακή αύξηση αυτού του δείκτη
συσχετίζεται µε την εµφάνιση και επιδείνωση της αθηροσκλήρωσης.84
Η αθηροσκλήρωση δηµιουργείται λόγω σταδιακής βλάβης των αρτηριών µε εναπόθεση εντός
αυτών λιπιδικών πλακών και µπορεί να οδηγήσει σε καρδιακά και εγκεφαλικά νοσήµατα.
Οι Φιλανδοί ερευνητές συσχέτισαν τις µετρήσεις πάχους της καρωτίδας µε τις µετρήσεις µέσα στο
αίµα των ασθενών µιας ουσίας που βρίσκεται σε διάφορα φρούτα και λαχανικά και ιδιαίτερα µέσα
στις ντοµάτες. Η ουσία αυτή ονοµάζεται lycopene ( λυκοπένη ) γνωστή για το κόκκινο χρώµα
που δίνει στις ντοµάτες.
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες αποδεικνύονται τα τελευταία χρόνια πολύ ωφέλιµες στον ανθρώπινο
οργανισµό. Πολλές µελέτες δείχνουν ότι επιδιορθώνοντας τις βλάβες που δηµιουργούνται λόγω
της οξείδωσης, οι ουσίες αυτές καταπολεµούν φαινόµενα όπως αυτά της γήρανσης και της
καρκινοποίησης.
Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι η λυκοπένη διατηρείται και στα παράγωγα της ντοµάτας όπως το
κέτσαπ και άλλα. Επίσης ο οργανισµός απορροφά καλύτερα την ουσία αυτή από τις ντοµάτες
όταν είναι ψηµένες.
Η έρευνα αυτή που µας έρχεται από τη Φιλανδία έδειξε ότι αυτοί οι οποίοι είχαν
χαµηλότερα επίπεδα λυκοπένης στο αίµα είχαν και ψηλότερους δείκτες
αθηροσκλήρωσης.
Όµως αυτό το εύρηµα βρέθηκε µόνο στους άνδρες και όχι στις γυναίκες. Αυτό εξηγείται
σύµφωνα µε τους ερευνητές από το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν συνήθως καλύτερες
διατροφικές συνήθειες από τους άνδρες. Επίσης οι γυναίκες µπορεί να έχουν πιο αποτελεσµατικό
αντιοξειδωτικό σύστηµα µε αποτέλεσµα χαµηλότερα επίπεδα ενός αντιοξειδωτικού όπως η
λυκοπένη να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα.
Οτιδήποτε και να συµβαίνει το βασικό συµπέρασµα είναι ότι η ντοµάτα και τα παράγωγά
της, είναι ευεργετικά για την καρδία.
Υπάρχει µάλιστα το ενδεχόµενο ότι άτοµα που καταναλώνουν καθηµερινά µία ντοµάτα να
έχουν σοβαρή προστασία από καρδιακές και αγγειακές παθήσεις.

Η καρδιά και τα ψάρια
Η διατροφή µας µε ορισµένα είδη ψαριών έχει προστατευτική
δράση για την καρδία. Περιέχουν ουσίες που µειώνουν τη
φλεγµονή που µπορεί να υπάρχει στα στεφανιαία αγγεία µε
αποτέλεσµα να µειώνεται ο κίνδυνος στένωσής τους.
Ψάρια όπως ο σολοµός και το σκουµπρί είναι λιπαρά και πλούσια σε
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Από αυτά τα ωµέγα 3 λιπαρά οξέα και
ιδιαίτερα το DHA (docosahexaenoic acid) έχουν την ιδιότητα να
µειώνουν τη φλεγµονή. Η φλεγµονή βοηθά στη δηµιουργία αθηρωµατικής πλάκας µέσα στα
αγγεία γεγονός που οδηγεί στη στένωση και απόφραξή τους.
∆ανοί ερευνητές σε µια κλινική έρευνα µελέτησαν 269 ασθενείς ηλικίας από 39 έως 77 ετών, οι
οποίοι θα υποβάλλονταν σε αγγειογραφία των στεφανιαίων αρτηριών. Οι ασθενείς έδωσαν
84
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λεπτοµέρειες για τις διατροφικές τους συνήθειες και ιδιαίτερα για την κατανάλωσή τους σε
ψάρια.85
Επίσης µετρήθηκαν στους ασθενείς τα ωµέγα 3 λιπαρά οξέα και το DHA που βρίσκεται στην
µεµβράνη των κυττάρων (ουδετερόφιλα) και το οποίο δείχνει την κατανάλωση σε ψάρια του
ασθενούς.
Ακόµη µετρήθηκε στο αίµα των ασθενών η πρωτεΐνη CRP (C Reactive Protein), η οποία είναι
αυξηµένη στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει φλεγµονή.
Τα ευρήµατά τους έδειξαν τα ακόλουθα:
•

Οι ασθενείς που είχαν αυξηµένο το DHA είχαν µειωµένη τη CRP

•

Οι ασθενείς που είχαν στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων, είχαν σηµαντικά ψηλότερα
επίπεδα της CRP σε σχέση µε αυτούς που δεν είχαν στενώσεις

•

Το επίπεδο αύξησης της CRP δεν είχε σχέση µε το πόσα στεφανιαία αγγεία της καρδίας
είχαν στένωση αλλά µε το αν υπήρχε ή όχι µια στένωση σ' αυτά

•

Οι ασθενείς µε αυξηµένη τη CRP είχαν µειωµένο το DHA

Τα συµπεράσµατα των ερευνητών είναι ότι η κατανάλωση λιπαρών ψαριών, αυξάνει τα επίπεδα
του DHA µέσα στο αίµα και µειώνει τα επίπεδα της CRP.
Η µείωση της φλεγµονής που προκύπτει και που αντικατοπτρίζεται από την µείωση της CRP
οδηγεί σε σηµαντικά µικρότερο κίνδυνο στένωσης των στεφανιαίων αγγείων της καρδίας. Με αυτό
τον τρόπο ο κίνδυνος του εµφράγµατος του µυοκαρδίου µειώνεται.
Ο βιοχηµικός αυτός µηχανισµός που περιγράφουν οι ∆ανοί ερευνητές είναι µια νέα
ανακάλυψη που µπορεί να εξηγήσει τις θετικές επιδράσεις της διατροφής µε ορισµένα
ψάρια για την καρδία.

Ψάρι στη σχάρα και αρρυθµίες καρδιάς

Είναι γνωστό ότι η κατανάλωση ψαριού, προσφέρει πολλά στην
υγεία µας. Όµως όταν τρώµε ψάρι που έχει ψηθεί στη σχάρα ή
στο φούρνο, φαίνεται ότι µειώνεται ο κίνδυνος προσβολής µας
από τη συχνότερη καρδιακή αρρυθµία που είναι η κολπική
µαρµαρυγή.
Η κολπική µαρµαρυγή είναι αρρυθµία που µπορεί να εµφανιστεί µε οξύ
τρόπο ή να υπάρχει χρόνια. Οι δύο κόλποι της καρδίας σταµατούν από
του να συσπώνται ταυτόχρονα. Μπορεί να εµφανιστεί χωρίς να
υπάρχει αιτία ή να συνοδεύει µια άλλη πάθηση όπως υπέρταση,
στεφανιαία νόσος, πάθηση της µιτροειδούς βαλβίδας ή καρδιακή
ανεπάρκεια.
Ο µεγαλύτερος κίνδυνος της κολπικής µαρµαρυγής, είναι η
δηµιουργία θρόµβων στους κόλπους. Στη συνέχεια οι θρόµβοι αυτοί
µπορούν να κατευθυνθούν δια µέσου της κυκλοφορίας του αίµατος
προς τις αρτηρίες του εγκέφαλου και άλλων ζωτικών οργάνων.
Με τον τρόπο αυτό, οι θρόµβοι των κόλπων στην κολπική µαρµαρυγή, είναι δυνατόν να
προκαλέσουν εµβολές, απόφραξη των αρτηριών και κατά συνέπεια ισχαιµικά επεισόδια στον
εγκέφαλο ή και άλλα όργανα µε σοβαρές συνέπειες που απειλούν τη ζωή ή προκαλούν µόνιµες
αναπηρίες.
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Έχει υπολογιστεί ότι το 15% έως το 20% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων, συµβαίνει
σε άτοµα µε κολπική µαρµαρυγή. Η ασθένεια αυτή γίνεται συχνότερη µε την αύξηση της
ηλικίας.
Γιατροί από το πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ θέλησαν να εξετάσουν την επίδραση της διατροφής
στην πρόκληση της κολπικής µαρµαρυγής. Από το 1989 άρχισαν να παρακολουθούν 4.815
ηλικιωµένους άνω των 65 για περίπου 12 χρόνια µελετώντας τη σχέση του είδους της διατροφής
τους και των καρδιακών αρρυθµιών.86
Κατά τα χρόνια της παρακολούθησης, οι 980 από τους ανθρώπους αυτούς παρουσίασαν
κολπική µαρµαρυγή.
Τα άτοµα τα οποία έτρωγαν από µία έως τέσσερις φορές την εβδοµάδα ψάρι ψηµένο στη σχάρα
ή στο φούρνο, είχαν 28% λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από κολπική µαρµαρυγή σε
σύγκριση µε τα άτοµα που έτρωγαν ψάρι λιγότερο από µια φορά το µήνα.
Ο ευεργετικός για την καρδία συσχετισµός βρέθηκε ότι υπήρχε µόνο για την κατανάλωση ψαριών
ψηµένων στη σχάρα ή στο φούρνο και όχι για τα τηγανητά ψάρια ή αυτά που τρώγονταν σε
σάντουιτς. Παράλληλα τα άτοµα που κατανάλωναν ψάρια στη σχάρα ή στο φούρνο, είχαν στο
αίµα τους πιο ψηλά επίπεδα των ωµέγα-3 λιπαρών οξέων τα οποία έχουν θετικές επιδράσεις
στην υγεία.
Τα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα µειώνουν την πηκτικότητα του αίµατος και συµβάλλουν στην
πρόληψη της αθηροσκλήρυνσης και στένωσης των αρτηριών.
Τα ψάρια που είναι πλούσια στα οξέα αυτά είναι ο τόνος, το σκουµπρί, οι σαρδέλες, οι
αντζούγιες, ο σολοµός, οι ρέγκες, η πέστροφα. Επίσης τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
είναι πλούσια σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα.
Οι γιατροί που έκαναν την εν λόγω έρευνα, δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν εάν η µείωση του
κινδύνου για κολπική µαρµαρυγή που παρατηρήθηκε, οφείλεται σε απευθείας καταστολή της
παθογένεσης της αρρυθµίας η εάν είναι δευτερογενής λόγω καλύτερης υγείας του καρδιαγγειακού
συστήµατος που οφείλεται στα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα. Θα χρειαστούν περισσότερες µελέτες για
να φανεί ο πραγµατικός λόγος του συσχετισµού που παρατηρήθηκε.
Στους ηλικιωµένους, η κολπική µαρµαρυγή είναι µια πολύ συχνή καρδιακή αρρυθµία και
είναι υπεύθυνη για µέχρι 20% των εγκεφαλικών επεισοδίων. Το γεγονός ότι η
κατανάλωση ψαριού ψηµένου στη σχάρα ή στο φούρνο και όχι του τηγανητού ψαριού,
µειώνει τον κίνδυνο της εν λόγω ασθένειας, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο αλλά να
πρέπει να επηρεάσει τις διατροφικές µας συνήθειες.
Το ψάρι µειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και ξαφνικού θανάτου

