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Χρονικό του Αριστοτέλη

Βέρα Μίου
Φαρμακοποιός 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, το περι-
οδικό όλων των κυπρίων φαρμακοποιών είναι 
και πάλιν στα χέρια σας, για να σας ενημερώσει 
για ακόμη μία φορά τις εξελίξεις στην ιατρική 
και φαρμακευτική επιστήμη, αλλά και για τα 
φαρμακευτικά δρώμενα του νησιού μας.

Το Δ.Σ του Συλλόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ διορ-
γάνωσε με επιτυχία, στις 7 Απριλίου 2013, την 
14η Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα «Ιογενείς 
Βακτηριακές Λοιμώξεις του Αναπνευστικού 
Συστήματος» με ομιλήτρια τη Dr Έφη Μυ-
λωνάκη Χαραλάμπους MD, PhD, διδάκτωρ 
ΑΠΘ, τέως Επιμε-
λήτρια Α΄ Πνευμο-
νολογικής Κλινικής 
Γενικού Νοσοκομεί-
ου Γ. Παπανικολά-
ου Θεσσαλονίκης. 
Η Ημερίδα πραγ-
ματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Crowne 
Plaza στη Λεμεσό. 
Μέσα από τη στήλη 
αυτή μου δίνεται η 
ευκαιρία για ακόμη 
μία φορά την  Dr 
Μυλωνάκη για την τόσο ενδιαφέρουσα διάλεξη 
της , όπως επίσης και την εταιρία Mundipharma 
Pharmaceutical Ltd που για ακόμη μία φορά 
ήταν χορηγός της όλης εκδήλωσης.

Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών μας 
είναι εξίσου σημαντικός για το Δ.Σ του συλλό-
γου μας. Γι αυτό στις 30 &31 Μαρτίου 2013, δι-
οργάνωσε  τριήμερη εκδρομή στη Δρούσεια, στο 
ξενοδοχείο Droussia Highs. Η συμμετοχή  των 
φαρμακοποιών – μελών  του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  
και  όχι μόνον ήταν μικρή αλλά ικανοποιητική 

για να περάσουμε  πολύ ωραία. Μας δόθηκε η 
ευκαιρία να επισκεφθούμε, όμορφα και πολύ 
γραφικά χωριά της επαρχίας Πάφου, όπως 
Σίμου, Φύτη, Λυσός, Ίννια, Κάθηκας, Λουτρά 
της Αφροδίτης, Γεφύρι του Σκάρφου. Μαζί 
μας είχαμε την τιμή να έχουμε συνταξιδιώτη 
τον  αγαπητό καθηγητή της Φαρμακευτικής του 
πανεπιστημίου Frederick, κ. Πάνο Κουρουνάκη 
και τη σύζυγό του κα Λυγερή  Χατζηπέτρου 
Κουρουνάκη. Περάσαμε πολύ όμορφα.

Επειδή ο Σύλλογος  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ποτέ δεν 
σταματά  να αγωνίζεται για την επίτευξη των 

στόχων του, διοργα-
νώνει και φέτος στις 
αρχές Ιουνίου επι-
στημονική ημερίδα. 
Η 15η Ημερίδα θα 
έχει 2 ομιλητές.

Ο επίκουρος κα-
θηγητής της Φαρ-
μακευτικής Σχολής  
του Πανεπιστημίου 
Πατρών κος Κων-
σταντίνος Πουλλάς, 
θα μας μιλήσει για 

τις Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων με Φάρμακα 
και Τρόφιμα.

Ο δεύτερος ομιλητής θα είναι ο επίκουρος 
καθηγητής της Φαρμακευτικής Σχολής  του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δρ Χρίστος Πέτρου, 
με θέμα Φάρμακα στο περιβάλλον- Γνώση και 
Διαχείριση Κινδύνων.

Η επιστημονική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα διαλέξεων του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας  και η  ακριβής ημερομηνία δι-
εξαγωγής θα μας σταλεί με την πρόσκληση 
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ταχυδρομικά.

Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 στις 7.30μ.μ θα 

πραγματοποιηθεί  στο Blueberry café στη Λεμε-
σό, η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Καλούνται όλα 
τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν.

Η ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ 

ΕΓΚΛΩΒΙΖΕΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πολύ κοινό και επαναλαμβανόμενο
πρόβλημα, που ταλαιπωρεί σοβαρά πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει,
όμως, ένα νέο υπακτικό που μπορεί να βοηθήσει, το Molaxole,
με δραστική ουσία την πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 (macrogol).

Το 2005, το Αμερικανικό Κολλέγιο Γαστρεντερολογίας ανασκόπησε
όλη την υπάρχουσα κλινική έρευνα για υπακτικά που είχε
δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα. Το macrogol ήταν η μόνη
υπακτική ουσία που εξασφάλισε “σύσταση Α και τεκμηρίωση 1”,
που ήταν η υψηλότερη αξιολόγηση που δόθηκε.

    Το macrogol έχει την υψηλότερη αξιολόγηση υπακτικού1

    Γραμμική δοσολογία που ρυθμίζεται ανάλογα με την ανταπόκριση
    Οσμωτικός μηχανισμός δράσης, που συγκρατεί το νερό στο παχύ
    έντερο

1. Ramkumar D et al. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: Systematic review. Am J Gastroenterology 2005;100:936–971

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για πόσιμο διάλυμα. Λευκή κρυσταλλική κόνις ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Για τη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότητας. Για την αντιμετώπιση της ενσφήνωσης κοπράνων, η οποία ορίζεται 
ως ανθεκτική στη θεραπεία δυσκοιλιότητα, με πλήρωση του ορθού εντέρου και/ ή του κόλον με κόπρανα, η οποία έχει επιβεβαιωθεί με φυσική εξέταση της κοιλιακής χώρας και του ορθού εντέρου. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Χρόνια δυσκοιλιότητα: Ενήλικες: 1-3 φακελλίσκοι ημερησίως σε διαιρεμένες δόσεις. Η συνήθης δόση για τους περισσότερους ασθενείς είναι 1-2 φακελλίσκοι ημερησίως. Ανάλογα με την ανταπόκριση του 
κάθε ατόμου μπορεί να απαιτηθούν 3 φακελλίσκοι ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας για τη δυσκοιλιότητα συνήθως δεν υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες, αν και η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί αν αυτό απαιτείται.
Για παρατεταμένη χρήση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση. Παιδιά: Δε συνιστάται για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Ενσφήνωση κοπράνων: Ενήλικες: 8 φακελλίσκοι ημερησίως, οι οποίοι πρέπει να καταναλωθούν εντός 6 ωρών. 
Η διάρκεια της θεραπείας για την ενσφήνωση κοπράνων συνήθως δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες. Παιδιά: Δε συνιστάται για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Χορήγηση: Κάθε φακελλίσκος πρέπει να διαλύεται σε 125 ml νερό. Για χρήση στην ενσφήνωση κοπράνων 8 
φακελλίσκοι μπορούν να διαλυθούν σε 1 λίτρο νερού. Ασθενείς με εξασθενημένη καρδιαγγειακή λειτουργία: Για τη θεραπεία της ενσφήνωσης κοπράνων η δόση πρέπει να διαιρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην λαμβάνονται περισσότεροι από δύο φακελλίσκοι μέσα 
σε μια ώρα. Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια: Δεν απαιτείται αλλαγή της δοσολογίας για τη θεραπεία είτε της δυσκοιλιότητας ή της ενσφήνωσης κοπράνων. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Διάτρηση εντέρου ή απόφραξη που οφείλεται σε δομικές ή λειτουργικές δυσλειτουργίες 
του εντερικού τοιχώματος, ειλεός, σοβαρές φλεγμονώδεις κατάστάσεις του εντερικού σωλήνα, όπως νόσος του Crohn και ελκώδης κολίτιδα και τοξικό μεγάκολο. Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:Αν η καθημερινή χρήση καθαρτικών είναι απαραίτητη, η αιτία της δυσκοιλιότητας θα πρέπει να διερευνηθεί. Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν αυτό το παρασκεύασμα πρέπει να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια εάν δεν υπάρξει βελτίωση 
μετά από δύο εβδομάδες θεραπεία. Η μακροχρόνια χρήση μπορεί να είναι απαραίτητη στη σοβαρή χρόνια δυσκοιλιότητα ή στην  ανθεκτική στη θεραπεία δυσκοιλιότητα, που οφείλεται π.χ. σε σκλήρυνση κατά πλάκας ή στη νόσο του Parkinson, ή σε δυσκοιλιότητα 
που προκαλείται από φάρμακα, ιδιαίτερα τα οπιοειδή ή τα αντιμουσκαρινικά προϊόντα. Αν οι ασθενείς αναπτύξουν κάποιο σύμπτωμα που να υποδεικνύει μεταβολή των υγρών/ηλεκτρολυτών (π.χ. οίδημα, δύσπνοια, αυξανόμενη κόπωση, αφυδάτωση, καρδιακή 
ανεπάρκεια) το Molaxole πρέπει να διακόπτεται άμεσα και να μετρώνται οι ηλεκτρολύτες, και κάθε διαταραχή πρέπει να θεραπεύεται κατάλληλα. Δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία για τη χρήση του Molaxole σε παιδιά, συνεπώς δε συνιστάται. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ: Δεν έχουν αναφερθεί κλινικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. KΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ: Κύηση: Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του Molaxole κατά τη διάρκεια 
της κύησης και της γαλουχίας και για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν κρίνεται απαραίτητο από το γιατρό. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ: Δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 
μηχανών. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφονται παρακάτω κατά οργανικό σύστημα και συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: Πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως 1<10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως 1<100), σπάνιες (≥1/10.000 
έως 1<1.000), πολύ σπάνιες (1<10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αυτές από το γαστρεντερικό σύστημα. Γαστρεντερικές διαταραχές. Συχνές (>1/100 έως < 1/10): Γαστρική 
διαστολή, ναυτία. Στομαχικό άλγος και κράμπες, βορβορυγμός. Μετεωρισμός. Διάρροια. Έμετος. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δε μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία): Αγγειοοίδημα και 
αναφυλακτική καταπληξία. Αλλεργικές αντιδράσεις π.χ. δερματικές αντιδράσεις, ρινίτιδα. ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Ο σοβαρός πόνος ή η διάταση μπορούν να θεραπευτούν με ρινογαστρική αναρρόφηση. Η εκτεταμένη απώλεια υγρών που προκαλείται από τη διάρροια ή 
τον έμετο μπορεί να απαιτήσει διόρθωση των διαταραχών των ηλεκτρολυτών. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Η πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 δρα δια της ωσμωτικής δράσης της στο έντερο, η οποία επιφέρει καθαρτική δράση. Η πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 αυξάνει 
τον όγκο των κοπράνων γεγονός που προκαλεί κινητικότητα στο κόλον μέσω νευρομυϊκών οδών. Οι φυσιολογικές συνέπειες είναι η βελτιωμένη προωστική μεταφορά των μαλακωμένων κοπράνων στο κόλον και η διευκόλυνση στην αφόδευση. Οι ηλεκτρολύτες 
σε συνδυασμό με τη πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 ανταλλάσσονται κατά μήκος του εντερικού φραγμού (βλεννογόνος) με ηλεκτρολύτες του ορού και εκκρίνονται στο νερό των κοπράνων χωρίς καθαρό κέρδος ή απώλεια νατρίου, καλίου ή νερού. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 
2 χρόνια. Φυλάσσετε το ανασυσταμένο διάλυμα σε ψυγείο (2oC-8oC) και απορρίψτε οποιαδήποτε ποσότητα διαλύματος δεν έχει χρησιμοποιηθεί εντός 6 ωρών. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
για να προστατεύεται από την υγρασία. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: MEDA PHARMACEUTICALS A.E., Ευρυτανίας 3, 152 31 Χαλάνδρι, Ελλάδα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 20659 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 28 Ιουνίου 2010



Η ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ 

ΕΓΚΛΩΒΙΖΕΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πολύ κοινό και επαναλαμβανόμενο
πρόβλημα, που ταλαιπωρεί σοβαρά πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει,
όμως, ένα νέο υπακτικό που μπορεί να βοηθήσει, το Molaxole,
με δραστική ουσία την πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 (macrogol).

Το 2005, το Αμερικανικό Κολλέγιο Γαστρεντερολογίας ανασκόπησε
όλη την υπάρχουσα κλινική έρευνα για υπακτικά που είχε
δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα. Το macrogol ήταν η μόνη
υπακτική ουσία που εξασφάλισε “σύσταση Α και τεκμηρίωση 1”,
που ήταν η υψηλότερη αξιολόγηση που δόθηκε.

    Το macrogol έχει την υψηλότερη αξιολόγηση υπακτικού1

    Γραμμική δοσολογία που ρυθμίζεται ανάλογα με την ανταπόκριση
    Οσμωτικός μηχανισμός δράσης, που συγκρατεί το νερό στο παχύ
    έντερο

1. Ramkumar D et al. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: Systematic review. Am J Gastroenterology 2005;100:936–971

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για πόσιμο διάλυμα. Λευκή κρυσταλλική κόνις ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Για τη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότητας. Για την αντιμετώπιση της ενσφήνωσης κοπράνων, η οποία ορίζεται 
ως ανθεκτική στη θεραπεία δυσκοιλιότητα, με πλήρωση του ορθού εντέρου και/ ή του κόλον με κόπρανα, η οποία έχει επιβεβαιωθεί με φυσική εξέταση της κοιλιακής χώρας και του ορθού εντέρου. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Χρόνια δυσκοιλιότητα: Ενήλικες: 1-3 φακελλίσκοι ημερησίως σε διαιρεμένες δόσεις. Η συνήθης δόση για τους περισσότερους ασθενείς είναι 1-2 φακελλίσκοι ημερησίως. Ανάλογα με την ανταπόκριση του 
κάθε ατόμου μπορεί να απαιτηθούν 3 φακελλίσκοι ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας για τη δυσκοιλιότητα συνήθως δεν υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες, αν και η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί αν αυτό απαιτείται.
Για παρατεταμένη χρήση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση. Παιδιά: Δε συνιστάται για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Ενσφήνωση κοπράνων: Ενήλικες: 8 φακελλίσκοι ημερησίως, οι οποίοι πρέπει να καταναλωθούν εντός 6 ωρών. 
Η διάρκεια της θεραπείας για την ενσφήνωση κοπράνων συνήθως δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες. Παιδιά: Δε συνιστάται για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Χορήγηση: Κάθε φακελλίσκος πρέπει να διαλύεται σε 125 ml νερό. Για χρήση στην ενσφήνωση κοπράνων 8 
φακελλίσκοι μπορούν να διαλυθούν σε 1 λίτρο νερού. Ασθενείς με εξασθενημένη καρδιαγγειακή λειτουργία: Για τη θεραπεία της ενσφήνωσης κοπράνων η δόση πρέπει να διαιρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην λαμβάνονται περισσότεροι από δύο φακελλίσκοι μέσα 
σε μια ώρα. Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια: Δεν απαιτείται αλλαγή της δοσολογίας για τη θεραπεία είτε της δυσκοιλιότητας ή της ενσφήνωσης κοπράνων. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Διάτρηση εντέρου ή απόφραξη που οφείλεται σε δομικές ή λειτουργικές δυσλειτουργίες 
του εντερικού τοιχώματος, ειλεός, σοβαρές φλεγμονώδεις κατάστάσεις του εντερικού σωλήνα, όπως νόσος του Crohn και ελκώδης κολίτιδα και τοξικό μεγάκολο. Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:Αν η καθημερινή χρήση καθαρτικών είναι απαραίτητη, η αιτία της δυσκοιλιότητας θα πρέπει να διερευνηθεί. Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν αυτό το παρασκεύασμα πρέπει να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια εάν δεν υπάρξει βελτίωση 
μετά από δύο εβδομάδες θεραπεία. Η μακροχρόνια χρήση μπορεί να είναι απαραίτητη στη σοβαρή χρόνια δυσκοιλιότητα ή στην  ανθεκτική στη θεραπεία δυσκοιλιότητα, που οφείλεται π.χ. σε σκλήρυνση κατά πλάκας ή στη νόσο του Parkinson, ή σε δυσκοιλιότητα 
που προκαλείται από φάρμακα, ιδιαίτερα τα οπιοειδή ή τα αντιμουσκαρινικά προϊόντα. Αν οι ασθενείς αναπτύξουν κάποιο σύμπτωμα που να υποδεικνύει μεταβολή των υγρών/ηλεκτρολυτών (π.χ. οίδημα, δύσπνοια, αυξανόμενη κόπωση, αφυδάτωση, καρδιακή 
ανεπάρκεια) το Molaxole πρέπει να διακόπτεται άμεσα και να μετρώνται οι ηλεκτρολύτες, και κάθε διαταραχή πρέπει να θεραπεύεται κατάλληλα. Δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία για τη χρήση του Molaxole σε παιδιά, συνεπώς δε συνιστάται. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ: Δεν έχουν αναφερθεί κλινικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. KΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ: Κύηση: Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του Molaxole κατά τη διάρκεια 
της κύησης και της γαλουχίας και για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν κρίνεται απαραίτητο από το γιατρό. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ: Δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 
μηχανών. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφονται παρακάτω κατά οργανικό σύστημα και συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: Πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως 1<10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως 1<100), σπάνιες (≥1/10.000 
έως 1<1.000), πολύ σπάνιες (1<10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αυτές από το γαστρεντερικό σύστημα. Γαστρεντερικές διαταραχές. Συχνές (>1/100 έως < 1/10): Γαστρική 
διαστολή, ναυτία. Στομαχικό άλγος και κράμπες, βορβορυγμός. Μετεωρισμός. Διάρροια. Έμετος. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δε μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία): Αγγειοοίδημα και 
αναφυλακτική καταπληξία. Αλλεργικές αντιδράσεις π.χ. δερματικές αντιδράσεις, ρινίτιδα. ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Ο σοβαρός πόνος ή η διάταση μπορούν να θεραπευτούν με ρινογαστρική αναρρόφηση. Η εκτεταμένη απώλεια υγρών που προκαλείται από τη διάρροια ή 
τον έμετο μπορεί να απαιτήσει διόρθωση των διαταραχών των ηλεκτρολυτών. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Η πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 δρα δια της ωσμωτικής δράσης της στο έντερο, η οποία επιφέρει καθαρτική δράση. Η πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 αυξάνει 
τον όγκο των κοπράνων γεγονός που προκαλεί κινητικότητα στο κόλον μέσω νευρομυϊκών οδών. Οι φυσιολογικές συνέπειες είναι η βελτιωμένη προωστική μεταφορά των μαλακωμένων κοπράνων στο κόλον και η διευκόλυνση στην αφόδευση. Οι ηλεκτρολύτες 
σε συνδυασμό με τη πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 ανταλλάσσονται κατά μήκος του εντερικού φραγμού (βλεννογόνος) με ηλεκτρολύτες του ορού και εκκρίνονται στο νερό των κοπράνων χωρίς καθαρό κέρδος ή απώλεια νατρίου, καλίου ή νερού. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 
2 χρόνια. Φυλάσσετε το ανασυσταμένο διάλυμα σε ψυγείο (2oC-8oC) και απορρίψτε οποιαδήποτε ποσότητα διαλύματος δεν έχει χρησιμοποιηθεί εντός 6 ωρών. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
για να προστατεύεται από την υγρασία. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: MEDA PHARMACEUTICALS A.E., Ευρυτανίας 3, 152 31 Χαλάνδρι, Ελλάδα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 20659 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 28 Ιουνίου 2010
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Δραστηριότητες Φαρμακοποιών

Γιάννα Αγγελοπούλου
Φαρμακοποιός 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι σας χαιρετώ!
Νομίσατε ότι σας ξεχάσαμε; Όχι βέβαια! Απλά 
λόγω κρίσης γενικά, το περιοδικό μας από εξα-
μηνιαίο τείνει να γίνει χρονιαίο. Επιτρέψτε μου 
να ευχαριστήσω και εγώ από την στήλη μου, τις 
φαρμακευτικές εταιρείες που εξακολουθούν να 
βρίσκονται δίπλα μας και μας στηρίζουν.

Πολλές οι εκδηλώσεις και επιστημονικές πα-
ρουσιάσεις που έγιναν για μας τη χρονιά που 
μας πέρασε.
• Η εταιρεία M.P.Michaelides στις 6 Φεβρου-

αρίου ’13 διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα 
«Το φαρμακείο αντιμέτωπο με τις προκλήσεις 
του σήμερα». Ομιλητές: Τόλης Γιακουμάκης 
Scientific & training Manager DCA Hellas, 
Αλέξανδρος Δεληκούρας, Σύμβουλος Επι-
χειρήσεων, Πάνης Κοροπούλης, Εμπορικός 
Διευθυντής και Ανδρέας Λαλιώτης, Key 
Account Manager Κύπρου. Η εκδήλωση 
έγινε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
στη Λ/σία και ακολούθησε κοκτέιλ.

• Η εταιρεία GlaxoSmithKleine, έκανε επι-
στημονική ενημέρωση με θέμα: «Εποχιακές 
Αλλεργίες». Ομιλητής ο Δρ. Νικόλας Νικο-
λάου, MD Mphil PhD Παιδίατρος Αλλερ-
γιολόγος, Διδάκτωρ Παιδο-αλλεργιολογίας 
University of Manchester UK. Η ενημέρωση 
έγινε στις 27 Μαρτίου ’13 στο ξενοδοχείο 
Κούρειο στην Λεμεσό. Ακολούθησε γεύμα.

• Η εταιρεία Theophanides Optical House Ltd 
έκανε παρουσίαση των προϊόντων φροντί-
δας φακών της Bausch&Lomb στον Χαρου-
πόμυλο Λανίτη στην Λεμεσό στις 29 Μαρτί-
ου 2013. Ομιλητής ο κ. Κυριάκος Κισκήρας 
Bausch&Lomb Vision Care Professional 
Relations Manager Greece/Cyprus. Μετά 
την παρουσίαση ακολούθησε δείπνο.

• Ο Σύλλογος «Αριστοτέλης» διοργάνωσε 
εκδρομή στην Δρούσια της Πάφου το Σαβ-
βατοκυρίακο 30-31 Μαρτίου. Μαζί μας ήταν 
και ο αγαπητός μας καθηγητής κ.Κουρου-
νάκης με την σύζυγο του. Επισκεφτήκαμε 
αρκετά χωριά στην γύρω περιοχή, απολαύ-
σαμε την ύπαιθρο και περάσαμε υπέροχα. 

• Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φαρμακοποιών 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 
πραγματοποίησε την 14η Επιστημονική Ημε-
ρίδα του  στις 7 Απριλίου 2013 με θέματα: 
«Ιογενείς Λοιμώξεις του Αναπνευστικού Συ-
στήματος» και «Βακτηριακές Λοιμώξεις του 
Αναπνευστικού Συστήματος». Ομιλήτρια η 
Δρ. Έφη Μυλωνάκη Χαραλάμπους MD, 
PhD, Διδάκτωρ ΑΠΘ, τέως Επιμελήτρια Α’ 
Πνευμονολογικής Κλινικής Γενικού Νοσο-

κομείου Γ. Παπανικολάου Θεσ/νίκης. Η 
ημερίδα έγινε στο ξενοδοχείο Crowne Plaza 
στην Λεμεσό με ικανοποιητική συμμετοχή 
συναδέλφων τους οποίους και ευχαριστού-
με ιδιαιτέρως που τιμούν με την παρουσία 
τους τις προσπάθειές μας. Εδώ πρέπει να 
τονίσω ότι η όλη εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε με την ευγενή και διαχρονική χορηγία 
της εταιρείας Mundipharma Ph Ltd.
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• H MSD Κύπρου παρουσίασε το θέμα: «Η 
αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας και της 
κνίδωσης: ειδική αναφορά στο Aerius (δεσλο-
ραταδίνη)». Ομιλήτρια η κα. Άντρη Αντρέ-
ου. Η εκδήλωση έγινε στον Χαρουπόμυλο 
Λανίτη στην Λεμεσό στις 24 Απριλίου 2013. 
Ακολούθησε δείπνο. Ανάλογες παρουσιά-
σεις έγιναν και στις άλλες πόλεις.

• Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας και τα 
καλλυντικά NUXE στις 18 Μαϊου στο ξε-
νοδοχείο ΑΛΜΥΡΑ στην Πάφο παρουσί-
ασαν τα φυτικά καλλυντικά της σειράς με 
ειδικό αφιέρωμα στο πρωτοποριακό προϊόν 
Nuxellence. Οι φαρμακοποιοί πέρασαν 
ένα ευχάριστο Σαββατοκυρίακο μεταξύ 
συναδέλφων.

• Η εταιρεία Novagem Ltd σε συνεργασία 
με την εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ διορ-
γάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Στρατηγικοί 
Πυλώνες Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας 
του φαρμακείου σε περίοδο ύφεσης». Η εκδή-
λωση έγινε στον Χαρουπόμυλο Λανίτη στην 
Λεμεσό στις 12 Ιουνίου 2013. Ακολούθησε 
δείπνο.

• Η εταιρεία Lifepharma Ltd μέλος του 
ομίλου εταιρειών Μ.Σ. Ιακωβίδης μας 
έκανε σεμινάριο με τίτλο: «Marketing in 
the pharmacy».  Το σεμινάριο έγινε στις 12 
Ιουνίου 2013 στο Curium Palace Hotel στην 
Λεμεσό με εισηγήτρια την κα. Στέφανη 
Δικαίου. Ακολούθησε κουβέντα και καφές.

• Η εταιρεία Best Life co Ltd έκανε παρου-
σίαση της εταιρείας Natures Aid Ltd στις 4 
Σεπτεμβρίου 2013 στον Χαρουπόμυλο Λα-
νίτη στην Λεμεσό. Την παρουσίαση έκανε 
ο κ.Tim Gaunt, Βιοχημικός, Διατροφολόγος 

και τεχνικός Διευθυντής Πωλήσεων της 
Natures Aid Ltd. Ακολούθησε δεξίωση με 
την ορχήστρα  N-Tyme. 

• Η εταιρεία Γεώργιου Πέτρου ΛΤΔ στις 2 
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 3  σ τ ο  ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο 
Mediterranean Beach Hotel στην Λεμεσό 
έκανε παρουσίαση του Collistar Autumn-
Winter 2013 «NUDE LOOK». Την παρουσί-

αση έκανε η κα. Francesca Stefani, 
Collistrar’s Professional makeup artist and 
Authorised trainer. Οι παρευρισκόμενες 
κυρίες έφυγαν από την παρουσίαση με και-
νούργιες ιδέες και καινούργια τρικ για το 
μακιγιάζ τους.  

• Η φαρμακευτική εταιρεία Boehringer 
Ingelheim και ο Οργανισμός Κώστα Παπα-
έλληνα έκαναν προϊοντική ενημέρωση με 
θέμα: «Πρωτοποριακά ΜΗΣΥΦΑ για κάλυψη 
σύγχρονων αναγκών. Mucosolvan soft Pastilles: 
αντιμετώπιση συμπτωμάτων κρυολογήματος. 
Dulcogas: γρήγορη καταπολέμηση του μετε-
ωρισμού». Ομιλητές οι κύριοι Τουλίτσης 
Ηλίας, Brand Manager Dulcolax και Καλα-
ντζής Φώτης, Brand Manager Mucosolvan. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 6 
Νοεμβρίου 2013 στον Χαρουπόμυλο Λανίτη 
στη Λεμεσό. Ακολούθησε δείπνο.

