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                     ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ    

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ? 

 Η πεπτική οδός είναι μία σειρά από ποικίλα όργανα: το στόμα, ο οισοφάγος, το 
στομάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο  που είναι συνδεδεμένα έτσι ώστε, να 
σχηματίζουν ένα μακρύ σωλήνα.  

 

     

ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ? 

 Όλες οι τροφές προωθούνται μέσω του στόματος και του οισοφάγου στο στομάχι, όπου 

διασπώνται σε μικρότερα μέρη και αναδεικνύονται απ’ αυτές τα θρεπτικά μόρια. Αυτές οι 

θρεπτικές ουσίες κινούνται έπειτα προς το λεπτό έντερο και απορροφώνται στην 

κυκλοφορία του αίματος, όπου υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από τη χοληδόχο 

κύστη και το συκώτι. Υλικά που δεν μπορούν να υποστούν τη διαδικασία της πέψης 

περνούν μέσα απ’ το παχύ έντερο και απορρίπτονται τελικά από τον πρωκτό. 
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ΠΟΙΑ ΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ? 
 

Στο πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς  

και η μετατροπή τους σε απλούστερες. 

 

 ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ?                                                                                                        

 

Όργανα πεπτικού συστήματος:  

                            1. Στοματική κοιλότητα  

                            2.Οισοφάγος  

                            3.Στομάχι  

                            4.Λεπτό έντερο  

                            5.Παχύ έντερο      
 

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ? 
 

1.Στοματική κοιλότητα  

Η στοματική κοιλότητα χωρίζεται με τους φραγμούς των δοντιών  

στα εξής:  

(α) Προστόμιο , που έχει σαν εξωτερικό τοίχωμα τα χείλη και τις παρειές.  

(β) Κυρίως στοματική κοιλότητα  

   

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ 

     Τα δόντια στους ενήλικες είναι 32 (...ή πολύ λιγότερα έως καθόλου). Διακρίνονται στα 

δόντια της άνω και της κάτω γνάθου, όπως επίσης σε μπροστινά και οπίσθια. Επιπλέον, 

ανάλογα με τη θέση τους στο στόμα, το σχήμα τους και 

την λειτουργία που επιτελούν τα διακρίνουμε σε: 

  

τομείς (1): τα 4 μπροστινά, άνω και κάτω, σχεδιασμένα 

για την κατάτμηση (κόψιμο) της τροφής σε κομμάτια 

κυνόδοντες (2): μυτερά δόντια με την ισχυρότερη ρίζα 

στο στόμα 

προγόμφιους (3): 2 αριστερά και 2 δεξιά, άνω και κάτω 

γομφίους (4) ή τραπεζίτες: αποπλατυσμένα, ογκώδη 

δόντια, άριστα σχεδιασμένα για την μάσηση. Οι γομφίοι 

είναι 3 αριστερά και δεξιά. Ο 3ος γομφίος λέγεται 

φρονιμίτης ή σωφρονιστήρας.  

 

     Το ορατό τμήμα του δοντιού, αυτό που προβάλει 

πάνω από τα ούλα λέγεται μύλη. Το τμήμα του που υποβαστάζεται από τις γνάθους 

λέγεται ρίζα. Τα μπροστινά δόντια (τομείς και κυνόδοντες) έχουν 1 ρίζα. Οι προγόμφιοι 
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έχουν 1-2 ρίζες ανάλογα με τη θέση τους (κάτω ή πάνω). Οι γομφίοι της κάτω γνάθου 

έχουν 2 ρίζες, ενώ οι γομφίοι της άνω γνάθου έχουν 3 ρίζες.  

      Η μύλη (το ορατό τμήμα του δοντιού) αποτελείται 

εξωτερικά από αδαμαντίνη (το σμάλτο των δοντιών) 

κι εσωτερικά από οδοντίνη. Η ρίζα αποτελείται από 

οστεϊνη. 

     Στο εσωτερικό του δοντιού υπάρχει ο πολφός, τα 

νεύρα και τα αγγεία του δοντιού. Ο αφόρητος πόνος 

που κάποιοι από εσας θα έχουν βιώσει (στους 

υπόλοιπους δεν το εύχομαι), είναι αποτέλεσμα της 

φλεγμονής του πολφού σε κάποιο πολύ χαλασμένο 

(τερηδονισμένο) δόντι. 

     H αδαμαντίνη και η οδοντίνη έχουν το δικό τους 

χρώμα, με την αδαμαντίνη πιο "μαργαριταρένια" και την οδοντίνη κιτρινωπή. Ο 

συνδυασμός των χρωμάτων τους δίνει το χρώμα στα δόντια μας, το οποίο ποικίλλει από το 

"λευκό" που ζηλεύουμε όλοι, μέχρι βαθειά κίτρινα, καφέ ή γκρίζα δόντια. Το χρώμα των 

δοντιών μας είναι συνάρτηση της φυλής μας και του χρώματος της επιδερμίδας μας. 

Ξανθά άτομα και βόρειοι λαοί έχουν πιό ανοιχτόχρωμα δόντια. Οσο για τους μαύρους με 

τα κατάλευκα δόντια είναι, μάλλον, θέμα αντίθεσης του μαύρου δέρματος με τα (πολύ πιο 

ανοιχτόχρωμα) δόντια. 

     Τα δόντια μας δεν είναι άτακτα ριγμένα μέσα στο στόμα. Βρίσκονται σε καθορισμένες 

θέσεις και παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη διάταξη. Είναι δυνατόν όμως η αρμονία της 

διάταξης αυτής είτε να διαταραχτεί από απώλεια κάποιων δοντιών είτε να μην υπήρξε 

ποτέ, οπότε μιλάμε για ορθοδοντικές ή ορθογναθικές ανωμαλίες.  

     Συνήθως πρόκειται για δόντια συνωστισμένα, που επικαλύπτουν το ένα το άλλο, που 

προέχουν, που απέχουν το ένα από το άλλο, με λίγα λόγια για "στραβά" δόντια. Οι 

ανωμαλίες αυτές (επίκτητες ή εκ γενετής), εκτός από την εμφάνιση του προσώπου, έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στην σύγκλειση και τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.  

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΟΥΛΑ                                                                                       

Αυτό που αποκαλούμε ούλα είναι ο βλεννογόνος που καλύπτει την φατνιακή απόφυση των 

γνάθων, το τμήμα δηλαδή του οστού που υποβαστάζει τις ρίζες των δοντιών.  

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΣΑΛΙΟ? 

Το σάλιο περιέχει:  

(α) τη γλυκοπρωτεΐνη μουκίνη η οποία προστατεύει εσωτερικές μεμβράνες της στοματικής 

κοιλότητας και  λιπαίνει την τροφή για διευκόλυνση της κατάποσης.  

(β) ρυθμιστικές ουσίες που εμποδίζουν την αποσύνθεση της  

τροφής που θα επισυνέβαινε στην παρουσία όξινου περιβάλλοντος.  

(γ) το αντιβακτηριακό ένζυμο λυσοζύμη που εξοντώνει τα περισσότερα βακτήρια που 

εισέρχονται μαζί με την τροφή.  

(δ) το πεπτικό ένζυμο α-αμυλάση (λέγεται και πτυαλίνη) το οποίο παράγεται από τους 

παρωτιδικούς αδένες και επιταχύνει την αντίδραση υδρόλυσης των πολυμερών της 
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γλυκόζης, δηλαδή το άμυλο και το γλυκογόνο. Τα κύρια προϊόντα της δράσης της αμυλάσης 

στο στόμα είναι μικρότεροι πολυσακχαρίτες καθώς και ο δισακχαρίτης  μαλτόζη.   

2.Φάρυγγας 
ΠΟΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ? 

Παρουσιάζει τρία ανοίγματα  

1.Ρινικές χοάνες  

2.Ισθμός του φάρυγγα  

3.Φαρυγγικό στόμιο λάρυγγα  

Το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα φράσσεται με την επιγλωττίδα  

κατά την κατάποση.    

3.Οισοφάγος  
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ? 

     Ο οισοφάγος είναι  μυϊκός σωλήνας μήκους 25 εκ. ο οποίος καταλήγει στο στομάχι 

διαπερνώντας το διάφραγμα.  
 

Μάσηση, κατάποση και περίσταλση  
     Με τη λειτουργία της μάσησης και με τη βοήθεια της γλώσσας και του σάλιου 

σχηματίζεται ο βλωμός (μπουκιά).  
 

4.Στομάχι  
ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ? 
 

     Είναι το πιο διευρυμένο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα και αποτελεί συνέχεια του 

οισοφάγου, με τον οποίο επικοινωνεί με το οισοφαγικό ή καρδιακό στόμιο. Προς τα κάτω 

επικοινωνεί με το δωδεκαδάκτυλο μέσω του πυλωρού (πυλωρικό στόμιο).  
 

5.Λεπτό έντερο  
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ? 

 

     Έχει μήκος 6-7 μέτρα, είναι η συνέχεια του στομαχιού και εκτείνεται από τον πυλωρό 

μέχρι την ειλεοκολική βαλβίδα του παχέος εντέρου.  
 

6. Παχύ έντερο 
ΠΩΣ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ? 
 

     Έχει μήκος 1,5 μέτρο. Αρχίζει από την ειλεοκολική βαλβίδα και καταλήγει στον 

πρωκτό.  

Το παχύ έντερο διαιρείται σε τρία μέρη:  

(α) Τυφλό με σκωληκοειδή απόφυση  

(β) Το κόλο (ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν και σιγμοειδές)  

(γ) Ορθό ή απευθυσμένο  
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ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΠΤΟΥ-ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 
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                                                       ΣΤΟΜΑΧΙ                                               

 

        Μέσα στο στομάχι οι τροφές … «ξεκουράζονται». Παραμένουν εκεί περίπου 5 ώρες 

και υφίστανται την επίδραση των γαστρικών υγρών, τα οποία αποτελούνται κυρίως από το 

υδροχλωρικό οξύ. Το οξύ αυτό βρίσκεται βέβαια σε αραιή διάλυση στο στομάχι, αρκετή 

όμως ώστε να διασπάσει μεγάλο μέρος των χημικών δεσμών της τροφής. Επιπλέον, με τις 

κινήσεις του τοιχώματος του στομάχου, οι τροφές ομογενοποιούνται ακόμα περισσότερο 

και διαβρέχονται από το γαστρικό υγρό σε όλου τους τον όγκο. Σε αυτή την φάση παίζει 

και το νερό τον ρόλο του, το οποίο … «μαλακώνει» τον όγκο των τροφών και βοηθά την 

διαβροχή και την διάλυση. Στο τέλος λοιπόν της στομαχικής φάσης της πέψης έχει ήδη 

προχωρήσει η διάλυση των τροφών, η μερική διάσπαση κάποιων χημικών δεσμών και η 

μεταμόρφωση των τροφών σε ένα είδος χυλού, που με αυτή την μορφή εισέρχονται στο 

έντερο. 

      Την είσοδο των τροφών στο έντερο ρυθμίζει ο πυλωρός. Είναι το τελευταίο τμήμα του 

στομάχου και μετά ξεκινάει το έντερο. Ο πυλωρός αποτελεί στην ουσία μια μυώδη 

βαλβίδα, η οποία ρυθμίζει την έξοδο των τροφών από τον στόμαχο και την είσοδό τους 

στο έντερο. Δεν είναι δηλαδή ανεξέλεγκτη η είσοδος των τροφών στο έντερο, αλλά 

αντίθετα ελέγχεται από την δραστηριότητα του πυλωρού.  

     Στο πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς και η μετατροπή τους 

σε απλούστερες. Η λειτουργία του πεπτικού συστήματος μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις 

λέξεις: (α) πέψη, (β) απορρόφηση και (γ) αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών.  

     Πέψη είναι ο διαχωρισμός των συστατικών της τροφής σε χρήσιμα και σε άχρηστα που 

αποβάλλονται από τον οργανισμό. Χωρίζεται σε μηχανική και χημική.  

    Το πεπτικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία της προσλαμβανόμενης 

τροφής και την μετατροπή της σε μορφή τέτοια που να μπορεί να απορροφηθεί από το 

γαστρεντερικό σωλήνα και να χρησιμοποιηθεί από τα δισεκατομμύρια κύτταρα του 

οργανισμού μας για τις δομικές και λειτουργικές τους ανάγκες. 

     Οι περισσότερες τροφές, με την μορφή με την οποία προσλαμβάνονται, είναι αδύνατον 

να φθάσουν στα κύτταρα διότι δεν μπορούν να περάσουν από το έντερο στην κυκλοφορία 

ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κύτταρα του οργανισμού μας έστω και αν 

μπορούσαν να φθάσουν σε αυτά. Πρέπει κατά συνέπεια η τροφή να υποστεί χημικές και 

φυσικές μεταβολές ώστε να καταστεί δυνατή η απορρόφηση και η χρησιμοποίησή της. Η 

όλη αυτή διαδικασία των φυσικών και των χημικών μεταβολών με τις οποίες τα λίπη, οι 

υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες των τροφών μετατρέπονται σε απλούς χημικούς δομικούς 

λίθους κατάλληλους να απορροφηθούν και να χρησιμοποιηθούν, λέγεται πέψη. 
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              ΛΕΠΤΟ - ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ 

Τι ονομάζεται έντερο; 

     Έντερο ονομάζεται το τμήμα του πεπτικού σωλήνα μετά από το στομάχι  ως τον 

πρωκτό. Το μήκος του είναι περίπου 8,5-9,5 μ. και έχει τη μορφή ελίκων ενός 

συνεχιζόμενου σωλήνα μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα. Σε πλήρη άπλωση φτάνει και τα 10-

9,5 μ. Διακρίνεται σε λεπτό  και σε παχύ έντερο . 