Η κατανάλωση ψαριών µερικές φορές την εβδοµάδα µειώνει τον
κίνδυνο για καρδιακά νοσήµατα και για ξαφνικό θάνατο.
Η συχνή κατανάλωση ψαριών αυξάνει µέσα στο αίµα τα επίπεδα
των ωµέγα-3 λιπαρών οξέων τα οποία έχουν ευεργετικές δράσεις
στο καρδιαγγειακό σύστηµα.
Υπάρχουν ήδη ένας µεγάλος αριθµός δεδοµένων που προέκυψαν από
προηγούµενες εργασίες που υποστηρίζουν την ευεργετική δράση των
ωµέγα-3 λιπαρών οξέων στον ανθρώπινο οργανισµό.
Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολοµός και το σκουµπρί, είναι πλούσια σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα. Τα
οξέα αυτά έχουν την ιδιότητα να µειώνουν τη χοληστερόλη αίµατος και να µειώνουν τον κίνδυνο
δηµιουργίας αθηρωµατικής πλάκας.
Παράλληλα έχουν µια αντιπηκτική δράση που µειώνει τον κίνδυνο θρόµβωσης και απόφραξης
των στεφανιαίων αγγείων. Επίσης άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα λιπαρά αυτά οξέα µειώνουν τον
κίνδυνο καρδιακών αρρυθµιών.
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Fish Intake and Risk of Incident Atrial Fibrillation,
Circulation 2004,10.1161/01.CIR.0000138154.00779.A5, Ιούλιος 2004.
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Οι νέες µελέτες επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι υπάρχει µια αντίστροφη σχέση µεταξύ της
κατανάλωσης ψαριού και του κινδύνου για καρδιακή νόσο. Τα δεδοµένα αυτά συνηγορούν
στο να συστήνεται στον κόσµο να τρωνε πολύ περισσότερο ψάρι σαν µέρος µιας υγιεινής
διατροφής.
Στην πρώτη έρευνα οι γιατροί µέτρησαν στο αίµα ασθενών που απεβίωσαν από ξαφνικό θάνατο
λόγω καρδιακής προσβολής και εθελοντών χωρίς πρόβληµα υγείας, τα επίπεδα των ωµέγα-3
λιπαρών οξέων.
Τα ευρήµατά τους έδειξαν ότι όσο πιο ψηλά ήσαν µέσα στο αίµα τα επίπεδα των ωµέγα-3
λιπαρών οξέων, τόσο χαµηλότερος ήταν και ο κίνδυνος ξαφνικού θανάτου από καρδιακή
προσβολή.
Στη δεύτερη έρευνα µελετήθηκε η σχέση της κατανάλωσης ψαριού από γυναίκες και της
συχνότητας εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου της καρδίας.
Εξετάστηκαν τα δεδοµένα από 84.688 νοσηλεύτριες, ηλικίας από 34 έως 59 ετών. Η έρευνα
άρχισε το 1980 και τώρα δηµοσιεύονται τα αποτελέσµατα.87
Τα επιδηµιολογικά στοιχεία έδειξαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερα ψάρια
και προσλάµβαναν µε τον τρόπο αυτό περισσότερα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, είχαν λιγότερο
κίνδυνο για στεφανιαία νόσο της καρδίας και λιγότερους θανάτους λόγω στεφανιαίας
νόσου.
Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι το πιο µεγάλο όφελος (50% µείωση του κινδύνου) παρατηρήθηκε
στις γυναίκες που έτρωγαν 5 φορές ψάρι την εβδοµάδα.
Όµως παρατηρήθηκε και ένα σηµαντικό όφελος και στις γυναίκες που έτρωγαν ψάρια 2 έως 4
φορές την εβδοµάδα (30% µείωση του κινδύνου) ή ακόµη πιο σπάνια, 1 έως 3 φορές το µήνα
(περίπου 20% µείωση του κινδύνου).
Τα επιστηµονικά δεδοµένα που τεκµηριώνουν το συσχετισµό µεταξύ ψηλής κατανάλωσης
λιπαρών ψαριών, πρόσληψης ωµέγα-3 λιπαρών οξέων από τη µια και µείωσης των
καρδιακών νοσηµάτων και ξαφνικών θανάτων από την άλλη αυξάνονται σηµαντικά.88
Είναι σηµαντικό επίσης να συγκρατήσουµε ότι το 50% των ξαφνικών θανάτων που επέρχονται
λόγω καρδίας, συµβαίνουν χωρίς να προηγηθεί οποιοδήποτε προειδοποιητικό σηµείο ή
σύµπτωµα.
Η κατανάλωση ψαριών µειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων

Σε µια µεγάλη µελέτη που έγινε σε 79839 γυναίκες που έτυχαν
παρακολούθησης για 14 χρόνια βρέθηκε ότι αυτές που
κατανάλωναν περισσότερα ψάρια είχαν λιγότερα εγκεφαλικά
επεισόδια θροµβωτικού τύπου.89
Ιδιαίτερα στη µελέτη αυτή εξετάστηκε η σχέση που είχε η
περιεκτικότητα σε ωµέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα των ψαριών
και το αποτέλεσµα στην υγεία των γυναικών της µελέτης.
Το συµπέρασµα ήταν ότι µειώνεται κατά 3 φορές ο κίνδυνος θροµβωτικού εγκεφαλικού
επεισοδίου στις γυναίκες που είχαν πλούσια διατροφή σε ωµέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
των ψαριών.
Όµως το γεγονός αυτό δεν µειώνει τον κίνδυνο αιµορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
87

"Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of coronary heart disease in women",
Journal of the American Medical Association 2002;287:1815-1821, 10 Απριλίου 2002.
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"Blood levels of long-chain n–3 fatty acids and the risk of sudden death", The New
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Μια πιθανή εξήγηση για το φαινόµενο αυτό είναι ότι τα πολυακόρεστα αυτά λιπαρά οξέα που
βρίσκονται µέσα στα ψάρια εµποδίζουν τη δηµιουργία ενδοαγγειακών θρόµβων.
Είναι ήδη γνωστό ότι η κατανάλωση ψαριών µειώνει τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων
και τώρα φαίνεται ότι τα ευεργετικά αποτελέσµατα των ψαριών είναι περισσότερα µε
προστασία εναντίον των εγκεφαλικών επεισοδίων. Η κατανάλωση περισσότερου ψαριού και
λιγότερου κρέατος µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα για την υγεία µας.

ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Η Μεσογειακή διατροφή προστατεύει από το διαβήτη

Η παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή προσφέρει ουσιαστική
προστασία εναντίον του διαβήτη τύπου 2.
Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η διατροφή αυτή, προφυλάσσει από
καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο για το ρόλο της στην πρόληψη του
διαβήτη δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
Για να διερευνήσουν το ρόλο της Μεσογειακής διατροφής στην
πρόληψη του διαβήτη, γιατροί από την Ισπανία διεξήγαγαν έρευνα
στην οποία συµµετείχαν 13.000 απόφοιτοι πανεπιστηµίου από το
∆εκέµβριο του 1999 έως το Νοέµβριο του 2007. 90
Στην αρχή της έρευνας, οι συµµετέχοντες δεν είχαν διαβήτη. Στα
χρόνια που ακολούθησαν, οι διατροφικές τους συνήθειες και η
κατάσταση της υγείας τους έτυχαν παρακολούθησης.
Αρχικά οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο για τη
συχνότητα κατανάλωσης 136 τροφίµων µε στόχο να αξιολογηθεί το
σύνολο της διατροφής τους. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε επίσης ερωτήσεις σχετικά µε τη
χρήση λίπους και λαδιών, τις µεθόδους µαγειρέµατος και τη χρήση διατροφικών
συµπληρωµάτων.
Κάθε δύο χρόνια, οι εθελοντές λάµβαναν ένα νέο ερωτηµατολόγιο παρακολούθησης σχετικό µε
τη διατροφή, τον τρόπο ζωής, τους παράγοντες κινδύνου και την κατάσταση της υγείας τους.
Όταν εκδηλώνονταν νέες περιπτώσεις διαβήτη, οι Ισπανοί γιατροί ζητούσαν ιατρικά στοιχεία τα
οποία τεκµηρίωναν την πάθηση.
Κατά την περίοδο παρακολούθησης (η µέση τιµή χρονικής διάρκειας παρακολούθησης ήταν 4,4
χρόνια), οι ερευνητές από το πανεπιστήµιο της Ναβάρα βρήκαν ότι τα άτοµα που είχαν µια
διατροφή όσο το δυνατό πιο κοντά στη Μεσογειακή, παρουσίαζαν χαµηλότερο κίνδυνο
προσβολής από διαβήτη τύπου 2.
Ο ψηλός βαθµός προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή, συσχετιζόταν µε 83% σχετική
µείωση του κινδύνου προσβολής από διαβήτη.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες που ακολουθούσαν αυστηρά τη Μεσογειακή
διατροφή, συγκριτικά µε τους υπόλοιπους είχαν τους περισσότερους παράγοντες κινδύνου για
προσβολή από διαβήτη όπως µεγαλύτερη ηλικία, οικογενειακό ιστορικό διαβήτη. Μεταξύ αυτών
συµπεριλαµβάνονταν επίσης µεγαλύτερο ποσοστό πρώην καπνιστών.
Η εν λόγω οµάδα των συµµετεχόντων στην έρευνα, λόγω του ότι συγκέντρωναν περισσότερους
παράγοντες ψηλού κινδύνου για διαβήτη τύπου 2, έπρεπε σύµφωνα µε την πρόγνωση των
ερευνητών να έχουν ψηλότερο ποσοστό ατόµων που παρουσίαζαν διαβήτη. Ωστόσο αυτό δεν
παρατηρήθηκε.
Στην πράξη, η οµάδα ψηλού κινδύνου βρέθηκε να έχει χαµηλότερο ποσοστό προσβολής από
90

Adherence to Mediterranean diet and risk of developing diabetes: prospective cohort
study, British Medical Journal 2008;doi:10.1136/bmj.39561.501007.BE, 29 Μαΐου 2008.
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διαβήτη διότι η ίδια οµάδα παρουσίαζε µεγαλύτερο ποσοστό προσκόλλησης στη Μεσογειακή
διατροφή.
Η αποτελεσµατικότητα στους εθελοντές µε µεγαλύτερο κίνδυνο δείχνει ότι η διατροφή είναι σε
θέση να προσφέρει ουσιαστική προστασία από το διαβήτη.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής που της προσδίδουν τις
προστατευτικές της ιδιότητες εναντίον του διαβήτη είναι το ψηλό ποσοστό φυτικών ινών,
η χαµηλή συγκέντρωση τρανς λιπαρών οξέων που περιέχει και η ήπια πρόσληψη
αλκοόλ.91
Επιπρόσθετα ένα θεµελιώδες ευεργετικό χαρακτηριστικό της Μεσογειακής διατροφής
είναι η ευρεία χρήση του παρθένου ελαιόλαδου για µαγείρεµα, τηγάνισµα, άπλωµα στο
ψωµί και για τις σαλάτες.

Αλλεργική ρινίτιδα, άσθµα και Μεσογειακή διατροφή

Η Μεσογειακή διατροφή έχει προστατευτικές επιδράσεις εναντίον
των αναπνευστικών αλλεργιών. Τα φρούτα και λαχανικά,
ελαττώνουν τα συµπτώµατα της αλλεργικής ρινίτιδας και του
άσθµατος.
Σε έρευνα που έγινε σε σχεδόν 700 παιδιά, ηλικίας µεταξύ 7 και 18
ετών από αγροτικές περιοχές της Κρήτης, εξετάστηκε η σχέση που
υπάρχει µεταξύ των αναπνευστικών αλλεργιών και της διατροφής.92
Οι αλλεργίες του δέρµατος είναι συχνές σε παιδιά και έφηβους που
ζουν σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης. Όµως οι αναπνευστικές
αλλεργίες όπως η αλλεργική ρινίτιδα και το άσθµα, είναι σπάνιες.
Οι Έλληνες ερευνητές θέλησαν να διερευνήσουν κατά πόσο η διαφορά
αυτή οφείλεται στη µεγάλη κατανάλωση φρέσκων φρούτων και
λαχανικών ή στην υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής.
Η µέθοδος που ακολουθήθηκε περιλάµβανε τη συµπλήρωση από τους γονείς, ενός
ερωτηµατολογίου αναφορικά µε αναπνευστικά και αλλεργικά συµπτώµατα των παιδιών τους.
Επίσης συµπλήρωναν και ένα δεύτερο ερωτηµατολόγιο σχετικό µε τη συχνότητα κατανάλωσης
58 ειδών τροφίµων. Η υιοθέτηση και προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή αξιολογείτο στη
βάση κλίµακας µε 12 διατροφικά είδη.
Τα αποτελέσµατα είναι πράγµατι ενδιαφέροντα:
1. 80% των παιδιών έτρωγαν φρέσκα φρούτα και 68% λαχανικά, τουλάχιστον 2 φορές, κάθε
µέρα
2. Η κατανάλωση σταφυλιών, πορτοκαλιών, µήλων και φρέσκων ντοµατών που αποτελούν
τα κύρια τοπικά προϊόντα στην Κρήτη, δεν είχαν καµία σχέση µε τις δερµατικές αλλεργίες.
Όµως υπήρχε συσχετισµός µε προστατευτική δράση κατά του άσθµατος και της
αλλεργικής ρινίτιδας
3. Η µεγαλύτερη κατανάλωση ξηρών καρπών συσχετιζόταν µε µεγαλύτερη µείωση των
συµπτωµάτων του άσθµατος. Τα παιδιά που έτρωγαν ξηρούς καρπούς τουλάχιστον 3
φορές την εβδοµάδα, είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν συµπτώµατα
αλλεργικής ρινίτιδας
4. Αντίθετα η κατανάλωση µαργαρίνης, αύξανε τον κίνδυνο για συµπτώµατα τόσο του
91
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first:doi:10.1136/thx.2006.069419, 5 Απριλίου 2007.
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άσθµατος όσο και της αλλεργικής ρινίτιδας
5. Η υιοθέτηση και προσκόλληση σε ψηλό βαθµό στη Μεσογειακή διατροφή, προσέφερε
προστασία από την αλλεργική ρινίτιδα και σε χαµηλότερο επίπεδο από το άσθµα και τις
δερµατικές αλλεργίες
Τα συµπεράσµατα των Ελλήνων επιστηµόνων είναι:
•