• Η εταιρεία Novagem Ltd και η Bayer προ-
σφέροντας ένα ευχάριστο Σαββατοκυρίακο, 
διοργάνωσαν ημερίδα αναφορικά με τη: 
«Σύγχρονη Αντιμετώπιση της Στυτικής Δυ-
σλειτουργίας: O ρόλος του Επιστήμονα Φαρ-
μακοποιού». Η ημερίδα έγινε στις 16 Νοεμ-
βρίου 2013 στο ξενοδοχείο Αlexander the 
Great στην Πάφο. Με ένα πρωτότυπο τρόπο 
οι τρεις ομιλητές της ημερίδας μας ανέπτυ-
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ξαν τα θέματα τους κεντρίζοντας έτσι το 
ενδιαφέρον μας και πετυχαίνοντας την 
ενεργό συμμετοχή των παρευρισκομένων 
φαρμακοποιών. Ομιλητές ο Δρ. Κωστής 
Δημήτρης, Ουρολόγος, με θέμα «Στυτική 
Δυσλειτουργία. Η πραγματικότητα στην κα-
θημερινή κλινική πράξη». Ο Δρ. Πέτρος 
Αγαθαγγέλου, Καρδιολόγος, Πρόεδρος 
Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, με θέμα 
«Στυτική Δυσλειτουργία. Το ιατρικό πρόβλη-
μα που υποδιαγιγνώσκεται και οι προεκτά-
σεις». Ο Μάριος Χριστοδούλου Γενικός 
Διευθυντής Novagem με θέμα «Σύγχρονη 
Αντιμετώπιση της Στυτικής Δυσλειτουργίας: 
Ο ρόλος του Επιστήμονα Φαρμακοποιού». 

• Η εταιρεία Lifepharma Ltd μέλος του 
ομίλου εταιρειών Μ. Σ. Ιακωβίδης έκανε 
παρουσίαση με τίτλο: «Ανάπτυξη και Δημι-
ουργία Πωλήσεων Ορθοπεδικών Προϊόντων 
στο Φαρμακείο». Εισηγήτρια η κα. Κωνστα-
ντίνα Ρουσσίδου. Η παρουσίαση έγινε στις 
20 Νοεμβρίου 2013 στο Crowne Plaza Hotel 
στην Λεμεσό.

• Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος 
στις 24 Νοεμβρίου 2013 διοργάνωσε ημερί-
δα με θέμα: «Γενικό σχέδιο Υγείας- Ώρα Μη-
δέν».  Η ημερίδα περιελάμβανε στο πρώτο 
μέρος, καλωσόρισμα απο τον Πρόεδρο του 
Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου,       
κ. Άριστο Πετρίδη, χαιρετισμό από τον Έντι-
μο Υπουργό Υγείας, κ. Πέτρο Πετρίδη και 
τοποθετήσεις απο εκπροσώπους των Κοι-
νοβουλευτικών κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, 
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ και ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ.  Στο δεύτερο μέρος τοποθε-
τήθηκαν οι κ. Ανδρέας Δημητριάδης, Γε-
νικός Διευθυντής-Οργανισμός Ασφάλισης 
Υγείας, κ. Αντώνης Κοντεμενιώτης, Φαρ-
μακοποιός-Υπουργείο Υγείας, κ. Άριστος 
Πετρίδης, πρόεδρος ΠΦΣ. Ακολούθησε 
συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα 
«Γενικό Σχέδιο Υγείας- Ο ρόλος του Φαρμα-
κοποιού». Εισηγητές: Αρτούρος Ισσέγιεκ, 
Θωμάς Αντωνίου, Αυγουστίνος Ποταμίτης, 
Παναγιώτης Τσιατίνης και Άριστος Πετρί-
δης. Αθρόα η συμμετοχή των συναδέλφων 
που αγωνιούν και προβληματίζονται  για το 
μέλλον του επαγγέλματός μας. Εύχομαι να 
πάνε όλα καλά.

Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι.

Μερικές από τις ανωτέρω εκδηλώσεις έγιναν 
και σε άλλες πόλεις. Απλά για να μήν σας κου-
ράζω, δεν τις αναφέρω. Ραντεβού στο επόμενο 
τεύχος.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ  
ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
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Aντιμετώπιση σχετιζόμενης με διφωσφονικά 
οστεονέκρωσης της γνάθου 

         (BRONJ -Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the jaw)

Dr. Ζωή Νικολάου,  
Στοματoγναθοπροσωποχειρουργός

Τα Διφωσφονικά είναι μια ομάδα φαρμάκων 
που επηρεάζουν τον μεταβολισμό των οστών. Η 
χορήγηση τους από το στόμα ενδείκνυται κυρίως 
σε περιπτώσεις πρόληψης και θεραπείας της  
οστεοπόρωσης, αλλά και σε νόσο του Paget, σε 
osteogenesis imperfectα, σε κεντρικούς γιγαντο-
κυτταρικούς όγκους. Ενδοφλεβίως χορηγούνται 
για την αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας 
από κακοήθεια, σε μεταστάσεις στα οστά 
από διάφορα είδη καρκίνου, στην θεραπεία  
πολλαπλού μυελώματος και πρόσφατα έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με οστεοπόρωση.

Χωρίς αμφιβολία επιδρούν θετικά στην ποιότη-
τα ζωής των ασθενών με οστεολυτικές νόσους,  
μειώνοντας τον πόνο και την πιθανότητα παθο-
λογικών καταγμάτων.

Η οστεονέκρωση της γνάθου (BRONJ) η οποία 
σχετίζεται με τη χρήση διφωσφονικών φαρμά-
κων είναι μια επιπλοκή που  παρουσιάζεται 
μόνο στις γνάθους, κατά την οποία παρατηρείται  
νέκρωση  και έκθεση του οστού στη στοματική 
κοιλότητα.

Η πυώδης φλεγμονή και ο πόνος είναι συνη-
θισμένα σε μια χρόνια κατάσταση. Είναι μια 
εξουθενωτική ασθένεια, η οποία είναι συχνά 
ανθεκτική σε θεραπεία.

Μέχρι το 2003 περιπτώσεις οστεονέκρωσης 
στην γνάθο συνδέονταν μόνο με οστεομυελίτιδα 
και οστεοραδιονέκρωση.

Το 2003 οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί 
χειρουργοί  ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν 
και δημοσίευσαν περιπτώσεις έκθεσης και 
νέκρωσης οστού στην γναθοπροσωπική χώρα 
χωρίς τάσεις επούλωσης σε ασθενείς που θερα-
πεύονταν με διφωσφονικά ενδοφλεβίως. 

Το 2004 η Novartis συμπεριέλαβε στις οδηγίες 
του φαρμάκου την περίπτωση ανάπτυξης οστεο-
νέκρωσης. Από το 2005 και μετά αυτή η πιθανή 
επιπλοκή οστεονέκρωσης αναφερόταν σε όλα 
τα σκευάσματα διφωσφονικών. 

Το 90% ασθενών που εμφάνισαν οστεονέκρω-
ση στις γνάθους έκαναν χρήση διφωσφονικών 
ενδοφλεβίως  και μόνο το 10% αυτών έκαναν 
χρήση  από του στόματος διφωσφονικών.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν ακόμα αναπά-
ντητα όσον αφορά (α.) το μηχανισμό εμφάνισης 
της σχετιζόμενης με διφωσφονικά οστεονέκρω-
σης της γνάθου (β.) την πιο αποτελεσματική 
θεραπεία σε ασθενείς που έχουν αναπτύξει 
την νόσο και  (γ.) τα μέτρα πρόληψης στους 
ασθενείς αυτούς που χρήζουν οδοντοφατνιακή 
χειρουργική.

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να πληροφο-
ρήσει  τόσο τους ογκολόγους ,ορθοπεδικούς, 
ενδοκρινολόγους, παθολόγους που χορηγούν 
τα φάρμακα αυτά όσο και τους γναθοπρο-
σωπικούς χειρουργούς και οδοντιάτρους που 
καλούνται να διαγνώσουν και θεραπεύσουν της 
ασθένεια αυτή , όλα τα σχετικά με την χρήση 
των διφωσφονικών φαρμάκων και ότι νεότερο 
έχει δημοσιευθεί ως προς την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με διφωσφονικά 
νέκρωσης της γνάθου.

Ενδείξεις χορήγησης των διφωσφονικών φαρ-
μάκων
•	 Ενδοφλέφια χορήγηση

Υπερασβεστιαιμία από κακοήθεια

Μεταστάσεις στα οστά κυρίως από καρκίνο 
μαστού, προστάτη, πνευμόνων
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Πολλαπλό μυέλωμα

Οστεοπόρωση

•	  Από το στόμα χορήγηση

Οστεοπόρωση/ Οστεοπενία

Paget’s disease

Osteogenesis imperfecta

Πολυεστιακή οστεομυελίτιδα

Κεντρικοί γιγνατοκυτταρικοί όγκοι

Ιστιοκύτωση 

Β-Θαλασσαιμία

Ινώδη Δυσπλασία

Οι ασθενείς επωφελούνται πολύ από τη θερα-
πευτική επίδραση των διφωσφονικών επιδρώ-
ντας στον έλεγχο του πόνου και μειώνοντας την 
συχνότητα σκελετικών επιπλοκών. Μειώνουν 
κατά 40 % με 70% την εμφάνιση καταγμάτων 
σπονδύλου και λεκάνης.

Ο πίνακας αυτός  μας δείχνει όλα τα σκευάσμα-
τα που κυκλοφορούν . Τις ενδείξεις χορήγησης 
τους, την δοσολογία, τον τρόπο χορήγησης τους 

και την σχετική τους ισχύ. 

Συμφώνα με την AAOMS, στο position paper 
του 2006  και με την τροποποίηση του το 2009, 
πρότεινε ένα σύνολο κριτηρίων για την διάγνω-
ση και την θεραπεία της BRONJ. Οι απαιτήσεις  
για την διάγνωση της BRONJ περιλαμβάνουν:

• τρέχουσα ή προηγούμενη θεραπεία με 
διφωσφονικά

• έκθεση οστού στην γναθοπροσωπική χώρα 
για περισσότερο από 8 εβδομάδες και 

• κανένα ιστορικό ακτινοθεραπείας στην 
περιοχή.

Η συχνότητα εμφάνισης BRONJ μετά από εν-
δοφλέβια χρήση με διφωσφονικά κυμαίνεται 
μεταξύ του 0,8% - 12% σύμφωνα με πρόσφατες 
μελέτες ενώ μετά από του στόματος χορήγηση  
ανέρχεται στο 0,01 %  όταν η χορήγηση του 
φαρμάκου ξεπερνά τα 3 χρόνια. 

Πιθανοί παράγοντες κινδύνου   που  σχετίζονται 
με την εμφάνιση οστεονέκρωσης στην γνάθο 
είναι οι εξής :
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1.  Παράγοντες που σχετίζονται με το 
φάρμακο, είναι η ισχύς του φαρμάκου και η 
διάρκεια θεραπείας με αυτό.  Υψηλής ισχύος 
διφωσφονικά όπως το Zometa εκθέτει τον ασθε-
νή σε υψηλότερο κίνδυνο  απ’ ό τι το Fosamax 
και γενικότερα η ενδοφλέβια χορήγηση εκθέτει 
τον ασθενή σε υψηλότερο κίνδυνο απ’ ότι η από 
του στόματος χορήγηση. Η διάρκεια θεραπείας 
επίσης αυξάνει το κίνδυνο  εμφάνισης οστεονέ-
κρωσης.

2. Τοπικοί παράγοντες περιλαμβάνουν 
οδοντοφατνιακή χειρουργική όπως αφαίρεση 
δοντιού,τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος 
ή άλλον οστικό τραυματισμό (τραυματισμός 
κατά την χειρουργική απόξεση). Έχει αναφερ-
θεί ότι σε ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν 
διφωσφονικά ενδοφλεβίως και υποβλήθηκαν 
σε οδοντοφατνιακή χειρουργική υπάρχει  5-21 
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν 
οστεονέκρωση από ασθενείς που δεν υποβλή-
θηκαν σε καμία επέμβαση. Οστεονέκρωση 
εμφανίζεται στην κάτω  γνάθο περισσότερο απ’ 
ότι στην άνω γνάθο και ειδικότερα σε περιοχές 
όπου ο βλεννογόνος  είναι λεπτότερος όπως 
όταν έχουμε Tori ή εξόστωση. Ασθενείς με κακή 
στοματική υγεία έχουν 7 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να αναπτύξουν οστεονέκρωση από 
ασθενείς χωρίς οδοντικά προβλήματα. 

3.  Δημογραφικοί και συστηματικοί παρά-
γοντες. Ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και της 
καυκάσιας φυλής έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο 
επιρρεπής στην ανάπτυξη οστεονέκρωσης παρά 
σε νεότερη ηλικία και μαύρης φυλής. Νεφρική  
δυσλειτουργία, αναιμία, παχυσαρκία, σακχα-
ρώδης διαβήτης καθώς θεραπεία  με κορτικο-
στεροειδή και τέλος το κάπνισμα αυξάνουν την 
πιθανότητα ανάπτυξης οστεονέκρωσης.

4. Γενετικοί παράγοντες. Έχει ανακοινω-
θεί ότι  το απλό νουκλεοτίδιο στο κυτόχρωμα 
P450-2C αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης οστε-
ονέκρωσης σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα.  

5.  Η Αμερικάνική εταιρεία στοματικής 
και γναθοπροσωπικής χειρουργικής προτείνει 
στο position paper 2009 προληπτική εξέταση 
της στοματικής κοιλότητας πριν την έναρξη 
οποιασδήποτε θεραπείας με διφωσφονικά. 

Επίσης η προσαρμογή της δοσολογίας των 
διφωσφονικών ώστε να  μειώνει την έκθεση 
τους σε αυτά τα φάρμακα, φαίνεται ότι μειώνει  
τον κίνδυνο νέκρωσης χωρίς να επηρεάζει την 
προστατευτική δράση των φαρμάκων αυτών 
στα οστά. Πρόληψη εμφάνισης οστεονέκρω-
σης πρέπει να περιλαμβάνει θεραπεία όλων 
των οδοντικών προβλημάτων πριν την έναρξη 
της θεραπείας με ενδοφλέβια διφωσφονικά. 
Επίσης σε περίπτωση διφωσφονικών από του 
στόματος παρότι  ο κίνδυνος εμφάνισης οστεο-
νέκρωσης είναι μικρός θα πρέπει η θεραπεία με 
διφωσφονικά να διακόπτεται για 3 μήνες πριν 
από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση και να 
ξεκινά 3 μήνες μετά. 

Οποιαδήποτε αλλαγή ή διακοπή στην θεραπεία 
με διφωσφονικά πρέπει να γίνεται σε συνεννό-
ηση με τον θεράποντα γιατρό και τον ασθενή. 

To Morning fasting CTX Test είναι σημαντικό 
για την πρόβλεψη της επιτυχίας των επεμβάσεων 
σε ασθενείς που παίρνουν διφωσφονικά από 
το στόμα.  Μετρά ένα οκταπεπτίδιο τμήμα του 
κολλαγόνου που διασπάται από την κολλαγενά-
ση   των οστεοκλαστών κατά την απορρόφηση 
των οστών, δηλαδή αντιπροσωπεύει ένα δείκτη 
της λειτουργίας των οστεοκλαστών και είναι ο 
καλύτερος δείκτης για να καθορίσει την κατα-
στολή της οστεογένεσης από τα διφωσφονικά.  
Μικρότεροι αριθμοί σημαίνουν μεγαλύτερου 
βαθμού καταστολή. Αν οι τιμές είναι <100 pg /
ml τότε οι ασθενείς είναι υψηλού κινδύνου για 
ανάπτυξη οστεονέκρωσης. 100-150pg/ml είναι 
μετρίου κινδύνου και >150 pg/ml είναι χαμηλού 
κινδύνου. Η Φυσιολογική τιμή είναι μεγαλύτερη 
από 350pg/ml.

Οι στόχοι θεραπείας ατόμων που μπορεί ή 
έχουν αναπτύξει BRONJ είναι η διατήρηση της 
ποιότητας ζωής με: 

1. Κατάλληλη εκπαίδευση των ασθενών

2. Έλεγχο του πόνου

3. Έλεγχο ανάπτυξης δευτερογενούς 
λοίμωξης 

4. Περιορισμό της επέκτασης της νέκρωσης 
ή της ανάπτυξης  νέων περιοχών 
νέκρωσης.
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Η στρατηγική θεραπείας έχει ως εξής:

Ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν 
θεραπεία με Διφωσφονικά ενδοφλεβίως θα 
πρέπει, εφόσον η συστηματική κατάσταση 
τους το επιτρέπει, να καθυστερήσει η έναρξη 
της θεραπείας τους μέχρι να αποκατασταθεί η 
οδοντική υγεία. Η απόφαση πρέπει να γίνεται 
πάντοτε σε συνεννόηση με όλες τις ειδικότητες 
που εμπλέκονται. Στην περίπτωση που έχουν 
πραγματοποιηθεί εξαγωγές δοντιών η θεραπεία 
με διφωσφονικά θα πρέπει να καθυστερήσει για 
περίπου 14-21 μέρες μέχρι να επιτευχθεί δηλαδή 
επιθηλιοποίηση  στην πληγή.

Μεγάλης σημασίας είναι η ενημέρωση του 
ασθενή όσον αφορά την πιθανότητα ανάπτυξης 
νέκρωσης και η εκπαίδευση του προς αποφυγή 
αυτού.

Οι ογκολόγοι πρέπει να αντιμετωπίζουν τον 
ασθενή ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει θερα-
πεία με διφωσφονικά ενδοφλεβίως  παρόμοια 
με ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε ρα-
διοθεραπεία κεφαλής και τραχήλου. 

Ασυμπτωματικόι  ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν 
ενδοφλεβίως διφωσφονικά . Σ’αυτήν την περί-
πτωση θα πρέπει να αποφεύγονται επεμβάσεις 
στην γνάθο,  που  μπορεί να προκαλέσουν 
οστικό τραυματισμό καθώς επίσης η τοποθέ-
τηση οδοντικών εμφυτευμάτων σε ογκολογι-
κούς ασθενείς οι οποίοι εκτίθενται σε υψηλής 
ισχύος διφωσφονικά σε συχνή δόση 4-12 φορές 
τον χρόνο. Όσον αφορά το Reclast που είναι 
Zoledronic  acid και χορηγείται σε ασθενείς 
με οστεοπόρωση 1 φορά τον χρόνο θεωρείται 
χαμηλού κινδύνου για ανάπτυξη οστεονέκρω-
σης. Η περίπτωση διακοπής του φαρμάκου πριν 
από οποιαδήποτε επέμβαση στην γνάθο χρήζει 
περισσότερης διερεύνησης. 

Ασυμπτωματικοί ασθενείς οι οποίοι λαμβά-
νουν διφωσφονικά από του στόματος επίσης 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο οστεονέκρωσης 
σε μικρότερο βαθμό από αυτούς με ενδοφλέβια 
χορήγηση.  Οστεονέκρωση μπορεί να εμφανι-
στεί αυτόματα ή μετά από τραυματισμούς ,είναι 
μικρότερης όμως σοβαρότητας με καλύτερη 
ανταπόκριση στα θεραπευτικά μέτρα που θα 
αναφέρουμε παρακάτω.  Δεν ενδείκνυνται  χει-

ρουργικές επεμβάσεις στην γνάθο , οι ασθενείς 
πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την περίπτω-
ση ανάπτυξης νέκρωσης.

Δεν υπάρχει καμία έρευνα που να αποδεικνύει 
ότι η εβδομαδιαία ή μηνιαία χρήση διφωσφονι-
κών από του στόματος έχουν οποιαδήποτε επί-
δραση στον κίνδυνο ανάπτυξης οστεονέκρωσης. 
Ο κίνδυνος  ανάπτυξης οστεονέκρωσης  σ’αυτή 
την περίπτωση, συνδέεται άμεσα με την διάρ-
κεια της θεραπείας και οι ασθενείς χωρίζονται 
σε 3 κατηγορίες.

- Οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν διφοσφωνι-
κά από του στόματος λιγότερο από 3 χρόνια 
χωρίς κανένα κλινικό παράγοντα κινδύνου. 
Σ’αυτούς, δεν επιβάλλεται καμία αλλαγή 
όσον αφορά το σχέδιο θεραπείας για οδο-
ντοφατνιακή χειρουργική. Σε ασθενείς με 
οδοντικά εμφυτεύματα θα πρέπει να βρί-
σκονται κάτω από συχνό σχέδιο  παρακο-
λούθησης καθώς επίσης και συνεννόηση με 
τον γιατρό που έχει χορηγήσει το φάρμακο 
για διακοπή του φαρμάκου,  αλλαγή της 
δοσολογίας του ή αλλαγή με κάποιο άλλο.

- Οι ασθενείς που παίρνουν διφωσφονικά 
για λιγότερο από 3 χρόνια σε συνδυασμό με 
στεροειδή. Αυτοί θα πρέπει να διακόψουν τα 
διφωσφονικά για τουλάχιστον 3 μήνες πριν 
από οποιαδήποτε επέμβαση στην γνάθο 
εφόσον το επιτρέπει η γενική κατάσταση 
υγείας τους. Η επανέναρξη της θεραπεί-
ας με διφωσφονικά γίνεται αμέσως μετά 
την διαπίστωση ότι έχει επιτευχθεί οστική 
επούλωση.

- Οι ασθενείς που λαμβάνουν διφοσφωνικά 
για περισσότερο από 3 χρόνια με ή χωρίς 
παράλληλη λήψη στεροειδών. Σ΄αυτούς θα 
πρέπει να γίνει η διακοπή του φαρμάκου για 
τουλάχιστον 3 μήνες πριν από οποιαδήποτε 
επέμβαση αν η  γενική κατάσταση της υγεί-
ας τους το επιτρέπει. Τα διφωσφονικά θα 
πρέπει επίσης να ξεκινήσουν αμέσως μετά 
την διαπίστωση οστικής επούλωσης.

Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει  
οστεονέκρωση η θεραπεία όπως έχουμε προ-
αναφέρει στοχεύει σε περιορισμό του πόνου, 
έλεγχο επέκτασης της φλεγμονής και αποφυ-
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γή εμφάνισης νέων εστιών νέκρωσης. Αυτοί 
οι ασθενείς ανταποκρίνονται λιγότερο στις 
χειρουργικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε 
Οστεομυελίτιδα ή στην οτεοραδιονέκρωση.

Παρακάτω παραθέτω τον πίνακα που αναφέρε-
ται στην σταδιοποίηση   της ασθένειας καθώς 
και την προτεινόμενη θεραπεία για κάθε στάδιο. 
Χειρουργική παρέμβαση θα πρέπει να περιο-
ρίζεται στις περιπτώσεις με ασθενείς που βρί-
σκονται στο στάδιο 3. Σ΄αυτούς τους ασθενείς 
φυσικά θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
χειρουργική επέμβαση εκτός από αφαίρεση 
συμπτωματικών δοντιών  στην νέκρωση.  Η 
επίδραση θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο 
σύμφωνα με τις μελέτες δείχνουν θετική συμβο-
λή στην θεραπεία της οστεονέκρωσης αλλά θα 
πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σε συνδυασμό 
με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Η επίδραση 
της χορήγησης πλάσματος παραθυρεοειδικής 
ορμόνης ή BMP βρίσκεται κάτω από έρευνα.

Αυτός ο πίνακας δείχνει την σταδιοποίηση 
και την προτεινόμενη θεραπεία όσον αφορά 

την οστεονέκρωση από διφωσφονικά που έχει 
δημοσιευθεί το 2009 από την Αμερικάνική 
εταιρεία στοματικής και γναθοπροσωπικής 
χειρουργικής.

Στους ασθενείς σε κίνδυνο συμπεριλαμβάνονται 
ασυμπτωματικοί χωρίς νεκρωμένο οστούν που 
βρίσκονται κάτω από θεραπεία με διφωσφονι-
κά. Σ’αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται  
ενημέρωση όσον αφορά τον κίνδυνο  νέκρωσης 
και τα κλινικά συμπτώματα αυτής της ασθένειας. 

Στάδιο 0 είναι οι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν 
κάποια συμπτώματα οδονταλγίας, μη προσδι-
οριζόμενου πόνου ή διαταραχή της αίσθησης 
χωρίς ιδιαίτερες κλινικές ή ακτινογραφικές εκ-
δηλώσεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση χορηγούνται 
παυσίπονα και αντιβιοτικά σε περίπτωση που 
ενδείκνυται  συντηρητική αντιμετώπιση.

Στο στάδιο 1 συμπεριλαμβάνονται ασθενείς 
ασυμπτωματικοί με εκτεθειμένο και νεκρωμένο 
οστούν χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα φλεγμονής. 
Συστήνονται στοματικές πλύσης με χλωρεξιδίνη 
και παρακολούθηση.
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Στο στάδιο 2 ανήκουν ασθενείς με εκτεθειμένο 
οστούν που συνοδεύεται από πόνο και κλινικά 
σημεία φλεγμονής. Συστήνεται χρήση στομα-
τικών πλύσεων σε συνδυασμό με αντιβιοτικά . 
Νοουμένου ότι η παθογένηση αυτής της ασθέ-
νειας συνδέεται με παράγοντες που επηρεάζουν 
την ανανέωση οστού, με επίδραση κυρίως στους 
οστεοκλάστες , χωρίς να οφείλεται σε πρωτο-
παθή μόλυνση και τα μικρόβια τα οποία έχουν 
απομονωθεί είναι ευαίσθητα σε πενικιλιούχα 
αντιβιοτικά , τα αντιβιοτικά αυτά  θεωρούνται 
εκλογής. Οι κινολόνες μετρονιδαζόνη, κλινδαμι-
κίνη και ερυθρομικίνη χορηγούνται σε περιπτώ-
σεις αλλεργίας στην Πενικιλίνη. Στην περίπτωση 
ακτινομυκητίασις η θεραπεία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη και μακρόχρονη. Απαραίτητη είναι η 
αντιμετώπιση του πόνου και ο επιφανειακός 
χειρουργικός καθαρισμός.

Στο στάδιο 3 συμπεριλαμβάνονται ασθενείς 
με εκτεθειμένο νεκρωμένο οστούν  που συ-
νοδεύεται από πόνο, φλεγμονή και επέκταση 
της νέκρωσης πέραν του φατνιακού οστού, ή 
εμφανίζουν  παθολογικό κάταγμα ή εξωστο-
ματικό συρίγγιο ή στοματορινική επικοινωνία 
ή εμφάνιζαν οστεόλυση που επεκτείνεται στο 
ιγμόρειο ή στο κάτω χείλος της κάτω γνάθου. 
Σ΄αυτούς τους ασθενείς επιβάλλεται χειρουργι-
κή επέμβαση συμπεριλαμβανομένου αφαίρεσης 
της γνάθου μέχρι υγειές  οστού, δηλαδή που να 
εμφανίζει αιμάτωση, κλείσιμο του χειρουργικού 
τραύματος σε 2 στρώματα σε συνδυασμό με χο-
ρήγηση αντιβίωσης και αντιμετώπιση του πόνου.

Ανεξαρτήτως του σταδίου νεκρωμένα τμήματα 
οστού θα πρέπει να αφαιρούνται καθώς επίσης 
και νεκρωμένα δόντια σε περιοχές εστίας χωρίς 
να επηρεάζουν υγειές οστού.