Λειτουργίες εντέρων 

     Με τη συνεργασία του νευρικού και του μυϊκού συστήματος γίνονται οι κινήσεις του 

λεπτού εντέρου που είναι δακτυλιοειδείς περισφίγξεις, περισταλτικές και εκκρεμοειδείς 

κινήσεις. Με αυτές τις κινήσεις επιτυγχάνεται η κατάτμηση, η ανάδευση, η προώθηση του 

εντερικού χυλού καθώς και η καλύτερη επαφή του με τις λάχνες. Στο λεπτό έντερο 

επιτυγχάνεται η τελική διάσπαση των σακχάρων, των πρωτεϊνών και των λιπών από 

ένζυμα του στομαχιού, του παγκρέατος και της χολής καθώς και η απορρόφηση των 

προϊόντων της πέψης μέσω των λαχνών είτε από το αίμα είτε από τη λέμφο. Τα άχρηστα 

προϊόντα της πέψης συνεχίζουν την πορεία τους προς το παχύ έντερο, στο οποίο με 

δακτυλιοειδείς περισφίξεις προωθούνται προς το ορθό για να αποβληθούν με την 

αφόδευση. 

   ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ 

     Το λεπτό έντερο είναι το όργανο του πεπτικού συστήματος στο οποίο απορροφώνται οι 

θρεπτικές ουσίες της τροφής. Το όργανο μοιάζει με ένα πάρα πολύ μακρύ περιελιγμένο 

σωλήνα με υγρό στο εσωτερικό του. Η λειτουργία του εντέρου στην καθημερινή ζωή 

λέγεται χώνευση.Το λεπτό έντερο ελέγχεται νευρικά από τον εγκέφαλο. Ωστόσο, όπως 

όλο το πεπτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Το λεπτό έντερο είναι το 

πρώτο όργανο που ανακαλύφθηκε ότι έχει αυτήν την ιδιότητα, όταν σε μια εγχείρηση 

διακόπηκαν όλες οι νευρικές συνδέσεις, τα νεύρα του συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. 

Οι μοίρες του λεπτού εντέρου 

     Το λεπτό έντερο, που αποτελεί τη συνέχεια του στομάχου, εκτείνεται από τον πυλωρό 

μέχρι το παχύ έντερο. Παρουσιάζει τρεις μοίρες, 1. το δωδεκαδάκτυλο, 2. τη νήστιδα και 

3. τον ειλεό. Τα περισσότερα σπλάγχνα της κοιλιάς καλύπτονται από ένα υμένα, το 

περιτόναιο, το οποίο σχηματίζει πτυχές και κολπώματα μεταξύ των οργάνων (περιτοναϊκή 

κοιλότητα). 

 

                       

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Στομάχι
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πρωκτός&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Όργανο_(βιολογία)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πετικό_σύστημα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Θρεπτικές_ουσίες&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Υγρό
http://el.wikipedia.org/wiki/Εγκέφαλος
http://el.wikipedia.org/wiki/Πεπτικό_σύστημα
http://el.wikipedia.org/wiki/Εγχείρηση
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   ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ            

---Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου(ΙΦΝΕ)                                                                               

                          Ελκώδης κολίτιδα – νόσος Crohn 

Τι είναι τα ΙΦΝΕ;  

     Στο όρο ΙΦΝΕ περιλαμβάνονται δυο νοσήματα: η Ελκώδης Κολίτιδα και  νόσος του 

Crohn. Τα ΙΦΝΕ είναι χρόνια φλεγμονή (οίδημα, ερυθρότητα, έλκη) του εντέρου που 

διατρέχει χρονικά με κλινικές εξάρσεις και υφέσεις και προσβάλλει συνήθως άτομα νέας 

ηλικίας και των δύο φύλων. 

     Η αιτιολογία τους δεν είναι γνωστή. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα νοσήματα αυτά 

σχετίζονται με διαταραχές του αυτοάνοσου συστήματος που προστατεύει τον οργανισμό 

από λοιμώξεις, από ιούς ή μικρόβια. 

     Είναι επίσης γνωστό ότι τα ΙΦΝΕ δεν μεταδίδονται από άτομο σε άτομο, όμως υπάρχει 

γενετική προδιάθεση (κληρονομικότητα) για την εμφάνιση ΙΦΝΕ και 10-30% των ασθενών 

με ΙΦΝΕ έχουν συγγενείς που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn. Το 2001 

διαπιστώθηκε ότι ασθενείς με νόσο Crohn έχουν σε διπλάσια συχνότητα από το γενικό 

πληθυσμό το γόνο Nod2, που θεωρείται ότι σχετίζεται κυρίως με νόσο Crohn με εντόπιση 

στον τελικό ειλεό. Περιβαλλοντικοί επίσης παράγοντες σχετίζονται με τα ΙΦΝΕ, όπως η 

διαβίωση σε ανεπτυγμένες χώρες, υψηλό κοινωνικό εισόδημα και κάπνισμα. 

         

---Δωδεκαδακτυλικό έλκος 

Τι προκαλεί δωδεκαδακτυλικό έλκος;  

     Το στομάχι σας παράγει κανονικά οξύ που βοηθά  στην πέψη των τροφών και στην 

εξόντωση των βακτηρίων. Αυτό το οξύ είναι διαβρωτικό, ώστε κάποια κύτταρα για την 

εσωτερική επένδυση του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου παράγουν ένα φυσικό φράγμα 

βλέννα που προστατεύει την επένδυση του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου. Υπάρχει 

συνήθως μια ισορροπία μεταξύ του ποσού του οξέος που δημιουργείται και το φράγμα της 

άμυνας βλέννα. Ένα έλκος μπορεί να αναπτυχθεί εάν υπάρχει μια αλλαγή σε αυτή την 

ισορροπία που επιτρέπει το οξύ να βλάψει την επένδυση του στομάχου ή του 

δωδεκαδάκτυλου. Αιτίες αυτής της αλλαγής περιλαμβάνουν τα εξής:  

Η λοίμωξη με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού  

     Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού(συνήθως ονομάζεται απλά H.πυλωρού) 
είναι η αιτία σε περίπου 19 σε 20 περιπτώσεις του έλκους του δωδεκαδακτύλου. 

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μολυνθεί με H. 
του πυλωρού σε κάποια φάση της ζωής τους. Μόλις έχετε μολυνθεί, εάν δεν υφίσταται 

επεξεργασία, η λοίμωξη συνήθως παραμένει για το υπόλοιπο της ζωής σας. Σε πολλούς 

ανθρώπους δεν προκαλεί προβλήματα και μια σειρά από αυτά τα βακτήρια ζουν μόνο 

ακίνδυνα στα τοιχώματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου. Ωστόσο, σε μερικούς 
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ανθρώπους αυτό το βακτήριο προκαλεί φλεγμονή στα τοιχώματα του στομάχου ή του 

δωδεκαδάκτυλου. Αυτό προκαλεί το φράγμα βλέννα υπεράσπισης να διακοπεί (και σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η ποσότητα του οξέος να αυξηθεί), η οποία επιτρέπει το οξύ να 

προκαλέσει φλεγμονή και έλκη.  

Αντιφλεγμονώδη φάρμακα - συμπεριλαμβανομένης και της ασπιρίνης 

     Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα μερικές φορές ονομάζονται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα (ΜΣΑΦ). Υπάρχουν διάφοροι τύποι και μάρκες. Για παράδειγμα: η ασπιρίνη, η 

ιβουπροφαίνη, η δικλοφενάκη, κ.λπ. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν ένα αντιφλεγμονώδες 

φάρμακο για την αρθρίτιδα, μυϊκούς πόνους, κλπ. Η ασπιρίνη χρησιμοποιείται επίσης από 

πολλούς ανθρώπους για την προστασία έναντι  του σχηματισμού θρόμβων. Ωστόσο, αυτά 

τα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν ορισμένες φορές το φράγμα βλέννα του 

δωδεκαδάκτυλου και επιτρέπουν το οξύ να προκαλέσει έλκος. Περίπου 1 στους 20 

ανθρώπους πάσχει από δωδεκαδακτυλικό έλκος που προκαλείται από τα αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα. 

Άλλες αιτίες και  παράγοντες  

     Άλλες αιτίες είναι σπάνιες. Για παράδειγμα, το σύνδρομο Zollinger-Ellison .Σε αυτή 

την σπάνια κατάσταση, παράγεται από το στομάχι  πολύ πιο οξύ από το συνηθισμένο. 

Άλλοι παράγοντες όπως το κάπνισμα, το άγχος, και η κατανάλωση σε μεγάλο βαθμό 

μπορεί να αυξήσει ενδεχομένως τον κίνδυνο της ύπαρξης ενός έλκους του 

δωδεκαδακτύλου. Ωστόσο, αυτά δεν είναι συνήθως η υποκείμενη αιτία του 

δωδεκαδακτυλικού  έλκους.  

                                                  Παχύ  Έντερο  

Ονομασία Παχέως Εντέρου 

      Το παχύ έντερο λανθασμένα λέγεται παχύ,γιατί το τοίχωμα του είναι λεπτό,λεπτότερο 

από το τοίχωμα του λεπτού εντέρου. Αντίθετα ο αυλός του είναι πολύ ευρύτερος από τον 

αυλό του λεπτού εντέρου. Έτσι σωστότερα θα έπρεπε να λέγεται ευρύ έντερο. Το παχύ 

έντερο είναι ένας σωλήνας με μήκος περίπου 1,5m και πάχος 6,5 cm.   

Γενικές Πληροφορίες  Παχέως  Εντέρου 

     Αρχίζει ,ως τυφλό από το δεξιό κάτω μέρος της κοιλιάς ,πηγαίνει  προς τα πάνω ως 

ανιόν κόλο,μετά συνεχίζει οριζόντια ως εγκάρσιο κόλο και  τελικά κάμπτεται προς τα 

κάτω ως κατιόν κόλο στο αριστερό μέρος της κοιλιάς  όπου τελικά κάνει μια σιγμοειδή 

καμπύλη(σιγμοειδές κόλο) και ενώνεται με το ορθόν. Έτσι ,το παχύ έντερο κάνει μια 

ολόκληρη στεφάνη από κάτω δεξιά ,όπου  βρίσκεται και η σκωληκοειδής απόφυση , προς 

τα επάνω προς το πάγκρεας και αφού περιβάλλει το λεπτό έντερο κατεβαίνει προς το 

ορθό.  

     Χαρακτηριστικό γνώρισμα στην εξωτερική επιφάνεια το παχύ έντερο το οποίο έχει τις 

τρεις κολικές ταινίες που αποτελούνται από επιμηκείς μυϊκές ίνες. Επειδή ,οι κολικές 

ταινίες είναι βραχύτερες  από το έντερο σχηματίζονται χαρακτηριστικοί θύλακοι . Άλλο 
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χαρακτηριστικό στην εξωτερική επιφάνεια του παχέος εντέρου είναι οι επιπλοϊκές 

αποφύσεις που αποτελούνται από λιπώδη ιστό. 

Τυφλό 

     Το πρώτο τμήμα του παχέος εντέρου λέγεται τυφλό ,δηλαδή μια μικρή αδιέξοδη 

κοιλότητα η οποία έχει μήκος  8 εκ. .Πάνω στο τυφλό  είναι προσκολλημένος ένας μικρός 

σωλήνας , η σκωληκοειδής απόφυση η οποία έχει μήκος από 3 μέχρι 24 εκ. Ο ειλεός ,το 

τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου,ενώνεται με το παχύ έντερο στα όρια του τυφλού και 

του ανιόντος κόλου. Στο σημείο της ένωσης υπάρχει η ειλεοτυφλική  βαλβίδα . Η βαλβίδα 

αυτή ρυθμίζει την είσοδο της τροφής προς το παχύ και δεν επιτρέπει την παλινδρόμηση 

της προς το λεπτό. 

Κόλο 

     Το κόλο είναι ένας ευρύς σωλήνας  που πορεύεται αρχικά προς τα πάνω, κατόπιν 

οριζόντια και τέλος προς, τα κάτω μέσα στην κοιλότητα της κοιλιάς .Διαιρείται σε τέσσερα 

μέρη-το ανιόν κόλο, το εγκάρσιο κόλο,το κατιόν κόλο και το σιγμοειδές κόλο. Το κόλο 

απορροφά  περίπου το 90% του νερού που περιέχουν τα άπεπτα υπολλείματα, τα οποία 

μετατρέπει σε στερεές μάζες που λέγονται κόπρανα. 

Ορθό 

     Το ορθό (απευθυσμένο) είναι μια κοιλότητα με  μήκος 12εκ., όπου συγκεντρώνονται τα 

κόπρανα πριν αποβληθούν  από το σώμα με την διαδικασία της αφόδευσης . Ο πρωκτικός 

σωλήνας οδηγεί από το ορθό σ' ένα άνοιγμα που λέγεται πρωκτός. Ο πρωκτός μένει 

κλειστός με δύο σφιγκτήρες μυς -τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σφιγκτήρα του 

πρωκτού. 