Η διατροφή µπορεί να ευθύνεται για τη σχετική απουσία των αλλεργικών συµπτωµάτων
στον πληθυσµό των παιδιών που µελετήθηκε

•

Κατά την παιδική ηλικία, η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών και η
υιοθέτηση σε µεγάλο βαθµό της Μεσογειακής διατροφής έχουν ευεργετικές επιδράσεις
στα συµπτώµατα του άσθµατος και της αλλεργικής ρινίτιδας

Αναφορικά µε τη δράση των ξηρών καρπών, είναι γνωστό ότι είναι πλούσιοι σε βιταµίνη Ε. Η
βιταµίνη αυτή, βρίσκεται στην πρώτη γραµµή άµυνας του οργανισµού κατά των κυτταρικών
βλαβών που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που παράγονται από το
φυσιολογικό µεταβολισµό του σώµατος. Η µείωση της φλεγµονής που προκύπτει, µπορεί να
συµβάλλει κατά των αλλεργικών φαινοµένων στο αναπνευστικό σύστηµα.
Επίσης οι ξηροί καρποί, περιέχουν ψηλά επίπεδα µαγνησίου για το οποίο, έρευνες δείχνουν ότι
µπορεί να προστατεύει από το άσθµα και να ενισχύει τη δύναµη των πνευµόνων.
Τα σταφύλια, ιδιαίτερα η φλούδα τους, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η
ρεσβερατρόλη. Πρόκειται για µια πολυφαινόλη µε ισχυρές αντιοξειδωτικές δράσεις που ελαττώνει
τη φλεγµονή.
Στην εποχή µας, οι αλλεργικές παθήσεις παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση. Ιδιαίτερα οι αλλεργίες
του αναπνευστικού συστήµατος, ταλαιπωρούν µεγάλο αριθµό παιδιών και ενηλίκων.
Οποιοδήποτε ασφαλές, φυσικό και αποτελεσµατικό µέτρο πρόληψης, είναι καλοδεχούµενο.93
Θα συγκρατήσουµε ότι µε την υιοθέτηση µιας προσαρµοσµένης διατροφής, κατάλληλα
ενισχυµένης σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς, οι πιθανότητες είναι
αυξηµένες για προστασία από τις αναπνευστικές αλλεργικές παθήσεις.
Άσθµα: Ψάρια και λαχανικά µειώνουν κίνδυνο για άσθµα και αλλεργία

Οι διατροφικές συνήθειες των γυναικών κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης και των παιδιών, επηρεάζουν τη συχνότητα του
άσθµατος και των αλλεργικών αντιδράσεων κατά την παιδική ηλικία.
Οι ευεργετικές δράσεις των ψαριών και λαχανικών στα παιδιά κατά των
αλλεργικών καταστάσεων και του άσθµατος, που πιθανόν να
οφείλονται σε αντιφλεγµονώδεις µηχανισµούς, δεν αποκλείεται να
στοιχειοθετούνται και στους ενήλικες και αυτό θα πρέπει να
διερευνηθεί περισσότερο.
Σε παιδιά µε αυξηµένο κίνδυνο προσβολής από άσθµα και κάποια
µορφή αλλεργίας, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη από τους
γονείς, η πιθανή ευεργετική προληπτική δράση ορισµένων τροφίµων.
Τα συµπεράσµατα για την επιρροή των ψαριών και λαχανικών στο
άσθµα και στις αλλεργίες, προκύπτουν από έρευνα που έγινε στην
Ισπανία σε 232 αγόρια και 228 κορίτσια. Η περίοδος µελέτης κάλυψε
τη ζωή των παιδιών από τη σύλληψη και εγκυµοσύνη έως την ηλικία
των 6,5 ετών.94

93

Allergy, Asthma and Immunology Online
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Η έρευνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ότι έτυχαν παρακολούθησης, µεγάλος αριθµός
παιδιών, από την ενδοµήτρια ζωή έως την ηλικία των 6,5 ετών. Ταυτόχρονα, εξετάσθηκαν
µεγάλος αριθµός παραγόντων σχετικών µε την διατροφή, την υγεία και την κοινωνική κατάσταση
των παιδιών.
Τα συµπεράσµατα ήταν τα ακόλουθα:
1. Σχεδόν 9% των παιδιών έπασχαν από κάποια µορφή άσθµατος. Σε αυτά
συµπεριλαµβάνονταν 6% µε άσθµα λόγω αλλεργίας
2. Επιπρόσθετα, 17% των παιδιών, παρουσίαζαν θετική αντίδραση σε ένα τουλάχιστον
αλλεργιογόνο σε ειδικό τεστ αλλεργίας στο δέρµα (prick test)
3. Παιδιά που κατανάλωναν ηµερησίως περισσότερα από 60 γραµµάρια ψαριών, είχαν 57%
λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από άσθµα και αλλεργία
4. Παιδιά που κατανάλωναν ηµερησίως περισσότερα από 40 γραµµάρια λαχανικών όπως
οι ντοµάτες, τα αγγουράκια, οι µελιτζάνες, τα κολοκυθάκια και το πράσινο φασολάκι,
είχαν 62% λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από άσθµα και αλλεργία
5. Ο ευεργετικός συσχετισµός βρέθηκε να υπάρχει µόνο µε ντοµάτες, αγγουράκια,
µελιτζάνες, κολοκυθάκια και πράσινο φασολάκι και όχι µε την κατανάλωση άλλων
φρούτων ή λαχανικών
Οι βιολογικοί µηχανισµοί οι οποίοι λόγω κατανάλωσης των ψαριών και των λαχανικών
δηµιουργούν προστατευτική δράση κατά του άσθµατος και των αλλεργιών, δεν έχουν γίνει
επαρκώς κατανοητοί. Το πιο πιθανό είναι ότι µια ποικιλία από ισχυρούς παράγοντες που
περιέχονται στα εν λόγω τρόφιµα, έχουν τη δυνατότητα να µειώνουν τη φλεγµονή που υπάρχει
στις καταστάσεις άσθµατος και αλλεργιών.
Στους παράγοντες αυτούς περιλαµβάνονται αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η άλφα και βήτα
καροτίνη, η βιταµίνη C και το λυκοπένιο. Τα ωµέγα 3 λιπαρά οξέα των ψαριών, ιδιαίτερα του
σολοµού, του κολιού και άλλων λιπαρών ψαριών, έχουν αντιφλεγµονώδεις δράσεις και πιθανόν
συµβάλλουν στην ανάπτυξη και διαµόρφωση του ανοσολογικού συστήµατος των παιδιών µε
τρόπο τέτοιο που τα προστατεύει από αλλεργία.
Θα προσθέσουµε ότι µια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο
της Αµερικανικής Εταιρείας Θώρακα το Μάιο του 2007, η οποία έγινε στο πανεπιστήµιο του
Αµπερτήν στο Ηνωµένο Βασίλειο και συµπεριέλαβε 1212 παιδιά, έδειξε95:
1. Γυναίκες µε µεγαλύτερη κατανάλωση µήλων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, έκαναν
παιδιά που στην ηλικία των 5 ετών είχαν σηµαντικά λιγότερες πιθανότητες να
παρουσιάσουν άσθµα από ότι µητέρες που έτρωγαν λιγότερα µήλα κατά την εγκυµοσύνη
2. Γυναίκες που κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης έτρωγαν ψάρια µία ή περισσότερες
φορές την εβδοµάδα, έκαναν παιδιά που είχαν σηµαντικά λιγότερες πιθανότητες να
παρουσιάσουν έκζεµα σε σύγκριση µε µητέρες που δεν έτρωγαν ποτέ ψάρι κατά την
εγκυµοσύνη
Για τους γονείς δίνεται το µήνυµα ότι είναι πολλά τα ωφελήµατα που προσφέρει η
συµπερίληψη άφθονων λαχανικών και ψαριών ως µέρους µιας υγιεινής, ισοζυγισµένης
διατροφής τόσο για τα παιδιά όσο και για την υπόλοιπη οικογένεια. 96
94

Diet, wheeze, and atopy in school children in Menorca, Spain , Pediatric Allergy and
Immunology 2007;18(6):480-485, Σεπτέµβριος 2007
95

Maternal Food Consumption During Pregnancy and Asthma, Respiratory and Atopic
Symptoms in 5-Year-Old Children, American Thoracic Society 2007, International conference,
Session A105; Abstract 726; Poster Board # 901, (Thorax; in press), 20 Μαΐου 2007.
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Πρόληψη της ασθένειας Αλτσχάιµερ και Μεσογειακή δίαιτα

Άνθρωποι που ακολουθούν τη Μεσογειακή διατροφή, έχουν 40%
λιγότερο κίνδυνο να προσβληθούν από την ασθένεια Αλτσχάιµερ.
Σχετικά µε τη νόσο Αλτσχάιµερ έγιναν προσπάθειες για αναγνώριση
διατροφικών ουσιών που να επιδρούν στην εξέλιξη της νόσου.
Τώρα για πρώτη φορά, γιατροί από πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης
εξέτασαν το ρόλο του συνόλου µιας διατροφής και συγκεκριµένα της
Μεσογειακής δίαιτας στην πρόληψη της ασθένειας Αλτσχάιµερ.
Συγκεκριµένα διεξήγαγαν έρευνα µε τη συµµετοχή 2.258 κατοίκων της
Νέας Υόρκης. Τους χώρισαν σε 3 οµάδες ανάλογα µε το πόσο πιστά
ακολουθούσαν τη Μεσογειακή δίαιτα. Τους παρακολούθησαν για 4
χρόνια µε στόχο να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά στη συχνότητα
προσβολής τους από την ασθένεια Αλτσχάιµερ.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αυτοί που ακολουθούσαν πιστά το Μεσογειακό τρόπο διατροφής,
είχαν 40% λιγότερο κίνδυνο προσβολής από τη νόσο Αλτσχάιµερ σε σύγκριση µε αυτούς που
είχαν µια συνηθισµένη Αµερικάνικη διατροφή.
Οι συµµετέχοντες που ακολουθούσαν σε µέτριο βαθµό τη Μεσογειακή διατροφή, παρουσίαζαν
20% λιγότερο κίνδυνο για τη νόσο.
Το συµπέρασµα των γιατρών είναι ότι η προληπτική δύναµη της Μεσογειακής δίαιτας κατά της
ασθένειας Αλτσχάιµερ φαίνεται να οφείλεται στο σύνολο των περιεχοµένων της και όχι σε ένα
από τα συστατικά της.
Ο συνδυασµός πολλών ευεργετικών τροφίµων, προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισµό
ποικιλία ισχυρών θρεπτικών ουσιών που δρουν σε συνέργεια συµβάλλοντας έτσι στην
πρόληψη πολλών ασθενειών.
Για παράδειγµα η πληθώρα αντιοξειδωτικών ενώσεων που προσφέρει η Μεσογειακή δίαιτα, είναι
εξαιρετικά ωφέλιµη στα αγγεία της καρδίας και του εγκεφάλου και µειώνει τη φλεγµονή. Το
γεγονός αυτό συµβάλλει στη διατήρηση διαχρονικά, µιας καλύτερης κατάστασης της καρδίας και
του εγκεφάλου.
Όταν οι ερευνητές προσπάθησαν να ξεχωρίσουν ποιο από τα συστατικά της Μεσογειακής
διατροφής είναι αυτό που έχει την κυριότερη προληπτική δράση, δεν το κατάφεραν. Αντίθετα
διαπίστωσαν ότι ο συνδυασµός όλων µαζί, προσέφερε τα ευεργετικά αποτελέσµατα.
Η νόσος Αλτσχάιµερ, παρουσιάζει σηµαντική αύξηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η
αύξηση αναµένεται να συνεχιστεί και αυτό προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. 97
Είναι σίγουρα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η εν λόγω εργασία που δείχνει ότι η Μεσογειακή διατροφή
µπορεί να είναι µια βασική συνιστώσα της πρόληψης της νόσου Αλτσχάιµερ. Υπήρχε πάντοτε η
υποψία ότι σε χώρες όπου ακολουθείται η Μεσογειακή διατροφή, η συχνότητα της νόσου ήταν
χαµηλότερη.98
Μνήµη και ευστροφία: Ο ρόλος των ψαριών