Η ενδοφλέβια  θεραπεία με Διφωσφονικά έχει 
μεγάλη θετική επίδραση σε ογκολογικούς ασθε-
νείς περιορίζοντας τον πόνο και μειώνοντας την 
πιθανότητα παθολογικών καταγμάτων. Η δια-
κοπή τους δεν έχει επίδραση στο εγγύς μέλλον. 
Εάν όμως η συστηματική κατάσταση του ασθενή 
το επιτρέπει η διακοπή τους για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα μπορεί να επιδράσει θετικά στην 
αντιμετώπιση της νέκρωσης και των κλινικών 
συμπτωμάτων.

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη θα πρέπει να συνυπο-
λογίζονται από τον ογκολόγο, γναθοπροσωπο-
χειρουργό και ασθενή.

Η διακοπή των διφωσφονικών  από του στόμα-
τος  σε ασθενείς με νέκρωση συνδέεται με την 
σταδιακή βελτίωση της νόσου και συγκεκριμένα 
η διακοπή του για 6-12 μήνες μπορεί να οδηγήσει 
σε αυτόματη ίαση ή σε ίαση μετά  από χειρουρ-
γικό καθαρισμό . Η διακοπή γίνεται αν η γενική 
κατάσταση υγείας το επιτρέπει σε  συνεννόηση  
με όλους τους ενδιαφερόμενους.
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Περίληψη

Η πρόοδος στην κατανόηση της επίδρασης του 
εικονικού φαρμάκου και η κλινική σημασία του 
εξαρτάται τόσο από την εννοιολογική αποσα-
φήνιση αυτού του φαινομένου όσο και από την 
αξιολόγηση της έρευνας σχετικά με την επίδρα-
ση των παρεμβάσεων του εικονικού φαρμάκου 
στην κλινική έκβαση. Οι θεωρίες αναφορικά 
με τον μηχανισμό δράσης του placebo καθώς 
και η εμφάνιση του φαινομένου nocebo συμβά-
λουν καταλυτικά στην περαιτέρω ανάλυση της 
σημαντικότητας του και του ρόλου που έχει να 
διαδραματίσει στη σύγχρονη ιατρική. 

Επιπρόσθετα, η αναγκαιότητα μιας εκτενέστε-
ρης μελέτης και προσδιορισμού των βασικών 
παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο 
αυτό κρίνεται απαραίτητη ώστε να διασαφη-
νιστεί η εγκυρότητα και η γενίκευση των απο-
τελεσμάτων που εξάγονται μέσα από τη χρήση 
τους στις κλινικές δοκιμές φαρμακευτικών 
σκευασμάτων.

Λέξεις κλειδιά: εικονικό φάρμακο, placebo, 
nocebo, κλινικές δοκιμές.

Εισαγωγή

Με τον όρο placebo ορίζεται το εικονικό φάρ-
μακο που χορηγείται συνήθως κατά τη διάρκεια 
κλινικών δοκιμών σε ομάδες ελέγχου, το οποίο, 
αν και δεν περιέχει κάποια δραστική ουσία 
δημιουργεί την αίσθηση βελτίωσης των συμπτω-
μάτων σε ένα ασθενή μετά από τη λήψη του. 
Η ετυμολογία της λέξης placebo στα Λατινικά 
σημαίνει «θα κάνω καλό»  ενώ ως όρος χρησιμο-
ποιήθηκε για πρώτη φορά γύρω στον 14ο αιώνα1. 

Η ιστορία του εικονικού φαρμάκου ξεκινάει 
από την Αρχαία Ελλάδα με τον μεγάλο ιατρό 
των ελληνιστικών χρόνων Γαληνό να αναφέρε-
ται ως ο πρώτος παρασκευαστής τέτοιων φαρ-
μακοτεχνικών μορφών. Ο Γαληνός διαπίστωσε 
ότι τα σκευάσματα τα οποία χορηγούσε, προ-
καλούσαν ίαση της νόσου περισσότερο στους 
ασθενείς εκείνους που τον εμπιστεύονταν, σε 
σχέση με όσους δεν του έδειχναν εμπιστοσύνη.  

Στη σύγχρονη ιατρική έρενα   τα εικονικά φάρ-
μακα αποτελούν ένα σημαντικό μεθοδολογικό 
εργαλείο αφού χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως 
στους ελέγχους κλινικών δοκιμών νέων φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων και θεραπειών ενώ 
αποτελούν παράλληλα μια σημαντική πειραμα-
τική παρέμβαση. 

Ιστορική αναδρομή στα Εικονικά φάρμακα και 
την κλινική έρευνα
 
Μέχρι το έτος 1950, η αποτελεσματικότητα των 
περισσότερων θεραπειών βασιζόταν σε παθο-
φυσιολογικές παραμέτρους οι οποίες πήγαζαν 
από μη τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και συλ-
λογισμούς εμπειρογνωμόνων εν τη απουσία 
διενέργειας συγκριτικών επιστημονικών μελε-
τών2. Το μεγαλύτερο μέρος της κλινικής γνώσης 
βασιζόταν επίσης σε μη συγκριτικές έρευνες, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις3. 

Το έτος 1801 αποτελεί τον πρώτο σημαντικό 
χρονικά σταθμό όταν ο βρετανός ιατρός J. 
Haygarth κατέγραψε τα αποτελέσματα της πρώ-
της μετέπειτα καλούμενης  ελεγχόμενης με ει-
κονικό φάρμακο δοκιμής4. Μια συχνή θεραπευ-
τική μέθοδος για την ανακούφιση από πολλές 
ασθένειες εκείνη την εποχή ήταν η εφαρμογή  
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μεταλλικών ράβδων (Perkins tractors) στο σώμα. 
Η συμπτωματική θεραπεία γινόταν μέσω της 
ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης του μετάλλου. 
Ο Haygarth αποφάσισε να εφαρμόσει σε πέ-
ντε ασθενείς ‘’θεραπεία’’ με πανομοιότυπους 
ξύλινες ράβδους όταν  και τελικά διαπίστω-
σε ότι τέσσερις εξ αυτών είχαν ιδιαίτερα 
ανακουφιστικά αποτελέσματα. Ακολούθως 
χρησιμοποίησε στο ίδιο δείγμα ασθενών, την 
επόμενη κιόλας μέρα,  τις μεταλλικές ράβδους 
λαμβάνονταςόμοια αποτελέσματα αφού και 
πάλι τέσσερις εκ των πέντε ατόμων ανέφεραν 
ανακούφιση. Καθίσταται απόλυτα σαφές ότι ο  
Haygarth είχε βιώσει, με το πείραμα αυτό, 
πρώτος την έννοια του φαινόμενου placebo δη-
λώνοντας παράλληλα και το θαυμασμό του για 
την ισχυρή νοητική επίδραση σε καταστάσεις 
διαταραχής του σώματος5.
 
Από τις αρχές του 19ου αιώνα και έπειτα οι 
ερευνητές στο χώρο του φαρμάκου, ξεκίνησαν 
σταδιακά να εφαρμόζουν απλές-τυφλές κλι-
νικές δοκιμές. Στις δοκιμές του τύπου αυτού, 
ζητούσαν από  φαρμακοποιούς να φτιάξουν 
σε διαφορετική συσκευασία, αλλά με την ίδια 
πάντα εμφάνιση, τόσο τα πραγματικά, όσο και 
τα εικονικά φάρμακα. Στη συνέχεια, ο ιατρός 
χορηγούσε σε κάποιους ασθενείς το πραγματικό 
φάρμακο και σε κάποιους άλλους το εικονικό 
χωρίς όμως οι ίδιοι οι ασθενείς να είναι ενήμε-
ροι για τη διεργασία αυτή και δίχως να γνωρί-
ζουν παράλληλα αν λάμβαναν το πραγματικό ή 
το εικονικό φάρμακο.

Για τους φαρμακοποιούς, η διαδικασία της 
παρασκευής τέτοιων σκευασμάτων ήταν εξαιρε-
τικά επίπονη λόγω του γεγονότος ότι το placebo 
θα έπρεπε να είναι ακριβώς το ίδιο στην εμφά-
νιση με το πραγματικό φάρμακο. 

Μόλις στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, 
ο Γερμανός γιατρός Adolf Bingel πραγμα-
τοποίησε μια μεγάλης σχετικά κλίμακας συ-
γκριτική κλινική μελέτη για την αξιολόγηση 
συγκεκριμένων επιπτώσεων της αντιτοξίνης 
στον ορό της διφθερίτιδας για τη θεραπεία 
της εν λόγω νόσου6. Ο Α. Bingel ήθελε με τον 
τρόπο αυτό να διαπιστώσει εαν η παρουσία 
της αντιτοξίνης στον ορό ήταν υπεύθυνη για το 
αποτέλεσμα ή εάν η θεραπεία με ορό που δεν 
περιέχει την αντιτοξίνη θα έδινε συγκρίσι-
μα αποτελέσματα. Έτσι χορήγησε εναλλάξ 
σε σύνολο 937 ασθενών ορό διφθερίτιδας 
με αντιτοξίνη και φυσιολογικό ορό αλόγου (ει-
κονικό φάρμακο) προκειμένου να συλλέξει και 
να αξιολογήσει το αποτέλεσμα. Καταληκτικό 
συμπέρασμα της μελέτης του ήταν ότι η θερα-
πεία με φυσιολογικό ορό αλόγου έδωσε παρό-
μοια κλινική έκβαση με αυτή που εμφανίστηκε 
στην παρουσία ορού με αντιτοξίνη.
 
Ακολούθως, ο Ψυχίατρος, W.H.R Rivers δη-
μοσιεύοντας το 1907 την εργασία του για την 
«επίδραση της αιθυλικής αλκοόλης στον κάμα-
δο» εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της 
Διπλής- τυφλής- μελέτης. Τη μη γνώση δηλαδή 
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ούτε του ιατρού, ούτε του ασθενή για το ποιος 
λαμβάνει το πραγματικό και ποιος το εικονικό 
φάρμακο. Μόνος γνώστης της παραμέτρου 
αυτής, ο φαρμακοποιός και μέσω αυτού, ένας 
επιπλέον ανεξάρτητος ερευνητής. Ως εκ τούτου, 
από την δεκαετία του 1920 και έπειτα αρχίζει να 
εμπλουτίζεται σιγά σιγά η διεθνής βιβλιογραφία 
με διπλές- τυφλές- μεθόδους μελέτης φαρμάκων. 

Η γενικότερη άποψη αναφορικά για τα εικονικά 
φάρμακα μέχρι και τη δεκαετία του 1950 επικε-
ντρωνόταν στο ότι «δεν βλάπτουν αλλά πιθανόν 
να ανακουφίζουν σε τελική ανάλυση τον ασθε-
νή»7. Με τη χρήση των εικονικών φαρμάκων σε 
έρευνες, οι κλινικοί γιατροί άρχισαν σταδιακά 
να αναγνωρίζουν την θεραπευτική αξία της 
χορηγήσεως αδρανών παρασκευασμάτων σε 
ασθενείς των ομάδων ελέγχου δοκιμής.

Παρόλα ταύτα, ο τρόπος της διεξαγωγής των 
μελετών αυτών εξακολουθούσε να ακολουθεί 
λάθος κατεύθυνση. Οι ερευνητές με δεδο-
μένο ότι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν, το 
πραγματικό φάρμακο από το placebo, έκαναν 
τυχαίους διαχωρισμούς αναφορικά με το ποιος 
ασθενής θα καταταχθεί στη μία και ποιος στην 
άλλη ομάδα. Τη λύση του προβλήματος αυτού 
έδωσε ο Bradford Hill με την «τυχαιοποίηση» 
(randomization). Με βάση τη μέθοδο αυτή οι 
ασθενείς επιλέγονταν να μπουν στη μία ή στην 
άλλη ομάδα με τυχαίο τρόπο, αλλά με τρόπο 
που και οι δύο αυτές ομάδες να παρουσιάζουν 
πανομοιότυπα χαρακτηριστικά (π.χ ως προς το 
φύλο, την ηλικία, την εθνολογία, τη βαρύτητα 
της νόσου κλπ)8.

Τέλος ο γιατρός-αναισθησιολόγος H.K. 
Beecher, ο οποίος θεωρείται ο θεμελιωτής 
της μετά- ανάλυσης στην κλινική έρευνα των 
φαρμάκων το 1955, συγκρίνοντας πάνω από 25 
μελέτες εξήγαγε το συμπέρασμα ότι περίπου το 
1/3 των ασθενών αυτών είχε βελτιωθεί χάρη στο 
«φαινόμενο placebo»9. Έκτοτε, το αποτέλεσμα 
αυτό λειτούργησε ως καταλύτης στην επανα-
ξιολόγηση δεκάδων φαρμάκων αλλά και στον 
προσεκτικότερο σχεδιασμό των μελετών.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ PLACEBO
 
Τη δεκαετία του 1950, διάφοροι επιστήμονες 
ξεκίνησαν να ερευνούν τις πιθανότητες ύπαρ-
ξης παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν ή/και 
προσδιορίζουν τον βαθμό ανταπόκρισης στο 
εικονικό φάρμακο. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
να εντοπιστεί ευκολότερα αν υπήρχε, πριν 
από την έναρξη μιας δοκιμής, η δυνατότητα 
διαχωρισμού των  ανταποκριθέντων από τους 
μη ανταποκριθέντες, στο εικονικό φάρμακο. 
Μεγάλος αριθμός πειραμάτων πραγματοποιή-
θηκε με το προσανατολισμό αυτό χωρίς ωστόσο 
να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα και συμπε-
ράσματα που να διευκρινίζουν περαιτέρω μια 
τέτοια πιθανή συσχέτιση10. Οι εν λόγω έρευνες 
όμως, οδήγησαν στην διατύπωση τεσσάρων 
βασικών θεωριών αναφορικά με την εμφάνιση 
του φαινομένου placebo:11

1.  Θεωρία των ενδορφινών: Ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος αντιδρά θετικά στην ιδέα 
λήψης ενός σκευάσματος το οποίο όπως 
πιστεύει θα αποκαταστήσει την υγεία 
του. Η αντίδραση αυτή του εγκεφάλου 
βασίζεται στην έκκριση ενδορφινών που 
αποτελούν το φυσικό παυσίπονο του 
οργανισμού. Με βάση τη θεωρία αυτή, 
οι Howard Fields, Donald Price, et al., 
κατάφεραν να αναστείλουν με Ναλοξόνη 
(ανταγωνιστής οπιοειδών) την αναλγησία 
που είχε προκληθεί μετά από χορήγηση 
placebo.12

2.  Θεωρία του Pavlov: Ο εγκέφαλος εκπαι-
δεύεται με τρόπο τέτοιο ώστε αν η πρώτες 
επαφές ενός ατόμου με κάποιο επαγ-
γελματία υγείας (ιατρό ή φαρμακοποιό) 
τον οδήγησε στη λήψη ενός φαρμάκου 
το οποίο βελτίωσε την υγεία του, έκτοτε, 
κάθε φορά που θα έρχεται σε επαφή με 
τους συγκεκριμένους επιστήμονες θα λαμ-
βάνει θεραπεία η οποία σίγουρα θα έχει 
θετική επίδραση την υγεία του. Συνεπώς 
και όταν μια πραγματική θεραπεία αντι-
κατασταθεί από ένα εικονικό φάρμακο, 
ο εγκέφαλος επαγωγικά θα αντιδράσει 
με πανομοιότυπο τρόπο.

3.  Θεωρία της προσδοκίας: Στην περίπτωση 
αυτή ο ασθενής προσδοκά επίμονα ένα 
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συγκεκριμένο αποτέλεσμα στη θεραπεία, 
ώστε υποσυνείδητα αναζητεί εκ των προ-
τέρων να το αποδείξει και με στοιχεία. 
Έτσι, θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο ίδιος 
ο παρατηρητής επηρεάζει το πείραμα στο 
οποίο συμμετέχει. Το μοντέλο αυτό της 
προσδοκίας είναι πολύ διαδεδομένο και 
για πολλές άλλες περιπτώσεις στον κλάδο 
της ψυχολογίας. 

4.  Γενετική θεωρία. Σύμφωνα με τη νεώτερη 
αυτή θεωρία ένας αριθμός ανθρώπων 
αντιδρά θετικότερα σε ένα εικονικό 
φάρμακο, σε σχέση με άλλους, λόγω συ-
γκεκριμένων γονιδίων που κουβαλά και 
που  σχετίζονται επίσης με την επαγωγή 
ή μη της κατάθλιψης. Η επιβεβαίωση της 
ισχύς της θεωρίας αυτής σε συνδυασμό 
με την απομόνωση τέτοιων γονιδίων ίσως 
οδηγήσει στην αποκωδικοποίηση του γε-
νετικού προφίλ που θα πρέπει να έχουν 
οι συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές των 
φαρμάκων προκειμένου να εφαρμόζεται 
πιο ορθολογικά το φαινόμενο placebo.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ nocebo 

Παράλληλα με την εκτενέστερη μελέτη των 
προαναφερθέντων θεωριών μια νέα λέξη έκανε 
την εμφάνιση της τελευταία στη διεθνή βιβλι-
ογραφία. Πρόκειται για τον όρο Nocebo που 
ουσιαστικά αποτελεί το κατοπτρικό είδωλο της 
λέξης placebo. Η λέξη παράγεται από το λατινι-
κό ρήμα «Nocere» που σημαίνει προξενώ ζημιά. 
Η ανάγκη για την εμφάνιση της λέξης αυτής 
βασίζεται στη διαπίστωση ότι όπως υπάρχουν 
ασθενείς που θεραπεύονται με την εικονική 
θεραπεία, επειδή πιστεύουν ότι θα θεραπευτούν 
(placebo effect), έτσι υπάρχουν και ασθενείς 
στους οποίους ακόμη και η εικονική θεραπεία 
προξενεί ανεπιθύμητες ενέργειες επειδή αντί-
στοιχα πιστεύουν ότι οποιοδήποτε φάρμακο κι 
αν λάβουν, θα τους βλάψει (Nocebo effect)13. 

Ο W.P Kennedy πρώτος εισή-
γαγε, το 1961, και επίσημα τον 
όρο «nocebo» προκειμένου 
να διαχωρίσει τις ευχάριστες 
ψυχικά επιπτώσεις  που πι-
θανά επιφέρει ένα εικονικό 

σκεύασμα σε σχέση με επιβλαβή αντίστοιχα 
αποτελέσματα14. 
Ο R.A Hahn, στον αντίποδα, για τον ορισμό του 
nocebo λαμβάνει σημαντικά υπόψη την προσδο-
κία του λήπτη. Με βάση τα προαναφερθέντα, 
αν κάποιος αναμένει να βιώσει μια αρνητική 
επίδραση και τελικά κάτι τέτοιο υλοποιηθεί 
τότε παρατηρείται η εμφάνιση του φαινομέ-
νου nocebo το οποίο χαρακτηρίζεται επίσης 
και ως ‘παρενέργεια’ του placebo15. Η μελέτη 
των αποτελεσμάτων του φαινομένου αυτού 
παρεμποδίζεται επιπροσθέτως και από κά-
ποιες ηθικές ανησυχίες αναφορικά με το εάν 
οι πειραματικές μελέτες επιδράσεων του 
nocebo περιλαμβάνουν εξαπάτηση είτε και 
πιθανές επιβλαβείς εκβάσεις στους συμμετέχο-
ντες. Ως εκ τούτου, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη 
η εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων γύρω 
από την έρευνα της εμφάνιση του φαινομένου 
«nocebo»16.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ PLACEBOS ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ

Προτού εγγραφεί ένα νέο φάρμακο για 
κυκλοφορία και χρήση υπάρχει η νομι-
κή απαίτηση της απόδειξης της αποτελε-
σματικότητας του μέσα από επιστημονι-
κά τεκμηριωμένες και επαρκείς μελέτες. 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι μια διπλή-τυφλή 
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη (RCT) 
αποτελεί την καλύτερη μέθοδο έρευνας για τη 
μελέτη της αποτελεσματικότητας των κλινικών 
παρεμβάσεων. Έτσι, κάθε νέα πειραματική 
φαρμακευτική θεραπεία επιβάλλεται να συ-
γκριθεί είτε με μια καθιερωμένη θεραπεία ή να 
αποδείξει την υπεροχή της έναντι στο εικονικό 
φάρμακο, προκειμένου να γίνει αποδεκτή αφού 
τεκμηριωθεί παράλληλα και η αποτελεσματι-
κότητα της.

Κάποιες ομάδες επιστημόνων έχουν ερμηνεύσει 
τον κανόνα αυτό ως μια υποχρεωτική σύγκριση 
με μία μη θεραπευόμενη ομάδα με τη βοήθεια 
εικονικού φαρμάκου, παρόλο ότι η ερμηνεία 
αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ηθική υπο-
χρέωση της χορήγησης μιας ήδη καθιερωμένης 
θεραπείας προς όλους τους ασθενείς. Επιπρό-
σθετα, εντοπίζονται κατά καιρούς σημαντικά 
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αδικαιολόγητες χρήσεις εικονικών φαρμάκων 
σε κλινικές έρευνες που διενεργούνται17. 

Η χρήση των εικονικών φαρμάκων στην πα-
ρουσία άλλων διαθέσιμων αποτελεσματικών 
θεραπειών εγείρει επίσης ένα σημαντικό 
ζήτημα βιοηθικής. Οι Rothman & Michels 
(1994) έχουν επικρίνει τη χρήση εικονικού 
φαρμάκου σε ελεγχόμενες δοκιμές για  νέα 
φάρμακα λόγω της πιθανότητας εμφάνισης 
μη αναστρέψιμων συνεπειών, τη στιγμή που 
υπάρχουν άλλες καθιερωμένες σχετικές θερα-
πείες οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν 
για συγκριτικούς και στατιστικούς σκοπούς18. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο 
να υπάρχει συναίνεση από πλευράς ασθενών 
αναφορικά με τη γνώση λήψης κάποιου ενεργού 
σκευάσματος ή ενός εικονικού φαρμάκου κατά 
τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε μια δοκιμή 
του τύπου αυτού. Τα ηθικά ζητήματα που εγείρο-
νται κατά καιρούς ενισχύονται περαιτέρω από 
την εμφάνιση αυτοκτονιών που συνδέονται με 
άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχιατρικές 
διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, μετά από τη 
χρήση εικονικού φαρμάκου και τη συμμετοχή 
τους σε δοκιμές νέων φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
Παρά τον μισό περίπου αιώνα που έχει παρέλ-
θει από την ένταξη του placebo στη σύγχρονη 
ιατρική, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ακόμη 
πλήρως κατανοητό. Η σημαντικότατη, για την 
εποχή της, μελέτη του  Η.Κ Beecher που διε-
νεργήθηκε το 1955 η οποία έδειξε μια συνολική 
μέση απόκριση του εικονικού φαρμάκου κοντά 
στο 35%, είχε επικριθεί εξ απαρχής έντονα για 
τις μεθοδολογικές αδυναμίες  που παρουσίαζε 
(Kienle & Kiene, 1997) 19.
 
Επιπροσθέτως, τα placebos, που σήμερα αποτε-
λούν ουσιαστικά το σύνολο των εκδόχων ενός 
συγκεκριμένου φαρμάκου βρέθηκε να μην είναι 
και τόσο «αθώα» όσο αρχικά φαινόταν. Εντοπί-
στηκε ότι κάποια έκδοχα διαθέτουν και φαρμα-
κολογική δράση, ενώ κάποια άλλα εμφανίζουν 
επίσης και σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Με τα δεδομένα αυτά θα ήταν απαραίτητο να 
γίνεται: (α) ένα σχέδιο έρευνας που να μπο-
ρεί να διερευνήσει έγκυρα όλα τα στοιχεία 
του φαινόμενου placebo αλλά και, (β) ένας πιο 
ισορροπημένος σχεδιασμός των «φαρμάκων» 
του τύπου αυτού20. Στον εν λόγω σχεδιασμό θα 
πρέπει να προσδιορίζονται και να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη σημαντικοί παράγοντες που συμ-
βάλλουν στο φαινόμενο placebo προκειμένου να 
αξιολογείται έτσι εποικοδομητικά η επίδραση  
εξωτερικών  παραγόντων στην αποτελεσματικό-
τητα μιας συγκεκριμένης θεραπείας. Με τον τρό-
πο αυτό αναμένεται να υποστηρίζεται η παροχή 
μιας βέλτιστης θεραπείας για μεμονωμένους 
ασθενείς και να διαφαίνεται παράλληλα η έκτα-
ση στην οποία τα αποτελέσματα των ελεγχόμε-
νων με εικονικά φάρμακά δοκιμών μπορούν να 
γενικευτούν. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη ανάγκη έρευ-
νας και προσδιορισμού των σημαντικότερων 
μη-ειδικών παραγόντων που επηρεάζουν το 
φαινόμενο αυτό. Όταν αυτοί οι παράγοντες και 
οι μηχανισμοί δράσης τεκμηριωθούν και αποκω-
δικοποιηθούν πλήρως, θα συμβάλουν τα μέγιστα 
τόσο στον τομέα της ιατρικής έρευνας όσο και 
στο κομμάτι της κλινικής πρακτικής. 
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Προβλήματα Δοντιών και Στόματος

Πόπη Χαραμή
Φαρμακοποιός 

Πρόληψη πάνω απ’ όλα!

Άφθες, τερηδόνα, πονόδοντος, ούλα που ματώ-
νουν, ευαισθησία... Τα προβλήματα  στη στο-
ματική κοιλότητα είναι πολυάριθμα και ωθούν 
συχνά τους ασθενείς στο να αναζητήσουν τη 
συμβουλή του φαρμακοποιού.

Οι άφθες

Κατά την πλειοψηφία τους καλοήθεις, οι άφθες 
μπορούν ωστόσο να είναι πολύ ενοχλητικές 
και επίπονες. Πιο συχνά πρόκειται για μικρές 
βλάβες (1 έως 2 cm) της βλεννογόνου της στο-
ματικής κοιλότητας, λευκές στρογγυλές ή οβάλ, 
περιβαλλόμενες από ένα φλεγμονώδες στεφάνι 
και αγγίζοντας την άκρη των χειλιών, της γλώσ-
σας ή το εσωτερικό στο μάγουλο. Η εμφάνισή 
τους συνήθως προηγείται από αίσθηση νυγμών 
(τσιμπήματα) πάνω στη βλεννογόνο της στομα-
τικής κοιλότητας και μπορεί να προκληθεί κά-
ποιο πρήξιμο του γάγγλιου στο λαιμό. Οι άφθες 
μικρού μεγέθους, επουλώνονται μόνες τους σε 
διάστημα μιας έως δύο εβδομάδων χωρίς να 
αφήνουν σημάδια. Εν τούτοις, η βλάβη  προ-
καλεί δυσφορία στο άτομο ή ακόμη και  πόνο, 
διότι δυσχεραίνει και τη λήψη τροφών αλλά και 

τη στοματική υγιεινή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εμφάνιση τους 
παραμένει μυστήριο. Κάποιοι όμως παράγοντες 
μοιάζουν να την επηρεάζουν: ορμονολογικοί ( 
εγκυμοσύνη, κύκλος περιόδου), διατροφικοί ( 
δυσανεξία στους ξηρούς καρπούς, σε όξινα τρό-
φιμα, σε καρυκεύματα), ψυχολογικοί ( στρες, 
κούραση), τραυματικοί ( οδοντικά εμφυτεύ-
ματα, δάγκωμα της στοματικής βλεννογόνου).
Επίσης η  λήψη ορισμένων φαρμάκων μοιάζει 
να εμπλέκεται στην εμφάνισή τους ( ασπιρίνη, 
αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά, υποκατάστατα 
νικοτίνης).