Η Λειτουργία του Παχέως Εντέρου 

     Η κυριότερη λειτουργία του παχέος εντέρου είναι η απορρόφηση του νερού. Ακόμα στο 

παχύ αποβάλλονται άχρηστα συστατικά,όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος, το μαγνήσιο,τα 

φωσφορικά. Η μικροβιακή χλωρίδα προκαλεί ζύμωση των υπολειμμάτων των τροφών και 

κυρίως των υδατανθράκων και των λευκωμάτων. Με τη ζύμωση παράγονται τα γνωστά 

δύσοσμα αέρια. Άλλες τοξικές ουσίες που παράγονται κατά τη ζύμωση των τροφών 

μεταφέρονται   με την κυκλοφορία του αίματος στο ήπαρ, όπου εξουδετερώνονται. 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Ελκώδης Κολίτις 

     Η ελκώδης κολίτις είναι φλεγμονώδης νόσος του παχέος εντέρου, σπάνια στην Ελλάδα. 

Η αιτιολογία είναι άγνωστη. Χαρακτηρίζεται από έλκη στο ορθό και σε άλλα τμήματα του 

παχέος εντέρου, καθώς και από σχηματισμό ψευδοπολύποδων. 

     Το κύριο σύμπτωμα είναι  υδαρείς, συνήθως αιμορραγικές κενώσεις, πάνω από 10 το 

εικοσιτετράωρο. Κατά τις εξάρσεις της νόσου αποβάλλεται σχεδόν καθαρό αίμα, οι δε 

διατρήσεις του εντερικού τοιχώματος είναι συχνότατε, με βαρύτατη πρόγνωση. Μετά την 
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πάροδο δεκαετίας από την έναρξη της νόσου, ο κίνδυνος αναπτύξεως καρκίνου είναι 

πολλαπλάσιος του συνήθους. 

Θεραπεία 

     Είναι δύσκολη. Επιβάλλεται συνεχής επίβλεψη του ασθενούς, χορήγηση φαρμάκων και 

τροφής πλούσιας σε λευκώματα, ρύθμιση των ηλεκτρολυτών και της αναπτυσσόμενης 

αναιμίας. 

Μεγάκολο – Δολιχόκολο 

     Μεγάκολο λέγεται η διεύρυνση του αυλού και η υπερτροφία του τοιχώματος του ορθού 

και σπανιότερα του σιγμοειδούς εντέρου, η οποία οφείλεται σε νευρομϋική ασυνεργία κατά 

την τελική μοίρα του ορθού. Η διάμετρος του εντέρου αυξάνει υπερβολικά (πάνω από 

15cm), παρατηρείται δε σχεδόν αποκλειστικά σε άρρενες. 

     Το κύριο σύμπτωμα είναι η μεγάλη δυσκοιλιότητα  (κένωση κάθε εβδομάδα ή μήνα) που 

δεν υποχωρεί στα συνήθη καθαρτικά. Συνήθεις επιπλοκές είναι η διάτρηση και ο 

μηχανικός ειλεός. Η εγχειρητική αποκατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πρέπει να 

πραγματοποιείτε στην βρεφική ή στην παιδική ηλικία. 

     Δολιχόκολο λέγεται η μεγάλη επιμήκυνση του παχέος εντέρου, ιδίως του σιγμοειδούς 

είδους. Είναι σύνηθες, τυχαίο, ακτινολογικό εύρημα. 

    Τα συμπτώματα είναι ασαφή: βορβορυγμοί, μικρόπονοι, αποβολή δύσοσμων αερίων, 

βάρος κατά το επιγάστριο. Η εγχειρητική αντιμετώπιση σπάνια επιβάλλεται και γίνεται 

όταν εμφανιστεί μηχανικός ειλεός. 

Καλοήθη νεοπλάσματα του παχέος εντέρου  

     Είναι σπάνια σε σύγκριση με τα κακοήθη. Κυρίως πρόκειται για λιπώματα και 

αδενώματα. Τα αδενώματα παρουσιάζονται σαν πολύποδες και ανευρίσκονται κατά 

δεκάδες (πολυποδίαση του εντέρου), ιδίως στο αριστερό κόλο. 

     Η πολυποδίαση είναι οικογενής νόσος, δηλαδή παρουσιάζεται σε πολλά μέλη της ίδιας 

οικογένειας. Οι πολύποδες εξαλλάσσονται κατά κανόνα προς αδενοκαρκινώματα και για 

αυτό επιβάλλεται η ριζική εξαίρεση του αντίστοιχου τμήματος του εντέρου. Το κύριο και 

ίσως μοναδικό σύμπτωμα είναι η ανώδυνη συχνή αιμορραγία. Η διάγνωση τίθεται με την 

ενδοσκόπηση και την ακτινολογική εξέταση ύστερα από βαριούχο υποκλυσμό. 

Κακοήθη νεοπλάσματα του παχέος εντέρου (καρκίνος) 

     Τα κακοήθη νεοπλάσματα του παχέος εντέρου (τα αδενοκαρκινώματα) είναι νόσος 

συχνή. Αποτελούν το 15% περίπου των κακοηθών νεοπλασμάτων και είναι δεύτερα σε 

συχνότητα μετά το καρκίνο του πνεύμονος (20% περίπου). Είναι συχνότερα στους άνδρες, 

παρατηρούνται δε σε ηλικία 50-70 ετών. Κάτω των 30 είναι σπάνια αλλά κακοηθέστατα.  

Το καρκίνωμα εμφανίζεται με τις εξής ανατομικές μορφές: 

Δακτυλιοειδής περίσφιξη του εντέρου  

Σωληνοειδής σχηματισμός 
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Εξέλκωση 

Ανθοκραμβοειδής όγκος.  

Η μετάσταση γίνεται με τα λεμφαγγεία. Συνήθης έδρας απομακρυσμένων μεταστάσεων 

είναι το ήπαρ. Ανάλογα με την πρόοδο της νόσου, το καρκίνωμα του παχέος εντέρου 

διαβαθμίζεται κατά Duke ως εξής: 

      Στάδιο Α: Προσβολή μόνο του βλεννογόνου 

      Στάδιο Β: Προσβολή όλων των χιτώνων, πλην ορογόνου 

    Στάδιο C: Προσβολή και διάτρηση του ορογόνου και μετάσταση στους επιχώριους    

λεμφαδένες 

      Στάδιο D: Μεταστάσεις σε όργανα (ήπαρ). 

Συμπτώματα 

Δυσκοιλιότητα. Μερικές φορές παρατηρείται εναλλαγή δυσκοιλιότητας με ευκοιλιότητα 

και αποβολή βλέννας. 

Αιμορραγία από το έντερο. Είναι ανώδυνη, το δε αίμα είναι ανακατεμένο με τα 

κόπρανα. 

Μηχανικός ειλεός. 

Πόνος στην κοιλιά και τεινεσμός. 

Όγκος αντιληπτός κατά την ψηλάφηση ή και ορατός όταν είναι μεγάλου μεγέθους. 

Διάγνωση 

Το ιστορικό, κυρίως με βάση τη δυσκοιλιότητα και την αιμορραγία. 

Τον ακτινολογικό έλεγχο. 

Την ανεύρεση του εντεροεμβρυϊκού αντιγόνου. 

Την ενδοσκόπηση και την βιοψία. 

Θεραπεία 

     Είναι μόνο εγχειρητική. Η ακτινοθεραπεία και τα κυτταροστατικά φάρμακα προσφέρουν 

ελάχιστη βοήθεια. Στην επιτυχία της εγχειρήσεως συμβάλλει αποτελεσματικά η 

προεγχειρητική αγωγή κατά την οποία γίνεται επιμελημένη κάθαρση του παχέος εντέρου 

με υποκλυσμούς και καθαρτικά φάρμακα επί 4-5 ημέρες. Η προετοιμασία συμπληρώνεται 

με αντιβιοτικά και χημικοθεραπευτικά φάρμακα, για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη 

ελάττωση των μικροβίων του εντέρου. 

     Η εγχείρηση αποσκοπεί στην αφαίρεση του όγκου και των επιχώριων λεμφαδένων και 

ένα είναι δυνατόν περιορισμένες ηπατικές μεταστάσεις. Η αποκατάσταση της εντερικής 

συνέχειας γίνεται με εντεροαναστόμωση. Αν οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τα 

ανωτέρω, τότε εκστομούνται το έντερο στο δέρμα, διενεργείται δηλαδή παραφύσιν έδρα 

για την ακώλυτο έξοδο των κοπράνων, ανεξάρτητα αν εξαιρείται η παραμένει ο όγκος. 

     Μετεγχειρητικά επιβάλλεται επιμελημένη παρακολούθηση του ασθενούς μέχρι που να 

αποκατασταθεί πλήρως η εντερική λειτουργία. Ειδική προσοχή απαιτείται στην σίτιση και 

την ρύθμιση των κενώσεων. 

 



14 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ? 

     Το πάγκρεας είναι όργανο του ανθρώπινου σώματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 

κοιλιάς και συγκεκριμένα στην "αγκαλιά" του δωδεκαδακτύλου, στο σημείο όπου τελειώνει 

το στομάχι και αρχίζει το λεπτό .έντερο Έχει μήκος περίπου 15cm και σχήμα 

αποπλατισμένου  αχλαδιού. Διακρίνονται 4 τμήματα: το διογκωμένο τμήμα του ονομάζεται 

κεφαλή, το ενδιάμεσο αυχένας, το μεσαίο τμήμα ονομάζεται σώμα και το στενότερο ουρά. 

     Στο πάγκρεας καταλήγουν κλάδοι νεύρων προσαγωγούς αισθητικούς κλάδους του 

νευρικού συστήματος οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στον πόνο. Αυτό εξηγεί τον έντονο πόνο 

που συνοδεύει παθήσεις του οργάνου, όπως   η  χρόνια παγκρεατίτιδα και ο καρκίνος. 

     Εντός του οργάνου βρίσκονται δύο "σωλήνες", ο κύριος παγκρεατικός πόρος και ο 

εφεδρικός ή δευτερεύων. Το πάγκρεας είναι όργανο του ανθρώπινου σώματος που 

βρίσκεται στο πίσω μέρος της.  
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ΗΠΑΡ  

Τι είναι ήπαρ και ποιες οι λειτουργίες του 

     Το ήπαρ είναι ένα όργανο χρώματος κοκκινωπού καφέ, με τέσσερις λοβούς, 

διαφορετικού μεγέθους και σχήματος. Το ανθρώπινο ήπαρ φυσιολογικά έχει βάρος 1.4–1.6 

kg (3.1–3.5 lb), και αποτελεί περίπου το 2% του συνολικού βάρους του σώματος. Τμήμα 

του ιδίως επιγαστρίου καθώς επίσης και τμήματα του αριστερού υποχονδρίου. Το σχήμα 

του μοιάζει με σφήνα με τη βάση προς τα δεξιά και την κορυφή προς τα αριστερά. 

Διακρίνονται 3 χείλη (πρόσθιο, δεξιό και αριστερό) και 3 επιφάνειες (άνω, κάτω και 

οπίσθια). Στην κάτω επιφάνεια του ήπατος υπάρχουν οι πύλες δια των οποίων 

εισέρχονται η πυλαία φλέβα και η ηπατική αρτηρία και εξέρχεται ο χοληδόχος πόρος. Η 

ηπατική αρτηρία μεταφέρει αίμα από την αορτή, ενώ η πυλαία φλέβα μεταφέρει αίμα, που 

περιέχει θρεπτικά συστατικά προϊόντα της πέψης, από όλο το γαστρεντερικό σωλήνα, και 

επίσης από το σπλήνα και το πάγκρεας. Αυτά τα αγγεία διαιρούνται σε τριχοειδή και 

καθένα από αυτά καταλήγει σε ένα λόβιο. Κάθε λόβιο αποτελείται από εκατομμύρια 

ηπατοκύτταρα, που είναι τα κύρια λειτουργικά κύτταρα του ήπατος. Στην κάτω επιφάνεια 

του δεξιού λοβού υπάρχει ο κυστικός βόθρος με τη χοληδόχο κύστη καθώς και διάφορα 

εντυπώματα που σχηματίζονται από πιέσεις των πέριξ σπλάγχνων.  

Τι είναι χοληδόχος κύστη και από τι αποτελείται 

     Η χοληδόχος κύστη είναι ένα όργανο μεγέθους περίπου 10 – 12 εκ. σε σχήμα αχλαδιού 

που βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια του ήπατος ανάμεσα στο δεξιό και τον αριστερό λοβό. 

Απαντάνται στα περισσότερα σπονδυλωτά. Αποτελεί μέρος των εξωηπατικών χοληφόρων  

     Στη χοληδόχο κύστη συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται η χολή που παράγεται από το 

ήπαρ. Η κύστη έχει χωρητικότητα περίπου 30-50ml. Μετά το φαγητό, το υγρό αυτό 

διοχετεύεται προς το λεπτό έντερο και βοηθά την πέψη και την απορρόφηση των λιπαρών 

ουσιών. 

     Αποτελείται από 4 μέρη: τον πυθμένα, το σώμα, τον αυχένα και τον κυστικό πόρο. 