96

European Academy of Allergology and Clinical Immunology
Alzheimer's Society
98
Alzheimer's Disease International
97
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Φαίνεται ότι το τι τρώµε επηρεάζει όχι µόνο τη µνήµη αλλά και
την ταχύτητα σκέψης, την ευστροφία και τις γνωστικές µας
δεξιότητες.
Παλαιότερες έρευνες σε πειραµατόζωα έδειξαν ότι η διατροφή πλούσια
σε χοληστερόλη αυξάνει την εναπόθεση Β-αµυλοειδών πρωτεϊνών
στον εγκέφαλο. Η συσσώρευση των πρωτεϊνών αυτών δηµιουργεί τις
γνωστές αµυλοειδείς πλάκες που είναι χαρακτηριστικές της νόσου του
Αλτσχάιµερ.
Με βάση το σκεπτικό αυτό, γιατροί από την Ολλανδία, εξέτασαν σε
1.613 άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 45 έως 70 ετών, το είδος των
λιπαρών ουσιών που είχαν στη διατροφή τους. Στη συνέχεια υπέβαλαν τους συµµετέχοντες στην
έρευνα σε ευαίσθητα τεστ που ανέλυαν τις πνευµατικές τους ικανότητες.99
Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι:
•

Οι µεσήλικες που είχαν µια διατροφή πλούσια σε ψάρια όπως το σκουµπρί, ο σολοµός
και η ρέγκα, είχαν 19% λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόβληµα στις πνευµατικές τους
δεξιότητες και 28% λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόβληµα στην ταχύτητα σκέψης σε
σύγκριση µε εκείνους που είχαν µια διατροφή φτωχότερη σε λιπαρά ψάρια.
Πράγµατι το σκουµπρί, ο σολοµός και η ρέγκα είναι λιπαρά ψάρια που απαντώνται στη
Βόρεια θάλασσα και είναι πλούσια σε ωµέγα 3 λιπαρά οξέα

•

Οι µεσήλικες που είχαν µια διατροφή πλούσια σε χοληστερόλη, παρουσίαζαν σηµαντικά
αυξηµένο κίνδυνο, 27% µεγαλύτερο, για ανεπάρκεια µνήµης και 26% µεγαλύτερο κίνδυνο
για µειωµένη πνευµατική ευκαµψία και ευστροφία

Το συµπέρασµα των ερευνητών είναι ότι οι µεσήλικες που έχουν µια διατροφή πλούσια
σε λιπαρά ψάρια µε ωµέγα 3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν µειωµένο κίνδυνο να
παρουσιάσουν προβλήµατα στις πνευµατικές τους δεξιότητες όπως η µνήµη, οι
γνωστικές ικανότητες, η ευστροφία.
Αντίθετα οι µεσήλικες που έχουν διατροφή πλούσια σε χοληστερόλη, διατρέχουν αυξηµένο
κίνδυνο να υποστούν απώλεια και ανεπάρκεια της µνήµης τους και των άλλων πνευµατικών τους
ικανοτήτων.
Επισηµαίνεται ότι υπήρξαν παλαιότερες έρευνες που εξέταζαν το ίδιο ζήτηµα και που έδειξαν
διαφορετικά αποτελέσµατα. Ενώ υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσµατα για τις αρνητικές
επιπτώσεις των κορεσµένων λιπαρών ουσιών και της χοληστερόλης, εντούτοις για τα ωµέγα 3
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα µέχρι τώρα δεδοµένα συγκλίνουν στο ότι αυτά προστατεύουν τον
εγκέφαλο και τις πνευµατικές δεξιότητες.

Τρώτε ψάρια: Μειώνουν κίνδυνο απώλειας όρασης και τύφλωσης

99

Dietary intake of fatty acids and fish in relation to cognitive performance at middle age,
Neurology 2004;62:275-280, 27 Ιανουαρίου 2004.
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Η συχνή κατανάλωση ψαριών, µπορεί να συνοδεύεται από
µείωση των πιθανοτήτων προσβολής από τον εκφυλισµό της
ωχράς κηλίδας.
Αντίθετα το κάπνισµα διπλασιάζει τον κίνδυνο για τη νόσο ενώ η
θεραπεία µε ορµόνες δεν επηρεάζει την εξέλιξη της.
Ο εκφυλισµός της ωχράς κηλίδας είναι η κυριότερη αιτία απώλειας
όρασης και τύφλωσης σε ηλικιωµένα άτοµα. Στην πάθηση
καταστρέφεται σταδιακά η ωχρά κηλίδα του αµφιβληστροειδούς χιτώνα
του µατιού. Η ωχρά κηλίδα ευθύνεται για την κεντρική όραση, µεγάλης
ευκρίνειας.
Στα αρχικά στάδια της πάθησης, ο ασθενής βλέπει θολά στο κεντρικό
µέρος του οπτικού του πεδίου. Στη συνέχεια υπάρχει η πιθανότητα
εξέλιξης προς την τύφλωση µε αργό ή γρήγορο ρυθµό ανάλογα µε τη
µορφή της νόσου.
Με την αύξηση της ηλικίας, η συχνότητα της νόσου αυξάνεται.
Υπολογίζεται ότι 30% των ατόµων άνω των 75 ετών πάσχουν από τη νόσο. Το 6% έως 8%
παρουσιάζουν προχωρηµένες µορφές της νόσου που οδηγεί σε τύφλωση.
Σε µια έρευνα για την πάθηση που έγινε σε 681 δίδυµους άνδρες από οφθαλµίατρους της
Βοστόνης, εξετάστηκε ο ρόλος των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συµβάλλουν
στη γένεση της νόσου. 100
Οι άνδρες εξετάστηκαν από οφθαλµίατρους, απάντησαν σε ερωτηµατολόγια για τη διατροφή τους
και έδωσαν πληροφορίες σχετικά µε παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισµα, την κατανάλωση
αλκοόλ, τη σωµατική άσκηση και άλλους. Η διάγνωση της νόσου βασίστηκε σε φωτογραφίες που
λήφθηκαν από το εσωτερικό του µατιού.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν:
1. Οι άνδρες που κατανάλωναν συχνότερα ψάρια, ιδιαίτερα ψάρια πλούσια σε ωµέγα 3
λιπαρά οξέα, είχαν σηµαντικά λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν εκφυλισµό της
ωχράς κηλίδας του µατιού. Η µεγαλύτερη µείωση του κινδύνου, βρέθηκε στους άνδρες
που έτρωγαν 2 ή περισσότερες µερίδες ψαριού κάθε εβδοµάδα
2. Οι άνδρες που κάπνιζαν, είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να προσβληθούν από τη
νόσο σε σύγκριση µε αυτούς που δεν κάπνιζαν
3. Το 33% των περιπτώσεων εκφυλισµού ωχράς κηλίδας, βρέθηκε να οφείλεται κυρίως στο
κάπνισµα
4. Το 20% των περιπτώσεων της νόσου στην έρευνα, βρέθηκε ότι θα µπορούσε να
προληφθεί µε µεγαλύτερη κατανάλωση ψαριών και πρόσληψη ωµέγα 3 λιπαρών οξέων
από τη διατροφή
Σε άλλη ενδιαφέρουσα εργασία που άρχισε το 1992, οφθαλµίατροι από την Αυστραλία, εξέτασαν
τη σχέση διατροφής, ιδιαίτερα του διατροφικού λίπους και του κινδύνου εκφυλισµού της ωχράς
κηλίδας. Μελέτησαν 2.895 Αυστραλούς ηλικίας 49 ετών ή µεγαλύτερους. Κάθε 5 χρόνια
αξιολογούνταν οι διατροφικές τους συνήθειες και η κατάσταση των µατιών τους. 101
∆ιαπίστωσαν διαχρονικά ότι:
1. Τα άτοµα που έτρωγαν ψάρι 1 φορά την εβδοµάδα, είχαν 40% λιγότερες πιθανότητες να
προσβληθούν από εκφυλισµό της ωχράς κηλίδας σε σύγκριση µε αυτούς που έτρωγαν

100

Cigarette Smoking, Fish Consumption, Omega-3 Fatty Acid Intake, and Associations
With Age-Related Macular Degeneration: The US Twin Study of Age-Related Macular
Degeneration, Archives of Ophthalmology 2006;124:995-1001, Ιούλιος 2006.
101

Dietary Fatty Acids and the 5-Year Incidence of Age-Related Maculopathy, Archives of
Ophthalmology 2006;124:981-986, Ιούλιος 2006.
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ψάρι λιγότερο από 1 φορά το µήνα
2. Όσοι έτρωγαν ψάρι 3 ή περισσότερες φορές την εβδοµάδα, είχαν επίσης σηµαντικά
µειωµένες πιθανότητες να παρουσιάσουν προχωρηµένα στάδια εκφυλισµού ωχράς
κηλίδας
3. Τα άτοµα που είχαν την ψηλότερη διατροφική πρόσληψη πολυακόρεστων λιπών,
παρουσίαζαν 50% µειωµένο κίνδυνο προσβολής από εκφυλισµό της ωχράς κηλίδας σε
σύγκριση µε τα άτοµα που είχαν τη χαµηλότερη πρόσληψη πολυακόρεστων λιπών
Οι Αυστραλοί γιατροί εισηγούνται ότι η ανεπαρκής πρόσληψη ορισµένων ουσιωδών λιπαρών
οξέων, επηρεάζει αρνητικά το µεταβολισµό του αµφιβληστροειδούς χιτώνα και την ανανέωση των
κυττάρων.
Επισηµαίνουν ότι οι έρευνες µέχρι σήµερα έδειξαν ότι τα µονοακόρεστα λιπαρά οξέα της
Μεσογειακής διατροφής συµβάλλουν στην προστασία της καρδιάς. Με ανάλογο τρόπο πιστεύουν
ότι τα τα ωµέγα 3 λιπαρά οξέα, ιδιαίτερα το δοκοσαεξανοικό οξύ που προέρχεται κυρίως από τα
ψάρια, πιθανόν να προστατεύει από την οξείδωση και τον εκφυλισµό του αµφιβληστροειδούς
χιτώνα του µατιού.
Συµπεραίνουν ότι τα ευρήµατα τους στηρίζουν τη θέση ότι η κατανάλωση ψαριών τουλάχιστον 1
φορά την εβδοµάδα, προστατεύει από την πρόωρη έναρξη του εκφυλισµού της ωχράς κηλίδας
του µατιού και της απώλειας όρασης που προκύπτει.
Ακόµη µια έρευνα που δηµοσιεύεται τώρα σχετικά µε τον εκφυλισµό της ωχράς κηλίδας του
µατιού σε 4.265 γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών, έδειξε ότι η ορµονική θεραπεία που
χορηγείται µετά την εµµηνόπαυση, δεν αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής από τη νόσο.102
Τελειώνοντας θα συγκρατήσουµε ότι ο εκφυλισµός της ωχράς κηλίδας του µατιού που
είναι συχνή πάθηση στους ηλικιωµένους και η κυριότερη αιτία απώλειας όρασης και
τύφλωσης σε αυτή την ηλικιακή οµάδα, µπορεί να επηρεαστεί θετικά από τη διατροφή.
Η κατανάλωση ψαριού 1 ή περισσότερες φορές την εβδοµάδα µπορεί να συµβάλλει στην
πρόληψη της νόσου. Αντίθετα το κάπνισµα αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής
από την πάθηση.
Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα και η Μεσογειακή διατροφή
Μεταξύ των ασθενών αλλά και µεταξύ των ιατρών, υπήρχε η
πεποίθηση ότι η διατροφή µπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη
των ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Όµως µέχρι σήµερα δεν
υπήρχαν κλινικές έρευνες που να τεκµηριώνουν το γεγονός ότι κάποια
τρόφιµα πιθανόν να µειώνουν τη σοβαρότητα της ασθένειας.
Πρόσφατα µια οµάδα από Σουηδούς γιατρούς, οι οποίοι ασχολήθηκαν
για πολλά χρόνια µε τη σχέση διατροφής και ρευµατοειδούς
αρθρίτιδας, δηµοσίευσαν µια καλά σχεδιασµένη κλινική έρευνα στην οποία τεκµηριώνεται µε
πολύ καλό τρόπο ότι η Μεσογειακή διατροφή µπορεί να µειώνει ουσιαστικά τη σοβαρότητα της
νόσου.103
Συγκεκριµένα οι Σουηδοί γιατροί υπέβαλαν 26 ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα σε
Μεσογειακή δίαιτα και 25 άλλους ασθενείς σε συνήθη διατροφή ∆υτικού τύπου για ένα
χρονικό διάστηµα 3 µηνών. Οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε αξιολόγηση όσον αφορά την
εξέλιξη της νόσου τους και της γενικής τους κατάστασης στην αρχή της µελέτης και στην 3η, 6η
και 12η εβδοµάδα.
Η τελική αξιολόγηση των ασθενών έδειξε ότι τα άτοµα που είχαν διατροφή πλούσια σε ψάρια,
102