Πώς να τις καταπραΰνετε;

Για να αποφύγουμε τις επιμέρους μολύνσεις, 
προτείνουμε μια αντισηπτική/αντιβακτηριδιακή 
θεραπεία με βάση τη χλωρεξιδίνη, εξετιδίνη ή 
ρεσορκινόλη,  για δύο ή τρείς στοματικές πλύ-
σεις καθημερινά. Είναι δυνατή επίσης και η 
λήψη αντισηπτικής παστίλιας για το λαιμό και 
το στόμα. Μπορείτε να τα συνδυάσετε επίσης με 
αναισθητικές ουσίες και / ή με αντιφλεγμονώδη, 
σε μορφή gel ή διαλύματος  ή σε ταμπλέτες, για 
να απαλύνετε τον πόνο. Σε κάθε περίπτωση να 
μην υπερβαίνετε τις 5 μέρες θεραπείας για να 
μην διαταραχθεί η ισορροπία της στοματικής 
χλωρίδας.

Για να προλάβουμε τις υποτροπές, πρέπει να 
διατηρείται μια αυστηρή οδοντική φροντίδα ( 
βούρτσισμα 3 φορές τη μέρα και οδοντικό νήμα 
το λιγότερο μια φορά) και αποφυγή των τροφών 
που τις προκαλούν. Σε κάθε περίπτωση επιβε-
βαιώνετε την καλή κατάσταση των οδοντικών 
προσθέτων. 
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Οι πόνοι στα δόντια

Είναι συχνά σημάδια μόλυνσης των δοντιών ή 
των ούλων αλλά μπορούν να ευθύνονται και σε 
άλλα αίτια (φλεγμονή στα ιγμόρεια , ωτίτιδα). 
Ένα αντιφλεγμονώδες του τύπου της ιβουπρο-
φαίνης μέχρι και 2.400mg την ημέρα και/ή  
ένας συνδυασμός με παρακεταμόλη/ κωδεΐνη, 
μπορούν να καταπραΰνουν τον πόνο. Εάν πρό-
κειται για ύπαρξη τερηδόνας, το δόντι μπορεί 
να ταμποναριστεί με ένα αναισθητικό διάλυμα 
για προσωρινή ανακούφιση, παραπέμποντας 
άμεσα τον ασθενή στον οδοντίατρο. 

Όσον αφορά τους πόνους που συνδέονται με 
την άφιξη των πρώτων δοντιών στα βρέφη, 
υπάρχουν και εκεί οι κατάλληλες θεραπείες.

Η τερηδόνα 

Η τερηδόνα σημαίνει καταστροφή του σκληρού 
ιστού των δοντιών  υπό τη δράση οξέων ουσιών 
(απομετάλλωση). Αυτά τα οξέα παράγονται από 
τα βακτήρια της στοματικής κοιλότητας και από 
τους υδατάνθρακες (σακχαρόζη, φρουκτόζη, 
γλυκόζη και λακτόζη), κυρίως γιατί οι συγκε-
κριμένοι υδατάνθρακες καταναλώνονται ενδι-
άμεσα στα γεύματα. Τα βακτήρια προκαλούν 
απώλεια αλάτων από την αδαμαντίνη (σμάλτο) 

και την οδοντίνη των δοντιών. Η ποιότητα του 
σμάλτου, η ανατομία των δοντιών, η παραγωγή 
περισσότερου ή λιγότερου σάλιου, επηρεάζει 
το φαινόμενο. Διαφορετικά, όσο η επαφή που 
υπάρχει μεταξύ των υδατανθράκων και των 
βακτηρίων αυξάνεται, τόσο περισσότερο αυξά-
νεται και ο κίνδυνος της εμφάνισης τερηδόνας.  
Στην αρχή της, η τερηδόνα εκδηλώνεται συχνά 
με μια υπερευαισθησία στα δόντια. Η επαφή με 
παγωμένα ή κρύα στοιχεία ή όξινα επιδεινώνει 
τον πόνο. Όσο η βλάβη προχώρα στο σμάλτο 
του δοντιού, αυτό μπορεί να μολυνθεί και να 
είναι αιτία δυνατών και παλμικών πόνων. Η 
πρόληψη έχει να κάνει για ακόμα μια φορά 
με την αυστηρή υγιεινή των δοντιών, ως μόνο 
μέσο περιορισμού της οδοντικής πλάκας και 
των βακτηρίων που περιέχει.

Η ουλίτιδα

Πρόκειται για μια φλεγμονή στα ούλα. Τα ούλα 
γίνονται κόκκινα, πονάνε και ματώνουν εύκολα. 
Η ουλίτιδα είναι πολύ συχνή λόγω μιας κακής 
υγιεινής της στοματικής κοιλότητας, οδηγώντας 
στην επιδείνωση της οδοντικής πλάκας στα 
ούλα και στα δόντια. Εμφανίζεται στο 80 % 
των ενηλίκων. Είναι μια φλεγμονώδης ασθένεια 
που επηρεάζει τον ιστό των ούλων του περιοδο-
ντίου. Χαρακτηρίζεται από πόνο, ερυθρότητα, 
ευαισθησία των ούλων και αιμορραγία των 
ούλων, που μπορεί να είναι αυθόρμητη ή λόγω 
βουρτσίσματος.

Η ουλίτιδα μπορεί να ευνοηθεί από την κατανά-
λωση αλκοόλ και  τσιγάρου, από ορμονικές δια-
ταραχές (εγκυμοσύνη), από μια κακή προσθήκη 
δοντιών, από ορισμένες παθολογίες (διαβήτης), 
αλλά και επίσης και από ορισμένα φάρμακα 
(αντιεπιληπτικά). Εάν δεν θεραπευτεί μπορεί 
να οδηγήσει σε πιο σοβαρές βλάβες (περιοδο-
ντίτιδα) και  στην απώλεια του δοντιού. 

Καταπολεμήστε τη φλεγμονή και την οδοντική 
πλάκα 

Εάν η ουλίτιδα εκδηλωθεί, βουρτσίστε λεπτομε-
ρώς τα δόντια με τη βοήθεια μιας βούρτσας πολύ 
μαλακής και κάντε μετά από κάθε βούρτσισμα 
μια πλύση με αντιβακτηριδιακό διάλυμα για  5 
ημέρες. Απαλύνετε τον πόνο με τη χρήση ενός 
gel που θα απλώνεται τρείς φορές τη μέρα.  H 

Π ρ ο σ ο χ ή !
• Η εμφάνιση των άφθων μπορεί να ακο-

λουθείται ή να συνοδεύεται από ορισμέ-
νες ασθένειες (μολυσματικές, στομαχικές 
διαταραχές, AIDS, ανοσοκαταστολή...). 
Εάν η βλάβη είναι σημαντική ή εάν ακο-
λουθείται από πυρετό, εάν ο πόνος είναι 
επίμονος και έντονος, εάν ματώνουν και 
δεν επουλώνονται από μόνες τους σε 
διάστημα λίγων ημερών, συστήστε μια 
ιατρική συμβουλή. Το ίδιο ισχύει εάν οι 
άφθες επανεμφανίζονται συχνά (πάνω 
από 3 με 4 φορές το χρόνο) και εάν ξε-
περνούν το 1 cm σε διάμετρο. 

• Σε παιδιά κάτω των 10 ετών, μικρά 
κυστίτιδα κάνουν την εμφάνιση τους 
κυρίως το καλοκαίρι και στις αρχές του 
φθινοπώρου ,στο στόμα, στην παλάμη 
των χεριών και στα πόδια. Πρόκειται 
για  το σύνδρομο «πόδι- χέρι- στόμα», 
μια καλοήθης ιογενής λοίμωξη .
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χρήση μιας τέτοιας οδοντικής κρέμας, με βάση 
αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριδιακές ουσίες 
ή φλεβοτονωτικές (εξεδιτίνη, χλωρεξιδίνη, 
τρικλοσάν, σόδα, κιτρικός ψευδάργυρος, περ-
μεθόλη, εκχύλισμα Ginkgo), συμπληρώνει την 
αγωγή και επιτρέπει στο να εξαλειφθούν τα 
συμπτώματα. Εάν δεν υπάρχει άμεσα θετική 
εξέλιξη της κατάστασης, κατευθύνετε τον ασθε-
νή στον οδοντίατρο.

Φθόριο: Η κατάλληλη δοσολογία

Το ανώτατο όριο ημερήσιας δόσης που συνίστα-
ται είναι τα 0,25 mg σε ηλικίες  μέχρι 3 ετών, 0,5 
mg μεταξύ δύο και έξι ετών και από 1 έως 1,5 
mg για τους υπόλοιπους. Οι οδοντόπαστες σε 
ηλικίες 7/12 ετών περιέχουν όπως και εκείνες 
των ενηλίκων 100 με 150 mg φθορίου σε 100 
gr (1000 με 1500 ppm) . Αλλά και το ιδιαίτερο 
άρωμα τους εκτιμάται κυρίως  από τα παιδιά. 
Κατά γενικό κανόνα, η χρήση ενός φθοριούχου 
gel για επικάλυψη των δοντιών και μιας κρέμας 
με φθόριο ( προσαρμοσμένη ανάλογα με την 
ηλικία ), καλύπτει τις συνιστώμενες δοσολογίες. 
Προσοχή στον κίνδυνο υπερδοσολογίας στο 
φθόριο στα παιδιά, εάν το συνδυάζoυμε για 
διάρκεια πολλών μηνών με φθοριούχα συμπλη-
ρώματα. Παρομοίως, ορισμένα μεταλλικά νερά 
περιέχουν μεγάλη δόση φθορίου. Αυτά που πε-
ριέχουν πάνω από 1mg φθορίου ανά λίτρο, δεν 
μπορούν να καταναλώνονται συχνά από παιδιά 
κάτω των 12 ετών. Πάνω από 1500 ppm φθορίου, 
οι οδοντόπαστες πλέον είναι φαρμακευτικές. 
Αυτές των 2500 ppm φθορίου απαγορεύεται να 
χρησιμοποιηθούν από παιδιά κάτω των 10 ετών. 
Ορισμένα οδοντικά προϊόντα (οδοντόπαστες ή 
gel) υψηλής περιεκτικότητας σε φθόριο, ενδεί-
κνυνται σε περιπτώσεις με κίνδυνο σοβαρής 
τερηδόνας, όποια και αν είναι η προέλευσή της 
ή σε ασθενείς που κάνουν ραδιοθεραπεία για 
καρκινικό όγκο. 

Κάθε εγκυμοσύνη, ένα δόντι;

Μια παλιά πεποίθηση λέει ότι κάθε κύηση 
οδηγεί σε απώλεια ενός δοντιού στη μητέρα. 
Αν και αυτή η πεποίθηση είναι λανθασμένη, 
ωστόσο, είναι αλήθεια ότι οι ορμονικές αλλα-
γές στην έγκυο και η μειωμένη άμυνα κατά των 
βακτηρίων της στοματικής κοιλότητας, μπορεί 

Ο ι  σ υ μ β ο υ λ έ ς  « κ λ ε ι δ ι ά »

Βούρτσισμα πάνω απ’ όλα!

• Το βούρτσισμα θα πρέπει να γίνεται 
ιδανικά τρείς φορές την ημέρα και να 
έχει διάρκεια 2 έως 3 λεπτά, χρόνος 
αρκετός για το βούρτσισμα όλων των 
δοντιών, των ούλων και της γλώσσας. Το 
βούρτσισμα πριν τον ύπνο είναι το πιο 
σημαντικό, καθώς η παραγωγή σάλιου 
διαρκεί όλη τη νύχτα, ευνοώντας την κα-
ταστροφή του σμάλτου. Το απαλό βούρ-
τσισμα, γίνεται με κινήσεις κυκλικές από 
τα ούλα προς τα δόντια. Αποφύγετε τα 
έντονα και γρήγορα βουρτσίσματα. Να 
φροντίζετε να αλλάζετε βούρτσα κάθε 
τρείς μήνες, παρατηρώντας βέβαια αν 
τα σκέλη της βούρτσας έχουν φθαρεί. 
Διαλέξτε μια οδοντόβουρτσα με μικρή 
κεφαλή, με συνθετικές ίνες που είναι 
και πιο υγιεινές ( οι φυσικές ίνες συ-
γκρατούν υγρασία, άρα και βακτήρια).  

• Το φθόριο είναι αποδεδειγμένα αποτε-
λεσματικό για την πρόληψη της τερηδό-
νας. Οι οδοντόκρεμες που προστατεύουν 
από την  τερηδόνα έχουν μεγάλη περιε-
κτικότητα σε φθόριο.

• Για να ενισχύσετε το βούρτσισμα προ-
τείνουμε τη χρήση ενός διαλύματος 
στοματικής υγιεινής, μια έως δυο φορές 
τη μέρα. 

• Τα διαλύματα στοματικής υγιεινής για 
πριν το βούρτσισμα βοηθούν στην απο-
μάκρυνση της οδοντικής πλάκας. 

• Τα διαλύματα για μετά το βούρτσισμα 
έχουν στόχο να προστατέψουν τα ούλα. 
Παρατείνουν τη δράση της οδοντόκρε-
μας. 

• Οι τσίχλες με φθόριο μπορούν να είναι 
χρήσιμες στο να αντικαταστήσουν περι-
στασιακά ένα βούρτσισμα, εφόσον αυτό 
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 
Ενεργοποιούν τους σιελογόνους αδένες 
και ευνοούν στη διατήρηση του σμάλτου. 

• Κόψτε τα σκευάσματα με ζάχαρη ανά-
μεσα στα γεύματα και φροντίστε να 
επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας μια 
φορά το χρόνο το λιγότερο. 
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να επηρεάσουν την υγεία της στοματικής κοι-
λότητας και να προκαλέσουν προβλήματα όπως 
τερηδόνα και ουλίτιδα ( ονομάζεται ουλίτιδα της 
εγκυμοσύνης). Όταν η στοματική υγιεινή είναι 
σωστή , η ουλίτιδα είναι ήπια και υποχωρεί μετά 
τη γέννα . Ωστόσο ,με την έλλειψη κατάλληλης 
φροντίδας , η ουλίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε μη 
αναστρέψιμη περιοδοντική νόσο. Γι ‹αυτό είναι 
σκόπιμο για τις έγκυες γυναίκες να συμβουλεύ-
ονται τον οδοντίατρό τους πριν από το δεύτερο 
μήνα της εγκυμοσύνης και να χρησιμοποιούν 
την κατάλληλη οδοντική φροντίδα.

Ευαίσθητα δόντια και ούλα

Ο σταδιακός τραυματισμός των ούλων και κα-
μία φορά ένα βούρτσισμα πολύ έντονο με μια 
οδοντόβουρτσα πολύ σκληρή ή ακατάλληλη ή 
και η χρήση μιας οδοντόπαστας λευκαντικής,  
μπορούν να καταστρέψουν το σμάλτο των δο-
ντιών και να δημιουργήσουν μια ευαισθησία στο 
ζεστό, το κρύο ή κατά τη διάρκεια του βουρτσί-
σματος. Η περιοδοντίτιδα συνδέεται μέχρι και 
σήμερα με μία ευαισθησία. Αν λοιπόν  τα ούλα 
υποχωρήσουν ή καταστραφεί το σμάλτο, τότε η 
οδοντίνη και τα σωληνάρια που τη διατρέχουν 
εκτίθενται στα διάφορα ερεθίσματα, γεγονός 
που μπορεί να διεγείρει τα νεύρα του δοντιού 

και να προκληθεί πόνος. 

Συνιστώνται  ειδικές οδοντόκρεμες (με βάση την 
αργινίνη, το ανθρακικό ασβέστιο, το φθόριο, 
την  ενοξολόνη...). Συμπληρωματικά, ένα ειδικό 
gel μπορεί να εφαρμοστεί μετά το βούρτσισμα. 
Προληπτικά, συμβουλεύετε στον πελάτη σας τον 
συχνό καθαρισμό των δοντιών στον οδοντίατρο, 
την συχνή τους φροντίδα και να αποφεύγονται 
οι πολύ όξινες ουσίες που ερεθίζουν τα δόντια 
(χυμοί, ξύδι, καφές..). Σε άτομα με ευαίσθητα 
ούλα και  δόντια δεν συνιστώνται θεραπείες 
λεύκανσης.

Η οδοντική υπερευαισθησία επηρεάζει περίπου 
το 30 % των ενηλίκων, ενώ επηρεάζονται όλο 
και πιο νεαρά άτομα, γεγονός που  οφείλεται 
σε μια διατροφή πλούσια σε πιο γλυκές τροφές 
και όξινα ποτά.

Η καλή στοματική υγιεινή, μια μαλακή οδοντό-
βουρτσα και μια κατάλληλη οδοντιατρική φρο-
ντίδα είναι συχνά αρκετά για να αποτρέψουν 
τη δημιουργία ευαισθησίας  δοντιών και  ούλων 
και την επιδείνωση τους.

Η στοματική υγεία των παιδιών

Η τερηδόνα είναι η πιο συχνή νόσος των δο-

Τ α  α π α ρ α ί τ η τ α  σ υ μ π λ η ρ ώ μ α τ α  σ τ ο  β ο ύ ρ τ σ ι σ μ α

Αλλά, μην ξεχνάμε ότι την τελευταία λέξη την έχει η 
πρόληψη! 

Μια καλή στοματική υγιεινή εμποδίζει την εμφάνιση 
πλάκας και κατά συνέπεια την εμφάνιση πέτρας.  Για να 
αποφύγουμε τα δυσάρεστα λοιπόν, το οδοντικό νήμα, και 
τα μεσοδόντια βουρτσάκια  είναι πραγματικά χρήσιμα και 
συνίσταται να χρησιμοποιούνται  μια φορά την ημέρα το 
λιγότερο, συμπληρωματικά με το βούρτσισμα. 

Το οδοντικό νήμα είναι χρήσιμο για τον καθαρισμό των 
κενών ανάμεσα στα δόντια. Αν το κενό ανάμεσα στα δόντια 
είναι αρκετά μεγάλο, είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται τα μεσοδόντια βουρτσάκια. Σε 
σχήμα κώνου ή κυλίνδρου βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη και εφαρμόζονται σε κάθε είδος 
κενού ανάμεσα στα δόντια.  Το κωνικό σχήμα, ιδιαίτερα φαίνεται να είναι πιο πρακτικό στο 
να απομακρύνει από τα ούλα στο εσωτερικό των δοντιών τα υπολείμματα τροφών. 

Μην αμελείτε να προνοήσετε ότι ο τρόπος βουρτσίσματος θα πρέπει να είναι απαλός, χωρίς 
καθόλου πίεση, για ν› αποφύγουμε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ματώματος  των ούλων. 

Τέλος για τα ευαίσθητα ούλα, οι μπατονέτες για ανάμεσα στα δόντια βοηθούν στην εξάλειψη 
της οδοντικής πλάκας. 
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ντιών στα παιδιά, γιατί ούτε τα ίδια, αλλά συχνά 
ούτε και οι γονείς μπορούν να βουρτσίσουν πολύ 
καλά τα δόντια τους, ώστε να απομακρύνουν 
την μικροβιακή πλάκα. Επίσης, η διατροφή των 
παιδιών σήμερα περιλαμβάνει τροφές και ρο-
φήματα με ζάχαρη και πολλούς υδατάνθρακες 
(μακαρόνια, πατάτες, δημητριακά κ.α.). Η τε-
ρηδόνα όμως επηρεάζει και τα νεογιλά (πρώτα) 
δόντια και μπορεί να εμφανιστεί σύντομα μετά 
την εμφάνιση τους στο στόμα του παιδιού.

Βούρτσισμα από ποια ηλικία;

Από 18 μηνών , με την εμφάνιση των πρώτων 

Ο ι  Σ υ μ β ο υ λ έ ς  « κ λ ε ι δ ι ά »

Για άμεση ανακούφιση 

Μοναδική είναι η τεχνολογία της αργινίνης με 
ανθρακικό ασβέστιο, που προσφέρει άμεση ανακούφιση 
που διαρκεί (με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής). 
Η τεχνολογία αυτή είναι διαθέσιμη σε φθοριούχες 
οδοντόκρεμες καθημερινής χρήσης. 

Περιορίστε την κατανάλωση καπνού 

Ο καπνιστής είναι πιο πιθανό να πάσχει από 
περιοδοντική νόσο , εξαιτίας της συσσώρευσης 
περισσότερης πλάκας από ότι στους μη καπνιστές . Η 
εξέλιξη είναι επίσης  πιο γρήγορη .

Έλεγχος του σακχάρου στο αίμα 

Ελλιπώς  ελεγχόμενος διαβήτης είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της 
περιοδοντίτιδας . Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στο διαβήτη τύπου 2 .

γομφίων, το βούρτσισμα μπορεί να πραγματο-
ποιείται μια φορά την ημέρα από τους γονείς. 
Μια κατάλληλη οδοντόπαστα ( μια μικρή δόση 
στην οδοντόβουρτσα)  θα χρησιμοποιείται  μόλις 
το παιδί μπορέσει να πραγματοποιήσει μόνο 
του το βούρτσισμα, συνήθως από τα 2 έως 3 έτη. 
Μετά τα 4 χρόνια, το παιδί μπορεί να βουρτσί-
σει τα δόντια του μόνο του, δύο φορές τη μέρα, 
με τη βοήθεια των γονιών του. Στα πιο μεγάλα 
παιδιά, στην περίπτωση ορθοδοντικού ελέγχου, 
η υγιεινή θα πρέπει να είναι εξαιρετικά αυστη-
ρή. Προτιμήστε τη χρήση μιας ειδικής βούρτσας 
προσαρμοσμένης με κυκλικά νήματα. 
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• Επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο  2 φορές το χρό-
νο για έλεγχο, καθαρισμό και τοπική εφαρμογή 
φθοριούχου προϊόντος (όχι πριν από την ηλικία των 
6 ετών και με εφαρμογή 4 λεπτών). Ο οδοντίατρος 
μπορεί να αναγνωρίσει τα πρώτα σημάδια τερηδόνας, 
προτείνοντας το κατάλληλο πρόγραμμα πρόληψης 
και θεραπείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
υπάρχει ανάγκη για πιο συχνή εφαρμογή φθορίου, 
όπως σε παιδιά που έχουν πολλά χαλασμένα δόντια, 
σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, με ορθοδοντικούς 
μηχανισμούς κα.

• Περιορισμός των σακχαρούχων τροφών και ροφημάτων, και ιδιαίτερα στα ενδιάμεσα 
των γευμάτων. Είναι προτιμότερο το παιδί να τις τρώει μαζί με τα κυρίως γεύματα, ώστε 
να μειώνεται ο χρόνος έκθεσης των δοντιών του στα οξέα. 

• Σωστή στοματική υγιεινή από την πρώτη στιγμή εμφάνισης των πρώτων δοντιών. Επίσης 
είναι απαραίτητο να μάθει το παιδί να χρησιμοποιεί το οδοντικό νήμα για τον καθαρισμό 
των μεσοδοντίων διαστημάτων. 

• Οι γονείς πρέπει να δίνουν το παράδειγμα για την σωστή στοματική υγιεινή: εάν οι ίδιοι 
φροντίζουν τα δόντια τους, τότε στέλνουν στο παιδί το μήνυμα ότι η στοματική υγεία 
είναι κάτι πολύτιμο.

Αναδημοσίευση	από	το	περιοδικό	PHARMACY	management	ΚΑΙ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,	Τεύχος	20
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 Τι Σαράντα…Τι Πενήντα…Τι Εξήντα!
Παράγοντες βιολογικής γήρανσης

Γιώργος Κτενάς BSc Pharmacy (MAPHA)

Κεφάλαιο 1. Το  DNA 

Α) Τα τελομερή

Τα τελομερή είναι οι απολήξεις των γονιδίων 
που ορίζουν και περιορίζουν τες δυνατότητες 
των κυττάρων να πολλαπλασιαστούν και να 

αντικαταστήσουν τα κύτταρα που έχουν φθαρεί 
με καινούρια και υγιή.

Όσο  μεγαλύτερο είναι το τελομερές τόσο 
περισσότερες φορές μπορεί και το κύτταρο 
να ανανεωθεί. Μετά το τέλος του τελομερούς 
αρχίζει και η ανεπίστρεπτη πορεία προς τον 

Ο ανθρώπινος οργανισμός μετά το 32ο περίπου έτος ηλικίας αρχίζει 
την κατιούσα. Το ισοζύγιο καταστροφής-ανανέωσης των κυττάρων 
τείνει υπέρ της καταστροφής.  Ο ρυθμός και η ταχύτητα αυτής της 
καταστροφής εξαρτούνται ως επί το πλείστον από τους παράγοντες 
που θα προσπαθήσω να αναλύσω πιο κάτω.
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βιολογικό θάνατο.

Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι 
το μήκος του τελομερούς δεν είναι απόλυτο και 
ότι μπορεί να αυξηθεί από μερικούς φυσικούς 
παράγοντες όπως είναι η καλή ψυχολογική 
κατάσταση και η πεποίθηση ότι το άτομο εξακο-
λουθεί να είναι χρήσιμο για τους συνανθρώπους 
και την οικογένεια του. Παράδειγμα είναι το 
γεγονός οι γυναίκες που μετά την σύνταξη τους 
ασχολούνται με την φροντίδα των εγγονιών τους 
ζουν περισσότερο. Επίσης έχει διαπιστωθεί 
επιστημονικά ότι μια ουσία που ευρίσκεται στο 
Κινέζικο παραδοσιακό βότανο Αστράγαλος 
έχει επίσης την ιδιότητα να αυξάνει το μήκος 
του τελομερούς και ενδεχομένως να καθυστερεί 
την πορεία προς τον βιολογικό θάνατο.

Οι παράγοντες που καταστρέφουν τα κύτταρα 
και οδηγούν στον πρόωρο γήρας και στον θάνα-
το-όχι μόνο με την εμφάνιση σοβαρών ασθενει-
ών-αλλά και λόγω εξαντλήσεως των τελομερών 
είναι πολλοί και διάφοροι με δεσπόζουσα την 
ζημιά στο DNA από την δράση ιονίζουσας ακτι-
νοβολίας που οδηγεί στην μετάλλαξη του DNA 
των κυττάρων  και την επιπλέον παραγωγή των 
ελευθέρων ριζών.

Τα κύτταρα δέχονται περίπου 10.000 επιθέσεις 
οξείδωσης κάθε μέρα, έτσι κάποια ζημία είναι 
πολύ πιθανό να εμφανιστεί σε αυτά. Με τα αντι-
οξειδωτικά στοιχεία πχ. Βιτ. Γ, Ε, Β-Καροτίνη, 
Πολυφαινόλες, Λιποϊκό οξυ, Σελήνιο, Ψευ-
δάργυρος, Κυστεϊνη, Ταυρίνη πού υπάρχουν 
στην διατροφή-κυρίως στα φυτικά φαγητά και 
συμπληρώματα πχ ελαιόλαδο, φρούτα με έντονο 

κόκκινο, κίτρινο, βυσσινί ή πορτοκαλί χρώμα- 
επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση των ελεύθερων 
ριζών και εμποδίζεται η καταστροφή των κυτ-
τάρων και το πρόωρο γήρας από την εξάντληση 
των τελομερών. 