Μεταξύ του αυχένα και του κυστικού πόρου σχηματίζεται συχνά μια διάταση, που 

αποτελεί το θύλακο ή εκκόλπωμα του Hartman. Η χοληδόχος κύστη ενώνεται με τον 

κοινό ηπατικό πόρο δια του κυστικού πόρου, ο οποίος έχει μήκος 2-4 εκατοστά. Έχει 

τρεις στιβάδες: την εσωτερική βλεννογονική, τη μυϊκή στιβάδα και την εξωτερική 

επικάλυψη από περιτόναιο. Τα αγγεία που φθάνουν σε αυτή είναι η κυστική αρτηρία. 

Τι είναι λιθογένεση 

     Στη χοληδόχο κύστη είναι η πιθανότερη θέση ανάπτυξης πέτρας, αφού κύριος 

παράγοντας πρόκλησης αυτού είναι η στάση της χολής μέσα στην κύστη. Η κατάσταση που 

προκύπτει ονομάζεται χολολιθίαση. 50% του γυναικείου και 30% του ανδρικού πληθυσμού 

θα αναπτύξουν χολολίθους σε κάποια φάση της ζωής τους, οι περισσότεροι όμως δεν θα 

παρουσιάσουν κλινικά συμπτώματα. Εάν αυτά παρουσιασθούν (συμπτώματα παρουσιάζουν 

μόνο 10% των ατόμων με χολολίθους)  τότε η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπισθεί με 

χολοκυστεκτομή, την αφαίρεση δηλαδή της κύστης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Αίμα
http://el.wikipedia.org/wiki/Γαστρεντερικό_σύστημα
http://el.wikipedia.org/wiki/Σπλήνας
http://el.wikipedia.org/wiki/Πάγκρεας
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αγγεία&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Κύτταρο
http://el.wikipedia.org/wiki/Χοληδόχος_κύστη
http://el.wikipedia.org/wiki/Ήπαρ
http://el.wikipedia.org/wiki/Σπονδυλωτά
http://el.wikipedia.org/wiki/Χολή
http://el.wikipedia.org/wiki/Ήπαρ
http://el.wikipedia.org/wiki/Έντερο
http://el.wikipedia.org/wiki/Πέψη
http://el.wikipedia.org/wiki/Διάταση
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Εκκόλπωμα_του_Hartman&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Περιτόναιο&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Αγγείο_(ανατομία)
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρτηρία
http://el.wikipedia.org/wiki/Χολή
http://el.wikipedia.org/wiki/Χολολιθίαση
http://el.wikipedia.org/wiki/Χολοκυστεκτομή
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Σε τι συμβάλει η αρτηρία 

1. Την αποβολή τοξικών ουσιών. 

2. Τη ρύθμιση της ποσότητας του νερού στον οργανισμό. 

3. Τη διατήρηση της χημικής ισορροπίας στο σώμα μας. 

4. Συμβάλλουν σε άλλες ζωτικές λειτουργίες του σώματός μας όπως είναι η αιμοποίηση, η 

αρτηριακή πίεση και η ομοιοστασία ασβεστίου, με την παραγωγή σημαντικών πρωτεϊνών - 

ερυθροποιητίνης, ρενίνης και καλσιτριόλης. 

 

Ποιες οι ασθένειες του ήπαρ?

     Κάθε νόσος ή μια φλεγμονή που επηρεάζει το 

ήπαρ καλείται ως ασθένεια του ήπατος. Αυξημένο 

επίπεδο χολερυθρίνης ή ίκτερο είναι η κύρια 

ασθένεια του ήπατος ή ηπατική διαταραχή. 

ηπατική νόσος είναι ο άλλος όρος που 

χρησιμοποιείται για τις ασθένειες του ήπατος. 

Συκώτι νοσήματα επηρεάζουν όλες τις ηλικίες, 

ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι περισσότερες από τις 

ασθένειες του ήπατος είναι ασυμπτωματικοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

     Η κοινή και πιο σημαντικές ασθένειες του ήπατος έχουν ως εξής. Ο παρακάτω 

κατάλογος των ασθενειών του ήπατος δίνει απάντηση για το τι προκαλεί ασθένειες του 

ήπατος και ηπατικές διαταραχές και τα είδη των ασθενειών του ήπατος. 

Τι είναι Ηπατίτιδα? 

     Ηπατίτιδα: Φλεγμονή των ηπατικών κυττάρων ή του ήπατος ονομάζεται η ηπατίτιδα. 

Κύριες αιτίες της ηπατίτιδας είναι ιοί, αλλά ακόμη και μερικά δηλητήριο εναπόθεση υλικών 

στο ήπαρ προκαλεί επίσης ηπατίτιδα ή νεφρική νόσο. Αυτοάνοσα νοσήματα και 

κληρονομικούς παράγοντες επίσης να προκαλέσει ασθένειες του ήπατος. Ηπατίτιδα Α, 

Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, είναι οι κύριοι τύποι ηπατικές ασθένειες του ήπατος. 

Τι είναι κίρρωση του ήπατος? 

     Κίρρωση του ήπατος: Παρουσία του ινώδους ιστού, σε αντικατάσταση των νεκρών 

κυττάρων του ήπατος ορίζεται ως κίρρωση του ήπατος. Αλκοολισμός και άλλες ασθένειες 

του ήπατος είναι η κύρια αιτία της νόσου κίρρωση του ήπατος. Ηπατικών ενζύμων δοκιμή 

είναι η κύρια δοκιμή που γίνεται για τη διάγνωση της κίρρωσης του ήπατος. Ηπατική 

νόσος είναι η ασθένεια έχει στενή σχέση με κίρρωση του ήπατος. 

Τι είναι οξεία ηπατική ανεπάρκεια? 

     Οξεία ηπατική ανεπάρκεια: Είναι η ηπατική νόσος που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια 

δυσλειτουργία των ιστών του ήπατος. Δηλητήριο ή βαριά τοξικά εισπνοή μπορεί να 

προκαλέσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια. 

Ο καρκίνος του ήπατος: παρουσία καρκινογόνων κυττάρων στο ήπαρ καλείται ως καρκίνο 

του ήπατος. Ο καρκίνος του ήπατος δεν είναι μια κοινή ασθένεια του ήπατος. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

     Η διατροφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας και της 

ενέργειας των ανθρώπων. Κάθε είδος τροφής αποτελεί και ένα ξεχωριστό σύνολο 

θρεπτικών συστατικών, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη και την 

προαγωγή της υγείας. Η ποικιλία και ο συνδυασμός των διαφόρων τροφίμων είναι αυτός 

που προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αναγκαία για τη διατήρηση της 

ζωής.  

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 

     Το κόκκινο κρέας περιέχει μια πληθώρα θρεπτικών συστατικών, βιταμινών, μετάλλων 

και ιχνοστοιχείων και φυσικά πρωτεΐνης. Κόκκινο κρέας θεωρείται το χοιρινό, το βοδινό, 

το αρνίσιο, το κατσικίσιο και το μοσχαρίσιο.  

Διατροφική αξία κόκκινου κρέατος 

     Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα βασικό συστατικό του ανθρώπινου σώματος. Βρίσκεται στους 

μυς, τα οστά, τα όργανα και συμμετέχει σε διάφορες διεργασίες του οργανισμού. Η 

πρωτεΐνη του κόκκινου κρέατος είναι υψηλής βιολογικής αξίας. Αυτό σημαίνει πως 

περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, σε αντίθεση με την πρωτεΐνη των οσπρίων και των 

δημητριακών, που χρειάζεται ο οργανισμός για να συνθέσει τις δικές του πρωτεΐνες.  

Το κόκκινο κρέας αποτελεί επίσης σημαντική πηγή σιδήρου. Ο σίδηρος συμμετέχει σε 

διάφορες μεταβολικές διεργασίες ανάμεσα στις οποίες και στην παραγωγή των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. Η χαμηλή πρόσληψη σιδήρου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αναιμίας 

με επακόλουθα συμπτώματα κόπωσης και αδυναμία. Το κόκκινο κρέας αποτελεί την 

καλύτερη πηγή σιδήρου με την καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα. Αυτό σημαίνει πως ο σίδηρος 

που προσλαμβάνεται από το κόκκινο κρέας απορροφάται καλύτερα από το σίδηρο που 

βρίσκεται στις φυτικές τροφές. 

     Ακόμη το κρέας περιέχει ψευδάργυρο, ο οποίος είναι απαραίτητο συστατικό για την 

ανάπτυξη, τη διαστήρηση του ανοσοποιητικού συστήματος, την επούλωση των τραυμάτων 

και τον έλεγχο της όρεξης. 90γρ κόκκινου κρέατος προσφέρουν το 40% της 

συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης ψευδαργύρου. Το κόκκινο κρέας περιέχει τέλος μια 

πληθώρα βιταμινών του συμπλέγματος Β, οι οποίες συμμετέχουν σε διάφορες μεταβολικές 

διεργασίες του οργανισμού. 

Κόκκινο κρέας και παθήσεις 

    Το κόκκινο κρέας περιέχει όμως και κορεσμένο λίπος, το οποία αυξάνει τη 

χοληστερόλη και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Το χοιρινό κρέας έχει 

περισσότερο ορατό λίπος, ενώ το μοσχάρι έχει το περισσότερο λίπος ενδομυικά.  

Έρευνες δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και αλλαντικών, αυξάνει τον 

κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του παχέος εντέρου. Τα άτομα που καταναλώνουν 

καθημερινά περισσότερες από δύο μερίδες (περισσότερα από 160 γραμμάρια ημερησίως) 

κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος όπως τα αλλαντικά , διατρέχουν 35% μεγαλύτερο 

κίνδυνο να προσβληθούν από καρκίνο του παχέος εντέρου σε σύγκριση με άτομα που 
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καταναλώνουν λιγότερο από μια μερίδα την εβδομάδα (λιγότερο από 20 γραμμάρια κάθε 

μέρα).  

Τελικά να τρώμε κόκκινο κρέας; 

     Το κόκκινο κρέας αποτελεί μια σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών . Η υπερβολική 

κατανάλωση του όμως οδηγεί στην εμφάνιση νοσημάτων που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη 

και στο θάνατο. Γενικά αποφύγετε να καταναλώνετε κόκκινο κρέας πάνω από μια φορά 

την εβδομάδα, ενώ προτιμάτε εκείνο με τη λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, όπως είναι 

το μοσχάρι, ενώ στο χοιρινό αφαιρείτε πάντα το ορατό λίπος πριν το μαγειρέψετε.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        
ΦΡΟΥΤΑ 

     Τα φρούτα, όπως και τα λαχανικά, που βρίσκονται στην ίδια διατροφική κατηγορία, 

είναι πολύ σημαντικά για την υγεία του ανθρώπου, καθώς περιέχουν πολλές βιταμίνες και 

ανόργανα στοιχεία (μέταλλα και ιχνοστοιχεία). Για παράδειγμα, το πορτοκάλι είναι πλούσιο 

σε βιταμίνη C, η οποία αν δεν καταναλώνεται συχνά μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε 

σκορβούτο (ασθένεια στην οποία ματώνουν τα ούλα). Τα φρούτα μαζί με τα λαχανικά 

βρίσκονται στην δεύτερη βάση της διατροφικής πυραμίδας της Μεσογειακής διατροφής, 

σύμφωνα με την οποία ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να καταναλώνει καθημερινά 5 μερίδες 

φρούτων. 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  

     Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται τρεις μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα. Το 

γάλα, το γιαούρτι και το τυρί είναι από τις πλουσιότερες πηγές πρόσληψης ασβεστίου, ενώ 

είναι συνυφασμένα με την ύπαρξη του ανθρώπου. Αρχαία κείμενα που χρονολογούνται από 

το 1600 π.Χ. τονίζουν τη σημασία τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Ακόμη και ιστορικοί, 

όπως ο Ηρόδοτος, περιγράφουν στα κείμενά τους τη διαδικασία παραγωγής βουτύρου ή τη 

διαδικασία παραγωγής  

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Υγεία
http://el.wikipedia.org/wiki/Άνθρωπος
http://el.wikipedia.org/wiki/Βιταμίνη
http://el.wikipedia.org/wiki/Πορτοκάλι
http://el.wikipedia.org/wiki/Βιταμίνη
http://el.wikipedia.org/wiki/Σκορβούτο
http://el.wikipedia.org/wiki/Αίμα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πυραμίδα
http://el.wikipedia.org/wiki/Μεσογειακή_διατροφή
http://el.wikipedia.org/wiki/Άνθρωπος
http://el.wikipedia.org/wiki/Ημέρα
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Γάλα 

     Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για να κτίσουμε και να διατηρήσουμε έναν γερό 

οργανισμό είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, οι βιταμίνες, το ασβέστιο και o φώσφορος. 

Όλα αυτά τα υπερπολύτιμα, στοιχεία βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στο αγελαδινό 

γάλα. Οι πρωτεΐνες αποτελούν το βασικό δομικό συστατικό του οργανισμού. Διασφαλίζουν 

τη σωστή λειτουργία του καθώς και την ανάπτυξη των μυών. 

Το γάλα είναι το μοναδικό τρόφιμο στη φύση που περιέχει τον υδατάνθρακα λακτόζη, που 

είναι μια χρήσιμη πηγή ενέργειας. Το σημαντικότερο είναι ότι το γάλα περιέχει 

λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Οι περισσότερες τροφές, όπως π.χ. τα 

λαχανικά και τα φρούτα, περιέχουν κυρίως υδατοδιαλυτές βιταμίνες, ενώ το λάδι της 

ελιάς μόνο λιποδιαλυτές. Από τις βιταμίνες του γάλακτος ιδιαίτερη σημασία έχουν οι Α, 

Β1, Β2, Β12, C, D. 

Ασβέστιο: Παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία γερών και υγιών οστών και γι' 

αυτό είναι απολύτως απαραίτητο ιδιαίτερα στον παιδικό οργανισμό που αναπτύσσεται. 

Επίσης συμβάλλει στην ανάπτυξη γερών δοντιών, βοηθά στην πήξη του αίματος και, 

ακόμη, δημιουργεί ασπίδα προστασίας κατά της οστεοπόρωσης. Το ασβέστιο πρέπει να 

αφομοιωθεί από τον οργανισμό του ανθρώπου. Πρέπει δηλαδή να απορροφηθεί σωστά από 

το έντερο, να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος και να φθάσει στα οστά, στα δόντια 

κτλ. Στην αποτελεσματική απορρόφηση του ασβεστίου βοηθούν πολλοί παράγοντες, τον 

σημαντικότερο όμως ρόλο τον παίζουν οι βιταμίνες D και C. Γι' αυτόν τον λόγο το γάλα 

και τα γαλακτοκομικά προϊόντα εμπλουτίζονται συνήθως με τις βιταμίνες αυτές. Ένας 

ακόμη παράγοντας που βοηθά στην εντερική απορρόφηση του ασβεστίου είναι η λακτόζη 

(ένας υδατάνθρακας που περιέχεται στο γάλα). Το ασβέστιο δεν επαρκεί για το «χάσιμο» 

ενός γερού οργανισμού. Οι βιταμίνες που περιέχονται στο γάλα παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στη σωστή ανάπτυξη και στην υγεία των υπόλοιπων τμημάτων του παιδικού 

οργανισμού, του δέρματος, των ματιών και των ιστών που συνθέτουν τα υπόλοιπα όργανα. 

Βιταμίνη Α: Ενισχύει την αύξηση των ιστών και βοηθά στη διαμόρφωσή τους κατά την 

ανάπτυξη του παιδιού. Παράλληλα προφυλάσσει την υγεία του δέρματος και των ματιών. 

Βοηθά στην ανάπτυξη και στην όραση. 

Βιταμίνη C: Ενισχύει την απορρόφηση του ασβεστίου. Επίσης βοηθά στον σχηματισμό του 

συνδετικού ιστού, γι' αυτό και παίζει ευεργετικό ρόλο στην επούλωση των τραυμάτων και 

στη γρήγορη επαναφορά του οργανισμού έπειτα από ατυχήματα. Εχει επίσης 

αντιοξειδωτική δράση και ενισχύει την άμυνα του παιδικού οργανισμού. Έτσι βοηθά στη 

διατήρηση της υγείας των παιδιών όσο είναι μικρά, αλλά και καθώς μεγαλώνουν. 

Ριβοφλαβίνη ή βιταμίνη Β2: Συμβάλλει σημαντικά στη γρήγορη ανάπτυξη των παιδιών, 

ενώ επίσης σπουδαίος είναι ρόλος της στη μετατροπή των τροφών σε ενέργεια. Επίσης 

βοήθα τον παιδικό οργανισμό να αξιοποιήσει τα πολύτιμα Θρεπτικά συστατικά, όπως είναι 

οι πρωτεΐνες ή οι υδατάνθρακες 
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ΤΥΡΙ  

     Το τυρί είναι το τρίτο προϊόν της σειράς των γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε 

συνδυασμό με ψωμί ή με φρούτα μπορεί να αποτελέσει ένα πλήρες ενδιάμεσο γεύμα με 

πολύ σημαντικά οφέλη για το παιδί. Το τυρί παρέχει ακόμη στον παιδικό οργανισμό μια 

σημαντική ποσότητα φωσφόρου, σιδήρου και βιταμίνης Β και D.Η αλλοίωση των τυριών 

εξαρτάται από το ποσοστό της υγρασίας τους. Όσο μεγαλύτερη υγρασία έχουν τόσο 

ευκολότερα αλλοιώνονται, γι' αυτό επιβάλλεται η άμεση κατανάλωσή τους ή συντήρησή 

τους σε ψυγείο. Ακόμη αναπτύσσονται μικροοργανισμοί, οι οποίοι παράγουν ανεπιθύμητα 

αέρια που το διογκώνουν. Οι λεγόμενοι ευρωτομύκητες σχηματίζουν έγχρωμες κηλίδες 

στην επιφάνειά του, κοινώς μουχλιάζει, ενώ στραγγίζει το λίπος του.    

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

     Γιαούρτι είναι το γαλακτοκομικό προϊόν που παράγεται από τη ζύμωση του γάλακτος 

με τη δράση συγκεκριμένων μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί πρέπει να είναι 

άφθονοι και ζωντανοί στο τελικό προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, γιατί στη 

δράση τους οφείλονται οι ευεργετικές ιδιότητες του γιαουρτιού. Το γιαούρτι είναι μια πολύ 

θρεπτική και εύπεπτη τροφή, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και φυσικά για όλες τις 

φάσεις της ανάπτυξης. Το γιαούρτι περιέχει υψηλό ποσοστό πρωτεϊνών, ασβεστίου, 

φωσφόρου, ψευδαργύρου, βιταμινών  Α, Β2 και Β12. Ο συνδυασμός όλων αυτών των 

συστατικών συμβάλλει στη γρήγορη ανάπτυξη του οργανισμού και στη διατήρηση της 

υγείας του ανθρώπου. 

     Συγκεκριμένα οι πρωτεΐνες αποτελούν τα σημαντικότερα «δομικά» συστατικά για την 

αύξηση των οργάνων και του σκελετού και κυρίως για την ανάπτυξη των μυών. Η βιταμίνη 

Α προστατεύει την όραση και τα δόντια, ενώ είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του 

δέρματος, η Β2 χαρίζει ενέργεια στον παιδικό οργανισμό και η Β12, εκτός από τη βοήθεια 

που προσφέρει στην απορρόφηση των συστατικών, συμβάλλει στην παραγωγή των 

ερυθρών. αιμοσφαιρίων του αίματος. Περιέχει επίσης ζωντανούς μικροοργανισμούς (οι 

οποίοι προκύπτουν μετά τη ζύμωση του γάλακτος) οι οποίοι ρυθμίζουν την ισορροπία της 

εντερικής χλωρίδας, που είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία του εντέρου και την 

αποφυγή γαστρεντερικών προβλημάτων. Το γιαούρτι έχει αντισηπτικές ιδιότητες λόγω 

μιας ουσίας του περιέχει, του γαλακτικού οξέος, που εμποδίζει τη ζύμωση και την 

απορρόφηση των τοξινών. Παράγει ουσίες και φυσικά αντιβιοτικά ικανά να καταστρέψουν 

βακτηρίδια που προκαλούν ασθένειες (όπως, λόγου χάρη, φυματίωση). 

     Οι πρωτεΐνες στο γιαούρτι είναι υψηλής βιολογικής αξίας, ενώ η ποιότητά τους είναι 

ανώτερη από του γάλακτος. Η ποσότητά τους μάλιστα, όπως και εκείνη του ασβεστίου, 

είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του γάλακτος γιατί όλα τα συστατικά 

περιέχονται σε συμπυκνωμένη μορφή. Συγκεκριμένα οι πρωτεΐνες αυτές χωνεύονται πιο 

εύκολα, διότι είναι περισσότερο τρωτές στα ένζυμα της πέψης. Πράγματι, στο γιαούρτι 

γίνονται αρκετές ζυμώσεις με αποτέλεσμα να αφομοιώνεται (κατά 93%) από το έντερο 

πολύ πιο εύκολα από ό,τι το γάλα. Τα πλούσια Θρεπτικά συστατικά που περιέχει το 

γιαούρτι και οι σχετικά λίγες Θερμίδες συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. 
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ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

     Ο όρος λαχανικό αναφέρεται στο νωπό φαγώσιμο τμήμα ενός φυτού, που προορίζεται 

για κατανάλωση. Κατ' επέκταση ο όρος μπορεί να αναφέρεται και σε ολόκληρο το φυτό 

από το οποίο προέρχεται το φαγώσιμο τμήμα. Ορισμένα λαχανικά μπορούν να 

καταναλωθούν ωμά, και μερικά μπορεί (ή πρέπει) να είναι μαγειρεμένα με διάφορους 

τρόπους, πιο συχνά σε αλμυρά φαγητά. Ωστόσο, λίγα λαχανικά χρησιμοποιούνται για 

επιδόρπια και άλλα γλυκά εδέσματα, όπως είναι το κέικ καρότο. Τα λαχανικά τρώγονται 

συνοδεύοντας το φαγητό, ενώ μπορούν να καταναλωθούν και ως σνακ.Τα λαχανικά έχουν 

μεγάλη ποσότητα σε νερό και λιγότερη σε πρωτεΐνες. Αποτελούνται από φυτικά κύτταρα, 

το χρώμα τους είναι συνήθως πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο και μπορούν να ταξινομηθούν με 

τρεις τρόπους. Όλα τα λαχανικά περιέχουν βιταμίνες και λίγα πρωτεΐνες και 

υδατάνθρακες. 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

     Πολλά λαχανικά είναι από τις πιο σπουδαίες πηγές  υδατοδιαλυτών   βιταμινών. 

Περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C, Β1, Β2 και προβιταμίνη Α και σε μικρότερη 

Βιταμίνες ποσότητα PP και φολικό οξύ. 

     Η Β καροτίνη, ουσία που το σώμα μας την μετατρέπει σε βιταμίνη Α, βρίσκεται άφθονη 

σε λαχανικά με πορτοκαλί χρώμα, όπως είναι το καρότο, και στα σκούρα πράσινα φυλλώδη 

λαχανικά. Το ασκορβικό οξύ ή  βιταμίνη C αφθονεί στην πιπεριά, στη ρέβα, στα 

κραμβοειδή και φυλλώδη λαχανικά. Οι βιταμίνες Β1 και Β2 περιέχονται στα χλωρά 

φασολάκια, τα σπαράγια και στο σπανάκι. Η PP στα κραμβοειδή, στα χλωρά φασολάκια, στα 

καρότα, στο σπανάκι, στα χλωρά μπιζέλια    κ.α.   

Τα λαχανικά στην διατροφή και την υγεία του ανθρώπου 

     Τα λαχανικά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά , τα οποία δεν περιέχονται σε άλλες 

τροφές. Αυτά βοηθούν στην εξουδετέρωση της όξινης αντίδρασης που δημιουργείται κατά 

την πέψη των τροφών, όπως είναι το κρέας, το τυρί κ.α. Η κυτταρίνη των κυτταρικών 

τοιχωμάτων είναι δύσπεπτη ύλη που απορροφά νερό και δημιουργεί όγκο απαραίτητο για 

την κανονική λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον, τα λαχανικά προσφέρουν και 

πολλά ανόργανα στοιχεία (δηλαδή τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία), όπως είναι το 

ασβέστιο, ο σίδηρος, το νάτριο, το χλώριο, το κοβάλτιο, ο χαλκός, το μαγνήσιο, το 

μαγγάνιο, ο φώσφορος κ.α. Η ποιότητα των θρεπτικών συστατικών που παρέχονται από 

τα λαχανικά είναι δυνατό να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η 

σύσταση του εδάφους και οι κλιματικές συνθήκες. Τα λαχανικά, μαζί με τα φρούτα, που 

βρίσκονται στην ίδια διατροφική κατηγορία βρίσκονται στην δεύτερη βάση της διατροφικής 

πυραμίδας της Μεσογειακής διατροφής, η οποία δείχνει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να 

καταναλώνει κάθε μέρα 5-6 μερίδες λαχανικών την ημέρα. 

    Το φυτικό κύτταρο (αυτό δηλαδή που το συναντούμε στα φυτά, άρα και στα λαχανικά) 

έχει κυτταρικό τοίχωμα, το οποίο αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη (υδατάνθρακας) και 

για να αφομοιωθεί χρειάζεται ένα ένζυμο, την κελλουλάση, που δεν το έχει ο οργανισμός 
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του ανθρώπου, ούτε το παράγει. Τα πράσινα λαχανικά, όπως το λάχανο, το σπανάκι, τα 

ραδίκια έχουν βιταμίνες και πρωτεΐνες, σημαντικά για τον οργανισμό. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΩΜΙ. 

     Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην 

παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Ωστόσο τα θρεπτικά, βασικά 

τρόφιμα, γενικά δεν παρέχουν από μόνα τους μια πλήρη σειρά των θρεπτικών ουσιών. 

Έτσι, άλλα τρόφιμα πρέπει να προστεθούν στη διατροφή για να αποτρέψουν τον 

υποσιτισμό. Τα βασικά τρόφιμα ποικίλλουν από μέρος σε μέρος, αλλά είναι συνήθως 

φυτικής προέλευσης, από τα δημητριακά, τα όσπρια, το καλαμπόκι, το ρύζι, τα κεχριά και 

τα φυτά με αμυλούχες ρίζες. Μερικά παράγωγα αυτού του τροφίμου είναι: το ψωμί, τα 

ζυμαρικά, και το κουάκερ. Στο ψωμί βάζουμε αλεύρι, μαγιά, αλάτι και νερό. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ. 