Hormone Therapy and Age-Related Macular Degeneration: The Women's Health
Initiative Sight Exam Study, Archives of Ophthalmology 2006;2006;124:988-992, Ιούλιος
2006.
103
An experimental study of a Mediterranean diet intervention for patients with rheumatoid
arthritis, Annals of the Rheumatic Diseases 2003;62:208-214, Μάρτιος 2003.
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ελαιόλαδο, µαγειρεµένα λαχανικά και φρούτα παρουσίαζαν µια σηµαντική µείωση της έντασης
των συµπτωµάτων της ασθένειας, µια βελτίωση της λειτουργικότητας τους και µια καλυτέρευση
της ζωτικότητας τους.
Πρέπει να τονίσουµε δύο σηµαντικά ευρήµατα της έρευνας αυτής: Το πρώτο είναι ότι τα
ευεργετικά αποτελέσµατα της Μεσογειακής διατροφής συνέβαιναν ακόµη και σε άτοµα που πριν
από την έναρξη της έρευνας, είχαν µια διατροφή ∆υτικού τύπου. Το δεύτερο σηµαντικό εύρηµα
είναι ότι τα θετικά αποτελέσµατα παρατηρούνταν µέσα σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών από την
έναρξη της Μεσογειακής διατροφής.
Οι γιατροί που έκαναν την έρευνα, σηµειώνουν ότι µε τα µέχρι τώρα αποτελέσµατά τους
δεν µπορούν να απαντήσουν µε επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο κατά πόσο η
µακροχρόνια διατροφή Μεσογειακού τύπου θα διατηρήσει τις ευεργετικές της δράσεις.104
∆ηλώνουν όµως ότι η έρευνα θα συνεχίσει µακροχρόνια για να φανεί κατά πόσο τα ευεργετικά
αποτελέσµατα διατηρούνται. Υποψιάζονται µε βάση διάφορα δεδοµένα που προέκυψαν µέχρι
τώρα ότι πιθανότατα αυτό µπορεί να αποδειχθεί.
Εάν πράγµατι αποδειχθεί τελεσίδικα ότι η Μεσογειακή διατροφή έχει όχι µόνο βραχυπρόθεσµα
αλλά και µακροπρόθεσµα θετικές επιδράσεις, τότε αυτό θα είναι πολύ καλά νέα για τους ασθενείς
που πάσχουν από ρευµατοειδή αρθρίτιδα.
Αυτό σηµαίνει ότι οι ασθενείς θα µπορούν να έχουν για όλη τους τη ζωή µια διατροφή
Μεσογειακού τύπου µε βελτίωση της αρθρίτιδας τους και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα είναι µια χρόνια αυτοάνοση πάθηση η οποία έχει σαν κύριο
χαρακτηριστικό την προσβολή των περιφερικών αρθρώσεων. Προσβάλλονται συνήθως
οι αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών µε συµµετρικό τρόπο.
Προκαλείται πόνος και πρήξιµο που είναι τα χαρακτηριστικά µιας φλεγµονής, η οποία σταδιακά
πιθανόν να οδηγήσει στην καταστροφή της άρθρωσης, προκαλώντας λειτουργικά και αισθητικά
προβλήµατα.
Στην ασθένεια αυτή ο οργανισµός, επιτίθεται µε το ανοσολογικό του σύστηµα εναντίον
των αρθρώσεων του για άγνωστο λόγο.
Σταδιακά ο αρθρικός υµένας, ο χόνδρος, τα οστά και οι σύνδεσµοι που αποτελούν την
άρθρωση φθείρονται προκαλώντας παραµόρφωση της άρθρωσης, µε κίνδυνο την
εγκατάσταση µόνιµης αναπηρίας.

∆υναµώστε τα οστά σας µε δηµητριακά, λαχανικά και φρούτα
Η οστεοπόρωση είναι ένα σοβαρό πρόβληµα που απειλεί τις
γυναίκες αλλά και τους άντρες.
Η αύξηση της ηλικίας, οι ορµονικές αλλαγές, η διατροφή και η
σωµατική εξάσκηση είναι µεταξύ των βασικών παραγόντων που
επηρεάζουν την οστική πυκνότητα.
Η οστική πυκνότητα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την
οστεοπόρωση. Η µείωση της οστικής πυκνότητας συνοδεύεται µε
αυξηµένο κίνδυνο για κατάγµατα σε άτοµα µε οστεοπόρωση.
Άτοµα τα οποία περιλαµβάνουν στη διατροφή τους άφθονα δηµητριακά φρούτα και
λαχανικά έχουν πιο δυνατά οστά παρά τα άτοµα της ίδιας ηλικίας που έχουν µια διατροφή
περισσότερο πλούσια σε γλυκά και τρόφιµα ζωικής προέλευσης όπως το κρέας.
Είναι γνωστό ότι τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στη διατροφή, επηρεάζουν τα οστά και
ιδιαίτερα την οστική πυκνότητα. Τα οστά είναι ένα πολύπλοκο ζωντανό όργανο που συνεχώς
µεταβάλλεται.

104

Mediterranean diet intervention in rheumatoid arthritis, Annals of the Rheumatic
Diseases 2003;62:193-195, Μάρτιος 2003.
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Τα διάφορα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται σε διαφόρων ειδών διατροφής που
χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής, επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο τις ανάγκες των
οστών για συνεχή ανανέωση.
Μέχρι σήµερα πολύ λίγα είναι γνωστά για την επιρροή που έχουν τα διάφορα θρεπτικά συστατικά
πάνω στα οστά. Είναι γνωστό για παράδειγµα ότι το ασβέστιο και η βιταµίνη D βοηθούν στη
διατήρηση και ενδυνάµωση των οστών. Όµως για άλλες θρεπτικές ουσίες πολύ λίγα είναι
γνωστά.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, ερευνητές από τη Βοστόνη και το πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ,
ερεύνησαν σε 906 άτοµα ηλικίας από 69 έως 93 ετών (δηλαδή άτοµα που κινδυνεύουν ιδιαίτερα
από την οστεοπόρωση), το ρόλο της διατροφής στα οστά.105
Συγκεκριµένα µέτρησαν την οστική πυκνότητα στους συµµετέχοντες σε διάφορα χρονικά
διαστήµατα και τη σύγκριναν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της διατροφής τους.
Τα ευρήµατα τους έδειξαν ότι:
•

Οι άνδρες που έχουν στη διατροφή τους κατά κύριο λόγο δηµητριακά, λαχανικά και
φρούτα είχαν αυξηµένη και ψηλότερη οστική πυκνότητα σε σύγκριση µε αυτούς που η
διατροφή τους περιελάµβανε κυρίως κρέας και γλυκά

•

Το ίδιο εύρηµα ίσχυε και για γυναίκες αλλά σε λιγότερο βαθµό παρά στους άνδρες µε
ανάλογη διατροφή

•

Οι γυναίκες που είχαν διατροφή πλούσια σε δηµητριακά, λαχανικά και φρούτα είχαν µια
σηµαντικά αυξηµένη οστική πυκνότητα (κατά 12% ψηλότερη) σε σύγκριση µε τις γυναίκες
που έτρωγαν κυρίως κρέας, διαφόρων ειδών γλυκά και άλλα τρόφιµα ζωικής προέλευσης

•

Μεταξύ των γυναικών αυτές που έπαιρναν 1 έως 2 ποτά την ηµέρα είχαν καλύτερη
οστική πυκνότητα παρά οι υπόλοιπες. Η επιρροή του αλκοόλ στα οστά χρήζει ακόµη
περισσότερης διερεύνησης τονίζουν οι ερευνητές.

Τα συµπεράσµατα των ερευνητών είναι ότι η διατροφή µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό και
αποτρεπτικό παράγοντα εναντίον της οστεοπόρωσης και του συνολικού αδυνατίσµατος των
οστών που προκύπτει και που οδηγεί σε εύθραυστα οστά µε αυξηµένο κίνδυνο καταγµάτων.
Η διατροφή πλούσια σε δηµητριακά, λαχανικά και φρούτα πιθανόν να προσφέρουν
διαφόρων ειδών θρεπτικές ουσίες οι οποίες ενεργούν µε συνέργια µε αποτέλεσµα τα οστά
να διατηρούν µια ψηλή οστική πυκνότητα η οποία αποτρέπει την εγκατάσταση της
οστεοπόρωσης.
Το ασβέστιο και η βιταµίνη D µπορούν να βοηθήσουν επιπρόσθετα στην καταπολέµηση της
οστεοπόρωσης.
Οι διαπιστώσεις αυτές πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπ' όψη για τα άτοµα τα οποία
προχωρούν στην ηλικία και για τις γυναίκες κατά και µετά από την εµµηνόπαυση, όπου ο
κίνδυνος οστεοπόρωσης και καταγµάτων είναι αυξηµένος.
Το κρασί και η ουλίτιδα

105

Bone mineral density and dietary patterns in older adults: the Framingham
Osteoporosis Study, American Journal of Clinical Nutrition 2002;76:245-252, Ιούλιος 2002.
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Η ουλίτιδα είναι η περιοδοντική φλεγµονώδης µολυσµατική νόσος που
προοδευτικά προσβάλλει και επιφέρει βλάβες στα ούλη και στα οστά
που περιβάλλουν και στηρίζουν τα δόντια. Σταδιακά η πάθηση
αποσταθεροποιεί τα δόντια και οδηγεί στην απώλεια τους.
Υπολογίζεται ότι στους ενήλικες από 21 έως 50 ετών, 15% πάσχουν
από ουλίτιδα. Στους ενήλικες άνω των των 50 ετών, 65% έχουν
ουλίτιδα.
Κατά τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα στοιχεία συνηγορούν
στο ότι η κατανάλωση φρέσκων φρούτων, λαχανικών διαφόρων
χρωµάτων και πόσιµων υγρών όπως το πράσινο τσάι ή το κρασί,
συµβάλλουν στη µείωση της θνησιµότητας και του αριθµού νέων
περιστατικών καρκίνου.
Οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες των εν λόγω τροφίµων και
υγρών, έχουν αποδοθεί σε µια µεγάλη κατηγορία ενώσεων που
περιέχουν, τις πολυφαινόλες.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι το κόκκινο κρασί και ιδιαίτερα τα κουκούτσια του σταφυλιού,
έχουν αντιφλεγµονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες. Επίσης συµβάλλουν στην πρόληψη των
καρδιοπαθειών.
Οι βιολογικοί µηχανισµοί µε τους οποίους δρουν οι πολυφαινολικές ενώσεις, περιλαµβάνουν την
αντιοξειδωτική τους δράση.
Ο ρόλος των πολυφαινολών στην ουλίτιδα εξετάστηκε από γιατρούς του πανεπιστηµίου του Laval
στον Καναδά. Μελετήθηκαν πολυφαινόλες από διάφορες πηγές και µεταξύ αυτών οι
πολυφαινόλες του κρασιού.
Στην ουλίτιδα τα βακτηρίδια προκαλούν τη συσσώρευση και αντίδραση των κυττάρων άµυνας του
οργανισµού µας, δηλαδή του ανοσοποιητικού συστήµατος. Τα κύτταρα άµυνας απελευθερώνουν
στην περιοδοντίτιδα µεταξύ άλλων και ελεύθερες ρίζες οξυγόνου.
Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου είναι αποτέλεσµα της µεταβολικής δραστηριότητας των κυττάρων.
Στις φλεγµονώδεις και µολυσµατικές καταστάσεις, η συγκέντρωση των ελευθέρων ριζών
οξυγόνου αυξάνεται.
Είναι σηµαντικό στην περιοδοντίτιδα, η συγκέντρωση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου να
παραµένει χαµηλή. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρούνται τα ούλη υγιή.
Οι Καναδοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού, µειώνουν
σηµαντικά µερικά από τα στοιχεία που απελευθερώνουν τα µακροφάγα κύτταρα λόγω της
µόλυνσης από τα βακτηρίδια στα ούλη. Τα µακροφάγα είναι µια σηµαντική κατηγορία κυττάρων
του ανοσοποιητικού µας συστήµατος.106
Οι πολυφαινόλες του κρασιού, εξουδετέρωναν αποτελεσµατικά τις ελεύθερες ρίζες
οξυγόνου και µείωναν την παραγωγή τους από τα µακροφάγα κύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήµατος. Επηρέαζαν τις πρωτεΐνες που εµπλέκονται στην απελευθέρωση
των ριζών οξυγόνου από τα κύτταρα και έτσι µείωναν τη συγκέντρωση τους στα ούλη.
Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες των πολυφαινολών του κρασιού, θα µπορούσαν να είναι χρήσιµες
όχι µόνο στην πρόληψη και θεραπεία της ουλίτιδας αλλά και άλλων παθήσεων που σχετίζονται
µε τη δράση των ελεύθερων ριζών του οξυγόνου. 107
Όµως να θυµόµαστε ότι το κρασί µπορεί να βοηθά µόνο σε χαµηλές ποσότητες δηλαδή 1 έως 2
ποτήρια την ηµέρα και ότι περισσότερο µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.
106

Anti-inflammatory Activity of a High-molecular-weight Cranberry Fraction on
Macrophages Stimulated by Lipopolysaccharides from Periodontopathogens, Journal of
Dental Research 2006;85:235-239, Μάρτιος 2006.
107

Red Wine Polyphenols Modulate the Oxidative Stress Induced by
Periodontopathogens, International Association for Dental Research 2006;abstract #1080, 35th
Annual Meeting of the American Association for Dental Research, 10 Μαρτίου 2006.
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Παράλληλα όµως πρέπει να τονίσουµε ότι το κλειδί για την υγεία των ούλων και των
δοντιών είναι η καλή φροντίδα και καθαριότητα του στόµατος, το τακτικό βούρτσισµα, η
φθορίωση, περιορισµός των υγρών µε οξύτητα όπως τα αναψυκτικά, αποφυγή των
ζαχαρούχων ποτών και εδεσµάτων εκτός των ωρών των γευµάτων. 108

Κόκκινο κρασί εναντίον κρυολογήµατος
Τα άτοµα που πίνουν περισσότερα από 2 ποτήρια κόκκινο κρασί,
παρουσιάζουν 44% λιγότερα κρυολογήµατα από αυτούς που
απέχουν από την κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών.
Τα άτοµα που πίνουν κατά µέσο όρο 1 ποτήρι κρασί την ηµέρα,
παρουσιάζουν επίσης λιγότερα κρυολογήµατα, αλλά σε λιγότερο
βαθµό σε σύγκριση µε τους πρώτους. 109
Οι Ισπανοί ερευνητές κατέληξαν στις διαπιστώσεις αυτές αφού
ανάλυσαν τις συνήθειες 4,000 εθελοντών. 110
Πολλές έρευνες µέχρι σήµερα έδειξαν στοιχεία που συνηγορούν στο
ότι το κόκκινο κρασί όταν καταναλώνεται µε µέτρο, έχει θετικές
επιδράσεις στην υγεία.
Ήδη επιδηµιολογικά στοιχεία έχουν δείξει ότι το κρασί
συσχετίζεται µε µειωµένη θνησιµότητα λόγω καλύτερης υγείας
της καρδίας. Το κρασί επιδρά στον οργανισµό προκαλώντας µια µικρή αύξηση στα επίπεδα της
καλής χοληστερόλης HDL.
Επιπρόσθετα µέσα στο κρασί περιέχονται ουσίες όπως η ρεσβερατρόλη που όπως και το
αλκοόλ έχουν αντιπηκτικές δράσεις διότι µειώνουν τη δυνατότητα συγκόλλησης των
αιµοπεταλίων µεταξύ τους.
Τον Αύγουστο του 2003 µια εργαστηριακή έρευνα έδειξε ότι η ρεσβερατρόλη που περιέχεται όχι
µόνο στο κρασί αλλά επίσης στα σταφύλια και στο χυµό τους, είναι δυνατόν να αυξάνει τη
διάρκεια ζωής. Επίσης η ρεσβερατρόλη βρέθηκε να αποτρέπει την ανάπτυξη καρκίνων σε
πειράµατα µε ποντικούς.
Άλλα ενδιαφέροντα συστατικά του κρασιού είναι οι αντι-οξειδωτικές ουσίες (φλαβονοειδείς και
άλλες) για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι βοηθούν το µεταβολισµό των κυττάρων
προστατεύοντας τα από τις νοσηρές επιδράσεις των ελευθέρων ριζών του οξυγόνου.
Οι έρευνες για το κρασί συνεχίζονται µε αµείωτο ενδιαφέρον. Πρέπει να τονίσουµε όµως ότι
σε αρκετές περιπτώσεις, οι θετικές επιδράσεις που παρατηρούνται πιθανόν να είναι αποτέλεσµα
του καλού τρόπου ζωής των ανθρώπων που επιλέγουν να πίνουν κρασί περισσότερο παρά των
ουσιών που περιέχονται µέσα στο κρασί.
Η µελατονίνη των τροφίµων και του κρασιού: Καθυστερεί τη
γήρανση;
Σκεφτήκατε ότι µε τη διατροφή σας, θα µπορούσατε να
επιβραδύνετε τη γήρανση σας; Μήπως διαλέγοντας ορισµένα
τρόφιµα, πλούσια σε προστατευτικές ουσίες θα ήταν δυνατό να
ζείτε περισσότερα χρόνια µε καλύτερη υγεία;
Αυτή είναι βέβαια µια ελκυστική προοπτική. Για αυτό οι επιστηµονικές
έρευνες επικεντρώθηκαν εδώ και δεκαετίες στο να αναγνωρίζουν
συστατικά των διαφόρων τροφίµων που έχουν την ιδιότητα να
προστατεύουν το σώµα µας από τη φθορά που φέρνει µαζί του ο
χρόνος.
Η µελατονίνη είναι µια φυσική ουσία που παράγεται σε µικρές
ποσότητες από τον ανθρώπινο οργανισµό. Η µελατονίνη επιβραδύνει
108
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110
Nature 2003, Early online edition, 24 Αυγούστου.
109
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τις οξειδωτικές βλάβες στον οργανισµό και φλεγµονώδεις αντιδράσεις που παρατηρούνται
χαρακτηριστικά σε προχωρηµένη ηλικία.
Η µελατονίνη υπάρχει φυσιολογικά σε διάφορα στοιχεία της διατροφής µας:
•
•
•
•
•
•

Κρεµµύδια
Κεράσια
Μπανάνες
∆ηµητριακά, καλαµπόκι, βρώµη, ρύζι
Κρασί
Αρωµατικά φυτά, δυόσµο, θυµάρι, φασκοµηλιά, λουίζα (Aloysia citriodora ή lemon
verbena)

Σε µια ενδιαφέρουσα ερευνητική εργασία, επιστήµονες από το πανεπιστήµιο της Γρανάδας και
άλλων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της Ισπανίας, βρέθηκε ότι η κατανάλωση µελατονίνης
εξουδετερώνει τις οξειδωτικές βλάβες και καθυστερεί τις εκφυλιστικές διαδικασίες του νευρικού
συστήµατος που προκαλούνται από τη γήρανση.
Οι ερευνητές εξέτασαν τις δράσεις τις µελατονίνης σε δύο ειδών ποντίκια, σε φυσιολογικά και σε
ποντίκια µε γενετικές τροποποιήσεις, τα οποία υπεβλήθησαν σε διαδικασίες που επιταχύνουν τη
γήρανση. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε επιτρέπει την
υπόθεση ότι τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, ισχύουν και στον άνθρωπο.
Τα ευρήµατα έδειξαν ότι στα κανονικά ποντίκια και σε αυτά που υπεβλήθησαν σε γενετική
τροποποίηση για επιταχυνόµενη κυτταρική γήρανση, τα πρώτα σηµεία γήρανσης εκδηλώνονται
όταν τα ζώα είναι στην ηλικία των 5 µηνών. Στον άνθρωπο, η ηλικία αυτή ισοδυναµεί µε την
ηλικία των 30 ετών. Οι Ισπανοί επιστήµονες απέδειξαν ότι τα πρώτα σηµεία γήρανσης
προκαλούνται λόγω αύξησης των ελεύθερων ριζών (οξυγόνο και άζωτο) οι οποίες δηµιουργούν
φλεγµονώδεις αντιδράσεις.
Το οξειδωτικό αυτό στρες, είναι αιτία αδυνατίσµατος των µεµβρανών των κυττάρων του αίµατος
των ζώων τα οποία µε την αύξηση της ηλικίας γίνονται πιο εύθραυστα και καταστρέφονται
ευκολότερα.
Η προσθήκη µικρών ποσοτήτων µελατονίνης στα ζώα, εξουδετέρωνε το οξειδωτικό στρες και τις
φλεγµονώδεις αντιδράσεις λόγω αύξησης της ηλικίας και επιβράδυνε τη γήρανση προσφέροντας
έτσι, µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.111
Σε βιοχηµικό επίπεδο, για να καταλήξουν στα συµπεράσµατα τους, οι επιστήµονες ανάλυσαν τη
λειτουργία των µιτοχονδρίων των κυττάρων όσον αφορά στην ικανότητα τους να παράγουν το
µόριο τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ). Το µόριο αυτό, έχει ως αποστολή να αποθηκεύει την
ενέργεια που χρειάζεται το κάθε κύτταρο για να εκτελεί τις λειτουργίες του.
Η χρόνια χορήγηση µελατονίνης στα ζώα από την ηλικία των 5 µηνών, δηλαδή στην ηλικία στην
οποία σταµάτησαν να παράγουν µελατονίνη, βοήθησε σε σηµαντικό βαθµό στην εξουδετέρωση
των µηχανισµών που προκαλούν γήρανση.
Με βάση το εν λόγω σκεπτικό, οι Ισπανοί ερευνητές, δηλώνουν ότι η καθηµερινή πρόσληψη
µελατονίνης από τους ανθρώπους, από την ηλικία των 30 ή 40 ετών, θα µπορούσε να
προλαµβάνει ή τουλάχιστον να καθυστερεί τις ασθένειες που προκαλούνται από το γήρας, τις
ελεύθερες ρίζες και τους φλεγµονώδεις µηχανισµούς (ασθένεια Πάρκινσον, άλλες
νευροεκφυλιστικές παθήσεις ή επιπλοκές από διαβήτη).112
Η άποψη µας είναι ότι, τα νέα αυτά δεδοµένα αποτελούν σηµαντική βοήθεια για την καλύτερη
κατανόηση και αντιµετώπιση της γήρανσης και ασθενειών που σχετίζονται µε αυτήν.113

111

Chronic melatonin treatment reduces the age-dependent inflammatory process in
senescence-accelerated mice, Journal of Pineal Research 2007;42(3):272–279, Απρίλιος
2007.
112
Age-dependent lipopolysaccharide-induced iNOS expression and multiorgan failure in
rats: Effects of melatonin treatment, Experimental Gerontology 2006;41(11):1165-1173,
Νοέµβριος 2006.
113
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Πιστεύουµε ότι χρειάζονται καλά σχεδιασµένες έρευνες, ευρείας κλίµακας για να αποδειχθούν
πέραν πάσης αµφιβολίας οι ισχυρισµοί για τις επιδράσεις της µελατονίνης σχετικά µε την
καθυστέρηση του γήρατος, την πρόληψη ασθενειών, τη µακροζωία, τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής. ∆εν νοµίζουµε ότι προς το παρόν τα εν λόγω στοιχεία, αποτελούν σύσταση για
κατανάλωση µελατονίνης σε χάπια ή άλλο σκεύασµα.
Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι τα δηµητριακά, το καλαµπόκι, η βρώµη, το ρύζι, τα κεράσια, οι
µπανάνες, τα κρεµµύδια και τα αρωµατικά φυτά όπως και το κρασί (όταν καταναλώνεται
µε µέτρο, 1 έως 2 ποτήρια την ηµέρα), µας προσφέρουν πολλά.
Εφόσον περιέχουν και µικρές ποσότητες µελατονίνης, µπορούµε να συνεχίσουµε να τα
απολαµβάνουµε, επωφελούµενοι ταυτόχρονα όλων των ευεργετικών τους επιδράσεων
που µας προσφέρονται µε φυσικό τρόπο.
Ελαιόλαδο εναντίον πόνου και φλεγµονής