Ο οργανισμός παράγει διάφορα ένζυμα επι-
σκευής του DNA και αυτά τα ένζυμα βοηθούν 
για την επισκευή των κυττάρων κάθε φορά που 
υπάρχει μια επίθεση ακτινοβολίας και ελεύ-
θερων ριζών που οδηγεί στη ζημία του DNA. 
Δεδομένο είναι και το ότι όσο γερνάμε, η παρα-
γωγή αυτών των ενζύμων συνεχώς ελαττώνεται. 

Ένα βότανο από τον Αμαζόνιο που παράγουν 
σαμάνοι με ειδική επεξεργασία, βοήθα με την 
επιστημονικά αποδεδειγμένα βοηθά στην επι-
σκευή  της συσσωρευμένης ζημιάς στο DNA. 
Αυτή είναι η κύρια του ιδιότητα. Ενισχύει επί-
σης το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει ισχυρή 
αντιφλεγμονώδη δράση σε συνεργασία με τα 
αντιοξειδωτικά και όχι σαν υποκατάστατο τους. 
Επειδή αυτό το βοτανικό σκεύασμα  αυξάνει και 
την ικανότητα του οργανισμού να καταστρέψει 
τα μεταλλαγμένα κύτταρα που δεν μπορεί να 
επισκευάσει (απόπτωση) πρέπει να χρησιμοποι-
είται μόνο μετά από συμβουλή ειδικού ώστε η 
απόπτωση να είναι ελεγχόμενη για την αποφυγή 
τυχόν παρενεργειών έτσι θα μου επιτρέψετε να 
μην παραθέσω το όνομα του.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΑΣΤΕ ΑΚΜΑΙΟΙ
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Αθλητισμός και αναβολικά στεροειδή

Δρ Κώστας Ν. Τουφεξής
Ειδικός Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος

Τα μεγάλα χρηματικά ποσά που χορηγούνται 
στον αθλητισμό σήμερα είναι η κυριότερη 
αιτία που σπρώχνει τους αθλητές στη χρήση 
απαγορευμένων φαρμάκων για βελτίωση των 
επιδόσεών τους.

Τα αναβολικά στεροειδή είναι η πιο συχνή 
κατηγορία φαρμάκων στα οποία γίνεται χρήση 
από αθλητές όλων των αθλημάτων.

Τα αναβολικά στεροειδή ανήκουν στην κατη-
γορία των ανδρογενών ορμονών αφού η φαρ-
μακολογική τους κατασκευή βασίζεται πάνω 
στην τεστοστερόνη, την κύρια ανδρική ορμόνη.

Όμως έχουν γίνει ορισμένες φαρμακολογικές 
τροποποιήσεις δια δύο λόγους:

α)  Αν δοθεί η τεστοστερόνη στη φυσική της μορ-
φή, η συγκέντρωσή της δεν διαρκεί για πολλή 
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ώρα στο αίμα, γιατί γίνεται απότομη διάσπασή 
της από το συκώτι.

β)  Αν ληφθεί το αναβολικό στεροειδές από 
μια γυναίκα να μην της προκαλέσει ανδρικά 
χαρακτηριστικά, στο βαθμό που θα προκαλούσε 
μόνη της η τεστοστερόνη.

Πρέπει να τονιστεί ότι η φύση έχει δώσει την 
ικανότητα στον ενήλικα άνδρα να παράγει ο 
ίδιος τα αναβολικά στεροειδή που χρειάζεται 
για τη φυσιολογική του λειτουργία και λόγω 
της αύξησης της μυϊκής μάζας που προκαλούν 
αυτές οι ορμόνες, ο άνδρας θεωρείται και το 
ισχυρό φύλο.

Οι γυναίκες παράγουν και αυτές τις ίδιες ακρι-
βώς ορμόνες αλλά σε πολύ πιο μικρές ποσότητες 
από τον άνδρα, γι’ αυτό και η μυϊκή διάπλαση 
μιας γυναίκας είναι λιγότερη από τον άνδρα.

Όταν ένας φυσιολογικός άνδρας πάρει αυτά τα 
φάρμακα αυξάνεται αρχικά η μυϊκή ικανότητα 
για τους επόμενους λίγους μήνες, αλλά μετά 
ακολουθεί μια περίοδος σταθεροποίησης της 
μυϊκής μάζας.  Γι’ αυτό το λόγο πολλοί αθλητές 
παίρνουν τα αναβολικά στεροειδή σε «κυκλι-
κές» χρονικές περιόδους.

Η γυναίκα αθλητής που κάνει χρήση αναβολι-
κών στεροειδών φαρμάκων μπορεί να αυξήσει 
τη μυϊκή της μάζας σε σημαντικό βαθμό, αλλά 
διατρέχει τον κίνδυνο για περισσότερες παρε-
νέργειες παρά ένας άνδρας.

Όλα τα αναβολικά στεροειδή μπορούν να έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις πάνω στην υγεία ενός ατό-
μου, κυρίως τα αναβολικά που κυκλοφορούν σε 
μορφή χαπιού.

Στους άνδρες τα αναβολικά στεροειδή μικραί-
νουν τους όρχεις και προκαλούν προσωρινή 
στείρωση, κατακράτηση υγρών και αν κάποιος 
έχει πάθηση με την καρδία ή τους νεφρούς του, 
μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Επίσης, προκαλούν ακμή και μεγέθυνση του μα-
στού (γυναικομαστία), αυξάνουν τη χοληστερό-
λη και με τη μακροχρόνια τους χρήση μπορούν 
να προκαλέσουν πρόωρη αρτηριοσκλήρωση.  
Μπορεί να παρατηρηθούν παράλληλα ψυχο-
λογικές συνέπειες διότι αυξάνουν την επιθετι-
κότητα.  Οι πιο επικίνδυνες όμως παρενέργειες 
αφορούν το συκώτι προκαλώντας προβλήματα 
στη λειτουργία του και όγκους που σε μερικές 
περιπτώσεις είναι κακοήθεις.

Παρόμοιες παρενέργειες παρατηρούνται και 
στις γυναίκες στις οποίες επιπρόσθετα προκα-
λούν ανδρικά χαρακτηριστικά, όπως το χόνδρι-
μα της φωνής, τριχοφυΐα, φαλάκρα ανδρικού 
τύπου και μείωση του μαστού.

Όταν η γυναίκα αποφασίσει να σταματήσει τα 
αναβολικά, δυστυχώς τα περισσότερα ανδρικά 
χαρακτηριστικά παραμένουν.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι τα αναβολικά στεροειδή 
έχουν κάποια θετικά αποτελέσματα όσον αφορά 
τη μυϊκή ικανότητα, αλλά αυτό εξουδετερώνεται 
από τους μεγάλους κινδύνους που διατρέχει το 
άτομο που τα παίρνει.
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Γονεϊκή Ικανότητα - Γονεϊκή Ετοιμότητα

Ιουλιέττα Καλλή-Λαούρη, Μ.D., Ph.D. 
Παιδοψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιών & Εφήβων

Γονιός είναι η διαδικασία της παροχής, προώ-
θησης και υποστήριξης της φυσικής, συναισθη-
ματικής, κοινωνικής και νοητικής ανάπτυξης 
ενός παιδιού από τη βρεφική ηλικία μέχρι την 
ενήλικη ζωή.  Η λέξη Γονιός αναφέρεται στο 
«ανάγιωμα» ενός παιδιού και λιγότερο στη 
βιολογική σχέση.  

Στον «ανθρώπινο κόσμο» το ρόλο του γονιού 
έχουν τις περισσότερες φορές οι βιολογικοί 
γονείς παρόλο που η κοινωνία ως δομή διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.  
Σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών το ρόλο αυτό 
αναλαμβάνουν θετοί γονείς, ανάδοχες οικογέ-
νειες ή ιδρύματα.  Οι στόχοι του γονεϊκού ρόλου 
είναι συχνά συζητήσιμοι.  Συνήθως οι γονείς 

καλύπτουν τις φυσικές και τις συναισθηματικές 
ανάγκες των παιδιών, προστατεύουν και παρέ-
χουν τα εργαλεία και τις ηθικές αρχές σε αυτά 
μέχρι να ενηλικιωθούν. 

H προετοιμασία για την ανάληψη του γονεϊκού 
ρόλου από τους νέους με στόχο τη γονεϊκή ετοι-
μότητα είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να 
ξεκινήσει από την παιδική ηλικία και είναι στε-
νά συνδεδεμένη με την εκπαίδευση και πρόληψη 
στα θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.  Για να 
είναι έτοιμοι οι νέοι να αναλάβουν καθήκοντα 
γονιών θα πρέπει να αναπτύξουν μια ώριμη 
και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, έτσι ώστε 
να μπορούν να έχουν υγιείς διαπροσωπικές 
σχέσεις, να είναι σε θέση να εργάζονται και να 
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είναι ανεξάρτητοι.  

Μια ώριμη, υγιής προσωπικότητα είναι η βα-
σική προϋπόθεση της συναισθηματικής ετοι-
μότητας και σταθερότητας ενός ατόμου για την 
ανάληψη γονεϊκού ρόλου.

Βασικοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν και 
είναι καθοριστικοί στη δημιουργία μίας υγι-
ούς προσωπικότητας είναι η οικογένεια, οι 
κοινωνικοί θεσμοί, το σχολείο και βιολογικοί 
παράγοντες.

Ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικός.  Η 
οικογένεια πρέπει να μπορέσει να καλύψει 
βασικές ανάγκες των παιδιών, η πλήρωση των 
οποίων πρέπει να ξεκινήσει στα πρώτα χρόνια 
ζωής και είναι τεράστιας σημασίας για την κα-
τοπινή εξέλιξη 
τους. Aυτές οι 
ανάγκες πρέπει 
να συνεχίσουν 
να παρέχονται 
από την οικογέ-
νεια μέσα στην 
οποία το παιδί 
μεγαλώνει μέχρι 
την ενηλικίωση 
του.  Τα παι-
διά πρέπει να 
δεχτούν αγάπη 
και ασφάλεια.  
Οι γονείς πρέπει 
να επιτρέψουν 
στα παιδιά να 
έχουν πολλα-
πλές εμπειρίες 
οι οποίες θα τα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
των μελλοντικών τους βιωμάτων και πάνω από 
όλα θα πρέπει να τα αποδεκτούν τις ιδιαιτε-
ρότητές τους.  Αν αυτές και άλλες σημαντικές 
ανάγκες καλυφθούν, τότε τοποθετούνται οι 
βασικοί πυλώνες για τη δημιουργία μιας προ-
σωπικότητας, η οποία θα είναι η προϋπόθεση 
έτσι ώστε ένα άτομο να μπορέσει να αναλάβει 
τα καθήκοντα γονιού.

Αν για παράδειγμα ένα βρέφος, στην ηλικία 
μεταξύ 0-19 μηνών όπου εγκαθίσταται η πρώιμη 
μορφή ταυτότητας μέσα από τη φροντίδα της 

μητέρας προς το βρέφος και την κάλυψη των 
αναγκών, μείνει ικανοποιημένο, (για τροφή, 
αγάπη) τότε αναπτύσσεται ένας ασφαλής δε-
σμός και μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη 
χαρακτηριστικών προσωπικότητας όπως εμπι-
στοσύνης και αισιοδοξίας.  Όταν σε αντίθεση 
υπάρχουν ελλείμματα στη μητρική φροντίδα, 
τότε αναπτύσσονται μελλοντικά αισθήματα δυ-
σπιστίας και απαισιοδοξίας απέναντι στη ζωή. 
Ένα παράδειγμα μη επαρκούς εγκατάστασης 
εμπιστοσύνης, είναι η δυσκολία του παιδιού 
καθώς μεγαλώνει να αναπτύσσει συνεργασίες 
και φιλική στάση προς το περιβάλλον, όπως 
και η τάση να απογοητεύεται εύκολα και να 
εγκαταλείπει την προσπάθεια.

Αν στα επόμενα χρόνια ενός παιδιού, τότε 
που  ο  γον ιός 
καλείται να εν-
θαρρύνει  την 
αυτονομία και 
να θέσει όρια 
στη συμπεριφο-
ρά, αποτύχει, 
τότε το παιδί θα 
χρειάζεται μελ-
λοντικά συνεχή 
υποστήριξη για 
να τα καταφέρει 
ή θα παρουσιά-
ζει υπέρμετρα 
αντ ιδραστική 
συμπεριφορά 
και θα αδυνατεί 
να κάνει επιλο-
γές για βασικά 
προσωπικά θέ-

ματα χωρίς καθοδήγηση από άλλους.

Στην περίοδο της εφηβείας οι γονείς θα πρέ-
πει να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, και να 
θέσουν τα κατάλληλα όρια και κανόνες χωρίς 
να «αντεπιτίθενται» ή να «καταρρέουν», λόγω 
των εντάσεων που δημιουργούνται.  Αν δεν 
μπορέσουν να καλύψουν την ανάγκη αυτή, τότε 
μεγαλώνοντας οι έφηβοι θα έχουν δυσκολία να 
χειριστούν απογοήτευση και αποτυχία.  

Ο C. Rogers λέει ότι η βασική προϋπόθεση για 
τη δημιουργία μιάς υγιούς προσωπικότητας 
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είναι η χωρίς όρους θετική αναγνώριση ενός 
παιδιού, δηλαδή όταν ο «γονιός» δίνει αγάπη 
και αναγνώριση ανεξάρτητα από τη συμπερι-
φορά του παιδιού.

Επιδρά η κοινωνία με τις αξίες και νόρμες.  Στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην αντί-
ληψη των νέων του τι εμπερικλείει ο «γονεϊκός 
ρόλος».  Όταν οι κοινωνικοί θεσμοί διέρχονται 
κρίση και αμφισβητούνται επηρεάζονται οι 
διαπροσωπικές σχέσεις και οι αντιλήψεις για 
ηθικές αξίες και αρχές.  Ένα καλό παράδειγμα 
είναι ότι οι γονείς τα τελευταία χρόνια αντι-
λαμβάνονται ότι πρέπει να προστατεύουν τα 
παιδιά τους από αισθήματα όπως θυμό, λύπη 
ή ντροπή, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο 
κτίζουν την αυτοπεποίθεση τους.  Υπάρχει μια 
ευρύτερη αντίληψη ότι «αρχές και αξίες» ση-
μαίνει μόνο ικανοποίηση των επιθυμιών.  Αυτό 
δημιουργεί στην πορεία της διαμόρφωσης της 
προσωπικότητας άτομα ευάλωτα στα αισθήματα 
απογοήτευσης, ντροπής και αποτυχίας.  Η ψυχι-
κή ανθεκτικότητα των παιδιών είναι μειωμένη 
αφού δεν έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν και 
να ανταποκρίνονται σε δυσκολίες.   

Σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση της γονεϊκής ικανότητας έχει και 
η παιδεία.  Τις τελευταίες δεκαετίες η παιδεία 
εστιάζει έντονα  στην ακαδημαϊκή και κοινωνι-
κή επιτυχία.  Το σχολείο θα πρέπει να δημιουρ-
γήσει τέτοια προγράμματα έτσι ώστε τα παιδιά 
να αντιμετωπιστούν ως ολότητα και το σχολείο 
να λειτουργήσει ως χώρος παροχής κατάλληλης 
πληροφόρησης στα θέματα της ευρύτερης ψυχο-
συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής.  Έτσι 
θα μπορέσουν τα παιδιά να προετοιμαστούν και 

ενημερωθούν κατάλληλα για το τι σημαίνει γο-
νιός και τι καλείται ένας γονιός να προσφέρει 
στα παιδιά του.

Η οικογένεια, τα σχολεία και η κοινωνία θα 
πρέπει λοιπόν να βάλουν τις βάσεις για ηθικές 
αρχές τέτοιες όπως σεβασμό, δικαιοσύνη, αφο-
σίωση, ειλικρίνεια, θάρρος και πολλά άλλα.

Η διαμόρφωση της προσωπικότητας δεν εξαρ-
τάται μόνο από την οικογένεια, κοινωνία και 
εκπαίδευση αλλά και από βιολογικούς και εν-
δοψυχικούς παράγοντες, (γενετικό υπόβαθρο), 

το οποίο φέρνουν τα παιδιά μαζί τους με τη 
γέννηση τους.

Πολλοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί και έχουν 
προσφέρει θεωρίες για το τι είναι υγιής προσω-
πικότητα.  Ένας καλός ορισμός είναι αυτός του 
S. Jourard, ο οποίος λέει: «Υγιής προσωπικό-
τητα υπάρχει όταν τα άτομα έχουν καταφέρει 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους έτσι ώστε η 
προσωπικότητά τους και η συμπεριφορά τους 
να μην τους είναι πια εμπόδιο.  Μπορούν να 
αποδεκτούν σε μεγάλο βαθμό τον εαυτό τους 
και μπορούν να διοχετεύσουν την ενέργεια και 
τις σκέψεις τους σε σημαντικά και κύρια ενδι-
αφέροντα και προβλήματα, πέραν από αυτά 
έχουν να κάνουν με της δική τους ασφάλεια, ή 
και αποδοχή».

 Αν αυτό θέλουμε να το θέσουμε πιο απλά, 
σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να 
έχει ένα άτομο ώστε να είναι έτοιμος και ικανός 
να γίνει γονιός είναι:

• Να είναι λειτουργικά αυτόνομος

• Να μπορεί να δεί πέραν του εαυτού του

• Να έχει μια ρεαλιστική αντίληψη του εαυτού 
του και αυτογνωσία

• Να έχει κατακτήσει συναισθηματικό έλεγχο

• Να διέπεται από ηθικές αρχές

Καταληκτικά η διαδικασία μεγαλώματος ενός 
παιδιού είναι άρρικτα συνδεδεμένη με την εξέ-
λιξη τους σαν προσωπικότητες και θα καθορίσει 
τη γονεϊκή τους ετοιμότητα. 
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Σεξουαλικές διαταραχές  
στη Γυναίκα και Άνδρα

Dr. Σταύρος Χαραλάμπους MD, PhD, FEBU
Χειρούργος Ουρολόγος Παίδων & Ενηλίκων

Οι Σεξουαλικές διαταραχές, ή σεξουαλική δυσ-
λειτουργία, αναφέρονται σε πρόβλημα κατά τη 
διάρκεια κάθε φάσης του κύκλου της σεξουα-
λικής λειτουργίας  που εμποδίζει το άτομο ή 
το  ζευγάρι από τη βίωση ικανοποίησης από τη 
σεξουαλική δραστηριότητα. 

Σεξουαλική  υγεία ορίζεται από την παγκόσμια 
οργάνωση υγείας ως η ενσωμάτωση των σω-
ματικών, συναισθηματικών, πνευματικών και 
κοινωνικών πτυχών με τρόπους που συμβάλ-
λουν στον εμπλουτισμό και που θα ενισχύσουν 
την προσωπικότητα, την επικοινωνία και την 
αγάπη. 1

Σεξουαλικά προβλήματα παρουσιάζονται σε 
άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Μετα-
ξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο είναι 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία μπορεί να 
σχετίζονται με την εξασθένηση της υγείας που 
συνδέονται με την πρόοδο της ηλικίας.

Τύποι Σεξουαλικής Δυσλειτουργίας στα δυο 
φύλα1

 Διαταραχές της Σεξουαλικής Επιθυμίας
• Διαταραχή Υποτονικής Σεξουαλικής 

Επιθυμίας
• Διαταραχή Σεξουαλικής Αποστροφής

 Διαταραχές της Σεξουαλικής Διέγερσης
• Διαταραχή της Σεξουαλικής Διέγερσης 

στη Γυναίκα
• Διαταραχή της Στύσης στον Άντρα

 Διαταραχές του Οργασμού
• Διαταραχή του Οργασμού στη Γυναίκα
• Διαταραχή του Οργασμού στον Άντρα
• Πρόωρη Εκσπερμάτωση

 Διαταραχές Σεξουαλικού Πόνου
• Δυσπαρευνία
• Κολεόσπασμος

 Σεξουαλική Δυσλειτουργία Οφειλόμενη σε 
Γενική Ιατρική Κατάσταση 

 Σεξουαλική Δυσλειτουργία Προκαλούμενη 
από Ουσίες 

 Σεξουαλική Δυσλειτουργία Μη Προσδιορι-
ζόμενη 

Γυναικεία Σεξουαλική Δυσλειτουργία

Η φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία  στη 
γυναίκα αποτελείται από  τέσσερις φάσεις ή 
στάδια : 

Το πρώτο είναι το στάδιο της  επιθυμίας, 
ακολουθεί της διέγερσης, του οργασμού, και  
της χαλάρωσης (ολοκλήρωση) (ηρεμίας), 
που τόσο ψυχικά όσο και σωματικά επανέρ-
χεται το άτομο στην αρχική εικόνα προ της 
σεξουαλικής της επαφή. Ενώ οι έρευνες 
υποδεικνύουν ότι η σεξουαλική δυσλειτουρ-
γία είναι συχνή (43% των γυναικών και το 
31% των ανδρών αναφέρουν κάποιο βαθμό 
δυσκολίας), είναι ένα θέμα που πολλοί άν-
θρωποι διστάζουν να συζητήσουν. Ευτυχώς, 
οι περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας είναι αντιμετωπίσιμες  που 
καθιστά  σημαντικό την αναζήτηση λύσης 
από τον ειδικό.  

Η Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία 
(Female Sexual Dysfunction - FSD), αναγνω-
ρίζεται ως ένα διαδεδομένο πρόβλημα, με 
επιπολασμό 25 έως 63%2. Η Γυναικεία σε-
ξουαλική δυσλειτουργία μπορεί να υποδιαι-
ρεθεί σε διαταραχές της επιθυμίας, διέγερ-
σης, οργασμού και σεξουαλικές διαταραχές 
πόνου. 

Η μειωμένη λίμπιντο (επιθυμία) είναι η πιο-
κοινή και συχνή αναφορά.
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1. Η Αναστολή της σεξουαλικής επιθυμίας: 
Πρόκειται για μια έλλειψη σεξουαλικής 
επιθυμίας ή ενδιαφέροντος για σεξ. Πολ-
λοί παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν 
στην έλλειψητης επιθυμίας, όπως ορμονι-
κές αλλαγές, παθήσεις και θεραπείες (π.χ. 
για τον καρκίνο και χημειοθεραπεία), την 
κατάθλιψη, την εγκυμοσύνη, το άγχος και 
την κούραση. Η πλήξη από τη σεξουαλική 
ρουτίνα μπορεί επίσης να συμβάλει σε μια 
έλλειψη ενθουσιασμού για σεξ, όπως και 
παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως τη 
σταδιοδρομία και τη φροντίδα των παι-
διών3.

2.  Αδυναμία διέγερσης: Για τις γυναίκες, η 
αδυναμία φυσικής διέγερσης κατά τη δι-
άρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας 
συχνά  οφείλεται σε ανεπαρκή λίπανση 
του κόλπου. Η αδυναμία διέγερσης, επί-
σης  μπορεί να σχετίζεται με το άγχος. 
Επιπλέον, οι ερευνητές διερευνούν το πώς 
τα προβλήματα που επηρεάζουν τη ροή 
του αίματος στο κόλπο και την κλειτορίδα 
μπορεί να συμβάλουν στα προβλήματα 
διέγερσης4.

3.  Η έλλειψη οργασμού (ανοργασμία): Αυ-
τήείναι η απουσία της σεξουαλικής κορύ-
φωσης (οργασμού). Μπορεί να προκαλεί-
ται από τη σεξουαλική αναστολή, την 
απειρία, ή έλλειψη γνώσης, και ψυχολο-
γικοί παράγοντες, όπως η ενοχή, άγχος, 
ή μια προηγούμενη σεξουαλική κακοποί-
ηση ή τραύμα. Άλλοι παράγοντες που 
συμβάλλουν στην ανοργασμία περιλαμ-
βάνουν ανεπαρκή διέγερση, ορισμένα 
φάρμακα, και χρόνιες παθήσεις.

4. Επώδυνη σεξουαλική επαφή: Ο πόνος 
κατά τη συνουσία μπορεί να προκληθεί 
από μια σειρά από προβλήματα, όπως η 
διάμεση κυστίτιδα (Painful bladder), η 
ενδομητρίωση, μια πυελική μάζα, κύστεις 
ωοθηκών,  κολπίτιδα, κακή λίπανση, την 
παρουσία ουλώδους ιστού από χειρουρ-
γική επέμβαση ή μια σεξουαλικώς μετα-
διδόμενη ασθένεια. Ο Κολεόσπασμος 
(vaginismus) είναι μια επώδυνη κατάστα-
ση, που συνίσταται σε ακούσιες συσπά-
σεις των μυών που περιβάλλουν την είσο-
δο του κόλπου. Μπορεί να παρουσιαστεί 

σε γυναίκες που φοβούνται ότι η διείσδυ-
σηθα είναι επώδυνη και επίσης μπορεί να 
πηγάζουν από μια σεξουαλική φοβία ή 
από μια προηγούμενη τραυματική και 
επώδυνη εμπειρία5,6,7,8.

Η διάγνωση της γυναικείας σεξουαλικής δυ-
σλειτουργίας απαιτεί ένα λεπτομερές ιστορικό 
με το οποίο η καθορίζεται η δυσλειτουργία, 

προσδιορίζονται οι αιτιολογικοί παράγοντες, 
οι συνυπάρχουσες γενικές ή γυναικολογικές 
παθήσεις και η ψυχοκοινωνική κατάσταση της 
γυναίκας.

Ο προσδιορισμός του σεξουαλικού προσανα-
τολισμού της ασθενούς είναι απαραίτητος  για 
την κατάλληλη αξιολόγηση και τη αντιμετώπιση. 
Απαιτείται ο τρόπος και το είδος των ερωτή-
σεων από τον Ιατρό να είναι τέτοιος ώστε να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι  γυναίκες 
να μπορούν εκφράζουν ελεύθερα τις ανησυχίες 
τους και να αποβάλουν τυχόν φόβους για την 
κλινική εξέταση. Η επικοινωνία του ιατρού 
με την γυναίκα  πρέπει να μην έχει χρονικούς 
περιορισμούς9.

Η έλευση των νέων θεραπειών για την αντιμετώ-
πιση της ανδρικής σεξουαλικής δυσλειτουργίας 
στύσης με»μόνο ένα χάπι» και η προσοχή που 
έχει λάβει από τα μέσα ενημέρωσης, έχει οδη-
γήσει σε ευρύτατη προσοχή των FSD.

Ωστόσο, τόσο η γυναικεία σεξουαλική λει-
τουργία και δυσλειτουργία είναι περισσότερο 
πολύπλοκη από ό,τι η Ανδρική και οι FSD είναι 
πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. 

Σημαντικό είναι ότι η γυναικεία σεξουαλική 
ανταπόκριση είναι σύνθετη και περιλαμβάνει 
νευροαγγειακούς, ενδοκρινικούς και ψυχολο-
γικούς παράγοντες.
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Η ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία συνήθως 
περιλαμβάνει τα προβλήματα στύσης, καθώς 
και φάρμακα που αυξάνουν τη ροή αίματος στο 
πέος που είναι αποτελεσματικές θεραπείες. Η 
FSD πιο συχνά συμβαίνει στη φάση της διέγερ-
σης που αφορούν προβλήματα με τη λίμπιντο 
και τον οργασμό.