     Όσπρια ονομάζονται τα φυτά και οι καρποί μιας ολόκληρης οικογένειας φυτών, που 

ανήκουν στην οικογένεια των Χεδρωπών  ή αλλιώς Κυαμιδών . Τα όσπρια 

χρησιμοποιούνται άμεσα για τη διατροφή του ανθρώπου, ενώ πολλά από αυτά 

χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων. 

     Ανάμεσα στα όσπρια, που καταναλώνει άμεσα ο άνθρωπος, ανήκουν τα φασόλια, οι 

φακές, τα ρεβίθια, τα κουκκιά, τα μπιζέλια, τα φιστίκια, η Κυαμιδών  σόγια, τα χαρούπια το 

τριφύλλι και άλλα. Στην κατηγορία των λούπινω, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

διάφορων καταναλωτικών προϊόντων, την πρώτη και βασική θέση κατέχει η σόγια. Από τη 

σόγια παρασκευάζονται σήμερα πάνω από 120 διαφορετικά καταναλώσιμα από τον 

άνθρωπο προϊόντα μεταξύ των οποίων κρέας, τυρί, γάλα, κακάο, βούτυρο κλπ. Στην τρίτη 

κατηγορία ανήκουν  βίκος , τα  , μερικά είδη  κλπ. Το βασικό χαρακτηριστικό των οσπρίων 

είναι ότι περιέχουν μεγάλο ποσοστό από πρωτεΐνες (γι αυτό και ονομάζονται "το κρέας 

του φτωχού"), που αποτελούν βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής. Η σόγια και 

τα φιστίκια περιέχουν ακόμη και λάδι. 

ΨΑΡΙΑ 

     Η ποικιλία των ψαριών, αλλά και η διατροφική τους αξία, είναι εξαιρετικά μεγάλη. 

Ωστόσο, κάθε είδος έχει τις ιδιαιτερότητες του. Αν τις γνωρίζετε, θα μπορείτε να τα 

μαγειρεύετε υγιεινά και νόστιμα.  

     Οι θάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια, μας -προσφέρουν μια θρεπτικότατη και νόστιμη 

τροφή, τα ψάρια. Είναι μια από τις πιο βασικές πήγες πρωτεϊνών, πολυακόρεστων λιπαρών 

οξέων, ιχνοστοιχείων και βιταμινών. Οι μυημένοι στα μυστικά της αλιείας, έχουν 

κατατάξει τόσο τα ψάρια της θάλασσας, όσο και αυτά του γλυκού νερού σε διάφορες 

κατηγορίες, ανάλογα με τη γεύση, το μέγεθος και την εμφάνιση τους. Επίσης, υπάρχουν 

και τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας που αποτελούν ένα εγγυημένο πιάτο σε σχετικά 

λογική τιμή. 
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ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ 

     Τα φρέσκα ψάρια πρέπει να έχουν τα εξής γνωρίσματα: Μάτια διάφανα, καθαρά και 

εξογκωμένα. Βράγχια καθαρά και κατακόκκινα. Μυρωδιά ελαφριά και ευχάριστη, Σώμα 

σφικτό, δέρμα λαμπερό και λέπια που γυαλίζουν και αποκολλώνται δύσκολα. Αντίθετα, τα 

μπαγιάτικα ψάρια έχουν σάρκα πλαδαρή, λέπια που φεύγουν εύκολα, μάτια θολά, 

βαθουλωμένα, κόκκινα γύρω- γύρω και γκρίζα ατή μέση. Επίσης, τα βράγχιά τους είναι 

σκούρα ή αποχρωματισμένα και η μυρωδιά τους δυσάρεστη. 

ΨΑΡΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: 

    Τα ψάρια που ζουν στη θάλασσα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες.  

-  Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: η σφυρίδα, η συναγρίδα, ο ξιφίας, το μπαρμπούνι, το 

φαγκρί, η μουρμούρα, το λυθρίνι, η κόκκινη σκορπίνα, το λαβράκι και η τσιπούρα.  

- Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται: οι διάφοροι τύποι σαργών, το σκαθάρι, το 

μελανούρι, ο ροφός, η στήρα και το μυλοκόπι. 

-  Στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται: όλα τα αφρόψαρα (κολιός, σκουμπρί, παλαμίδα, τόνος, 

σαρδέλα, ζαργάνα, γαύρος, αθερίνα, γόπα, κοκκάλι, σαβρίδι) και ο Κέφαλος, η σάλα, το 

μουγγρί, η σμέρνα, ο μπακαλιάρος, ο γαλέος, το σαλάχι κ.ά. 

ΨΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ: 

     Τέτοιου είδους ψάρια υπάρχουν πολλά, όμως αναμφισβήτητα βασιλιάς τους είναι ο 

σολομός, που γεννιέται σε ορμητικά ρεύματα ποταμών, ενώ περνά το μεγαλύτερο μέρος 

της ζωής του σε θάλασσες. Ψάρι του γλυκού νερού είναι και η πέστροφα. 

ΠΟΙΟ ΨΑΡΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΟΧΗ 

     Ίσως ακούγεται παράξενο, αλλά λίγα είναι τα ψάρια που διατηρούν τη νοστιμιά τους 

όλο το χρόνο. Η γεύση των περισσότερων αλλάζει ανάλογα με την εποχή και επηρεάζεται 

από τον καιρό, τη θερμοκρασία, τα θαλάσσια ρεύματα, το είδος της τροφής τους και από 

την περίοδο που γεννούν. Ανάλογα λοιπόν με την εποχή, προτιμήστε: 

-Το φθινόπωρο: τσιπούρες, σπάρους, λυθρίνια, ζαργάνες, κέφαλους, σαβρίδια. 

-Το χειμώνα: μπαρμπούνια, μαρίδες, γόπες, 

-Την άνοιξη: γαλέο, σπάρους, μένουλες, αφρόψαρα, πέρκες. 

-Το καλοκαίρι: κουτσομούρες, κολιούς, λυθρίνια, σάλπες, σαρδέλες. 

Τα ψάρια που η γεύση τους παραμένει σταθερή όλες τις εποχές είναι: οι παλαμίδες, οι 

συναγρίδες, τα πετρόψαρα, οι σφυρίδες και οι ροφοί. 

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

     Τα κατεψυγμένα ψάρια -που συνήθως πωλούνται καθαρισμένα και κομμένα- είναι μια 

καλή λύση για να δοκιμάσετε μερικά είδη που είναί πολύ νόστιμα, αλλά δεν υπάρχουν στα 

νερά των κοντινών θαλασσών. Τα ψαριά αυτά, εφόσον καταψύχονται μέσα στα πλοία, 

αμέσως μόλις ψαρευτούν, διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος της φρεσκάδας και της 
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νοστιμιάς τους. Ωστόσο, τα κατεψυγμένα ψαριά πρέπει να ξεπαγώνουν πολύ καλά πριν 

μαγειρευτούν. Αν μαγειρευτούν παγωμένα, μπορεί να καούν εξωτερικά και να μείνουν 

άψητα στη μέση. Επίσης, αν έχουν ταλαιπωρηθεί κατά τη συντήρηση, γίνονται μουντά, 

μαλακά και εμφανίζουν υγρά με κρυστάλλους πάγου. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 

     Το ψάρι είναι τροφή εύπεπτη και πλούσια σε φώσφορο, ιώδιο, μαγνήσιο, σίδηρο, 

κοβάλτιο και χαλκό. Επιπλέον, τα λιπαρά ψάρια όπως το σκουμπρί, ο σολομός, η σαρδέλα, 

ο κολιός, ο γαύρος, η μαρίδα, ο μπακαλιάρος, η πέστροφα, είναι πηγές άφθονης βιταμίνης 

Α και Ο. Ειδικά αυτά τα ψάρια, περιέχουν τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που συμφωνάμε όλες 

τις ιατρικές έρευνες επιδρούν ευεργετικά στο καρδιοαγγειακό σύστημα, ρίχνοντας την 

πίεση και παρεμποδίζοντας την απόφραξη των αρτηριών. Σήμερα επικρατεί η άποψη πως 

αν τρώγαμε καθημερινά 30 γραμμάρια ψάρι, το ποσοστό των καρδιοπαθειών θα είχε 

μειωθεί στο μισό! Το ψάρι, τέλος, είναι το πιο κατάλληλο φαγητό για όσους κάνουν δίαιτα, 

αφού δίνει στον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και πολύ λίγες θερμίδες. 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ 

     Αν και πολλοί είναι εκείνοι που δεν τα 'συμπαθούν' ιδιαίτερα, έχει αποδειχθεί 

επανειλημμένα ότι τα ψάρια βοηθούν σημαντικά στην προστασία του εγκεφάλου και τη 

σωστή λειτουργία της καρδιάς. 

     Στοιχεία που προκύπτουν από διαφορετικές έρευνες συγκλίνουν προς την ίδια 

κατεύθυνση: Τα μακράς αλύσου και πολυακόρεστα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που περιέχονται 

μέσα στα ψάρια, έχουν τις ακόλουθες, ευεργετικές για την υγεία, δράσεις: 

 Μειώνουν τον κίνδυνο δημιουργίας αθηρωματικής πλάκας και απόφραξης στο 

στεφανιαίο αγγειακό σύστημα της καρδίας. Με τον τρόπο αυτό και χάρις σε 

αντιπηκτικές ιδιότητες που έχουν, απομακρύνουν τον κίνδυνο εμφράγματος του 

μυοκαρδίου.  

 Μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές αρρυθμίες.  

 Μειώνουν τον κίνδυνο απόφραξης των εγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων που είναι 

η αιτία των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα εγκεφαλικά επεισόδια 

αποτελούν την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου και ένα από τους κυριότερους 

λόγους μόνιμης σοβαρής αναπηρίας.  

 Απομακρύνουν τον κίνδυνο εκφυλισμού των πνευματικών ικανοτήτων, γεροντικής 

άνοιας και της ασθένειας Αλτσχάϊμερ σε ηλικιωμένους.  

 Τα λιπαρά ψάρια 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 
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μετά. Αξιολόγησαν τις διατροφικές τους συνήθειες όπως επίσης και άλλα χαρακτηριστικά 

του τρόπου ζωής τους όπως το κάπνισμα, το ποτό και τη σωματική εξάσκηση. 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 σήμερα 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. Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται σε 

μεγάλο βαθμό οι πιθανότητες λάθους λόγω παραγόντων σύγχυσης 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. 

     Τα σημαντικά αυτά ευρήματα έρχονται να υποστηρίξουν και άλλα συμπεράσματα από 

άλλες μελέτες που δηλώνουν ότι πράγματι η διατροφή με λιπαρά ψάρια έχει πολλαπλά 

ωφελήματα για την υγεία όπως μείωση του κινδύνου για καρδιακά επεισόδια, προστασία 

της όρασης και μείωση του κινδύνου για καρκίνο. 

  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

     Ελαιόλαδο (ή απλώς λάδι) ονομάζεται στα Ελληνικά το λάδι που προέρχεται από τους 

καρπούς της ελιάς. 

Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και θεωρείται προϊόν 

υγιεινής διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς του σε μονοακόρεστα λιπαρά. Είναι το έλαιο 

των καρπών της ελιάς. Εξάγεται με έκθλιψη των ελιών, οι οποίες πρέπει να συλλέγονται 

πριν από την τελική τους ωρίμανση, όταν δηλαδή έχουν χρώμα πράσινο-βιολετί, καθώς η 

ποιότητα του λαδιού τους είναι πολύ καλύτερη από αυτήν του λαδιού που εξάγεται από 

τους τελείως ώριμους καρπούς. Οι ελιές συλλέγονται με τα χέρια ή, όταν είναι τελείως 

ώριμες, με τίναγμα του δέντρου. Αποθηκεύονται σε ξύλινα δοχεία ή σε σωρούς, σε καλά 

αεριζόμενους χώρους για να αποφευχθεί η ζύμωση 

Παραγωγή και επεξεργασία 

     Το λάδι παράγεται στα ελαιουργεία, με ψυχρή ή θερμή συμπίεση καρπού ελιάς. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, στη συνέχεια γίνεται φιλτράρισμα με διηθητικά μέσα. 

     Τα σύγχρονα ελαιουργεία είναι ανεξάρτητες βιομηχανίες οι οποίες διαθέτουν άφθονο 

νερό για τον καθαρισμό και την επεξεργασία των ελιών. Οι διάφοροι χώροι του 

ελαιουργείου αερίζονται καλά, είναι στεγνοί και έχουν θερμική μόνωση. Υπάρχουν, 

ωστόσο, ορισμένα μικρά ελαιουργεία προσαρτημένα στα αγροκτήματα, όπου η επεξεργασία 

http://el.wikipedia.org/wiki/Λάδι
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελιά
http://el.wikipedia.org/wiki/Μεσογειακή_διατροφή
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μονοακόρεστα_λιπαρά&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Ζύμωση
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ελαιουργείο&action=edit&redlink=1
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γίνεται με τα παραδοσιακά συστήματα• οι αγρότες τα ονομάζουν λιαρούβια ή λιοτρίβια. 

     Στα ελαιουργεία η επεξεργασία αρχίζει με το ζύγισμα, τον διαχωρισμό και το πλύσιμο 

των ελιών. Οι ελιές, που έχουν τοποθετηθεί σε ξύλινα τελάρα μεταφέρονται με 

αναβατόρια σε μια μεγάλη λεκάνη η οποία βρίσκεται σε ένα ύψωμα του ελαιουργείου. Από 

εκεί πέφτουν με χοανοειδείς αγωγούς στο ελαιοτριβείο, που αποτελείται από θραυστήρες 

ή μυλόλιθους. Μετά την πρώτη σύνθλιψη και έκθλιψη εξάγεται το πρώτο λάδι και 

παραμένει ο ελαιοπολτός. Ο ελαιοπολτός μεταφέρεται σε ένα δεύτερο ελαιοπιεστήριο 

(πίεση με ανερχόμενο κύλινδρο), από το οποίο εξάγεται το δεύτερο λάδι. Τέλος, 

πραγματοποιείται μια τρίτη έκθλιψη, από την οποία συγκεντρώνονται σε λεκάνες τα 

υπολείμματα του ελαιοκάρπου (πυρήνα ή ελαιοπλακούντες). Στη συνέχεια, η πυρήνα 

διοχετεύεται σε λέβητες, όπου αναδεύεται και θερμαίνεται έως τους 80-90 βαθμούς 

Κελσίου. 

     Στο στάδιο αυτό, με τη βοήθεια ισχυρών υδραυλικών πιεστηρίων, εξάγεται και άλλο 

λάδι από τους ελαιοπλακούντες (πυρήνα), το οποίο καθορίζεται από το ίζημα (μούργα) με 

αυτόματο διαχωρισμό μέσα σε δεξαμενές (λίμπες, υπολήναια) και, κατόπιν, σε 

ταχύστροφους φυγοκεντρικούς ελαιοδιαχωριστήρες. Στα ελαιουργεία υπάρχουν επίσης 

δεξαμενές όπου συγκεντρώνονται οι μούργες και τα νερά του πλυσίματος των ελιών. 

Αυτά, αφού παραμείνουν στις δεξαμενές περίπου για 20 ημέρες, περνούν από 

φυγοκεντρικό διαχωριστήρα και δίνουν πυρηνέλαια που είναι κατάλληλα για την 

παρασκευή σαπουνιών. Τα υγρά υπολείμματα (κατσίγαρος) αποξηραίνονται και 

χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, ως νομή ζώων ή ως καύσιμη ύλη. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση συσπειρώνονται με πίσσα σε κύβους, σε θερμοκρασία 70 βαθμών κελσίου. 

     Ανάλογα με τον τύπο του μηχανικού εξοπλισμού, το σύστημα επεξεργασίας, την 

ποιότητα και την εποχή της συγκομιδής των ελιών, μπορούν να προκύψουν στα 

ελαιουργεία διαφορετικά δευτερεύοντα προϊόντα ή διαφορετικό λάδι από τις πυρήνες 

(πυρηνέλαιο), από τις ζυμωμένες ελιές, από τα υπολείμματα της σάρκας των καρπών κλπ. 

Τα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στο εμπόριο διακρίνονται σε φυσικά βρώσιμα και σε 

βιομηχανικά. Τα πρώτα διακρίνονται σε αγουρέλαια και σε έλαια πρώτης, δεύτερης ή 

τρίτης ποιότητας. Η μέση απόδοση από 100 κιλά ελιών, που κυμαίνεται ανάλογα με την 

ποιότητα, το έτος και το σύστημα επεξεργασίας, είναι περίπου 15-25 κιλά λάδι, 35-50 

κιλά ελαιοπυρήνα και 35-50 κιλά υπολείμματα. 

Παραγωγές χώρες 

     Οι μεσογειακές χώρες είναι από τους σημαντικότερους παραγωγούς ελαιολάδου στον 

κόσμο, με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία να παράγουν τις μεγαλύτερες 

ποσότητες. Η Ισπανία παράγει μεγαλύτερες ποσότητες ελαιολάδου από τις άλλες δύο, ενώ 

η Ελλάδα παράγει πιο ποιοτικό ελαιόλαδο από τις άλλες δύο μεσογειακές χώρες. 

 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (οξύτητα ≤0,8%) 

 Παρθένο Ελαιόλαδο (οξύτητα ≤2,0%) 

 Ελαιόλαδο Λαμπάντε (οξύτητα >2,0%) (είναι ακατάλληλο για κατανάλωση ως έχει 

και προορίζεται για ραφινάρισμα ή για βιομηχανική χρήση). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Λιοτρίβι
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ελαιοπολτός&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Κλίμακα_Κελσίου
http://el.wikipedia.org/wiki/Πυρηνέλαιο
http://el.wikipedia.org/wiki/Σαπούνι
http://el.wikipedia.org/wiki/Λίπασμα
http://el.wikipedia.org/wiki/Αγουρέλαιο
http://el.wikipedia.org/wiki/Μεσόγειος_θάλασσα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ισπανία
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιταλία
http://el.wikipedia.org/wiki/Ισπανία
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
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ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

    Μας αρέσουν οι ξηροί καρποί; Ποια είναι τα οφέλη τους και πόσα πρέπει να τρώμε; 

Καταρχάς, όλοι οι ξηροί καρποί βοηθούν στην καταπολέμηση των καρδιακών παθήσεων 

και του διαβήτη, μειώνουν την κακή χοληστερίνη και αυξάνουν την καλή ενώ προσφέρουν 

αντιοξειδωτική προστασία στον οργανισμό μας. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι μας 

προσφέρει ο καθένας:  

Αμύγδαλα:  

 Είναι θαυμάσια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων και βιταμίνης Ε (μια χούφτα 

30γρ. αμύγδαλα, αποδίδει 165 θερμίδες, περιέχει 9 γρ. μονοακόρεστων λιπαρών 

οξέων και προμηθεύει το 35% των ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη Ε).  

 Έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένο λίπος.  

 Δεν περιέχουν καθόλου χοληστερόλη.  

 Μειώνουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης. Σε μετά-ανάλυση 7 ερευνών, 

φάνηκε πως τα αμύγδαλα συμβάλλουν στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης, 

χωρίς να μειώνουν την «καλή» HDL χοληστερόλη.  

Φιστίκια:  

 Είναι εξαιρετικές πηγές δύο βιταμινών του συμπλέγματος Β (της νιασίνης και του 

φυλλικού οξέος).  

 Περιέχουν φυτικές στερόλες, ουσίες που σε υψηλά ποσά συμβάλλουν στη μείωση 

της απορρόφησης της χοληστερόλης. Υπενθυμίζεται ότι οι φυτικές στερόλες έχουν 

μπει εδώ και καιρό στη ζωή μας, μέσω του εμπλουτισμού συγκεκριμένων 

τροφίμων(μαργαρινών, γαλακτοκομικών), τα οποία προορίζονται για την μείωση των 

επιπέδων της χοληστερόλης.  

 Βελτιώνουν τα επίπεδα ολικής και HDL χοληστερόλης σε υγιείς ενήλικες.  

 Προσφέρουν σημαντικά αντιοξειδωτικά οφέλη.  

 Τα αράπικα φιστίκια αποδίδουν 160 θερμίδες σε κάθε χούφτα, ενώ τα Αιγίνης 167 

θερμίδες ανά χούφτα.  
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Φουντούκια:  

 Είναι πολύ καλή πηγή διαλυτών φυτικών ινών και μαγγανίου, ενός ιχνοστοιχείου 

που συμμετέχει σε αντιοξειδωτικά συστήματα του οργανισμού μας. Η δράση αυτή 

διαφαίνεται και από επιστημονική μελέτη, που έδειξε πως τα φουντούκια 

συμβάλλουν στην αύξηση της αντιοξειδωτικής δυναμικής του πλάσματος του 

αίματος κατά 20%.  

 Δεν έχουν καθόλου χοληστερόλη.  

 Μια χούφτα φουντούκια αποδίδουν 177 θερμίδες.  

Καρύδια: ! 

 Αποτελούν μία από τις καλύτερες πηγές ω-3 λιπαρών οξέων στη φύση. Μια χούφτα 

καθαρισμένα καρύδια, περιέχουν 2,5 γρ. ω-3 λιπαρών οξέων.  

 Οι πολυφαινόλες των καρυδιών δείχνουν να αναστέλλουν την οξείδωση της LDL 

χοληστερόλης, διαδικασία που αποτελεί πρωταρχικό στάδιο της αθηροσκλήρωσης.  

 Επιπλέον βελτιώνουν τη λειτουργία των ενδοθηλίων των αγγείων. Σχετική μελέτη 

έδειξε πως μια χούφτα καρύδια ημερησίως, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της 

λειτουργίας του ενδοθηλίου των αγγείων.  

 Μια χούφτα (30γρ) καθαρισμένα καρύδια δίνουν 185 θερμίδες.  

Κουκουνάρια:  

 Περιέχουν σημαντικά ποσά βιταμίνης Ε, βιταμίνης Κ και μαγνησίου.  

 Περιέχον το πινολενικό οξύ, που σχετικές έρευνες έδειξαν ότι ίσως διαδραματίζει 

θετικό ρόλο στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, μέσω της δράσης του σε δύο 

ορμόνες που ελέγχουν τον κορεσμό.  

 Δίνουν 190 θερμίδες ανά χούφτα.  

Κολοκυθόσποροι, ηλιόσποροι, κάστανα:  

 Οι κολοκυθόσποροι (πασατέμπος) θεωρείται από τους ανατολικούς λαούς ότι 

περιέχει ουσίες που αποτρέπουν τη μετατροπή ορμονών στον ανδρικό οργανισμό 

και συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στην πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.  

 Οι ηλιόσποροι είναι πλούσιοι σε ιχνοστοιχεία και απαραίτητα στον οργανισμό λιπαρά 

οξέα.  

 Τα κάστανα, αν και δεν εντάσσονται τυπικά στους ξηρούς καρπούς (επειδή δεν 

περιέχουν σχεδόν καθόλου λίπος και έχουν μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά και 

υδατάνθρακες), είναι πλούσια σε βιταμίνη C και συνιστώνται ιδιαίτερα ως σνακ. 

Δύο- τρία μικρά καθαρισμένα κάστανα αποδίδουν 80 θερμίδες.  

Καρύδια τύπου πεκάν:  

 Έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρε!στα λιπαρά οξέα. Επιστημονικά 

στοιχεία, συνηγορούν στο ότι τα καρύδια αυτά μπορεί να συνεισφέρουν στη μείωση 

των επιπέδων της LDL (κακής) χοληστερόλης.  

 Δίνουν 195 θερμίδες ανά χούφτα.  

 Αν και οι καρποί γνωστοί ως Brazilian nut, δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 

των πολύ ωφέλιμων ξηρών καρπών, αξίζει να σημειωθεί πως μόλις ένα τεμάχιο 

Brazilian nut, προμηθεύει τον ανθρώπινο οργανισμό με τριπλάσια ως τετραπλάσια 
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ποσότητα σεληνίου σε σχέση με την ημερήσια συνιστώμενη.  

Μικρές συμβουλές:  

1. Εάν θέλετε να διατηρήσετε το βάρος σας, μπορείτε να τρώτε περίπου μία χούφτα 

ξηρούς καρπούς, 3-4 φορές την εβδομάδα (ανάλογα πάντα τον οργανισμό και τις 

ανάγκες του), υπολογίζοντας όμως τις θερμίδες αυτές στο σύνολο των ημερήσιων 

θερμίδων σας.  

2. Σε δίαιτες αδυνατίσματος, μπορούν να χρησιμοποιούνται ξηροί καρποί, αλλά το 

μέτρο της μίας χουφτίτσας πρέπει να τηρείται αυστηρά και να μην τρώμε όλο το 

σακουλάκι! Επίσης στην περίπτωση κατανάλωσης τους θα πρέπει να αφαιρούνται 

ισοδύναμα λίπους από το διαιτολόγιο.  

3. Μπορείτε να καταναλώνετε ξηρούς καρπούς ως ενδιάμεσο σνακ, να τους βάζετε σε 

σαλάτες (π.χ κουκουνάρια ή καρύδια ή ξεφλουδισμένα αμύγδαλα, με φρέσκια ρόκα, 

μαρούλι ή σπανάκι) ή να τους προσθέσετε στα δημητριακά πρωινού ή στο γιαούρτι.  

4. Να προτιμάτε να αγοράζετε τους ξηρούς καρπούς με το περίβλημά τους και να τους 

καθαρίζετε ή τουλάχιστον να τους αγοράζετε όσο το δυνατόν πιο φρέσκους, γιατί 

τα λιπαρά τους οξειδώνονται κι ταγκίζουν με την έκθεση στις περιβαλλοντικές 

συνθήκες και με το χρόνο.  

5. Καλό θα είναι να αποφεύγετε τους αλατισμένους, καβουρδισμένους και τους 

καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, γιατί αυτές οι διαδικασίες επεξεργασίας 

αλλοιώνουν κατά πολύ τις ευεργετικές τους ιδιότητες! 

 
 

                                                ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 

     Τα βιολογικά προϊόντα είναι το αποτέλεσμα της καλλιέργειας της γης χωρίς χημικά 

λιπάσματα, παρασιτοκτόνα και τοξικά φυτοφάρμακα. Η καταπολέμηση των ασθενειών των 

φυτών καθώς και η λίπανση του εδάφους γίνονται με φυσικές μεθόδους και οργανικά 

εφόδια. Η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων στηρίζεται στις γνώσεις του παραδοσιακού 

αγρότη και στην αναζήτηση της επιστήμης για υγιεινές λύσεις. Στην βιολογική 

κτηνοτροφία δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά και ορμόνες. 