Το ελαιόλαδο έχει παυσίπονες και αντιφλεγµονώδεις δράσεις. Οι
ευεργετικές αυτές δράσεις του ελαιόλαδου οφείλονται σε µια νέα
ουσία που µόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε και η οποία
ονοµάστηκε ολεοκανθάλη.
Το φρέσκο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι πλουσιότερο σε
ολεοκανθάλη. Η δράση της είναι ανάλογη µε αυτή άλλων γνωστών
αναλγητικών φαρµάκων όπως η ιβουπροφένη.
Είναι πιθανόν ότι οι ωφέλιµες για την υγεία επιδράσεις της
Μεσογειακής δίαιτας, οφείλονται στο ελαιόλαδο. Οι
αντιφλεγµονώδεις δράσεις της ολεοκανθάλης, είναι δυνατόν να
συµβάλλουν στην προστασία από τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, από
τον καρκίνο και τη νόσο του Αλτσχάϊµερ.
Η ανακάλυψη της ολεοκανθάλης έγινε από Αυστραλούς
ερευνητές. Η ανακάλυψη ήταν τυχαία. Ένας από τους ερευνητές είχε διαπιστώσει ότι όταν
γευόταν διάφορα τοπικά ελαιόλαδα στην Ιταλία, ο πόνος που είχε στο φάρυγγα του, µειωνόταν µε
τον ίδιο τρόπο όπως όταν έπινε το αναλγητικό φάρµακο ιβουπροφένη. 114
Στη συνέχεια άρχισαν εργαστηριακές έρευνες και κλινικές δοκιµές που έδειξαν ότι η ολεοκανθάλη
καταστέλλει τη δράση των ενζύµων της κυκλοξυγενάσης (COX-1 και COX-2). Τα ένζυµα αυτά
είναι στον οργανισµό µέρος των µηχανισµών της φλεγµονής και δηµιουργούν πόνο λόγω
παραγωγής προσταγλανδινών. Οι προσταγλανδίνες ερεθίζουν τις καταλήξεις των νεύρων
προκαλώντας έτσι πόνο.
Η ασπιρίνη, η ιβουπροφένη και άλλα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα δρουν µε τον ίδιο
τρόπο.
Ενώ η δράση της ολεοκανθάλης είναι ανάλογη µε αυτή της ιβουπροφένης, χρειάζονται πολύ
µεγαλύτερες ποσότητες ελαιόλαδου για να επιτευχθεί µια ισοδύναµη δράση. Συγκεκριµένα 50
γραµµάρια ελαιόλαδου περιέχουν ολεοκανθάλη που πετυχαίνει το 10% της δόσης ιβουπροφένης
που καταστέλλει τον πόνο σε ένα ενήλικα.
Αυτό σηµαίνει ότι για να µειωθεί ουσιαστικά ο πόνος, χρειάζεται η πρόσληψη µεγάλων
ποσοτήτων ελαιόλαδου γεγονός το οποίο δεν είναι εφικτό. Ας µην ξεχνούµε ότι το ελαιόλαδο
παρά το γεγονός ότι είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά οξέα ευεργετικά για την υγεία, είναι
παράλληλα πολύ πλούσιο σε θερµίδες.
Όµως επισηµαίνουν οι ερευνητές, η Μεσογειακή δίαιτα προσφέροντας καθηµερινά στον
οργανισµό διαµέσου του ελαιόλαδου, µικρές ποσότητες της αντιφλεγµονώδους ουσίας
ολεοκανθάλης, µπορεί να συµβάλλει στην καταστολή της χρόνιας φλεγµονής.
Είναι γνωστό ότι η χρόνια φλεγµονή αποτελεί µέρος των παθολογικών µηχανισµών που
εµπλέκονται στην αθηρωµάτωση, τη στένωση και απόφραξη καρδιακών στεφανιαίων αρτηριών,

114

Phytochemistry: Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil, Nature 2005;437,45-46,
doi:10.1038/437045a, 1 Σεπτεµβρίου 2005.
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στα εγκεφαλικά επεισόδια, στη γένεση αποφρακτικών θρόµβων, στον καρκίνο και στη νόσο του
Αλτσχάϊµερ.115
Υπάρχουν ορισµένες ποικιλίες ελιών που είναι πλουσιότερες από άλλες σε ολεοκανθάλη. Επίσης
οι φρέσκες ελιές και το φρέσκο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που µόλις έχει παραχθεί, έχουν
ψηλότερες συγκεντρώσεις ολεοκανθάλης.
Στην περίπτωση των ελιών και του ελαιόλαδου, ίσως να καταστεί δυνατή η παραγωγή
ποικιλιών που να είναι πλουσιότερες σε ολεοκανθάλη. Η κατανάλωση ελιών, ελαιόλαδου
από τις ποικιλίες αυτές θα µπορούσε να έχει σηµαντικές θετικές επιδράσεις στην
ανθρώπινη υγεία.

Πέτρες στη χολή, πόνος, φρούτα και λαχανικά

Οι πέτρες στη χολή (χολόλιθοι, αποτελούνται κυρίως από
χοληστερόλη) µπορεί να προκαλούν συµπτώµατα που καθιστούν
υποχρεωτική την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης
(χολοκυστεκτοµή).
Οι χολόλιθοι µπορεί να υπάρχουν χωρίς να σχηµατίζουν πέτρες που
δηµιουργούν προβλήµατα λόγω απόφραξης των χοληφόρων αγγείων
µε πόνο, πυρετό, ίκτερο, µόλυνση και ακόµη κίνδυνο θανάτου του
ασθενούς.
Οι γυναίκες, οι διαβητικοί, οι υπέρβαροι ή οι παχύσαρκοι, άτοµα µε
οικογενειακό ιστορικό χολολιθίασης, έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες
προσβολής από την πάθηση. Το ίδιο ισχύει επίσης στους
ηλικιωµένους. Το 20% των ατόµων άνω των 65 ετών, έχουν πέτρες
στη χολή. 116
Οι πέτρες που δεν προκαλούν συµπτώµατα, συνήθως δεν οδηγούν σε
χειρουργική επέµβαση. Περίπου 60% των ανθρώπων που έχουν πέτρες στη χολή, δεν ασθενούν
ποτέ λόγω αυτών. Μάλιστα µπορεί ποτέ να µη µάθουν ότι τις έχουν. Όταν όµως προκαλούν
πόνο, τότε γίνεται συνήθως χολοκυστεκτοµή.
Πολλά από τα συστατικά των φρούτων και λαχανικών µπορεί να µειώνουν τις
πιθανότητες σχηµατισµού χολόλιθων µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο συµπτωµάτων όπως ο
πόνος που οδηγούν σε χολοκυστεκτοµή.
Τα δεδοµένα που δείχνουν την επιρροή της κατανάλωσης των φρούτων και λαχανικών στη
χολολιθίαση ήταν µέχρι πρόσφατα σπάνια. Για το λόγο αυτό, Αµερικανοί ερευνητές εξέτασαν µε
προοδευτικό τρόπο σε 77.090 γυναίκες ηλικίας 37 έως 64 ετών, τη σχέση αυτή. 117
Στην αρχή της έρευνας καµία από τις γυναίκες που συµµετείχαν δεν είχε ιστορικό µε πέτρες στη
χολή. Οι γυναίκες ήσαν νοσοκόµες και λάµβαναν µέρος στη διαχρονική έρευνα Nurses' Health
Study. Συµπλήρωναν διαδοχικά, κατά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, ερωτηµατολόγια
σχετικά µε την κατανάλωση τους σε φρούτα και λαχανικά όπως επίσης εάν στα ενδιάµεσα
παρουσίαζαν πρόβληµα µε πέτρες στη χολή και είχαν υποβληθεί σε χολοκυστεκτοµή.
Η έρευνα διήρκεσε από το 1984 έως το 2000. Καταγράφηκαν 6.608 περιπτώσεις
χολοκυστεκτοµής.
Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν έδειξε ότι:
1. Οι γυναίκες µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, είχαν 21% λιγότερες
πιθανότητες να παρουσιάσουν πρόβληµα χολολιθίασης που οδηγούσε σε
χολοκυστεκτοµή.

115

British Nutrition Foundation
Gastroenterology
117
Fruit and Vegetable Consumption and Risk of Cholecystectomy in Women, American
Journal of Medicine 2006;119(90):760-767, Σεπτέµβριος 2006.
116
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Οι γυναίκες µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έτρωγαν καθηµερινά
7 ή περισσότερες µερίδες από αυτά. Οι γυναίκες µε τη χαµηλότερη κατανάλωση,
έτρωγαν λιγότερες από 3 µερίδες ηµερησίως (µια µερίδα αντιστοιχεί περίπου µε την
ποσότητα σε ένα φλιτζάνι ή 80 γραµµάρια)
2. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα εσπεριδοειδή, άλλα φρούτα ή λαχανικά πλούσια σε
βιταµίνη C, το µπρόκολο, το λάχανο, η κράµβη, τα λαχανάκια Βρυξελλών, σχετίζονταν µε
µείωση του κινδύνου για χολοκυστεκτοµή
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι φυτικές ίνες, οι αντιοξειδωτικές ουσίες (περιλαµβάνουν τη βιταµίνη
C) και µεταλλικά στοιχεία (όπως το µαγνήσιο) της διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά,
βοηθούν στην πρόληψη των χολόλιθων που προκαλούν πόνο και άλλα συµπτώµατα οδηγώντας
έτσι στη χολοκυστεκτοµή.118
Βασικά οι ευεργετικές επιδράσεις πιθανόν να οφείλονται σε µια σύνθετη συνέργεια µεταξύ
των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στα φρούτα και λαχανικά.
Για αυτό είναι πιο λογικό για την πρόληψη της πάθησης, να συστήνεται η άφθονη
κατανάλωση τους πάρα να λαµβάνονται ξεχωριστά κάποια από τα συστατικά τους.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Η παχυσαρκία θεωρείται η µεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα για τη δηµόσια υγεία. Η επίπτωσή
της έχει τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980 και φαίνεται ότι η νεότερη γενεά θα επηρεασθεί
ακόµη περισσότερο.
Η παχυσαρκία ως ιατρικό πρόβληµα απορροφά το 2-8% των δαπανών για την υγεία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ θεωρείται υπεύθυνη ή σχετιζόµενη για το 10-13% των θανάτων στις
διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Η Ελλάδα θεωρείται µία από τις χώρες όπου το πρόβληµα της
παχυσαρκίας έχει λάβει ενδηµικές διαστάσεις.
Σύµφωνα µε στοιχεία που συλλέχθηκαν από στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
Συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας, επί 28.000 ατόµων119:
1.
2.
3.
4.
5.