Δυστυχώς, μια απλή αύξηση της ροής του αίμα-
τος στη κλειτορίδα και κόλπο με φάρμακα συνή-
θως  δεν οδηγεί στη βελτίωση της επιθυμίας, τη 
διέγερση και τον οργασμό. Η θεραπεία της FSD 
περιλαμβάνει συνήθως μια εξατομικευμένη 
προσέγγιση χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό 
της εκπαίδευσης, της ψυχοκοινωνικής παρέμβα-
σης, και συμβουλές. 

Ένα πρώτο βήμα για τις γυναίκες με σεξουαλικά 
προβλήματα είναι η 
εκπαίδευση. Είναι 
σημαντικό οι γυναί-
κες να γνωρίζουν ότι 
δεν υπάρχει κανένα 
ιατρικώς επίπεδο της 
σεξουαλικής δραστη-
ριότητας ή λειτουργί-
ας, καθώς και ότι η 
έλλειψη της λίμπιντο 
ή της δυνατότητας να 
φτάσει σε οργασμό 
δεν αποτελεί σεξου-
αλική δυσλειτουργία 
όσο η γυναίκα βιώνει 
κάποια προσωπική 
αγωνία.

Απλή διαβεβαίωση είναι ότι οι αναπαραστάσεις 
της γυναικείας σεξουαλικής δραστηριότητας 
δεν αντιπροσωπεύουν  με ακρίβεια το μέσο όρο  
μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Συγκεκριμένα, 
η μέση συχνότητα της σεξουαλικής δραστηρι-
ότητας είναι 6 φορές το μήνα, και το 80% των 
γυναικών αναφέρουν την αδυναμία επίτευξης 
οργασμού με κολπική συνουσία και απαιτούν 
την άμεση διέγερση της κλειτορίδας10.

Επίσης, οι περισσότερες γυναίκες δεν βιώνουν 
οργασμό σε κάθε σεξουαλική επαφή. Μόνο 
το 30% των γυναικών ολοκληρώνουν σχεδόν 
σε κάθε σεξουαλική δραστηριότητα. Ένα μά-

θημα ανατομίας για τη θέση της κλειτορίδας 
καθώς και τεχνικές για διέγερση, μπορεί να 
είναι χρήσιμο για να αποκτήσει η γυναίκα με 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα ιατρική σύσταση- 
συμβουλή για τη θεραπεία των σεξουαλικών 
δυσκολιών της.

Η Ψυχοκοινωνική παρέμβαση μπορεί να είναι 
απαραίτητη βασιζόμενη στη σχέση της γυναί-
κας, με το άγχος της καθημερινής ζωής, με τα 
σεξουαλικά προβλήματα. Ως μια ισχυρή παρό-
τρυνση για τη γυναικεία σεξουαλικότητα είναι 
η τρυφερότητα, η γυναίκα και ο σύντροφός  της 
πρέπει να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, τον 
περιορισμό των εντάσεων στη σχέση όταν είναι 
παρούσα και έτσι προστατεύεται η σεξουαλική 
σχέση.

Το μόνο φάρμακο 
που αποδείχτηκε 
σε τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες μελέτες 
(RCT) να βελτιώνει 
τη γυναικεία σεξουα-
λική λειτουργία είναι 
η τεστοστερόνη. Οι 
καλύτερες  μελέτες 
προέρχονται από τη 
θεραπεία των  με-
τεμμηνοπαυσιακών 
και από όσες υπο-
βλήθηκαν σε ριζική 
υστερεκτομή11.

Η προσθήκη της τεστοστερόνης, είτε από του 
στόματος ή διαδερμικά σε θεραπεία υποκα-
τάστασης οιστρογόνων (ΕΡΤ), οδήγησε σε ση-
μαντική βελτίωση στη σεξουαλική λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας, διέγερσης 
και του οργασμού, σε σύγκριση με μόνο ΕΡΤ. 

Μια μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη (RCT) 
ανέφερε βελτίωση στη διέγερση με τη χρήση 
της τεστοστερόνης τζελ χορηγούμενη 4-8 ώρες 
πριν από την προγραμματισμένη σεξουαλική 
δραστηριότητα σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο.

Σε αντίθεση με τα οιστρογόνα, τα ανδρογονικά 
επίπεδα σταδιακά μειώνονται με την ηλικία που 
αρχίζει σε περίπου στα 30 χρόνια, αλλά δεν 
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υπάρχει απότομη πτώση κατά την περίοδο της 
εμμηνόπαυσης. Ως εκ τούτου, προεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες με τα επίπεδα της ελεύθερης 
τεστοστερόνης στον ορό χαμηλότερο από το 
τεταρτημόριο των φυσιολογικών ορίων και με 
σεξουαλική δυσλειτουργία μπορεί να προσφέ-
ρει η τεστοστερόνη, αλλά πρέπει να ενημερω-
θούν σχετικά με την απουσία των δεδομένων 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.

Οι επιδράσεις της συστηματικής ορμονικής 
υποκατάστασης (HRT) για την γυναικεία 
σεξουαλική λειτουργία ποικίλει σε τυχαιοποι-
ημένες ελεγχόμενες δοκιμές, συμπεριλαμβανο-
μένων των RCT. Δεδομένου ότι τα οιστρογόνα 
βελτιώνουν τη ροή του αίματος στο κόλπο και 
τη κλειτορίδα, η κολπική χορήγηση βελτιώνει 
καλύτερα τη λίπανση για τη θεραπεία των αι-
σθημάτων του πόνου.

Οι δυνατότητες της συστηματικής ορμονικής 
υποκατάστασης (HRT) να ενισχύσουν τη σε-
ξουαλική διέγερση, και την ικανότητα επίτευξης 
οργασμού  δεν είναι απόλυτες αλλά πρόσφατα 
έχουν αναφερθεί ευεργετικές επιπτώσεις της 
(HRT) σχετικά με τη σεξουαλική επιθυμία, 
να απολαύσει τη συχνότητα οργασμού και τη 
λίπανση του κόλπου, αλλά καμία διαφορά στην 
συχνότητα συνουσίας. 

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θερα-
πεία της ανδρικής στυτικής δυσλειτουργίας, 
όπως η σιλδεναφίλη, έχει επίσης μελετηθεί σε 
γυναίκες με σεξουαλική δυσλειτουργία. Αυτά 
τα φάρμακα αυξάνουν τη ροή του αίματος 
των γεννητικών οργάνων μέσω της αναστολής 
της phophodiesterase διευκολύνοντας έτσι το 
μονοξείδιο του αζώτου στη μεσολάβηση χαλά-
ρωσης των λείων μυϊκών ίνών  του κόλπου και 
της κλειτορίδας. Σε αρκετές μεγάλες μελέτες 
των γυναικών με FSD, παρ όλη την  αυξημένη 
ροής του αίματος στο κόλπο και τη κλειτορίδα 
και την  αυξημένη λίπανση και υπεραιμία που 
προκαλείται από τη σινδεναφίλη, δεν υπάρχει 
συνεχής βελτίωση στη σεξουαλική λειτουργία12.

Σε αντίθεση με τους άνδρες, υπάρχει κακός 
συσχετισμός μεταξύ υποκειμενικής και αντικει-
μενικής διέγερσης στη γυναίκα, και η αυξημένη 
ροή του αίματος των γεννητικών οργάνων δεν 

μεταφράζεται σε βελτιωμένη υποκειμενική διέ-
γερση. Δεν φαίνεται να υπάρχει σαφές όφελος 
για τη χρήση του sildenafil σε FSD. 

Ωστόσο,  σε γυναίκες με διαταραχές της διέγερ-
σης απομονωμένες που έχουν χαμηλή διόγκωση 
του κόλπου, όπως μετράται με το κολπικό εύρος 
σφυγμού με photoplethysomography, λίγες RCT 
έχουν αναφέρει σημαντική αύξηση στην υποκει-
μενική διέγερση και βελτίωση στη σεξουαλική 
λειτουργία.

Γυναίκες που επωφελούνται από αυτή την 
κατηγορία φαρμάκων μπορεί να είναι εκείνες 
που έχουν μια υποκείμενη ιατρική αιτία για την 
έλλειψη υπεραιμίας των γεννητικών οργάνων 
και όχι τα άτομα με ανεπάρκεια υποκειμενικής 
διέγερσης, όπως ο διαβήτης τύπου I ή ακτινο-
βολία των γεννητικών οργάνων.

Άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη 
θεραπεία της FSD περιλαμβάνουν τα από του 
στόματος φάρμακα που είναι διαθέσιμα over-
the-counter. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούν ένα 
συνδυασμό βοτάνων και φυτικών προϊόντων, 
μερικά περιέχουν L-αργινίνη, προάγγελος για 
το μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο διευκολύνει 
τη χαλάρωση των γεννητικών λείων μυών.

Η διαχείρισης περιλαμβάνει εκτίμηση του 
επιπέδου της δυσλειτουργίας, εκπαίδευση του 
μέσου όρου των σεξουαλικών πρακτικών, τρό-
πους για να βελτιώση της οικειότητας, θεραπεία 
του πόνου,  αξιολόγηση της ανάγκης για τη  
ψυχοθεραπεία όταν ενδείκνυται. Η θεραπεία 
ορμονικής υποκατάστασης, περιλαμβανομένης 
της τεστοστερόνης, είναι πιθανότατα επωφελής 
για τη γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση, αλλά ο 
ρόλος των ανδρογόνων σε προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με σεξουαλική δυσλειτουργία είναι 
ακόμη υπό έρευνα.

Ανδρική Σεξουαλική δυσλειτουργία.

Τα  πιο συνηθισμένα σεξουαλικά προβλήματα 
στους άνδρες είναι διαταραχές εκσπερμάτισης, 
η στυτική δυσλειτουργία, και η αναστολή της 
σεξουαλικής επιθυμίας.

Διαταραχές εκσπερμάτωσης

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαταραχών της εκ-
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σπερμάτισης, όπως:

1. Πρόωρη εκσπερμάτωση-Αυτό αναφέρε-
ται σε εκσπερμάτιση που συμβαίνει πριν 
ή αμέσως μετά τη διείσδυση.

2. Αναστολή ή καθυστερημένη εκσπερμά-
τιση- Αυτό είναι, όταν η εκσπερμάτιση 
αργεί να συμβεί.

3. Η παλίνδρομη εκσπερμάτιση- Αυτό 
συμβαίνει όταν, κατά τον οργασμό, η 
εκσπερμάτωση κατευθύνεται πίσω στην 
ουροδόχο κύστη και όχι μέσα από την 
ουρήθρα και με έξοδο το πέος.

Η πρόωρη εκσπερμάτωση, είναι η πιο κοινή 
μορφή της σεξουαλικής δυσλειτουργίας στους 
άνδρες, και συχνά οφείλεται στην νευρικότητα 
για το πόσο καλά λειτουργεί κατά τη διάρκεια 
του σεξ13. 

• Τι είναι η στυτική δυσλειτουργία
 Είναι γνωστό ότι ηστυτική δυσλειτουργία 

ορίζεται  ως η αδυναμία να επιτευχθεί 
και/ή να διατηρήθει στύση κατάλληλη 
για σεξουαλική επαφή, δηλαδή κολπική 
διείσδυση.

• Οι αιτίες της στυτικής δυσλειτουργίας 
περιλαμβάνουν ασθένειες που επηρεά-
ζουν τη ροή του αίματος, όπως η αθηρο-
σκλήρωση (σκλήρυνση των αρτηριών), 
νευρολογικές διαταραχές, ψυχολογικοί 
παράγοντες, όπως το στρες, η κατάθλι-
ψη, το άγχος και τη σεξουαλική απόδοση 
(νευρικότητα για την ικανότητά του να 
έχει καλή σεξουαλική επίδοση) 14

• Τι είναι η αναστολή της  σεξουαλικής 
επιθυμίας;

Η αναστολή της επιθυμίας, ή απώλεια 
της λίμπιντο, αναφέρεται ως η μείωση-
της επιθυμίας, ή του ενδιαφέροντος για 
σεξουαλική δραστηριότητα.  Η μειωμένη 
λίμπιντος μπορεί να οφείλεται σε  σω-
ματικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες. 
Έχει συνδεθεί με χαμηλά επίπεδα της 
ορμόνης τεστοστερόνη. Επίσης, μπορεί 
να προκληθεί από ψυχολογικά προβλήμα-
τα, όπως άγχος και κατάθλιψη, ιατρικές 

ασθένειες, όπως ο διαβήτης και η υψηλή 
αρτηριακή πίεση, ορισμένα φάρμακα, συ-
μπεριλαμβανομένων και ορισμένων αντι-
καταθλιπτικών καθώς και  οι δυσκολίες 
στις σχέσεις του ζευγαριού. 14,15Αναλυτικά 
φαίνονται στον πίνακα:

Διάγνωση;

Για  διάγνωση του σεξουαλικού προβλήματος 
ενός άνδρα, ο γιατρός θα ξεκινήσει με ένα 
λεπτομερές ιστορικό των συμπτωμάτων. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε άλλες εξετάσεις για 
να αποκλειστεί οποιοδήποτε  άλλο  ιατρικό 
πρόβλημα που μπορεί να συμβάλλει στη δυ-
σλειτουργία. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει:

1.  Εξετάσεις αίματοςγια την αξιολόγηση των 
επιπέδων ορμονών.

2. Αγγειακή εκτίμηση-Αυτό συνεπάγεται 
την αξιολόγηση της ροής του αίματος 
στο πέος. Μια απόφραξη του αιμοφόρου 
αγγείου στη παροχή αίματος στο πέος 
μπορεί να συμβάλει στη στυτική δυσλει-
τουργία.

3.  Αισθητηριακή δοκιμές-Ιδιαίτερα χρήσιμη 
για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
διαβητικής νευροπάθειας (βλάβη των 
νεύρων), αισθητικές δοκιμές μετρά τη 
δύναμη των νευρικών ερεθισμάτων σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή του σώματος.

4.  Νυχτερινές στύσεις και τη δοκιμή σκλη-
ρότητας-Η δοκιμή αυτή χρησιμοποιείται 
για την παρακολούθηση των στύσεων που 

�	Ηλικία 
�	Δυσλιπιδαιμία
�	Υπέρταση
�	Διαβήτης
�	Κατάθλιψη 
�	Stress
�	Κάπνισμα
�	Καθιστική ζωή
�	Παχυσαρκία
�	Φάρμακα
�	Αγγειακή νόσος
�	Κακώσεις πέους , ν. Peyronie
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εμφανίζονται φυσικά κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. Αυτή η δοκιμή μπορεί να σας 
βοηθήσει να προσδιορίσετ αν τα προβλή-
ματα στύσης ενός άντρα οφείλονται σε 
σωματικές ή ψυχολογικές αιτίες.

Είναι η ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία 
θεραπεύσιμη;

Πολλές περιπτώσεις από την ανδρική σεξουα-
λική δυσλειτουργία μπορούν να διορθωθούν με 
τη θεραπεία των υποκείμενων οργανικών ή ψυ-
χολογικών προβλημάτων. Οι προοπτικές είναι 
καλές για τη δυσλειτουργία που σχετίζεται με 
μια θεραπεύσιμη ή με 
μια αναστρέψιμη φυ-
σική κατάσταση. Ήπια 
δυσλειτουργία που σχε-
τίζεται με το άγχος, 
φόβο συχνά μπορεί 
να αντιμετωπιστεί επι-
τυχώς με την παροχή 
συμβουλών, την εκπαί-
δευση και τη βελτίωση 
της επικοινωνίας μετα-
ξύ των εταίρων.

Οι Στρατηγικές θερα-
πείας μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν τα ακό-
λουθα:

1. Ιατρική περίθαλψη. 
Πρόκειται για τη θε-
ραπεία οποιουδήποτε 
οργανικού προβλήματος που μπορεί να συμβάλ-
λει στη σεξουαλική δυσλειτουργία ενός άνδρα.

2. Φάρμακα-Φάρμακα. Όπως Cialis, Levitra ή 
Viagra, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση 
της σεξουαλικής λειτουργίας στους άνδρες με 
την αύξηση της ροής του αίματος στο πέος.

3. Ορμόνες. Οι άνδρες με χαμηλά επίπεδα τε-
στοστερόνης μπορούν να επωφεληθούν από τα 
συμπληρώματα ορμονών (τεστοστερόνη θερα-
πεία υποκατάστασης).

4. Ψυχολογική θεραπεία. Θεραπεία με έναν εκ-
παιδευμένο σύμβουλο μπορεί να βοηθήσει ένα 
άτομο στα συναισθήματα του άγχους, φόβου, 
ενοχής ή εκείνων που μπορεί να έχουν επιπτώ-

σεις στη σεξουαλική λειτουργία.

5. Μηχανική. Βοηθήματα όπως συσκευές κενού 
και εμφυτεύματα πέους μπορεί να βοηθήσουν 
τους άνδρες με στυτική δυσλειτουργία.

6. Εκπαίδευση και επικοινωνία.Η Εκπαίδευση 
για το σεξ και τη σεξουαλική συμπεριφορά 
και οι απαντήσεις μπορούν να βοηθήσουν ένα 
άτομο να ξεπεράσει τους φόβους του σχετικά με 
τη σεξουαλική απόδοση. Ανοικτός διάλογος με 
το σύντροφο για τις ανάγκες και τις ανησυχίες 
βοηθά επίσης να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια 
για μια υγιή σεξουαλική ζωή16.

Μπορούν τα σεξουα-
λικά προβλήματα να 
προληφθούν;

Αν και τα σεξουαλικά 
προβλήματα δεν μπο-
ρούν να προληφθούν, 
η διερεύνηση των υπο-
κειμένων αιτιών της 
δυσλειτουργίας μπορεί 
να βοηθήσει να κατα-
νοήσουν καλύτερα και 
να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα όταν συμβαί-
νει. Υπάρχουν μερικά 
πράγματα που μπορεί 
να γίνουν για να βοη-
θήσει στη διατήρηση 
της καλής σεξουαλικής 
λειτουργίας:

1.  Ακολουθήστε το πρόγραμμα θεραπείας 
του γιατρού σας για οποιεσδήποτε συν-
θήκες υγιεινής

2.  Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ

3.  Διακοπή καπνίσματος

4.  Αντιμετωπίστε οποιαδήποτε συναισθη-
ματικά ή ψυχολογικά προβλήματα, όπως 
άγχος, κατάθλιψη και άγχος. Πάρτε θε-
ραπεία όπως απαιτείται.

5.  Αύξηση της επικοινωνίας με το σύντροφό 
σας.
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Πότε πρέπει να επισκεφτείτε τον ιατρό για 
ένα σεξουαλικό πρόβλημα;

Γυναίκες και άνδρες αντιμετωπίζουν ένα σεξου-
αλικό πρόβλημα, από καιρό σε καιρό. Ωστόσο, 
όταν τα προβλήματα είναι χρόνια, μπορούν να 
προκαλέσουν κίνδυνο για τον άνθρωπο και το/τη 
σύντροφό του, και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
σχέση τους. Εάν αντιμετωπίζετε με συνέπεια τα 
προβλήματα της σεξουαλικής λειτουργίας, δείτε 
το γιατρό σας για την αξιολόγηση και θεραπεία. 
Αυτό που ζούμε μπορεί να φαίνεται σαν μια 
υπερ-αναπτυγμένη σεξουαλικά κοινωνία και 
είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί λόγω της εκτε-
ταμένης, μερικές φορές εκμετάλλευσης και προ-
σοχής των μέσων ενημέρωσης για τη σεξουαλική 
πράξη. Ωστόσο, δεδομένου τι νοείται σήμερα ως 
τα πολλά οφέλη για την υγεία από μια ισχυρή 
σεξουαλική ζωή, επιβάλλεται σε όλους  μας να 
δώσουμε προσοχή σε αυτό το εξαιρετικά προ-
σωπικό, αλλά σημαντικό θέμα. Τα  παραπάνω 
ελπίζω να εμπνεύσουν όλους όσους τα διαβά-
σουν να έχουν μια πιο υγιή σεξουαλική ζωή17. 
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Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και η σημασία 
της διατροφής και της άσκησης

Νατάσας Παπαηρακλέους, 
Κλινικής διαιτολόγου-διατροφολόγου, MSc

To σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είναι μια 
σχετικά συχνή κατάσταση, που επηρεάζει την 
λειτουργία των ωοθηκών. Τα καλά νέα είναι 
ότι η εφαρμογή μιας υγιεινής διατροφής και η 
αύξηση της σωματικής δραστηριότητας  μπορεί 
να βελτιώσει τα συμπτώματα του συνδρόμου. 

Συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου

Μεταξύ 1 στις 10 και 1 στις 20 γυναίκες σε αναπα-
ραγωγική ηλικία έχει σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών. Μπορεί να εμφανιστεί από την ηλικία 
των 11 ετών.1 

Διάγνωση του συνδρόμου των πολυκυστικών 
ωοθηκών

Υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία οδηγούν σε 
διάγνωση του Συνδρόμου πολυκυστικών ωο-
θηκών:

1.   Αυξημένος αριθμός κύστεων που ανα-
πτύσσονται γύρω από την άκρη των ωοθη-
κών (σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών).

2.  Αποτυχία στην απελευθέρωση των ωαρί-
ων από τις ωοθήκες (ωορρηξία).

3.  Υψηλότερο επίπεδο ανδρικών ορμονών 
από το φυσιολογικό, ή πιο δραστήριες 
ανδρικές ορμόνες από το κανονικό.

Ακόμη και αν μόνο δύο από αυτά τα χαρακτη-
ριστικά παρουσιάζονται σε μια γυναίκα, αυτό 
είναι αρκετό για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

Τα συμπτώματα του συνδρόμου πολυκυστικών 
ωοθηκών 

• Ακανόνιστη ή απούσα περιόδος
• Αυξημένη τριχοφυΐα ιδιαίτερα στο πρόσω-

πο, στο στήθος ή στην κοιλιά
• Αραίωση του τριχωτού της κεφαλής ή αρσε-

νικό πρότυπο τριχόπτωσης

• Ακμή
• Δυσκολία στη διατήρηση ενός υγιούς σω-

ματικού βάρους
• Προβλήματα γονιμότητας 

Μακροχρόνια προβλήματα υγείας που σχετί-
ζονται με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
περιλαμβάνουν καρδιακή νόσο και διαβήτη, ιδι-
αίτερα αν έχετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

• Υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα
• Υψηλή αρτηριακή πίεση
• Υπερβολικό βάρος και, ειδικότερα, αυξη-

μένο λίπος γύρω από την κοιλιά.

Τα συμπτώματα του συνδρόμου πολυκυστικών 
ωοθηκών μπορεί να ελεγχθούν με τον συνδυ-
ασμό των αλλαγών στον τρόπο ζωής και την 
φαρμακευτική αγωγή.

Υγιεινή διατροφή

Η υγιεινή διατροφή και η αυξημένη φυσική δρα-
στηριότητα μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση 
των συμπτωμάτων και είναι πολύ σημαντικά 
στην πρόληψη της εμφάνισης καρδιακών νοση-
μάτων και διαβήτη στο μέλλον. Αυτό περιλαμβά-
νει υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 
κατανάλωση άπαχου κρέατος και χαμηλών σε 
λιπαρά γαλακτοκομικών τροφίμων, καθώς και 
περιορισμό στην ποσότητα των λιπαρών και των 
ζαχαρούχων τροφίμων και ποτών .

Οι γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν έγκυ-
ες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν επάρκεια 
θρεπτικών συστατικών στη διατροφή τους, και 
επίσης να λαμβάνουν συμπλήρωμα φολικού 
οξέος.

Δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη

Ο γλυκαιμικός δείκτης (GI) είναι ένα σύστημα 
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κατάταξης, που δείχνει πόσο γρήγορα ανεβαί-
νουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μετά την κα-
τανάλωση διαφορετικών ειδών  υδατανθράκων. 
Η δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη - κατα-
ναλώνονται τρόφιμα που αυξάνουν σταδιακά 
τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα - μπορεί να εί-
ναι χρήσιμη για την μείωση των συμπτωμάτων 
του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών. Αυτό 
συμβαίνει επειδή τρώγοντας τρόφιμα με χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη μπορεί να βελτιωθούν  τα 
επίπεδα της ινσουλίνης.

Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη η οποία βοηθά το 
σώμα να χρησιμοποιεί ενέργεια που λαμβάνεται 
μέσω της τροφής, και πολλές γυναίκες με σύν-
δρομο πολυκυστικών ωοθηκών παρουσιάζουν 
ανθεκτικότητα στις επιδράσεις της ινσουλίνης 
και ως εκ τούτο έχουν περισσότερη ινσουλίνη 
στο αίμα τους.

Η ινσουλίνη αυξάνει επίσης τα επίπεδα τεστο-
στερόνης, και αν και η τεστοστερόνη συχνά 
θεωρείται ως μια ανδρική ορμόνη, οι γυναίκες 
χρειάζονται επίσης ένα μικρό ποσό. Παρουσι-
άζοντας ακόμα και ελαφρώς υψηλότερες τιμές 
τεστοστερόνης μπορεί να διαταραχθεί η ισορ-
ροπία των ορμονών στο σώμα και να οδηγήσει 

σε ακμή, αυξημένη τριχοφυΐα και ανώμαλες 
περιόδους.

Η ανταλλαγή μερικών τροφίμων υψηλού γλυκαι-
μικού δείκτη με τρόφιμα χαμηλού γλυκαιμικού 
δείκτη μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα του 
σώματος να ανταποκριθεί στην ινσουλίνη σε 
γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. 
Επίσης, όταν συνδυάζεται με απώλεια βάρους, 
μια δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη έχει 
αποδειχθεί ότι ρυθμίζει την περίοδο.

Τρόφιμα χαμηλού  γλυκαιμικού δείκτη (55 ή 
λιγότερο) 3 

• 100% ολικής αλέσεως ψωμί 
• Βρώμη και μούσλι
• Ζυμαρικά, πουργούρι , κριθάρι
• Γλυκοπατάτα, καλαμπόκι, φασόλια, τα μπι-

ζέλια, οι φακές και γενικότερα τα όσπρια
• Τα περισσότερα φρούτα, μη-αμυλούχα λα-

χανικά και τα καρότα

Τρόφιμα Μέτριου γλυκαιμικού δείκτη  (56-69)

• Ψωμί σιταρένιο και σικάλεως
• Καστανό, άγριο 		ή ρύζι μπασμάτι, κουσκούς

Τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη (70 και 

Για την θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας 

www.medochemie.com
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άνω)

• Λευκό ψωμί ή κουλούρι
• Νιφάδες καλαμποκιού, διογκωμένο ρύζι, 

νιφάδες πίτουρου
• Μακρύκοκκο άσπρο ρύζι
• Πατάτες πουρέ ή τηγανητές, κολοκύθα
• Κουλούρια, ρυζογκοφρέτες, ποπ κορν, κρά-

κερ με χαμηλά λιπαρά
• Πεπόνι και ανανάς

Επίδραση του σωματικού βάρους 

Οι υπέρβαρες ή παχύσαρκες γυναίκες, ακόμη 
και με μια μικρή απώλεια βάρους μπορεί να 
βελτιώσουν τα συμπτώματα του συνδρόμου, 
συμπεριλαμβανομένης και της γονιμότητας. Μια 
απώλεια βάρους μεταξύ 0,5-1 κιλού την εβδομά-
δα αποτελεί έναν ασφαλή και ρεαλιστικό στόχο. 
Πολλές γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών δυσκολεύονται να χάσουν βάρος και 
αναφέρουν συχνά λιγούρες και υπερφαγία. Το 
πιο σημαντικό είναι μια εξατομικευμένη δια-
τροφή που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα επαρκής 
σε θρεπτικά συστατικά. 