     Οι τοξικές ουσίες συγκεντρώνονται στα συμβατικά τρόφιμα και μέσα από το φαγητό 

φτάνουν στον οργανισμό μας. Τα βιολογικά προιόντα περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό 

στην σύνθεση τους, μεγαλύτερα ποσοστά πρωτεϊνών, μεταλλικών αλάτων, ενζύμων και 

βιταμινών. Επίσης δεν περιέχουν συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσης, τεχνητά χρώματα και 

αρώματα. Ο φυσικός τρόπος παραγωγής συμβάλλει στο να έχουν πολύ καλύτερη γεύση και 

άρωμα από τα αντίστοιχα συμβατικά. 
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ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

      Με τον όρο τροφική αλυσίδα χαρακτηρίζεται γενικά η ακολουθία της μεταφοράς ύλης 

και ενέργειας από οργανισμό σε οργανισμό με τη μορφή τροφής. Πρόκειται δηλαδή για 

ακολουθία (αλυσίδα) οργανισμών, που υφίσταται σε κάθε οικοσύστημα, όπου οι επόμενοι (ή 

ανώτε

ροι) 

τρέφον

ται 

από 

τους 

προηγ

ούμενο

υς. 

      
 

 

     

Κάθε 

κρίκος 

ή 

στάδιο 

μιας 

τροφικ

ής 

αλυσίδ

ας ονομάζεται τροφικό επίπεδο. Η σχετική αξία της ενέργειας σε κάθε τροφικό επίπεδο 

συχνά εκτιμάται ως κατασκευή οικολογικών πυραμίδων. Στη πράξη όμως τόσο απλά 

συστήματα σπάνια υπάρχουν και οι τροφολικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών συνηθέστερα 

συνιστούν ένα εκτεταμένο δίκτυο τροφής, πέραν του ενός τύπου ζώου ή φυτού.  

     Συνέπεια αυτού είναι ότι οι τροφικές αλυσίδες διασυνδέονται τοπικά σ΄ ένα τροφικό 

δίκτυο που περιλαμβάνει διάφορους τύπους τροφής των οργανισμών. Για το λόγο αυτό 

σήμερα προτιμάται να γίνεται λόγος για τροφικό πλέγμα παρά για τροφική αλυσίδα. Έτσι η 

πολυπλοκότητα του τροφικού δικτύου ποικίλλει τόσο μέσα στο ίδιο το οικοσύστημα όσο και 

μεταξύ των διαφόρων οικοσυστημάτων. 
 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ύλη
http://el.wikipedia.org/wiki/Ενέργεια
http://el.wikipedia.org/wiki/Τροφή
http://el.wikipedia.org/wiki/Οικοσύστημα
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Τροφικό_επίπεδο&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Οικολογική_πυραμίδα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Ζώο
http://el.wikipedia.org/wiki/Φυτό
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Μεταλλαγμένα τρόφιμα: Ποια είναι η αλήθεια; 

Τι ισχύει για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα; Έχετε αναρωτηθεί τι επιπτώσεις μπορούν να 

έχουν στο περιβάλλον; Μήπως τελικά πρέπει να ανησυχούμε;  

  
     Η εξέλιξη της γενετικής επιστήμης συνέβαλε στην παραγωγή τροφίμων και οργανισμών 

με τροποποίηση του γενετικού τους κώδικα. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας 

της γενετικής μηχανικής είναι δυνατή η παραγωγή φυτών και ζώων ή ψαριών με νέες 

ιδιότητες. Τα νέα αυτά χαρακτηριστικά συνήθως αφορούν την ανθεκτικότητα τους σε 

ασθένειες, σε παράσιτα, στην ταχύτητα ανάπτυξής τους, στην εμφάνισή τους ή ακόμα και 

στη γεύση τους. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην ιχθυοκαλλιέργεια και γενικά στη διατροφή σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

     Ωστόσο, η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση μπορεί τελικά να αποβεί καταστροφική... 

Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα είδος σολομού που έχει τροποποιηθεί, για να μεγαλώνει 

πιο γρήγορα. Μπορεί εύκολα το ψάρι αυτό, στη μεταλλαγμένη του μορφή, να εκτοπίσει και 

να θέσει σε κίνδυνο τον υπόλοιπο πληθυσμό των κανονικών ψαριών, διαταράσσοντας έτσι 

την ισορροπία στην τροφική αλυσίδα. Ακόμα, σκεφτείτε τις επιπτώσεις ενός ιού ο οποίος, 

αφού τροποποιηθεί για να ελέγχει τα έντομα, παρουσιάσει συμπεριφορές, που μπορεί να 

αποβούν μοιραίες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

     Η ΕSA (The Ecological Society of America), η Αμερικάνικη οικολογική εταιρεία, 

τονίζει ότι ενώ υπάρχουν οφέλη από αυτή την εξέλιξη, εντούτοις οι κίνδυνοι που 

απορρέουν είναι μεγάλοι. Συνεπώς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικότερα όταν 

πρόκειται για απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον. 

Επιπλέον, οι διαδικασίες ανάπτυξης τέτοιων τροφίμων και οργανισμών πρέπει να 

υπόκεινται σε αυστηρούς και διαφανείς κανόνες της επιστημονικής διαδικασίας. Οι 

επιπτώσεις για το περιβάλλον πρέπει να αναλύονται προσεκτικά και οι διαδικασίες να 

είναι ανοικτές για μελέτη από το κοινό. 

     Όπως καταλαβαίνετε, για τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων τροφίμων υπάρχει 

λόγος και αντίλογος. Αυτόν και σας καταθέτουμε... 

Οφέλη γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

1. Προϊόντα φυτικής προέλευσης 

 Μείωση χρόνου ωρίμανσης των φυτών ή δέντρων που τα παράγουν. 
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 Αυξημένη ανθεκτικότητα σε ασθένειες και βλαβερούς οργανισμούς. 

 Λιγότερη χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων. 

2. Προϊόντα ζωικής προέλευσης 

 Αυξημένη αντίσταση σε ασθένειες, αύξηση της πολλαπλασιασμού. 

 Μεγαλύτερη παραγωγή κρέατος, αυγών και γάλακτος. 

3. Οφέλη για το περιβάλλον 

 Λιγότερη χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας. 

4. Οφέλη για τον  πληθυσμό 

 Αυξημένη παραγωγή τροφίμων για τον αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό της γης. 

 Αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας και του υποσιτισμού, που μαστίζει 

σήμερα ένα πολύ μεγάλο αριθμό χωρών παγκοσμίως. 

  
Κίνδυνοι γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

1. Ασφάλεια 

 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Μεταφορά αλλεργιών, δημιουργία ανθεκτικών 

μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά, πιθανότητα για άγνωστες επιδράσεις που 

μπορούν να έχουν σχέση με καρκίνο ή άλλες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

 Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Ανεπιθύμητη μεταφορά γενετικά τροποποιημένων 

χαρακτηριστικών σε άλλους οργανισμούς με φυσικούς τρόπους, απώλεια του 

πλούτου της βιολογικής διαφοροποίησης στο φυτικό και ζωικό βασίλειο, άγνωστες 

επιδράσεις σε μικρόβια ή άλλους μικροοργανισμούς του εδάφους. 

2. Προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων 

 Υπάρχει ο κίνδυνος μερικές πολυεθνικές εταιρείες να μπορούν να ελέγχουν την 

παγκόσμια παραγωγή τροφίμων λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Αύξηση της εξάρτησης των φτωχότερων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών από 

τις πλουσιότερες και βιομηχανοποιημένες χώρες. 

 Εκμετάλλευση από τις πιο αναπτυγμένες χώρες των φυσικών πόρων άλλων πιο 

αδύνατων χωρών. 

3. Ηθικά προβλήματα 

 Επέμβαση στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και παραβίαση των 
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εσωτερικών αξιών φυσικών οργανισμών. 

 Ανάμειξη γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς οργανισμούς. 

 Αντίθεση για την κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν ζωικά 

γονίδια και αντίστροφα. 

     Κατά γενικό κανόνα η γενετική τροποποίηση των τροφίμων δεν εγκυμονεί 

αποδεδειγμένους κινδύνους για την υγεία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα που να 

υποστηρίζουν ότι τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (ΓΤΤ) έχουν προκαλέσει κάποια 

ασθένεια ή βλάβες σε ανθρώπους. Παρά το γεγονός αυτό, θεωρούμε αναγκαίο το κάθε 

Γενετικά Τροποποιημένο Τρόφιμο να αξιολογείται ανεξάρτητα και σχολαστικά. 

 

            Μεσογειακή Διατροφή 

 
Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να 

περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών 

χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των Επτά Χωρών. (Ιταλία, Ελλάδα, 

Γιουγκοσλαβία).Στη Διεθνή Διάσκεψη για τις Μεσογειακές Διατροφές το 1993 

αποφασίστηκε τι θα θεωρείται υγιεινή, παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή και το 1995 μια 

ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ δημιούργησε την "Πυραμίδα της 

Μεσογειακής Διατροφής". 

 

Η παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή ορίστηκε με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Άφθονες φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, ψωμί/δημητριακά, πατάτες, όσπρια, 

καρποί).  

 Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα  

 Γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι) καθημερινά σε μικρές έως 

μέτριες ποσότητες 

 Ψάρια και πουλερικά σε μικρές έως μέτριες ποσότητες  

 Κόκκινο κρέας σε μικρές ποσότητες 

 Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών που περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. 

Η συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση της Μεσογειακής Διατροφής έχει ως αποτέλεσμα 

αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη και αφετέρου υψηλή 

περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ίνες. 

Τα πλεονεκτήματα: 

 Χάρη στην ποικιλία των τροφών της μεσογειακής διατροφής υπάρχουν 

ανεξάντλητες δυνατότητες. Ένα τρόφιμο μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους όπως για παράδειγμα τα χόρτα που μπορούν να γίνουν 

σαλάτα, γέμιση για πίτα ή συνοδευτικό σε κυρίως πιάτο.  

 Απολαυστική και υγιεινή. Τα όσπρια, τα λαχανικά και τα δημητριακά σε συνδυασμό 

με το ελαιόλαδο και τα μυρωδικά όπως η ρίγανη, το θυμάρι κ.ά. μας προσφέρουν μια 

υγιεινή διατροφή που είναι παράλληλα και ιδιαίτερα νόστιμη.  

 Ασπίδα για την υγεία μας. Είναι πλέον και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι όσοι 

http://el.wikipedia.org/wiki/Φυσιολογία
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Άνσελ_Κις&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μελέτη_των_Επτά_Χωρών&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Σοσιαλιστική_Ομοσπονδιακή_Δημοκρατία_της_Γιουγκοσλαβίας
http://el.wikipedia.org/wiki/Πανεπιστήμιο_Χάρβαρντ
http://el.wikipedia.org/wiki/Φυτικές_ίνες
http://el.wikipedia.org/wiki/Πατάτα
http://el.wikipedia.org/wiki/Όσπρια
http://el.wikipedia.org/wiki/Τυρί
http://el.wikipedia.org/wiki/Γιαούρτι
http://el.wikipedia.org/wiki/Ψάρι
http://el.wikipedia.org/wiki/Κρέας
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελαιόλαδο
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Κορεσμένα_λιπαρά&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Χοληστερόλη
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ακολουθούν μια μεσογειακή διατροφή έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

παρουσιάσουν στεφανιαία νόσο σε σύγκριση με όσους ακολουθούν διαφορετική 

διατροφή. Εκτός όμως από την ευεργετική δράση στην καρδιά, η Μεσογειακή 

διατροφή σχετίζεται με την προστασία από τον ζαχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία 

και από ορισμένες μορφές καρκίνου (π.χ. του παχέος εντέρου). Οι πλούσιες 

φυτικές ίνες των δημητριακών (σύνθετοι υδατάνθρακες) έχουν προστατευτική 

δράση κατά του καρκίνου στο κόλον, στο μαστό, στο ενδομήτριο και στον προστάτη. 

Τα φρούτα και τα λαχανικά, όταν καταναλώνονται σε αφθονία, φαίνεται να έχουν 

αντικαρκινική δράση, όσον αφορά στο πεπτικό σύστημα και σε άλλες μορφές. Οι 

επιστήμονες επισημαίνουν ότι η δράση των συστατικών και τροφών της μεσογειακής 

διατροφής οφείλεται στο συνδυασμό τους και όχι σε μεμονωμένη κατανάλωση.  

 Η αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν σε αφθονία στα συστατικά της 

μεσογειακής διατροφής (βιταμίνες Α, Ε, και C, το β-καροτένιο και τα φλαβονοειδή 

(όπως ο φαινόλες του κρασιού), τα φαινολικά οξέα (των φρούτων, των λαχανικών 

και του ελαιόλαδου)  καταπολεμούν την οξείδωση / γήρανση των κυττάρων. Αυτό 

είναι και τα βασικό μυστικό της μεσογειακής διατροφής το οποίο επηρεάζει την 

μακροβιότητα.  

Τρώτε ό,τι φυσικό και έγχρωμο ομορφαίνει το πιάτο σας. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