30% των Ελληνίδων γυναικών είναι παχύσαρκες (1η θέση στην Ευρώπη)
30% των Ελλήνων ανδρών είναι παχύσαρκοι (2η θέση στην Ευρώπη)
26% των αγοριών και 19% των κοριτσιών ηλικίας 6–17 ετών είναι υπέρβαρα
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας
Η Κρήτη είναι η περιφέρεια της Ευρώπης µε τα µεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας

Αίτια Παχυσαρκίας
Τα αίτια που οδηγούν στην παχυσαρκία δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί. Αντίστοιχα, δεν είναι
πάντα εύκολο να καθορισθούν µε βεβαιότητα για τον κάθε παχύσαρκο.
Ενοχοποιούνται γενετικοί, µεταβολικοί, ενδοκρινικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες χωρίς
να αποκλείεται σε ένα άτοµο να συνυπάρχουν και να δρουν αθροιστικά περισσότεροι από ένας
παράγοντες κινδύνου.
Ο βασικός µηχανισµός έχει σχέση µε την πρόσληψη θερµίδων που υπερβαίνουν τις
ενεργειακές ανάγκες του ατόµου.
118
119

Clinical Gastroenterology and Hepatology
http://www.incardiology.gr/odigies/paxisarkia.htm
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“οι παχύσαρκοι αποτυγχάνουν µε τις συνεχείς δίαιτες διότι χωρίς να το αντιλαµβάνονται
καταναλώνουν πολύ περισσότερες θερµίδες από όσες υπολογίζουν. Αντίστοιχα ασκούνται
πολύ λιγότερο από ότι ισχυρίζονται”. Οι διαφορές αυτές δεν αποδίδονται σε συνειδητή
προσπάθεια των παχύσαρκων να παραπλανήσουν τους ερευνητές αλλά στη λάθος
αντίληψή τους για το τι συνιστά “γεύµα” και “φυσική άσκηση”120
Ο τρόπος ζωής:
Η καθιστική ζωή σε συνδυασµό µε την κακή διατροφή είναι η κύρια αιτία της παχυσαρκίας
στο δυτικό κόσµο. Παρά το γεγονός ότι το µορφωτικό επίπεδο έχει διεθνώς ανέβει και οι
πληροφορίες για τη σωστή διατροφή βρίσκονται παντού γύρω µας, φαίνεται ότι τρώµε πολύ,
γρήγορα και κακής ποιότητας τροφή. Παράλληλα, ασκούµαστε όλο και λιγότερο, κοιµόµαστε
λιγότερο, παίρνουµε περισσότερα φάρµακα και αποµακρυνόµαστε από τα πρότυπα της υγιεινής
ζωής.
Αποτέλεσµα είναι να προσλαµβάνουµε περισσότερες θερµίδες από όσες καταναλώνουµε και να
αυξάνεται το ποσοστό λίπους στο σώµα.
Η κληρονοµικότητα:
∆ιάφορα γονίδια φαίνεται ότι ελέγχουν την όρεξη αλλά και το βασικό µεταβολισµό και την
κατανοµή λίπους στο σώµα. Για να εκδηλωθεί όµως η οποιαδήποτε προδιάθεση στην
παχυσαρκία, πρέπει να επιδράσουν και άλλοι παράγοντες όπως η προσφορά αρκετών και
κακής ποιότητας θερµίδων και η έλλειψη άσκησης. Υπολογίζεται όµως ότι µόνο σε ένα 5% των
παχύσαρκων µπορούν τελικά να αποµονωθούν µεταλλάξεις που ευθύνονται για την ανάπτυξη
υπερβολικού βάρους.
Πολλές µελέτες έχουν γίνει σε δίδυµα αδέλφια. Από αυτές φαίνεται επίδραση της
κληρονοµικότητας σε ποσοστό µέχρι και 70% στην ανάπτυξη παιδικής παχυσαρκίας. ∆εν
πρέπει όµως να ξεχνάµε ότι τα αδέλφια µεγαλώνουν και στο ίδιο περιβάλλον άρα υπόκεινται
µέχρι κάποια ηλικία και σε παρόµοιες επιρροές από το περιβάλλον. Ενδιαφέρον έχει η θεωρία ότι
τα “γονίδια της παχυσαρκίας” κατά το παρελθόν έδρασαν ευεργετικά γι’ αυτό και µεταδόθηκαν
στις επόµενες γενεές µε τη διαδικασία της φυσικής επιλογής.
Σε άλλες εποχές, όσοι είχαν µεγαλύτερα αποθέµατα λίπους είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες
επιβίωσης σε περιόδους λιµού. Φυσικά αυτή η φυσική επιλογή είναι πλέον άχρηστη σε κοινωνίες
µε σταθερή προσφορά τροφής.
Υπάρχουν µερικά σπάνια κληρονοµούµενα σύνδροµα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη
παχυσαρκίας. Τέτοια περίπτωση είναι το σύνδροµο Prader-Willi που χαρακτηρίζεται από
ακατάσχετη όρεξη, υπογοναδισµό, ελλιπή ανάπτυξη και διαταραχές της µάθησης. Η
αντιµετώπιση της παχυσαρκίας σε γενετικά σύνδροµα πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένα
κέντρα.
Οι παχύσαρκοι κινδυνεύουν από:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
120

Υπέρταση
Υπερλιπιδαιµία
Σακχαρώδη διαβήτη
Στεφανιαία νόσο
Αθηροσκλήρωση
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
Χολολιθίαση
Οστεοαρθρίτιδα
Υπνική άπνοια
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Καρκίνο του ενδοµητρίου, του µαστού και του παχέος εντέρου.

Είναι γεγονός ότι άνθρωποι µε υπερβολικό βάρος πάσχουν από τα παραπάνω νοσήµατα σε
µεγαλύτερη συχνότητα από το γενικό πληθυσµό. Οι παχύσαρκοι άνθρωποι χρειάζονται συχνά τη
συνδροµή της ιατρικής για πολλαπλά προβλήµατα υγείας που συνδέονται άµεσα είτε µε το
υπερβολικό βάρος του σώµατος, είτε µε την κακή ποιότητα της διατροφής.
Η µεσογειακή δίαιτα σίγουρα µπορεί να αποτελέσει λύση στο πρόβληµα αυτό λόγω του
µειωµένου αριθµού θερµίδων που περιέχει.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ας ρίξουµε τώρα µια µατιά στην διατροφή του σύγχρονου Έλληνα, που έχει υιοθετήσει τον δυτικό
τύπο διατροφής. Σήµερα µε τους γρήγορους ρυθµούς και µε την είσοδο των γυναικών στο χώρο
εργασίας, όλα έχουν ανατραπεί µε αποτέλεσµα να αφιερώνεται λίγος χρόνος στην προετοιµασία
των γευµάτων και να αναζητούνται οι εύκολες λύσεις (έτοιµο φαγητό, φαγητό τύπου fast-food).
Έτσι παρατηρείται σήµερα ότι την θέση των ακατέργαστων δηµητριακών έχει πάρει το άσπρο
ψωµί και τα κατεργασµένα ζυµαρικά. Την θέση του ελαιόλαδου έχουν πάρει λίγο πολύ άλλα έλαια
καθώς και τα βούτυρα ή οι µαργαρίνες. Τα κρέατα δεν είναι πια τόσο αγνά και χρησιµοποιούνται
πολύ περισσότερο τα κόκκινα κρέατα. Τα τυριά είναι επίσης λιγότερο αγνά. Καταναλώνονται
κυρίως βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα µε βάση το τυρί και το κρέας (π.χ. προτηγανισµένα
µπιφτέκια ) πλούσια σε λιπαρά. Αν µιλήσουµε για αλκοόλ διαπιστώνεται µία κατάχρηση σε
οινοπνευµατώδη και ανθρακούχα ποτά.
Τα σφάλµατα της σύγχρονης διατροφής είναι τόσα πολλά, ώστε να µην αµφισβητούνται από
κανέναν. Η υπερκατανάλωση λιπαρών, ζάχαρης, κρέατος και βιοµηχανοποιηµένων τροφίµων
καθώς και το πλήθος των καρκινογόνων συστατικών που περιέχουν αποτελούν τον βασικότερο
παράγοντα που στερεί τον σύγχρονο Έλληνα από χρόνια και ποιότητα ζωής. Αυτή η εσφαλµένη
σύγχρονη διατροφή µας φέρνει αντιµέτωπους µε ένα παιδί που εξελίσσεται στον αυριανό
παχύσαρκο ενήλικα. Έναν ενήλικα ίσως διαβητικό, καρδιοπαθή, καρκινοπαθή και λοιπές
σοβαρές ασθένειες, που θα µπορούσαν να είχαν προληφθεί.
Οφείλουµε λοιπόν, για τους εαυτούς µας και κυρίως για τα παιδιά µας που είναι το µέλλον του
τόπου µας, να προσέχουµε τα προϊόντα που καταναλώνουµε. Μόνο µε την υιοθέτηση της
Μεσογειακής διατροφής, µπορούµε να επιτύχουµε τόσο την κάλυψη των αναγκών του
σύγχρονου ανθρώπου όσο και την εξασφάλιση της µακροβιότητας και της άριστης ποιότητας
ζωής.
∆ίδαγµα
Αν θέλουµε να είµαστε υγιείς, θα πρέπει να ακολουθούµε τους παρακάτω βασικούς κανόνες,
που διέπουν µια ισορροπηµένη διατροφή είναι οι εξής:
1. Απολαύστε το φαγητό σας.
2. Βάλτε ποικιλία στην διατροφή σας.
3. Προσλαµβάνετε το σωστό ποσό θερµίδων µε ισορροπηµένη κατανοµή των απαραίτητων
θρεπτικών συστατικών, για να διατηρήστε σε ένα υγιές σωµατικό βάρος.
4. Καταναλώστε άφθονα τρόφιµα πλούσια σε άµυλο και ίνες.
5. Καταναλώστε άφθονα φρούτα και λαχανικά.
6. Αποφεύγετε τρόφιµα πλούσια σε λιπαρά και χοληστερίνη.
7. Μην καταναλώνετε τρόφιµα που περιέχουν πολλή ζάχαρη.
8. Αποφεύγετε τα αναψυκτικά.
9. Αν καταναλώνετε αλκοόλ, µετριάστε την εβδοµαδιαία κατανάλωση.
10. Αποφεύγετε την αυξηµένη προσθήκη αλατιού.
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Η διατροφή απασχολεί όλο και περισσότερο τους καταναλωτές, και µάλιστα περισσότερο
εκείνους που κατοικούν στα αστικά κέντρα, καθώς ο τρόπος ζωής τους έχει αποµακρύνει από
τις υγιεινές τροφές.
H διαιτητική πρόσληψη είναι σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την υγεία των παιδιών και
των εφήβων, τόσο την ανάπτυξη όσο και την πρόληψη νοσηµάτων στην ενήλικη ζωή. ∆ιεθνείς
οργανισµοί έχουν καθορίσει οδηγίες για τη δίαιτα των παιδιών, σύµφωνα µε τις οποίες καλό
είναι να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, άφθονα φρούτα και λαχανικά, ολικής αλέσεως
δηµητριακά, καθώς και περισσότερο ψάρι. Τα µέχρι σήµερα, όµως, ερευνητικά δεδοµένα για την
Ελλάδα υποδεικνύουν ότι οι δίαιτες που ακολουθούν τα παιδιά και οι έφηβοι διαφέρουν σε
αρκετά σηµεία από τις παραπάνω συστάσεις.
Επίσης, αν και έχει αναγνωρισθεί η αξία της υιοθέτησης µίας δίαιτας «µεσογειακού» τύπου στους
ενήλικες, µέχρι σήµερα δεν έχουν διαµορφωθεί συγκεκριµένες συστάσεις βασισµένες σε αυτό το
διατροφικό πρότυπο και προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της ηλιακής οµάδας.
Λιγοστές είναι και οι µελέτες σε παιδικούς πληθυσµούς που έχουν συσχετίσει κάποια από τα
βασικά χαρακτηριστικά θρεπτικά συστατικά ή τρόφιµα της µεσογειακής δίαιτας µε βιοχηµικούς
δείκτες και παχυσαρκία. Σχετικά πρόσφατα, Ισπανοί ερευνητές ανέπτυξαν έναν δείκτη
Μεσογειακής δίαιτας για παιδιά (KIDMED) και βρήκαν ότι υψηλότερη βαθµολογία στο δείκτη αυτό
σχετίζεται µε υψηλότερη επάρκεια θρεπτικών συστατικών στη διαιτητική πρόσληψη παιδιών και
νεαρών ενηλίκων.
Η διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό,
προάγει την υγεία και παράλληλα ωφελεί την εθνική οικονοµία και συντελεί στη διατήρηση της
πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Τα τοπικά τρόφιµα συνιστούν ένα σηµαντικό µέσο στη διάχυση
του πολιτισµικού στοιχείου µιας χώρας και οι τοπικές µαγειρικές παραδόσεις αντανακλούν την
ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισµό.
Τέλος επειδή όλο και περισσότεροι άνθρωποι µε στόχο να χάσουν παραπανίσια κιλά δαπανούν
χρόνο και χρήµα και ταλαιπωρούνται µε διάφορες δίαιτες αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, θα
µπορούσαµε να προτείνουµε την υιοθέτηση µιας µεσογειακής διατροφής σε καθηµερινή βάση
που εκτός από τα αποδεδειγµένα οφέλη που προσφέρει στην υγεία προστατεύει και από τον
κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας και αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό την µη
επανάκτηση των ανεπιθύµητων κιλών . Βέβαια πάνω από όλα είναι ιδιαίτερα γευστική, απλή,
οικονοµική και εύκολα προσβάσιµη στον σύγχρονο έλληνα.
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