Υπάρχουν πολλά οφέλη  από την ένταξη φυσι-
κής δραστηριότητας, αλλά το πιο σημαντικό για 
το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών είναι 
ότι βελτιώνει την ινσουλινοαντίσταση.

Περίληψη

Οι υπέρβαρες γυναίκες με σύνδρομο πολυκυ-
στικών ωοθηκών είναι σημαντικό να επικεντρω-
θούν στην απώλεια βάρους και στην ένταξη της 
άσκησης στην καθημερινότητα τους.   Όλες οι 
γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών θα πρέπει να αντικατα-
στήσουν  τα τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη  
με άλλα χαμηλότερου γλυκαιμικού δείκτη για 
την μείωση της ινσουλινοαντίστασης. Η υγιεινή 
διατροφή και η άσκηση είναι πολύ σημαντικά 
για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοση-
μάτων και του διαβήτη, τα οποία αποτελούν 
μακροπρόθεσμες επιπλοκές του συνδρόμου.

Βιβλιογραφία :

1) British Dietetic Association Food Fact Sheet/ 
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)

 http://www.bda.uk.com/foodfacts/pcos.pdf
2) WomensHealth.gov / Polycystic Ovary Syndrome 

(PCOS) Fact Sheet
 http://womenshealth.gov/publications/

our-publications/fact-sheet/polycystic-ovary-
syndrome.cfm#b

3) American Diabetes Association /The Glycemic 
index of foods

 http://www.diabetes.org/food-and-fitness/
food/planning-meals/the-glycemic-index-of-
foods.html

http://www.bda.uk.com/foodfacts/pcos.pdf
http://womenshealth.gov/publications/
http://www.diabetes.org/food-and-fitness/
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Κάνω δίαιτα....Γιατι δεν χάνω κιλά;

Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της προσπά-
θειας απώλειας ή αύξησης βάρους παρατηρείτε 
ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητα 
σύμφωνα με τον προσωπικό σας στόχο ή το 
στόχο που έχετε θέσει με το διαιτολόγο. Ανα-
ζητώντας τα αίτια της κατάστασης αυτής, συχνά 
ακούμε τη φράση «έχω χαμηλό (ή αυξημένο) 
μεταβολισμό». 

Τι εννοούμε με το όρο «μεταβολισμός»; Πως 
μπορώ να μετρήσω το μεταβολισμό μου; Γιατί 
θα πρέπει να κάνω εξέταση του μεταβολισμού; 

Τι εννοούμε με το 
όρο«μεταβολισμός»;

Ξεκινώντας με ένα 
γενικό ορισμό θα 
μπορούσαμε να πού-
με ότι ανθρώπινος 
μεταβολισμός ονομά-
ζεται το σύνολο των 
φυσιολογικών διερ-
γασιών που γίνονται 
στο σώμα. 

Βασικός Μεταβολι-
σμός ή αλλιώς Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας 
(RMR) είναι η ελάχιστη ποσότητα θερμίδων 
που καταναλώνονται ώστε το σώμα να διατη-
ρήσει τις ζωτικές λειτουργίες του όπως είναι 
η αναπνοή, η λειτουργία της καρδιάς και των 
νεφρών κλπ. Πιο απλά, είναι ο αριθμός των 
θερμίδων που καταναλώνει ο άνθρωπος όταν 
είναι ξύπνιος αλλά σε ηρεμία (ανάπαυση).

Το ποσοστό συνεισφοράς του κάθε παράγοντα 
στις συνολικές ημερήσιες ανάγκες, είναι:

• 60-75% μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας

• 10% τροφογενής θερμογένεση

• 15-30% μεταβολικός ρυθμός άσκησης

Για να μειώσουμε το βάρος μας, πρέπει να 
λαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες από αυτές που 
καταναλώνουμε συνολικά. Όταν όμως λαμ-
βάνουμε σημαντικά λιγότερες θερμίδες, κάτω 
από αυτές του Βασικού Μεταβολισμού μας, το 
σώμα μας αντιδρά. Λαμβάνει αμυντική στάση, 
καθώς δεν γνωρίζει αν εμείς κάνουμε δίαιτα 
ή βρισκόμαστε σε ασιτία. Έτσι, γίνεται μια 
«συντήρηση ενέργειας», ώστε το σώμα μας να 

μπορέσει να ανταπο-
κριθεί σε περαιτέρω 
καταστάσεις πείνας. 
Το αποτέλεσμα είναι 
ότι ενώ εμείς τρεφό-
μαστε με ελάχιστες 
θερμίδες, το σώμα 
μας καταναλώνει λι-
γότερη ενέργεια, χά-
νει μυϊκή μάζα αντί 
για λίπος και η ζυ-
γαριά «κολλάει». Γι 
αυτό λοιπόν, είναι 

πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το Βασικό Με-
ταβολισμό μας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τα όριά 
μας, και να μην τα ξεπερνάμε.

Η μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού γίνεται για 
να αυξηθεί η πιθανότητα απώλειας βάρους. 
Χωρίς την εξέταση του Βασικού Μεταβολικού 
Ρυθμού σε Ηρεμία, παρόμοια μεταβλητότητα 
μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη, πάνω από 
μισό κιλό ανεπιθύμητου βάρους ανά εβδομάδα, 
γεγονός που αποδεδειγμένα αυξάνει την πιθα-
νότητα σχετιζόμενων νοσημάτων.

Έλενα Τρουλλίδου
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος  

με ειδίκευση στην Νοσογόνο Παχυσαρκία (BSc (Hons.), MSc (Hons.))
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Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το Βασικό Με-
ταβολισμό.

Ο Βασικός Μεταβολισμός είναι διαφορετικός 
για κάθε άνθρωπο, καθώς επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες.

• Ηλικία: όσο το άτομο μεγαλώνει, ο Βασικός 
Μεταβολισμός του μειώνεται. Έτσι, στους 
ενήλικες μειώνεται κατά 2% περίπου κάθε 
δεκαετία. 

• Φύλο: φυσιολογικά οι άντρες έχουν υψηλό-
τερο Βασικό Μεταβολισμό από τις γυναίκες, 
διότι έχουν περισσότερη μυϊκή μάζα. 

• Σύσταση σώματος: Όσο πιο αυξημένο είναι 
το ποσοστό μυϊκής μάζας τόσο πιο αυξη-
μένος είναι και ο Βασικός Μεταβολισμός. 
Αυτός είναι και ο λόγος που οι άντρες έχουν 
υψηλότερο Βασικό Μεταβολισμό από τις 
γυναίκες, και οι αθλήτριες από τις γυναίκες 
που κάνουν καθιστική ζωή. 

• Η επιφάνεια σώματος: Τα μεγαλόσωμα άτο-
μα χάνουν περισσότερη θερμότητα μέσω της 
εφίδρωσης από το σώμα γι’ αυτό και έχουν 
υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις

• Οι ενδοκρινείς αδένες: και ιδιαίτερα οι 
εκκρίσεις της θυροξίνης, ινσουλίνης, γλυ-
καγόνης, κορτιζόλης κλπ. 

• Ειδικές καταστάσεις: όπως είναι η εγκυ-
μοσύνη, όπου παρατηρείται αύξηση του 
Βασικού Μεταβολισμού λόγω της αύξησης 
της μυϊκής μάζας της μήτρας, του πλακούντα 
και του εμβρύου, καθώς και των ορμονών 
αλλά και σε καταστάσεις στρες και τραυ-
ματισμών. 

• Διατροφή: η ασιτία, η έντονη νηστεία και 
οι εξαντλητικές δίαιτες μειώνουν το Βασι-
κό Μεταβολισμό έως και 20%. Επίσης, οι 
συχνές εναλλαγές στέρησης και κατάχρη-
σης τροφής, και οι διαρκείς αυξομειώσεις 
βάρους (φαινόμενο γιο-γιο) επιφέρουν 
σημαντική μακροχρόνια μείωση. 

Πώς μετράμε το Βασικό Μεταβολισμό

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί συ-
σκευές τελευταίας τεχνολογίας που μετράνε με 

έμμεση θερμιδομετρία (μέσω της μέτρησης της 
κατανάλωσης οξυγόνου από το σώμα), μέσα σε 
15 λεπτά, το Βασικό Μεταβολισμό με ακρίβεια, 
και καθορίζουν τις απαιτήσεις σε  θερμίδες του 
ατόμου με ακρίβεια. Η μέτρηση της κατανάλω-
σης οξυγόνου, αντί για τη χρήση εξισώσεων που 
χρησιμοποιούνται απο τους περισσότερους και 
που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένους υπο-
λογισμούς, μας επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας 
εξατομικευμένης διατροφικής αγωγής.

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το Βασικό 
Μεταβολισμό 

O Βασικός Μεταβολισμός είναι ιδιαίτερος και 
μοναδικός για κάθε οργανισμό, γι αυτό και το 
κάθε άτομο έχει διαφορετικές ενεργειακές και 
συνεπώς διατροφικές απαιτήσεις. Το γεγονός 
αυτό κάνει τη διατροφή του καθενός απόλυτα 
εξειδικευμένη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντι-
κό να γνωρίζουμε με ακρίβεια το Βασικό Μετα-
βολισμό μας, ώστε πάνω σε αυτό να βασίσουμε 
ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής που 
θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους 
μας: μείωση, αύξηση ή διατήρηση του βάρους 
μας, βελτίωση της υγείας μας, ή καλύτερη δια-
τροφική αντιμετώπιση των κλινικών παθήσεων.

Μια ακόμα σημαντική εξέταση που πρέπει 
να γίνετε είναι η λιπομέτρηση η οποία μπορεί 
να σας βοηθήσει να μετρήσετε ακριβώς το 
λίπος σας και να μάθετε αν η δίαιτα ή το πρό-
γραμμα γυμναστικής που ακολουθείτε είναι 
αποδοτικό. Γενικότερα, η μέθοδος της λιπομέ-
τρησης χρησιμοποιείται για να μετρήσουμε τα 
ποσοστά λίπους στο σώμα μας. H ύπαρξη κά-
ποιου λίπους είναι απαραίτητη για τη σωστή 
λειτουργία του οργανισμού μας. Tο ποσοστό 
αυτό όμως διαφέρει ανάλογα με το φύλο και 
την ηλικία. Σε γενικές γραμμές τα επιθυμητά 
όρια για τους ενηλίκους είναι 13-20% στους 
άντρες και 23-30% στις γυναίκες.  
 
Πώς γίνεται η λιπομέτρηση; 

Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περισσότε-
ρο είναι το δερματοπτυχόμετρο και η βιοηλε-
κτρική αντίσταση.
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1. Δερματοπτυχόμετρο. Μετρά τον λιπώδη 
ιστό σε διάφορα σημεία του σώματος. 

2. Βιοηλεκτρική Εμπέδηση. Μετριέται η ροή 
του ρεύματος όπως περνά μέσα από το 
σώμα. Μετρώντας την αντίσταση στη ροή 
του ρεύματος μετριέται και το ποσοστό 
λίπους. Εύχρηστη και γρήγορη. 

3. DEXA Απορροφησιομετρία Διπλής Ενέρ-
γειας Ακτινών Χ. Αναλύεται όλη η σύστα-
ση του σώματος με ακτίνες Χ. Κοστίζει. 

Προϊόν                              Μέγεθος συσκευασίας             Μέγεθος κιβωτίου
Octenisan                 Φιάλη 150 ml                            30 μονάδες
   Φιάλη 500 ml                            20 μονάδες
   Φιάλη 1 Ltr             10 μονάδες  

Προϊόν                              Μέγεθος συσκευασίας             Μέγεθος κιβωτίου
Octenisan                 Φιάλη 150 ml                            30 μονάδες
   Φιάλη 500 ml                            20 μονάδες
   Φιάλη 1 Ltr             10 μονάδες  
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Διατροφή και ψυχική διάθεση

Έλενα Τρουλλίδου
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος  

Επηρεάζει η διατροφή την ψυχική μας υγεία;

Πολλά θρεπτικά συστατικά επεμβαίνουν δρα-
στικά και στη ψυχολογία μας, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση ανάλογης διάθεσης. Το τι τρώμε 
επιδρά στο πώς αισθανόμαστε, τόσο ψυχικά 
όσο και σωματικά. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι 
ορισμένοι τύποι τροφίμων περιέχουν συστατικά 
ουσιώδους σημασίας για την καλή ψυχική υγεία, 
των οποίων η έλλειψη μπορεί να επιδεινώσει 
ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη. 

Με ποιό τρόπο, ποιος είναι ο μηχανισμός δρά-
σης;

Υπάρχουν θρεπτικά συστατικά τα οποία απο-
τελούν πρόδρομες ουσίες για την παραγωγή 
συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών. Οι νευροδι-
αβιβαστές είναι χημικές ουσίες οι οποίες μετα-
φέρουν τις πληροφορίες από το ένα κύτταρο στο 
άλλο δηλαδή αποτελούν τον τρόπο επικοινωνίας 
των νευρικών κυττάρων.

Έτσι η παροχή θρεπτικών συστατικών, πρό-
δρομων ουσιών για τους νευροδιαβιβαστές, 
ανάγεται σε υψίστης σημασίας ζήτημα για τη 
βιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Δυο γνωστοί νευροδιαβιβαστές που μπορούν να 
επηρεάσουν τη διάθεσή μας είναι η σεροτονίνη 
και η ντοπαμίνη.

Η τρυπτοφάνη ένα αμινοξύ το οποίο βρίσκε-
ται σε μεγάλα ποσά στο κοτόπουλο και στη 
γαλοπούλα, αποτελεί πρόδρομη ουσία για την 
παραγωγή της σεροτονίνης, του νευροδιαβιβα-
στή ο οποίος ευθύνεται για τη καλή διάθεση 
και που τα χαμηλά του επίπεδα στον εγκέφαλο 
σχετίζονται με την κατάθλιψη. 

Επομένως κάποιος μπορεί να πει ότι τρώγοντας 
κοτόπουλο ή γαλοπούλα δημιουργούμε καλύτε-
ρη διάθεση. 

Όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι… 
Και αυτό διότι μέσα στα τρόφιμα αυτά υπάρχουν 
και άλλα συσταστικά – αμινοξέα. 

Η τρυπτοφάνη είναι αμινοξύ με αργό μεταβο-
λισμό, δεν φτάνει γρήγορα στον εγκέφαλο, με 
συνέπεια άλλα αμινοξέα που υπάρχουν στις 
πλούσιες σε πρωτεΐνη τροφές (όπως για πα-
ράδειγμα το αμινοξύ τυροσίνη) και έχουν πιο 
γρήγορο μεταβολισμό, να προσεγγίζουν πιο 
έγκαιρα το χώρο του εγκεφάλου, παράγοντας 
νευροδιαβιβαστές με άλλες επιδράσεις, όπως η 
ντοπαμίνη, η οποία διεγείρει και ενδυναμώνει 
τη προσοχή και τη συγκέντρωση.

Τι γεύμα πρέπει να καταναλώσουμε για να ευ-
νοηθεί η παραγωγή σεροτονίνης;

Προκειμένου λοιπόν να ευνοηθεί η παραγωγή 
της σεροτονίνης απαιτείται ένα γεύμα που θα 
δώσει τη δυνατότητα στην τρυπτοφάνη να «ταξι-
δέψει» μόνη της μέχρι τον εγκέφαλο και να συμ-
βάλλει εκεί στην παραγωγή σεροτονίνης. Ένα 
τέτοιο γεύμα δεν πρέπει να εμπεριέχει τροφές 
πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως για παράδειγμα το 
κρέας και το κοτόπουλο, αλλά πρέπει να αποτε-
λείται από επιλογές πλούσιες σε υδατάνθρακες, 
π.χ. μια πατατοσαλάτα, ένα πιάτο με ζυμαρικά 
ή ένα ριζότο.

Η μεσογειακή διατροφή βοηθάει στην ψυχική 
υγεία;

Σύμφωνα με δύο πρόσφατες δημοσιεύσεις, η 
μεσογειακή δίαιτα προστατεύει από την κατά-
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θλιψη. Οι ερευνητές πιστεύουν πως μια υγιεινή 
δίαιτα, πλούσια σε φρέσκα λαχανικά, πλήρη 
δημητριακά και ελαιόλαδο, βοηθάει στη διατή-
ρηση της ψυχικής υγείας. 

Τι πρέπει να τρώμε;
1. Αντιοξειδωτικά και συγκεκριμένα Σελήνιο.  

Μελέτες συνδέουν την κατάθλιψη με χα-
μηλά επίπεδα του ανόργανου αυτού στοι-
χείου. Η κατανάλωση μη επεξεργασμένων 
δημητριακών, κρέατος, αυγών, ακόμη και 
εντοσθίων, συνιστάται ως τρόπος αύξησης 
της λήψης σεληνίου, όμως ο ευκολότερος 
τρόπος είναι να φάτε μια χούφτα καρύδια. 
Τα καρύδια Βραζιλίας (Βrazil nuts) είναι 
μια εξαιρετική πηγή σεληνίου. 

2. Τρώτε πολύ ψάρι. Τα λιπαρά οξέα ωμέγα 
3 των ψαριών βελτιώνουν τη διάθεση. Τα 
ωμέγα 3 βρίσκονται σε λιπαρά ψάρια όπως 
ο τόνος, το σκουμπρί και ο σολομός, ενώ οι 
χορτοφάγοι θα πρέπει να καταναλώνουν 
λάδι από λινάρι ή κράμβη και σπόρους κο-

λοκύθας. Βρέθηκε ότι το πολυακόρεστο λι-
παρό οξύ ΕΡΑ που βρίσκεται στο ιχθυέλαιο, 
βοηθά στην αντιμετώπιση καταθλιπτικών 
ασθενών. 

3. Το σαφράν. Σύμφωνα με τελευταίες έρευ-
νες, βοηθά σημαντικά στην αντιμετώπιση 

του στρες, των διαταραχών ύπνου και των 

μεταβολών στη διάθεση και μάλιστα χωρίς 
τον κίνδυνο παρενεργειών αφού δεν είναι 
τοξικό.  Στην Περσική παραδοσιακή Ιατρική 
είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση του σε 
άτομα με κατάθλιψη. Σύμφωνα με έρευνα 
τα άτομα με ελαφρά ως μέτρια κατάθλιψη, 
που έπιναν αποσταγμα saffron (30 mg/
ημερησίως) είχαν τα ίδια ευεργετικά απο-
τελέσματα με τα άτομα που τους χορηγείτο 
γνωστό αντικαταθλιπτικό Prozac - fluoxetine 
(20 mg/ημερησίως).

4. Προτιμείστε τα ανεπεξέργαστα τρόφιμα.   
Ο γλυκαιμικός δείκτης (GΙ) δείχνει πόσο 
γρήγορα οι υδατάνθρακες ανεβάζουν το 
επίπεδο του σακχάρου στο αίμα σας. Προ-
σπαθήστε να επιλέγετε τρόφιμα με χαμηλό 
GΙ: δημητριακά από βρώμη και πίτουρο, 
φασόλια, φακές και άλλα όσπρια, καθώς 
και φρούτα, όπως μήλα και πορτοκάλια. 
Τροφές με υψηλό GΙ, όπως επεξεργασμένο 
λευκό ψωμί, πατάτες και ζαχαρωτά, είναι 
καλύτερα να αποφεύγονται. 

5. Αυξήστε τη σεροτονίνη σας. Οι τροφές που εί-
ναι πλούσιες σε πρωτεΐνες μπορούν να κρα-
τούν υψηλά τα επίπεδα σεροτονίνης- όπως 
το κοτόπουλο και η γαλοπούλα, ο τόνος και 
ο σολομός, τα φασόλια και οι σπόροι. 

6. Τρώτε πράσινα λαχανικά . Αρκετές επιστημο-

νικές μελέτες έχουν καταδείξει μια σχέση 
ανάμεσα στα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης 
Β και ψυχιατρικές διαταραχές. Το φολικό 
οξύ (ανήκει στην κατηγορία των βιταμινών 
Β) πιστεύεται ότι διαδραματίζει ουσιώδη 
ρόλο στην πρόληψη της κατάθλιψης. Για να 
αυξήσετε το φολικό οξύ στον οργανισμό σας 
πρέπει να τρώτε πράσινα λαχανικά (ελάχι-
στα μαγειρεμένα) και όσπρια. 
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7. Πίνετε πολύ νερό. Ακόμη και μια ήπια αφυ-
δάτωση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και 
γρήγορα τη διάθεσή σας. 

Το φυλλικό οξύ , η βιταμίνη Β6 και η βιταμίνη 
Β12 εμφανίζουν σημαντικές «αντί – stress» επι-
δράσεις, συμβάλλουν σε μια καλή ψυχική διά-
θεση και πρέπει να αποτελούν μέλημα όλων των 
ατόμων με εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας…

• Βιταμίνη Β12 - πηγές : Θαλασσινά – μαλάκια 
(π.χ. στρείδια, χταπόδι, κ.λ.π.), κρέας, αβγό, 
γαλακτοκομικά

• Βιταμίνη Β6 – πηγές : Μαγιά μπύρας, ανα-
ποφλοίωτο ρύζι, βασιλικός πολτός, ηλιό-
σποροι, μπανάνες, κρόκος αυγού, μοσχάρι.

• Φυλλικό οξύ – πηγές : Μαγιά μπύρας, 
σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά, ( π.χ. 
σπανάκι), πορτοκάλι, δημητριακά ολικής 
αλέσεως, όσπρια

Τι πρέπει  να αποφεύγετε;

• Την καφεΐνη, στο τσάι, τον καφέ και τα 
αναψυκτικά. Πιστεύεται πως σε μεγάλες 
ποσότητες επιδεινώνει την κατάθλιψη. 

• Τις γλυκές τροφές. Η ενέργεια που προσφέ-
ρουν δεν διαρκεί και τα ανεβοκατεβάσματα 
του σακχάρου βλάπτουν μακροπρόθεσμα 
τον εγκέφαλο. 

• Το αλκοόλ, το οποίο πρέπει να καταναλώ-
νετε με σύνεση. 
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Ρευματοπάθειες και Διατροφή

Νάταλυ Κυριακίδου
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Βάρος και ρευματοειδής αρθρίτιδα

Η διατήρηση του σωματικού βάρους ενός 
ρευματοπαθή στα επιθυμητά επίπεδα είναι 
εξαιρετικά σημαντική  αφού  θα βοηθήσει στην 
καλύτερη κινητικότητα του ασθενή δίνοντας του 
και ένα αίσθημα ευεξίας. Εάν είστε υπέρβαροι 
ή παχύσαρκοι τότε θα πρέπει να χάσετε βάρος 
αφού το υπερβολικό λίπος στο σώμα αυξάνει την 
φλεγμονή και τον πόνο στις αρθρώσεις. Για να 
ελέγξουμε αν έχουμε το ιδανικό βάρος πρέπει 
να υπολογίσουμε τον Δείκτη Μάζας του Σώ-
ματος μας. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 
είναι ένα απλό εργαλείο για την αξιολόγηση του 
βάρους μας το οποίο μας δείχνει την συσχέτιση 
μεταξύ ύψους και βάρους. Συγκεκριμένα, ο 
ΔΜΣ χρησιμοποιείται συχνά για την διάγνωση 
της παχυσαρκίας. Ο ΔΜΣ υπολογίζεται διαι-
ρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο 
του ύψους (σε μέτρα) (Kg/m²). Επίπεδα μέχρι 
το 24.9 είναι φυσιολογικά ενώ ένα αποτέλεσμα 
άνω των 25 ορίζει το άτομο ως υπέρβαρο. Άτομα 
με ΔΜΣ άνω των 30 θεωρούνται παχύσαρκα.

Διατροφικά tips
Κορεσμένα (κακά λιπαρά)

Το είδος των λιπαρών που χρησιμοποιείτε 
μπορεί να επηρεάσει τον πόνο και την κλίμακα 
της φλεγμονής. Σημαντικό είναι να μειώσουμε 
την κατανάλωση κορεσμένων, δηλαδή κακών 
λιπαρών τα οποία βρίσκουμε στα τηγανιτά φα-
γητά, στην κρέμα γάλακτος, στα αλλαντικά , στα 
πατατάκια, στα έτοιμα φαγητά, στο βούτυρο και 
στις έτοιμες σάλτσες. Προτιμήστε λοιπόν άπαχα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέατα χωρίς λίπος, 
ελαιόλαδο αντί για βούτυρο ή μαργαρίνη και 
προτιμήστε τα πουλερικά και όχι το κόκκινο 
κρέας εκτός και εάν η ρευματοπάθεια σας συ-
νοδεύεται με αναιμία.

Κατανάλωση ακόρεστων (καλών) λιπαρών

Η κατανάλωση καλών λιπαρών οξέων έχει επί-
σης παρατηρηθεί να βελτιώνει τα συμπτώματα 
της νόσου. Το ελαιόλαδο, το αβοκάντο αλλά και 
οι ξηροί καρποί όπως αμύγδαλα και καρύδια 
ανήκουν στην ομάδα των καλών μονοακόρε-
στων λιπαρών. Χρειάζεται όμως προσοχή στην 
ποσότητα που καταναλώνετε σε περίπτωση πα-
χυσαρκίας αφού αυτά τα τρόφιμα είναι πλούσια 
σε θερμίδες. Για παράδειγμα μία κουταλιά ελαι-
όλαδο περιέχει περίπου 100 θερμίδες. Επίσης 
προτιμήστε πάντα ανάλατους ξηρούς καρπούς 
αφού το αλάτι πρέπει να αποφεύγεται ειδικά 
σε περιπτώσεις χορήγησης κορτιζόνης. Μία 
άλλη ομάδα καλών λιπαρών οξέων είναι τα ω-3 
λιπαρά οξέα τα οποία βρίσκονται στα λιπαρά 
ψάρια όπως τσιπούρα, λαβράκι και σολoμό. 
Αυτά φαίνεται να βοηθούν στην μείωση της 
φλεγμονής και συστήνεται η κατανάλωση τους 
τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Σε περίπτω-
ση που δεν σας αρέσει το ψάρι, μία εναλλακτική 

ΔΜΣ Επεξήγηση 

18.5-24.9 Υγιή επίπεδα βάρους 

25-29.9 Υπέρβαρος 

30-34.4 Παχυσαρκία Ι

35-39.9 Παχυσαρκία ΙΙ

≥40 Νοσογόνος Παχυσαρκία 
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επιλογή είναι και τα αυγά εμπλουτισμένα σε 
ω-3 λιπαρά οξέα. Προσοχή στις εγκυμονούσες 
γυναίκες, των οποίων η κατανάλωση λιπαρών 
ψαριών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο φορές 
την εβδομάδα και τα αυγά που καταναλώνουν 
να είναι καλά ψημένα.

Μεσογειακή διατροφή

Ακολουθείστε μία μεσογειακή διατροφή πλού-
σια σε φρούτα και λαχανικά αλλά και μειωμένη 
σε κόκκινο κρέας. Προσπαθήστε να κατανα-
λώνετε τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων 
και λαχανικών την ημέρα αφού φαίνεται να 
βοηθούν στην μείωση της φλεγμονής (1 μερίδα= 
1 ντομάτα, 1 μήλο, 2 φορμόζες, 2 σύκα κτλ). 
Καλό είναι να υπάρχει ποικιλία στα φρούτα 
και λαχανικά που καταναλώνουμε έτσι ώστε 
να παίρνουμε διάφορα θρεπτικά συστατικά και 
ουσίες που μπορούν να μειώσουν την φλεγμονή 
και τον πόνο.

Βιταμίνη Δ 

Μία διατροφή πλούσια σε βιταμίνη Δ είναι επί-
σης σημαντική. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Δ 
όπως λιπαρά ψάρια, συκώτι, αυγό και μουρου-
νέλαιο είναι ιδιαίτερα αναγκαίες σε άτομα τα 
οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθενται στον ήλιο 
(π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος) αφού 
η βιταμίνη Δ σχηματίζεται από τον οργανισμό 
μας, όταν το σώμα μας εκτίθεται στον ήλιο. Η 
βιταμίνη Δ βοηθά και την απορρόφηση του 
ασβεστίου το οποίο παίρνουμε κυρίως από τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Ασβέστιο

Το ασβέστιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα 
κόκκαλα μας και αν και είναι σημαντικό σε όλων 
των ειδών ρευματοπαθειών, φαίνεται να παίζει 
σημαντικό ρόλο στην οστεοαρθρίτιδα. Αυτό που 
πρέπει όμως να γνωρίζουμε είναι ότι η μέγιστη 
απορροφητικότητα του ασβεστίου από τον ορ-
γανισμό είναι 30-40%.Το άπαχο γάλα περιέχει 
όσο ασβέστιο έχει και το πλήρες αλλά λιγότερη 
βιταμίνη Δ. Εάν δεν πίνει κάποιος γάλα τότε θα 
μπορούσε να λάβει το ασβέστιο που χρειάζεται 
από γιαούρτι, τυρί, αμύγδαλα ανάλατα, ταχίνι 
αλλά και σπανάκι σε περισσότερες βέβαια 
ποσότητες. Θα ήταν καλά να καταναλώνονται 

περίπου 1200 mg ασβεστίου ημερησίως ( για 
παράδειγμα 1 ποτήρι γάλα ή 200γρ γιαούρτι ή 1 
φέτα τυρί περιέχουν περίπου 300 mg ασβέστιο 
το καθένα)

Αντιοξειδωτικές ουσίες

Επίσης, επαρκείς ποσότητες αντιοξειδωτικών 
βιταμινών και ιχνοστοιχείων παίζουν σημαντικό 
ρόλο στις ρευματοπάθειες αφού παρεμποδίζουν 
την οξείδωση, την καταστροφή δηλαδή των 
κυττάρων. Ακόμα βελτιώνουν την άμυνα του 
οργανισμού.

• βιταμίνη C (εσπεριδοειδή, ντομάτες, μού-
ρα, πιπεριές κτλ)

• βιταμίνη Ε ( ελαιόλαδο, αμύγδαλα)
• σελήνιο (ολοσίταρο ψωμί, δημητρια-

κά,  ψάρια, θαλασσινά)

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγμα-
τος Β όπως  Β6 ( δημητριακά, φακές, μπανάνα), 
Β12 (ψάρι, κοτόπουλο) αλλά και  φυλικό οξύ 
(πράσινα φυλλώδη λαχανικά & όσπρια) είναι 
απαραίτητες για τους ρευματοπαθείς

Σίδηρος 

Ο σίδηρος είναι ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο 
για την υγεία μας. Μία από τις  σημαντικότερες 
ενέργειες του είναι η μεταφορά και αποθήκευση 
οξυγόνου. Η έλλειψη σιδήρου οδηγεί σε αναι-
μία, κούραση, αδυναμία, μειωμένη όρεξη για 
φαγητό και μειωμένη ανοσολογική λειτουργία, 
αφού στα κύτταρα μας μεταφέρεται ελάχιστο 
οξυγόνο. Ο σίδηρος φαίνεται να παίζει εξαι-
ρετικά σημαντικό ρόλο αφού πολλές φορές τα 
άτομα με ρευματοπάθειες πάσχουν από αναιμία 
και συνεχή κόπωση. 

 Ζωικές πηγές: συκώτι, νεφρά, καρδιά, βοδι-
νό, αρνί, χοιρινό, λαδερό ψάρι όπως σολομός 
και σαρδέλες, αυγά   

 Φυτικές πηγές: μπιζέλι, φασόλια, φακές, 
ρεβίθια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως 
σπανάκι, ξηρά φρούτα, ξηροί καρποί, δημη-
τριακά προγεύματος ψηλά σε φυτικές ίνες 
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Τι πρέπει να προσέχετε:    

• Tο τσάι και ο καφές επιβραδύνουν την 
απορρόφηση του σιδήρου, έτσι είναι 
καλύτερα να αποφεύγονται κατά την 
διάρκεια των γευμάτων μας. 

• Η Βιταμίνη C βοηθά την απορρόφηση του 
σίδηρου από τις φυτικές πηγές. Θα ήταν 
καλό να περιλαμβάνεται τουλάχιστον 
μία μερίδα φαγητού ή ποτού με ψηλή 
ποσότητα Βιταμίνης C σε κάθε μας γεύμα 
(π.χ. πράσινα φυλλώδη λαχανικά, εσπε-
ριδοειδή, μούρα, φράουλες). Μία καλή 
ιδέα είναι να πίνουμε ένα φρέσκο χυμό 
γκρέιπφρουτ ή πορτοκάλι ή ακόμα και να 
τρώμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά μαζί 
με το γεύμα μας. 

• Οι εγκυμονούσες θα πρέπει να αποφεύ-
γουν το συκώτι και τα προϊόντα συκωτιού 
καθώς αυτά περιέχουν υψηλές ποσότητες 
Βιταμίνης Α, η οποία είναι τοξική σε 
μεγάλες ποσότητες κατά τη εγκυμοσύνη.

Δυσκοιλιότητα

Σε περίπτωση δυσκοιλιότητας μπορείτε να δο-
κιμάσετε τα ακόλουθα:

• Πίνετε πολύ νερό (εκτός σε περιπτώσεις 
όπου δεν επιτρέπεται π.χ. νεφροπάθειες)

• Προτιμήστε ολικής αλέσεως προϊόντα π.χ. 
ψωμί ολικής αλέσεως & καστανό ρύζι

• Προτιμήστε γάλα και δημητριακά ψηλά 
σε φυτικές ίνες

• Εάν παίρνετε συμπληρώματα σιδήρου, 
καλύτερα να είναι σε φυτική μορφή έτσι 
ώστε να μην προκαλούν δυσκοιλιότητα.

Αλάτι

• Η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας 
αλατιού μπορεί να οδηγήσει στην υπέρ-
ταση (ψηλή αρτηριακή πίεση).

• Η προτεινόμενη πρόσληψη είναι μόνο 
6γρ. αλάτι την ημέρα, που ισούται με 1 
κουταλάκι του γλυκού.

• Όπου είναι δυνατόν, διαλέξτε προϊόντα 
χαμηλά σε αλάτι (νάτριο). Διαβάζετε πά-
ντοτε τις διατροφικές ετικέτες. Προϊόντα 
με λιγότερο από 0.12γρ νάτριο (ή 0.3γρ 
αλάτι) ανά 100γρ θεωρούνται χαμηλά σε 

αλάτι/νάτριο.
• Ο χυμός λεμονιού, το ξύδι και τα μπαχα-

ρικά είναι έξυπνοι τρόποι για να αρωμα-
τίζετε το φαγητό σας χωρίς να προσθέτετε 
καθόλου αλάτι.

• Προτιμήστε ανάλατους ξηρούς καρπούς
• Αποφύγετε τα φαγητά που περιέχουν 

πολύ αλάτι όπως χαμ, μπέικον, λουκάνικα, 
πατέ, κύβος λαχανικών, έτοιμες σούπες, 
σάλτσες, soy sauce, καπνιστό ψάρι ή 
κρέας, τσιπς, αλατισμένο πόπκορν , αλλά 
και τα έτοιμα φαγητά όπως fast food και 
κατεψυγμένα φαγητά.

Πληροφορίες για συγκεκριμένο είδος ρευμα-
τοπαθειών

• Ουρική αρθρίτιδα- Στις περιπτώσεις 
υπερουριχαιμίας (ψηλό ουρικό οξύ) η 
διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει μπό-
λικο νερό και πρέπει να αποφεύγετε το 
αλκοόλ καθώς επίσης και οι τροφές να εί-
ναι πλούσιες στις λεγόμενες πουρίνες. Οι 
πουρίνες είναι τμήμα των πρωτεϊνών των 
τροφών που μετατρέπονται σε ουρικό οξύ 
στον οργανισμό μας. Η αύξηση ουρικού 
οξέος μπορεί να οφείλεται σε υπερπαρα-
γωγή πουρινών ή σε μειωμένη απέκκριση 

Απαγορεύονται 
(φαγητά πλούσια σε 
πουρίνες)

Επιτρέπονται με 
μέτρο (μέτρια 
επίπεδα πουρίνων)

Μπύρα Κουνουπίδι 

Εντόσθια Αγρέλια 

Κυνήγια Φασόλια

Αντζούγιες Φακές

Σαρδέλλες Σπανάχι 

Ρέγγα Μπιζέλι 

Συκώτι Μανιτάρια 

Νεφρά Σπαράγγια 

Καρδιά Κόκκινο κρέας 
(χοιρινό, βοδινό, 
αρνί)

Αυγοτάραχο Ντομάτα 

Μυαλά 

Μύδια 

Ζωμός Κρέατος
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ουρικού οξέος από τους νεφρούς και 
μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ουρικής 
αρθρίτιδας (ποδάγρας). 

• Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος- 
Μπορεί να χρειαστούν συμπληρώματα 
βιταμίνης Δ αφού απαγορεύεται η έκθεση 
στον ήλιο. Σε περίπτωση νεφροπάθειας, 
χρειάζεται προσοχή στο νάτριο, τα υγρά 
και τον φώσφορο. 

• Σύνδρομο Sjogren- Για να μειώσετε 
τα συμπτώματα της ξηροστομίας όπου 
υπάρχουν, μπορείτε να καταναλώνετε 
μαλακές, καλά ενυδατωμένες τροφές, 
να πίνετε νερό με λεμόνι και να μασάτε 
τσίχλα χωρίς ζάχαρη. 

Φαρμακευτική αγωγή και διατροφή

• Προσοχή χρειάζεται και σε περιπτώ-
σεις όπου οι ασθενείς ακολουθούν συ-
γκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Για 
παράδειγμα στην περίπτωση χορήγησης 
κορτιζόνης θα πρέπει να αποφεύγεται το 
αλάτι, η διατροφή να είναι πλούσια σε 
ασβέστιο και θα πρέπει να περιλαμβάνει 
και οδηγίες για την πρόληψη διαβήτη.

• Καλό είναι οι ασθενείς να ενημερώνο-
νται για την αλληλεπίδραση κάποιας 
φαρμακευτικής αγωγής με την απορρό-
φηση βιταμινών και ιχνοστοιχείων π.χ. 

το methodraxate (MTX) μειώνει την 
απορρόφηση του φυλικού οξέος.

Απαραίτητη είναι και η συνεργασία του Ρευ-
ματολόγου με τον Κλινικό Διαιτολόγο αφού η 
κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Σημαντικός 
είναι βέβαια και ο ρόλος του ψυχολόγου αφού 
η ρευματοπάθειες είναι χρόνιες και μπορούν 
να μειώσουν αρκετά την ποιότητα ζωής του 
πάσχοντα. 
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Practice.Third edition.
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3.  Diet and Arthritis Rheumatoid Arthitis Brit-
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Sheet

4.  Osteoporosis – Looking after your bones 
British Dietetic Association Fact Sheet

5.  Vitamin D – The unique vitamin British Di-
etetic Association Fact Sheet

6.  Food Facts Omega-3 fatty acids Fishing for 
facts British Dietetic  Association Fact Sheet
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Μαστίχα Χίου

Στέλιος Ιωάννου
Φαρμακοποιός 

H Μαστίχα Χίου είναι μια ρητινώδης πυκνόρ-
ρευστη ουσία που εξέρχεται από τον κορμό 
του δέντρου Pistacia lentiscus, της οικογένειας 
Anacardiaceae η οποία στην συνέχεια ξηραί-
νεται με τον αέρα και σχηματοποιείται με την 
μορφή μικρών διαφανών κρυστάλλων. Είναι 
αποκλειστικό προϊόν του ελληνικού νησιού, σε 
αυτήν την ποιότητα, και χρησιμοποιείται στη 
χώρα μας ως μασητικό προϊόν, ως πρόσθετη 
ύλη στην παρασκευή γλυκισμάτων, αρτοσκευα-
σμάτων, ποτών, καλλυντικών και ως μπαχαρικό. 

Από χημική άποψη, η ανάλυση της ρητίνης του 
μαστιχόδενδρου καταδεικνύει κυρίως τερπένια 
στη μάζα της, ενώ πρόσφατα δημοσιεύεται και 
η ανίχνευση πολυφαινολών. Οι πολυφαινόλες 

και μερικά από τα τερπένια είναι ισχυρές 
αντιοξειδωτικές ουσίες και προστατεύουν τον 
οργανισμό από τις οξειδώσεις. 

Η ευεργετική δράση της ρητίνης σε σειρά νο-
σημάτων αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα. 
Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες έχουν απο-
δείξει είτε άμεσα είτε έμμεσα μερικές από αυτές 
τις ευεργετικές δράσεις, όπως παρακάτω: 

• Η χορήγηση υδατικού εκχυλίσματος της 
μαστίχας δείχθηκε ότι είχε προστατευτική 
δράση σε αρουραίους στους οποίους προ-
κλήθηκε προηγούμενα ηπατοτοξικότητα με 
τετραχλωράνθρακα. Πολικά εκχυλίσματα 
της μαστίχας, κι αυτό του σίελου που εκ-
κρίνεται κατά τη μάσηση της, έχουν βρεθεί 
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ότι παρεμποδίζουν in vitro τον σχηματισμό 
αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες δηλ. 
προστατεύουν από τις καρδιοπάθειες. 

• Στο κλάσμα των τερπενίων κυρίως, και 
λιγότερο στων πολυφαινολών, αποδίδεται 
και η αντιοξειδωτική προστασία πολικού 
εκχυλίσματος της ρητίνης πάνω σε ειδικά 
κύτταρα που κυκλοφορούν στον οργανισμό 
με αποτέλεσμα την προστασία του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Χορήγηση της 
ρητίνης σε πειραματόζωα με πεπτικό και 
δωδεκαδακτυλικό έλκος οδηγεί σε επού-
λωση του έλκους, ενώ, λίγα χρόνια μετά, 
μελέτες ιατρικής ομάδας του Πανεπιστημίου 
του Νόττινχαμ αναφέρουν ότι ακόμα και σε 
ελάχιστες δόσεις η μαστίχα μπορεί να θε-
ραπεύσει το πεπτικό έλκος για το οποίο ευ-
θύνεται το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού.

Πρόσφατα έγινε μελέτη in vivo αναφορικά με 
την κλινική εικόνα και τους εργαστηριακούς 
δείκτες δέκα ασθενών με νόσο Crohn (έλκη του 
γαστρεντερικού) μετά από χορήγηση σκόνης 
Μαστίχας Χίου σε μορφή κάψουλας. 

Από προηγούμενες μελέτες σε ασθενείς με 
ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέ-
ρου )έχει φανεί η ευεργετική δράση της ΜΧ.

Η ΙΦΝΕ είναι μια χρόνια πάθηση του γαστρε-
ντερικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από 
περιόδους έξαρσηςκαι ύφεσης. Περιλαμβάνει 
κυρίως την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του 
Crohn που αποτελούν από τις σημαντικότερες 
ασθένειες του πεπτικού κατά την παιδική και 
την ενήλικη ζωή προσβάλλοντας εξίσου τα δύο 
φύλα. Η επίπτωσή της έχει αυξηθεί ραγδαία από 
τη δεκαετία του 1950, ιδιαίτερα στις αναπτυγμέ-
νες κοινωνίες. Έως τώρα, τα δεδομένα για την 
επίπτωση της ΙΦΝΕ δείχνουν ότι αγγίζει τα 18 
περιστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως. Κύριο 
χαρακτηριστικό είναι η παρουσία φλεγμονής 
στο γαστρεντερικό σωλήνα, ενώ η παθογένειά 
της παραμένει αδιευκρίνιστη. Η πλειοψηφία των 

μελετών συμφωνούν ότι γενετικά, περιβαλλοντι-
κά και ανοσολογικά αίτια οδηγούν σε διαταρα-
χή της ομοιόστασης του εντερικού επιθηλίου, 
αλλοίωση και αύξηση της διαπερατότητάς του 
και ανεξέλεγκτη ανοσολογική απόκριση . Όταν 
η φαρμακευτική αγωγή με ανοσοκατασταλτικά, 
αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά, αντιμεταβολικά ή 
βιολογικά φάρμακα αποτυγχάνει, η χειρουργική 
αντιμετώπιση κρίνεται αναγκαία. Είναι επίσης 
πλέον επιβεβαιωμένο ότι το οξειδωτικό στρες 
συμβάλλει στην παθογένεια της ΙΦΝΕ, αφού τα 
επίπεδα των οξειδωμένων μορίων στα διάφορα 
οργανικά συστήματα των ασθενών (πεπτικός 
σωλήνας, αίμα, αναπνευστικό σύστημα) είναι 
σημαντικά υψηλότερα από εκείνα των υγιών 
εθελοντών, ενώ η έντονη παρουσία φλεγμο-
νωδών παραγόντων δεν επιτρέπει την επαρκή 
απελευθέρωση των ενδογενών αντιοξειδωτικών 
του οργανισμού. Κατά συνέπεια, η παραγωγή 
των ελεύθερων ριζών οξυγόνου στον εντερικό 
βλεννογόνο αυξάνεται με αποτέλεσμα το οξει-
δωτικό στρες να διαιωνίζεται.

Το 2007,για πρώτη φορά, καταδείχθηκε η 
ευεργετική δράση της ρητίνης σε ασθενείς με 
ΙΦΝΕ και συγκεκριμένα με νόσο Crohn ήπιας 
έως μέτριας σοβαρότητας. Σε αυτή την πιλοτι-
κή μελέτη φάσης Ι (με μικρό αριθμό ασθενών) 
διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:

α) Η ημερήσια πρόσληψη 2.2g ΜΧ οδήγησε 
σε μείωση της ενεργότητας της νόσου, καθώς 
επίσης και σε ρύθμιση της φλεγμονής και του 
οξειδωτικού στρες. Τα αποτελέσματα επιβεβαι-
ώθηκαν και ιστολογικά σε μετέπειτα σειρά με-
λετών σε ζωικό πρότυπο χημικής αιμορραγικής.

β) Μετά τη χορήγηση 2,2 γραμμαρίων μαστί-
χας για 4 εβδομάδες η ένταση της ασθένειας 
(CD activity index) η CRP και η ιντερλευκινη 
6 (IL-6) μειώθηκε στατιστικώς σημαντικά. Ο 
διατροφικός δείκτης κινδύνου (Nutritional Risk 
Index NRI) αυξήθηκε λόγο της μείωσης των 
υδαρών κοπράνων και συνεπώς της αύξησης της 
διαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών ενώ 
παράλληλα μειώθηκαν η TNF-a και η MCP-1 οι 
οποίες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα κατά την 
εκδήλωση της ασθένειας.
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Συνθέσεις με ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας για σφαιρικό όφελος

H σειρά XeraCalm A.D για αναπλήρωση των λιπιδίων είναι ειδικά σχεδιασμένη με βάση το 
σύμπλεγμα I-modulia, καινοτόμο βιοτεχνολογικό συστατικό, καρπός 12 ετών επιστημονικής 
έρευνας. H I-modulia μειώνει το αίσθημα κνησμού, καταπραΰνει τους ερεθισμούς που οφείλονται 
στην υπεραντιδραστικότητα του δέρματος και αποκαθιστά την ισορροπία των συστημάτων 
άμυνας του δέρματος. Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό συστατικών, τα μαλακτικά προϊόντα 
XeraCalm A.D έχουν γρήγορα αποτελέσματα : στατιστικά σημαντική μείωση του αισθήματος 
κνησμού που συνδέεται με την αποκατάσταση της λειτουργίας του επιδερμιδικού φραγμού.

Η Ιωάννα πάσχει από ατοπική δερματίτιδα μέτριου βαθμού. 
Ακόμη και όταν η πάθησή της δε βρίσκεται σε φάση έξαρσης, 
το δέρμα της είναι πολύ ξηρό και έχει τάση κνησμού. Με το 
XeraCalm A.D, η Ιωάννα βρήκε επιτέλους το μαλακτικό που 
καταπραΰνει ταχύτατα το αίσθημα κνησμού και ενυδατώνει 
αποτελεσματικά το δέρμα της  για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Διεθνής κλινική μελέτη 
Ιταλία - Ρουμανία
(Κύριος ερευνητής : Καθ. Patrizi)

• 55 παιδιά, ηλικίας 1 - 4 ετών 

• Με ήπια - μέτρια Ατοπική Δερματίτιδα       
   (SCORAD < 20), 

• 2 εφαρμογές/ημέρα του μαλακτικού Baume     
   XeraCalm A.D για 15 ημέρες.

* που οφείλεται στη δερματική ξηρότητα

XeraCalm A.D

Στατιστικά σημαντική μείωση των κλινικών κριτηρίων από την Η15
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ΚΝΗΣΜΟΣ Scorad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ : ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
I-modulia ®

Βα
θμ

ολ
ογ

ία

14

12

10

8

6

4

11,7

7,48

J0 J15

SC
O

RA
D

-36%*

* : p<0,0001
vs J0H0 H15

1,8

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

0

1,67

0,86

J0 J15

Sc
or

e

-49%*

* : p<0,0001
vs J0H0 H15

Βα
θμ
ολ
ογ
ία

ΚΝΗΣΜΟΣ SCORAD



Η καινοτομία στη ΔερματολογίαC
ré

at
io

n 
SY

M
B

IO
SE

Μαλακτικά προϊόντα

Δρουν απευθείας στο
αίσθημα κνησμού*

Συνθέσεις με ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας για σφαιρικό όφελος

H σειρά XeraCalm A.D για αναπλήρωση των λιπιδίων είναι ειδικά σχεδιασμένη με βάση το 
σύμπλεγμα I-modulia, καινοτόμο βιοτεχνολογικό συστατικό, καρπός 12 ετών επιστημονικής 
έρευνας. H I-modulia μειώνει το αίσθημα κνησμού, καταπραΰνει τους ερεθισμούς που οφείλονται 
στην υπεραντιδραστικότητα του δέρματος και αποκαθιστά την ισορροπία των συστημάτων 
άμυνας του δέρματος. Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό συστατικών, τα μαλακτικά προϊόντα 
XeraCalm A.D έχουν γρήγορα αποτελέσματα : στατιστικά σημαντική μείωση του αισθήματος 
κνησμού που συνδέεται με την αποκατάσταση της λειτουργίας του επιδερμιδικού φραγμού.

Η Ιωάννα πάσχει από ατοπική δερματίτιδα μέτριου βαθμού. 
Ακόμη και όταν η πάθησή της δε βρίσκεται σε φάση έξαρσης, 
το δέρμα της είναι πολύ ξηρό και έχει τάση κνησμού. Με το 
XeraCalm A.D, η Ιωάννα βρήκε επιτέλους το μαλακτικό που 
καταπραΰνει ταχύτατα το αίσθημα κνησμού και ενυδατώνει 
αποτελεσματικά το δέρμα της  για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δ Ε Ρ Μ Α  Μ Ε  Τ Α Σ Η  Κ Ν Η Σ Μ Ο Υ *
Δ Ε Ρ Μ Α  Μ Ε  Τ Α Σ Η  Α Τ Ο Π Ι Α Σ

w w w . c l u b d e r m a w e b . c o m

Διεθνής κλινική μελέτη 
Ιταλία - Ρουμανία
(Κύριος ερευνητής : Καθ. Patrizi)

• 55 παιδιά, ηλικίας 1 - 4 ετών 

• Με ήπια - μέτρια Ατοπική Δερματίτιδα       
   (SCORAD < 20), 

• 2 εφαρμογές/ημέρα του μαλακτικού Baume     
   XeraCalm A.D για 15 ημέρες.

* που οφείλεται στη δερματική ξηρότητα

XeraCalm A.D

Στατιστικά σημαντική μείωση των κλινικών κριτηρίων από την Η15

ΣΥΝΤΗΡHΤΙΚΑ

ΚΝΗΣΜΟΣ Scorad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ : ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
I-modulia ®

Βα
θμ

ολ
ογ

ία

14

12

10

8

6

4

11,7

7,48

J0 J15

SC
O

RA
D

-36%*

* : p<0,0001
vs J0H0 H15

1,8

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

0

1,67

0,86

J0 J15

Sc
or

e

-49%*

* : p<0,0001
vs J0H0 H15

Βα
θμ
ολ
ογ
ία

ΚΝΗΣΜΟΣ SCORAD



64

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014  -  ΤΕΥΧΟΣ 30

Η συντακτική επιτροπή διερμηνεύοντας και τα αισθήματα όχι μόνο των αναγνωστών 
αλλά όλου του Φαρμακευτικού κόσμου, εκφράζει ευγνώμονες ευχαριστίες σε όλους τους 
φίλους εμπόρους, κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους που στήριξαν και στηρίζουν 
οικονομικά το περιοδικό με τις καταχωρίσεις των διαφημίσεών τους.

Νιώθουμε την ανάγκη να παραθέσουμε κατά σειρά εισφοράς όλους όσους με τις καταχωρίσεις  
τους στήριξαν τις πρώτες είκοσι εννέα εκδόσεις του περιοδικού και που είναι οι ακόλουθοι:

LIFE PHARMA

ΓΡ. Χ’ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ

C.P.O. LTD

POTAMITIS MEDICARE LTD

HEALTH & DIET LTD

MUNDIPHARMA PH. LTD

G. A. STAMATIS & SONS LTD

MARATHON TRADING

C.G. PAPALOIZOU LTD

ΚΑΡΠΑΣΙΑ ΛΤΔ

M.S. JACOVIDES LTD

ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ ΛΤΔ

PHARMACY LINE

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ

PHADISCO LTD

ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΛΤΔ

COLGI LTD

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ

MEDOCHEMIE LTD

L.K. BIOSEARCH PR. LTD

ΒΑΡΝΑΒΑΣ Χ’ ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΤΔ

KYPROPHARM LTD

Μ.Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ

MOBIL STAFF LTD

KES COLLEGE

PHARMΝET

MEDILINK LTD

ΑΣΤΗΡ ΛΤΔ

SANOFI - AVENTIS

INNOPRO

ΑΛΕΚΤΩΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD

C.D.L. PHARMACEUTICAL LTD

AKIS PANAYIOTOU & SONS LTD

J.K.H. SERVICES LTD

Π. & Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΤΔ

LINETTE LTD

V. ELIADES LTD

PIΕR PACK PLASTICS TLD

STREAMLINING LTD

MEDISELL CO. LTD

Κ. ΤΣΙΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

ARCO PHARMACEUTICAL LTD

CAZACOR LTD

OPTOPHARM LTD

PROTOMED LTD

A. J. VOUROS LTD

UNIFAST TRADING LTD

OMEGA FHARMA HELLAS

MECAP TRADING LTD

KIPA PHARMACEUTICAL LTD

M.E.T.L. SUCCS LTD

EVAND TRADING (MEDISANA)

G.H OXYLIFE LTD

LOUANFARM TRADING LTD

BEST LIFE

IAMA PHARMACEUTICAL LTD

Γ. ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔ


