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Εισαγωγή για την νόσο

ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ1, Cirrhosis2

(το πρώτο, στα ελληνικά, του ΗΛΙΑΔΗ Χ. ΜΑΡΙΟΥ, Ειδικού Γαστρεντερολόγου3, το δεύτερο, στα 
αγγλικά (What I need to know about Cirrhosis), από την ιστοσελίδα του National Digestive 
Diseases Information Clearinghouse (NDDIC), του U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND 
HUMAN SERVICES4 και το τρίτο από το About.com-Health Topics A-Z- Cirrhosis5

• Ποιος είναι ο ορισμός της κίρρωσης; 
• Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες της κίρρωσης; 
• Πώς μπορεί να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κίρρωσης; 

1 Προέρχεται-βλ. το αρχείο Κίρρωση1 στο φακ. Μπ...ς 
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010,ΗΛΙΑΔΗΣ Χ. ΜΑΡΙΟΣ
Ειδικός Γαστρεντερολόγος
Τραπεζούντος 60 και Μεταμορφώσεως 23 (γωνία) 1ος όροφος
Καλαμαριά (απέναντι από τα Goodys)
Τηλ:2310441023 κιν:6946682983
e-mail:iliadismarios@gmail.com   blog:www.iliadismarios.blogspot.com
2 Προέρχεται από το “What I need to know about Cirrhosis”

•What is cirrhosis?  
•What causes cirrhosis?  
•What are the symptoms of cirrhosis?  
•How is cirrhosis diagnosed?  
•How is cirrhosis treated?  
•What if the cirrhosis treatment doesn’t work?  
•How can I prevent cirrhosis if I already have liver disease?  
•What can I do to keep cirrhosis from getting worse?  
•Points to Remember  
•Hope through Research  
•For More Information  

3 Αντιγραφή από το http://iliadismarios.blogspot.gr/2010/03/blog-post_20.html#.Ucdm4djEyqg
4 http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/cirrhosis_ez/  
5 http://adam.about.net/reports/Cirrhosis.htm  
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• Ποια είναι τα κλινικά σημεία της κίρρωσης που  ονομάζεται αντιρροπούμενη 
• Ποιές επιπλέον εξετάσεις χρειάζονται για να εκτιμηθεί η μη αντιρροπούμενη κίρρωση ; 
• Ποια είναι η θεραπεία της αντιρροπούμενης κίρρωσης; 
• Ποιες είναι οι συνήθεις επιπλοκές της κίρρωσης; 
• Ποια είναι οι πιο σπάνιες επιπλοκές της κίρρωσης; 

1.Ποιος είναι ο ορισμός της κίρρωσης; 
Cirrhosis is scarring of the liver. Scar tissue forms because of injury or long-term disease. Scar 
tissue replaces healthy liver tissue and blocks the normal flow of blood through the liver.
A healthy liver

• makes proteins 
• helps fight infections 
• cleans the blood 
• helps digest food 
• stores a form of sugar that your body uses for energy 

Cirrhosis is scarring of the liver.

A liver with too much scar tissue cannot work properly. You cannot live without a liver that works. 
But early treatment can control symptoms and keep cirrhosis from getting worse.
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Ο  ορισμός  της  κίρρωσης  είναι  κυρίως  ιστολογικός.  Είναι  μια  μη  αντιστρεπτή  ασθένεια  που 
προκαλείται  από  διάχυτη  ίνωση  του  ήπατος  και  χαρακτηρίζεται  από  προοδευτική  ή  μή  
ουλοποίηση ,  η  οποία  διαταράσσει  τη  φυσιολογική  λοβιδιακή  αρχιτεκτονική  του  ήπατος  και 
προκαλεί το σχηματισμό οζιδίων. Αυτό  καταλήγει  με τρείς συνέπειες: 

• Ηπατική ανεπάρκεια:  είναι  ουσιαστικά ένα λειτουργικό έλλειμα  που σχετίζεται  με τη 
μείωση του αριθμού των  ηπατοκυττάρων και την κακή παροχή αίματος σε αυτά. 

• Πυλαία  υπέρταση: που  εμποδίζει  τη  φυσιολογική  ροή  και  προκαλεί  προοδευτικά 
αυξανόμενη  πίεση  στην  πυλαία  φλέβα  και  τελικά  σχηματίζονται  αναστομώσεις 
(πυλαιοφλεβικές)  συμπεριλαμβανομένων  των  κιρσών  του  οισοφάγου  που  μπορούν  να  
προκαλέσουν γαστρεντερική αιμορραγία. 

• Προκαρκινωματώδη  κατάσταση:  η  ανάπτυξη    ηπατοκυτταρικού  καρκινώματος  σε 
έδαφος  κίρρωσης του ήπατος είναι συχνή  μετά από 15 έως 20 ετών  εξέλιξη της νόσου. 

2.Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες της κίρρωσης; 
Οι κύριες αιτίες της κίρρωση στους ενήλικες είναι: 

• Το  αλκοόλ  σε  ποσοστό  50  έως  75%  των  περιπτώσεων  και  σχετίζεται  σε  ποσοστό 
τουλάχιστον 10% των περιπτώσεων με ιογενή ηπατίτιδα C. 

• Η χρόνια ηπατίτιδα C, σε ποσοστό 15 έως 25% των περιπτώσεων 
• Η χρόνια ηπατίτιδα Β, σε 5% των περιπτώσεων. 
• Άλλες  αιτίες  είναι  (σε  ποσοστό  5%  των  περιπτώσεων)  σπάνια  η  γενετική 

αιμοχρωμάτωση, η πρωτοπαθής χολική κίρρωση, η αυτοάνοση ηπατίτιδα, η νόσος του 
Wilson,η ανεπάρκεια της a- 1 αντιθρυψίνης, η δευτεροπαθής χολική κίρρωση, κ.λπ..

• Βλέπε επίσης και What causes cirrhosis6 

6 What causes cirrhosis?
Causes of cirrhosis include
• heavy alcohol use 
• some drugs, medicines, and harmful chemicals 
• infections 
• chronic hepatitis B, C, or D—viral infections that attack the liver 
• autoimmune   hepatitis, which causes the body’s immune system to destroy liver cells 
• nonalcoholic fatty liver disease, which is often caused by obesity 
• diseases that damage or destroy bile ducts—tubes that carry bile from the liver 

Some inherited diseases—diseases that are passed from parent to child—can cause cirrhosis:
• hemochromatosis,   a disease that causes iron to collect in the liver 
• Wilson disease, a condition that causes copper to build up in the liver 
• porphyria,   a disorder that affects the skin, bone marrow, and liver 
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3.Πώς μπορεί να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κίρρωσης; 

Η πιο γνωστή είναι η κατάταξη  των Child-Pugh, η οποία, σύμφωνα με ένα κλινικοβιοχημικό 
σκόρ  καθορίζει 3 στάδια σοβαρότητας της κίρρωσης. Αυτά καθορίζονται προσθέτοντας τους 
πόντους από τον πίνακα που ακολουθεί:
Στάδιο Α: 5 έως 6 μονάδες,            Στάδιο B: 7 έως 9,                    Στάδιο Γ: 10 έως 15 μονάδες. 
Αρ. Πόντοι                        1                                      2                                                     3 
Χολερυθρίνη, μmol / L  <35                               35 με 60                                              >60 
Λευκωματίνη g / l         > 35                              28 με 35                                             <28 
Ασκίτης                        απών                                μέτριος                                        μόνιμος 
TP%                              >50                              40 με 50                                             <40 
Εγκεφαλοπάθεια       απούσα                               μέτρια                                          μόνιμη 

4.Ποια είναι τα κλινικά σημεία της κίρρωσης και της μη αντιρροπούμενης κίρρωσης;
[πιο αναλυτικά στο What are the symptoms of cirrhosis?7]
Ο όρος        αντιρροπούμενη κίρρωση είναι μια κατάσταση όπου η κίρρωση δεν έχει  λειτουργικές   
εκδηλώσεις ή επιπλοκές της νόσου. Αντιστοιχεί στο στάδιο  Α της ταξινόμησης των Child-Pugh.  
Η εξέταση μπορεί  να  βρεί  ηπατομεγαλία,  η  οποία  μάλιστα  δεν  είναι  σταθερή.  Το ήπαρ είναι 
σκληρό    με  ομαλά  κάτω  άκρα.  Υπάρχουν  ενδείξεις  πυλαίας  υπέρτασης (σπληνομεγαλία 
μεταβλητού  μεγέθους,  μη  σταθερή  και  κυρίως  παράπλευρη  κυκλοφορία  στην  κοιλιά).  Τα  πιο 
σταθερά σημεία  είναι τα συμπτώματα του δέρματος εξαιτίας της ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας 
(αραχνοειδή αγγειώματα,  που εντοπίζονται  στο μέρος  που αιματώνει  η  άνω κοίλη  φλέβα,  το 
ερύθημα των παλαμών η πληκτροδακτυλία). 

5.Ποιές επιπλέον εξετάσεις χρειάζονται για να εκτιμηθεί η μη αντιρροπούμενη κίρρωση;

• Η μελέτη της ηπατικής λειτουργίας: μπορεί να είναι κανονική, η  οποία δεν αποκλείει τη 
7 What are the symptoms of cirrhosis?
You may have no symptoms in the early stages of cirrhosis. As cirrhosis gets worse you may
• feel tired or weak 
• lose your appetite 
• feel sick to your stomach 
• lose weight 
• notice red, spider-shaped blood vessels under your skin 

Cirrhosis can lead to other serious problems:
• You may bruise or bleed easily, or have nosebleeds. 
• Bloating or swelling may occur as fluid builds up in your legs or abdomen—the area between your chest and hips. 

Fluid buildup in your legs is called edema; buildup in your abdomen is called ascites. 
• Medicines, including those you can buy over the counter such as vitamins and herbal supplements, may have a 

stronger effect on you. Your liver does not break medicines down as quickly as a healthy liver would. 
• Waste materials from food may build up in your blood or brain and cause confusion or difficulty thinking. 
• Blood pressure may increase in the vein entering your liver, a condition called portal hypertension. 
• Enlarged veins, called varices  ,   may develop in your esophagus and stomach. Varices can bleed suddenly, causing 

you to throw up blood or pass blood in a bowel movement. 
• Your kidneys may not work properly or may fail. 
• Your skin and the whites of your eyes may turn yellow, a condition called jaundice. 
• You may develop severe itching. 
• You may develop gallstones. 

In the early stages, cirrhosis causes your liver to swell. Then, as more scar tissue replaces healthy tissue, your liver 
shrinks.

A small number of people with cirrhosis also get liver cancer.
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διάγνωση  της  κίρρωσης  ή  να  αποκαλύψει  μια  μείωση  του  χρόνου  του  Quick,  μια 
θρομβοπενία,  δείκτες  κατάχρησης  της  αλκοόλης  ή  μιας  ιογενής  λοίμωξης, 
τρανσαμινασαιμία, που μπορεί να μην είναι σταθερή, και που εν γένει αντικατοπτρίζει την 
εμμονή  της  να  προκαλέσει  ''ενεργό''  κίρρωση,  μία  αύξηση  της  GGT ή  της  αλκαλικής 
φωσφατάσης, μια υπεργαμμασφαιριναιμία και μερικές φορές ταυτόχρονη αύξηση των β και 
γ σφαιρινών. 

• Ένα  διακοιλιακό  υπερηχογράφημα:  παρέχει  τη  δυνατότητα  να  καθορστούν  τα 
χαρακτηριστικά της ατροφίας  του ήπατος, μια ανομοιογενή εμφάνιση, δείχνει τα σημεία  
της πυλαίας υπέρτασης αύξηση του μεγέθους της πυλαίας φλέβας , τις πυλαιοσυστηματικές 
αναστομώσεις,  τη  σπληνομεγαλία,  τον  ασκίτη      έστω  και  σε  ελάχιστη  ποσότητα  .  Επίσης 
μπορεί να εντοπιστεί τις περισσότερες  φορές ένα ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα με τη μορφή  
ενός ή πολλαπλών οζιδίων, συνήθως υποηχοικών. 

• Βιοψία ήπατος:  Είναι σπάνια απαραίτητη για τη διάγνωση της κίρρωσης. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις,  βοηθά  στη  ανεύρεση  της  αιτίας.  (σχετικά  για  τη  βιοψία  και  στο  How  is 
cirrhosis diagnosed?)
 

(εικόνα 1)

• Ενδοσκόπηση του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος:                                                 
        Σκοπό έχει να ανακαλύψει    κιρσούς οισοφάγου ή θόλου στομάχου η συμφορητικής  
γαστροπάθειας (βλ. εικόνα 2).
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(εικόνα 2)
(με εμφάνιση "μωσαϊκού"), ένα πιθανό πεπτικό έλκος. 

6.Ποια είναι η θεραπεία της αντιρροπούμενης κίρρωσης;

• Αν ο αιτιολογικός παράγοντας εξακολουθεί να είναι ενεργός, θα πρέπει να προσπαθήσουμε 
να τον σταματήσουμε:  διακοπή κατανάλωσης αλκοόλ,  αν είναι δυνατόν θεραπεία της 
ηπατίτιδας  Β  ή  C,  χορήγηση  κορτιζόνης  σε  αυτοάνοση  νόσο,  αιμοκάθαρση  στην 
αιμοχρωμάτωση κλπ. 

• Παρακουλούθηση και προληπτική αντιμετώπιση των επιπλοκών της πυλαίας υπέρτασης 
(ενδοσκόπηση, απολίνωση, βήτα-αποκλειστές).

• Ανίχνευση  και  θεραπεία  των  σχετιζόμενων  ασθενειών  (καρκίνος  της  κεφαλής  και 
τραχήλου, καρκίνος του οισοφάγου σε αλκοολικούς, νευροπάθεια, διαβήτης, παγκρεατίτιδα 
κ.λ.π) 

• Διατροφή: κανένα τρόφιμο δεν είναι επιβλαβές, η δίαιτα πρέπει να είναι ισορροπημένη, δεν 
υπάρχει κανένας περιορισμός σε αλάτι σε αυτό το στάδιο της νόσου. 

• Ορισμένα φάρμακα θα πρέπει να αποφεύγονται όπως: ασπιρίνη και ΜΣΑΦ (κίνδυνος 
αιμορραγίας και νεφρικής ανεπάρκειας), αμινογλυκοσίδες (νεφρική ανεπάρκεια). 

• Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για ηπατοκυτταρικό καρκίνο.(υπερηχογράφημα, μέτρηση α-
φετοπρωτεΐνης). 

• Βλέπε επίσης και  How is cirrhosis treated?  

7.Ποιες είναι οι συνήθεις επιπλοκές της κίρρωσης; 

• Αυτές ορίζουν, απομονωμένες ή σε συνάφεια, την μη "αντιρροπούμενη" κίρρωση. 
• Ο ασκίτης  που είναι  η  πιο συχνή επιπλοκή της  αλκοολική κίρρωσης,  σηματοδοτεί  μια 

αλλαγή της νόσου,  ακόμη και αν δεν απειλεί  άμεσα την  πρόγνωση σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Συχνά είναι ενδεικτικός της κίρρωσης και μπορεί να προκύψει ξαφνικά ή μετά 
από μια άλλη επιπλοκή, ιδίως μια αιμορραγία γαστρεντερικού ή μια  λοίμωξη. 

• Αιμορραγία πεπτικού.  
• Ηπατική εγκεφαλοπάθεια  
• Ικτερος:  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δημιουργία του έχει σχέση με την επιδείνωση 

της ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας: είτε αυτόματα  κάτι που έχει κακή πρόγνωση ιδίως όταν 
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είναι  έντονος  και  επίμονος,  είτε  από άλλη επιπλοκή  όπως:  γαστρεντερική  αιμορραγία  , 
λοίμωξη,  κλπ.  Ωστόσο,  πρέπει  πάντα  να  ψάξουμε  για  κάποια  άλλη  αιτία:  αλκοολική 
ηπατίτιδα,  ιογενή ηπατίτιδα (κυρίως Β και C),  ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα,  λιθίαση 
του κοινού χοληδόχου πόρου  (χολόλιθοι, που σχηματίζονται κυρίως από χολοχρωστικές 
και είναι δύο φορές πιο συχνές σε κιρρωτικούς από ό, τι στο γενικό πληθυσμό), αιμόλυση 
(παραμόρφωση των ερυθροκυττάρων , αυτο-αντισώματα). 

7.Ποια είναι οι πιο  σπάνιες επιπλοκές της κίρρωσης; 

• Λοιμώξεις.                                                                                                                                  
Είναι σχετικά συχνές, ιδίως μετά από μια  γαστρεντερική αιμορραγία.Τα αίτια είναι κυρίως 
Gram αρνητικά  βακτήρια  ,  αλλά επίσης  και  ο  πνευμονιόκοκκος,  ο  σταφυλόκοκκος,  τα 
αναερόβια, και μερικές φορές ο βάκιλλος του Koch. Οι λοιμώξεις αφορούν πιο συχνά το 
ασκιτικό υγρό,  τα ούρα ή τους πνεύμονες και  συχνά συνοδεύονται  από βακτηριαιμία ή 
σηψαιμία.  Μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  ηπατονεφρικo σύνδρομο,  αιμόλυση,  διάχυτη 
ενδοαγγειακή πήξη,  ηπατική εγκεφαλοπάθεια,  γαστρεντερική αιμορραγία. Θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται αμέσα με αντιβιοτικά ευρέως φάσματος που  να καλύπτουν και τους 
Gram-αρνητικούς βακίλλους. 

• Αιματολογικές  επιπλοκές.                                                                                          
Μακροκυτταρική αναιμία  από έλλειψη φυλλικού οξέος,  μικροκυτταρική -υπόχρωμη  
από    αιμορραγία,  ορθοκυτταρική  -ορθόχρωμη από  αιμόλυση.  Μπορεί  να  υπάρχει 
λευκοπενία (υπερσπληνισμός).  Η  θρομβοπενία συνδέεται  συχνά  με  υπερσπληνισμό 
συχνό, πιο  σπανία να με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. 

• Ενδοκρινικές επιπλοκές.                                                                                                          
Η δυσανεξία στη γλυκόζη είναι συχνή, αλλά ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης 
είναι σχετικά σπάνιος. Υπάρχει  συχνά γοναδική ανεπάρκεια στους άνδρες με ανικανότητα, 
ατροφία  των  όρχεων,αποτρίχωση  και  γυναικομαστία  ενώ  στις  γυναίκες  ασθενείς 
εκδηλώνεται με αμηνόρροια  και σχεδόν πάντα  με στείρωση. 

• Ηπατοκυτταρικού καρκίνωμα:  

Βιταμίνες
Χρειάζονται.  Είναι  απαραίτητη  η  χρήση  συμπληρωμάτων  των  βιταμινών  A,  D,  E,  K,  του 
συμπλέγματος Β, του σιδήρου, του ασβεστίου, του ψευδάργυρου, του σεληνίου, του καλίου και του 
μαγνησίου ή η χρήση ενός πολυβιταμινούχου συμπληρώματος μετάλλων8.

Βιταμίνες Β
Οι  βιταμίνες  που  ανήκουν  στο  σύμπλεγμα  Β  είναι  βιταμίνες  που  βοηθούν  τον  οργανισμό  να 
αμυνθεί κατά του stress. Οι βιταμίνες αυτές είναι:

• Β1 Θειαμίνη 
• Β2 Ριβοφλαβίνη 
• Β3 Νιασίνη 
• Β6 Πυριδοξίνη 
• Β12 Κοβαλαμίνη 
• Βιοτίνη
• Χολίνη 
• Φυλλικό οξύ ή Φολικό οξύ 

8 Κατευθυντήριες οδηγίες για την Κίρρωση του Ήπατος  , (συντάχθηκε από τον Νικόλαο Καφετζόπουλο), βλ.  στο 
http://www.nutribase.gr/articles/clinicalarticles/84-2012-03-23-09-58-12.html
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• Ινοζιτόλη ή Ινοσιτόλη 
• Παντοθενικό οξύ 
• Παρά – Αμινοβενζοικό Οξύ 
• Β15 Πανγκαμικό Οξύ 
• Β17 Λατρίλη

Οι  βιταμίνες  Β  βοηθούν  στη  μετατροπή  των  υδρογονανθράκων σε  γλυκόζη  που  συντελεί  στις 
καύσεις του οργανισμού και δίνει ενέργεια. Χωρίς βιταμίνη Β, δεν υπάρχει ενέργεια!
Η έλλειψή της προκαλεί κατάπτωση, κούραση, κεφαλαλγίες, υπερένταση και νεύρα. Επίσης μπορεί 
να προκαλέσει δυσκοιλιότητα, δυσπεψίες, ιλίγγους, αφυδάτωση της επιδερμίδας και αποφολλιδωσή 
της.
Αν  παρατηρήσετε  το  διατροφικό  πίνακα  στις  συσκευασίες  των  δημητριακών  θα  δείτε  πως 
περιέχουν κάποιες από τις παραπάνω βιταμίνες οπώς: Β1 Θειαμίνη, Β2 Ριβοφλαβίνη, Β3 Νιασίνη, 
Φυλλικό Οξύ και Β12 Κοβαλαμίνη.
Όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών Β είναι υδατοδιαλυτό  9   και για αυτό σημαίνει πως ο οργανισμός 
χρειάζεται  μία  σταθερή  ποσότητα  από  αυτές  καθημερινώς  αφού  δεν  αποθηκεύονται  και 
αποβάλλονται (η περισσευούμενη ποσότητα) μέσω των ούρων.
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β όταν βρεθούν μέσα στον οργανισμό «συνεργάζονται» μιας και 
αλληλοεξαρτώνται  και  αλληλοσυμπληρώνονται  με  αποτέλεσμα  να  αυξάνουν  την 
αποτελεσματικοτητά τους.
Έτσι λοιπόν η λήψη μιας και μόνο βιταμίνης από το σύμπλεγμα Β θα είναι αναποτελεσματική για 
τον οργανισμό και ίσως και επικίνδυνη για τον οργανισμό. Χωρίς τη συνύπαρξη των υπολοίπων δεν 
μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και μόνη της μπορεί να «εξουδετερώσει» τη δράση 
των υπολοίπων βιταμινών στον οργανισμό ή καλύτερα την έλλειψη των υπολοίπων βιταμινών από 
τον οργανισμό.
Είναι προτιμότερο να λαμβάνουμε τις βιταμίνες από φυσικές πηγές10.

Βιταμίνη Ε
Στις χρόνιες νόσους του ήπατος φαίνεται ότι μειώνεται η δυνατότητα του οργανισμού για να  την 
προσλαμβάνει11. 

9 Πιθανά όταν γίνεται χρήση διουρητικών να υπάρχει μεγαλύτερη απώλεια-ανάγκη τους.
10 πχ από τη μαγιά μπύρας. Βλ στο http://www.beautymakeup.gr/2009/08/%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE

%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE
%AD%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B2/ για συνταγή για λήψη μαγιάς μπύρας 

11 Vitamin E status in patients with liver cirrhosis: normal or deficient?
Metabolism. 1999 Jan;48(1):86-91. 
US National Library of Medicine National Institutes of Health 
Abstract 
The study aim was to compare the ratio of vitamin E to serum cholesterol with the serum vitamin E level alone as a 

measure of vitamin E status in patients with different degrees of liver dysfunction. Assessment of serum vitamin E 
and total serum cholesterol was performed in 85 patients with liver cirrhosis at Child's stage A (n = 26), B (n = 26), 
and C (n = 33) and 50 patients with noncirrhotic liver disease. As surrogate markers of liver function, 7alpha-
hydroxycholesterol and prealbumin concentrations and the plasma prothrombin time were determined. Mean serum 
vitamin E concentrations in Child A, B, and C patients were 27.4%, 36.9%, and 37.3% lower, respectively, than in 
healthy controls (P<.01). Twelve of 26 Child A, 14 of 26 Child B, and 14 of 33 Child C patients had vitamin E 
deficiency with respect to the absolute values, i.e., serum levels less than 13.76 micromol/L (5% percentile of 
healthy controls). In contrast, only two of 26 Child A, five of 26 Child B, and five of 33 Child C patients (P<.01 for 
Child A/B and P<.05 for Child C) were vitamin E-deficient according to the serum vitamin E to cholesterol ratio, 
i.e., less than 2.86 micromol/mmol. Serum vitamin E was correlated significantly with prealbumin, 7alpha-
hydroxycholesterol, and the plasma prothrombin time, but the vitamin E to cholesterol ratio was not. Correcting 
serum vitamin E for total serum cholesterol in patients with liver cirrhosis leads to the phenomenon of reduced 
serum vitamin E levels inadvertently shifted toward normal values. In patients with liver cirrhosis, the absolute 
vitamin E concentration correlates better with the typical clinical and biochemical findings of the disease than the 
vitamin E to cholesterol ratio. Therefore, a considerable number of patients with advanced liver cirrhosis might 
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Επομένως πρέπει να αναπληρώνεται με υποβοήθηση. Βλ. Αναλυτικά σε ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, στο  διαδίκτυο στο 
http://nutrition.med.uoc.gr/pics/Selides_45_115.pdf και σαν αρχείο pdf Selides_45_115

Τοξική σε υψηλές δόσεις. Προκαλεί διάρροια, στομαχική δυσπεψία, στομαχικούς ιλίγγους. Να 
σημειωθεί ότι δρα συνεργιστικά με τα αντιπικτικά φάρμακα και αυξάνει τη δράση τους12. 

Ιστορικό: έχει επιλεγεί ως πηγή της το σιτέλαιο13 και το ιπποφαές (βλ. πιο κάτω).

Βιταμίνη Q10
;Μήπως θα ήταν χρήσιμο14;

actually be vitamin E-deficient. 
Στο http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9920150
Στον ίδιο ιστότοπο υπάρχουν πολλές σχετικές αναφορές (citations) σχετικές με το ίδιο θέμα, δηλ. την σχέση 

βιταμίνης Ε και κιρρώσεως

12 Υπερβιταμίνωση, 25 Φεβρουαρίου 2012,της Θεανούς Γουμενάκη, Διατροφολόγου – Διατολόγου, στο 
http://rethemnosnews.gr/2012/02/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE
%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/

13 http://oliviart-gr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_27.html   
14 για συνένζυμο Q10, βλ. Eπίκαιρα Θέματα ΙI, Συντονίστρια: Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, ANTIOΞEIΔΩTIKEΣ 

OYΣIEΣ ΣTH ΔIATPOΦH, E. Δρογκάρη 
http://www.iatrikionline.gr/deltio_49/epi2_3.htm, (λίαν ενδιαφέρον για την διατροφή, περιλαμβάνονται και σχετικοί 

πίνακες) όπου αναφέρονται και τα ακόλουθα: 
Nοσήματα που σχετίζονται αιτιολογικά με ελεύθερες ρίζες και οξείδωση λιπών:

- Aλκοολική ή μη κίρρωση ήπατος 
Oι αντιοξειδωτικές ουσίες αδρανοποιούν τις ελεύθερες ρίζες δίνοντάς τους ένα ηλεκτρόνιο, ενώ οι ίδιες εξακολουθούν 

να παραμένουν σταθερές. Oι κυριότερες αντιοξειδωτικές ουσίες περιέχονται στα τρόφιμα (κυρίως λαχανικά και 
φρούτα) και είναι τα β-καροτένια, η βιταμίνη A, η βιταμίνη C, η βιταμίνη E, το φυλλικό οξύ, ο ψευδάργυρος, το 
σελήνιο. Aντιοξειδωτική δράση επίσης έχουν χημικές ουσίες που ευρίσκονται σε φυτά όπως οι φαινόλες, η 
λιμονίνη, τα αλλυλσουλφίδια, οι διθειολθειόνες, οι ινδόλες, οι φυτοστερόλες, τα φλαβονοειδή κλπ. O ρόλος των 
αντιοξειδωτικών ουσιών είναι μεγίστης σημασίας για την πρόληψη και θεραπεία. Yπάρχουν αποδείξεις από 
ερευνητικές εργασίες ότι συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου καθώς και στην ενίσχυση του αμυντικού 
συστήματος.
Aντιοξειδωτικές ουσίες στη διατροφή
1) Oυσίες με γνωστή διατροφική αξία 
α) Bιταμίνες:
- Bιταμίνη A και β-καροτένια
- Bιταμίνη C
- Bιταμίνη E
- Συνένζυμο Q10 (Oυμπικινόνη)
β) Iχνοστοιχεία:
- Ψευδάργυρος
- Σελήνιο 

Aντιοξειδωτική δράση συνενζύμου Q10 (Oυμπικινόνη)
Δράση:
- Προάγει παραγωγή ενέργειας στο μιτοχόνδριο 
- Iσχυρό αντιοξειδωτικό (κυρίως του καρδιακού μυός) 
Πηγή:
- Kαρδιακός μυς, μπύρα, μαγιά μπύρας
Δόση 24ώρου: 30 mg 
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Βότανα

Γαϊδουράγκαθο
Το γαιδουράγκαθο ή αλλιώς αγκάθι Μαρίας όπως επίσης είναι κυρίως γνωστό στη γειτονική Ιταλία 
περιέχει μια ουσία τη συλιμαρίνη (κυρίως οι σπόροι) που επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει τα 
τεράστια  οφέλη  της  στην  θεραπεία  του  συκωτιού.                                 
Η ουσία  Συλιμαρίνη  που υπάρχει  στο σπόρο του σύμφωνα με επιστημονικές  έρευνες  εχει  την 
ιδιότητα να βοηθάει στην αναγεννηση κατεστραμένων κυττάρων του συκωτιού. Κατι που κάνει τον 
σπόρο  αυτό  σημαντικότατο  όταν  το  συκώτι   έχει  καταπονηθεί  απο  αρρώστιες,  φάρμακα  και 
υπερδοσολογίες  απο  κακή  χρήση  συμπληρωμάτων.                                 

Silymarin: σε περιπτώσεις Κιρρώσεως η δοσολογία στα 420 mg/day

Ιστορικό για γαιδουράγκαθο: 
 Αρχικά την άνοιξη του 2012 ξεκίνησε ως τσάϊ. Μετά δόθηκε το σκέυασμα της Arcocpaps για το 
οποίο ευθύς εξ αρχής υπήρξε θετική αίσθηση (“με δυναμώνει”). Είχε μειωθεί και τουλάχιστον για 2 
εβδομάδες σταματήσει, Μάρτιο-Απρίλιο 2013. Ξανάρχισε η λήψη του 13/5/13 με το ενισχυμένο 
500 mgr από Χριστ... Έκτοτε έγινε το συμπλήρωμα αναφοράς, με δοσολογία κειμενόμεν  ( ..... )

• Χορήγηση εκ νέου γαϊδουράγκαθου σε δοσολογία 500mg (568 κατά έλεγχο όπως 
ισχυρίζεται η εταιρεία) από την Nature Plus. Έναρξη 11/5/13.

• Από τότε συνεχής χρήση του με δοσολογία 1-2 κάψουλες, κατά προτίμηση της Arcocaps.
• Ενδιαφέρουσα συσκευασία (3 σε 1, γαιδουράγκαθο, αγκινάρα, πικραλίδα):Τιτλοδοτημένο 

Βοτανικό Εκχύλισμα από σπόρους - Γαϊδουράγκαθου (Silibum Marianum) εμπλουτισμένο 
με εκχυλίσματα ρίζας Πικραλίδας και φύλλων Αγκινάρας, στο 
http://www.ebio.gr/index.php?act=viewProd&productId=1146

• Αρχική σκέψη: ότι οφελεί γενικώς στο πρόβλημα. Μπορεί ναι μπορεί και όχι.
• Δεύτερες σκέψεις: ότι τουλάχισδτον προστατεύει από περαιτέρω τοξίνωση. Αφού έχουμε 

ένα ήπαρ με σοβαρή βλάβη, το επιβαρύνουμε με φάρμακα και ουσίες κλπ. Μήπως η χρήση 
του λοιπόν μας προστατεύει από επιδείνωση; Ας σημειωθεί ότι ακόμη και στις γενικές 
αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις του 1/14 κάποιοι ηπατικοί δείκτες δεν ήταν εκτός 
ορίων.

• Ως τσάϊ και για την παρασκευή του στο βλ. “Γαϊδουράγκαθο-Τσάι.  gr  ” (φάκ. Μπ...)

Προφυλάξεις
Το γαϊδουράγκαθο, δεν παρουσιάζει τοξικότητα. Σε υψηλές και μακροχρόνιες δόσεις ίσως 
χρειαστεί συμπληρωματικά κάποιο σκεύασμα πλούσιο σε φυτικές ίνες, γιατί λόγω της χολαιρετικής 
δράσης του φυτού, μπορεί να ερεθιστεί ο εντερικός βλεννογόνος και να προκληθεί μικρή μάζα 
κοπράνων.

Πηγές-Αναφορές: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Silybum_marianum  15  
15 Όπου αναφέρεται ότι: A clinical trial in humans showed that silymarin (140 mg orally 3 times daily) was not 

effective when used for 1 year in combination with ursodeoxycholic acid (UDCA) for the treatment of primary 
biliary cirrhosis.[18] A study in baboons indicated that continuous intragastric infusion of silymarin retarded the 
development of alcohol-induced hepatic fibrosis over a 3-year period. The authors suggested that the failure of 
silymarin to show beneficial effects in other clinical trials may have been due to poor compliance with treatment, 
resulting in insufficient dosing.[19] 
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• http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Silybum+marianum  16  
http://www.botanical.com/botanical/mgmh/t/thistl11.html
http://tipota3.blogspot.gr/2013/08/blog-post_9190.html
Milk thistle - Wikipedia, the free encyclopedia
Milk Thistle: Effects on Liver Disease and Cirrhosis and Clinical Adverse Effects: Summary of 
Evidence Report/Technology Assessment, No. 21
Milk Thistle Plus

Ιπποφαές
ΔΔΣ: Άρχισε να δίνεται αρχικά για τα Ω3 κλπ για διευκόλυνση στην εγκεφαλική λειτουργία και την 
διάθεση. Αρχική μορφή χυμός και 3 κουταλιές της σούπας.Μετά τον Ιούνιο και το 1ο περιστατικό 
ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες. Μετά το 2ο περιστατικό 
ξαναδίνεται σε μορφή ελαίου. Παράπονα ότι προκαλεί κοιλιακή (;) αναστάτωση. Δοσολογία: 1 
κουταλάκι του γλυκού. Λόγοι: οι προηγούμενοι αλλά και για την λειτουργία του εντέρου λόγω της 
βιταμίνης Ε (σκέψη αντλούμενη από Μη αλκοολική Στεατοηπατίτιδα, βλ. σε σχετική 
βιβλιογραφία). Καλύτερα μαζί με την τροφή (βλ. http://www.oleashop.gr/p.Ippofaes-
Superfoods.90874.html). 
Ξαναπερνάμε στο χυμό με δοσολογία δύο κουταλιές της σούπας, στα γεύματα. Δεν υπάρχουν 
παράπονα δυσανεξίας. 
Βλ. πιο κάτω για την θεωρητική ευνοϊκή επιρροή του ιπποφαούς στο ήπαρ (ιπποφαές και ήπαρ, 
επίσης πιο κάτω και το Ιπποφαές και κ  ίρρωση του ήπατος   και  Sea buckthorn could reduce the 
serum levels of laminin, hyaluronic acid, total bile acid (TBA)).
Προβληματισμός για το περιεχόμενο Νάτριο: μήπως προκαλεί κατακράτηση υγρών; Επίσης πρέπει 
να προσέχεται η συγχορήγηση ή παράγοντες που επιρρεάζουν την πήξη του αίματος. Προφανώς η 
χρήση του θα δημιουργεί (και από αυτό) συνθήκες όπου χρειάζεται προσοχή επί αιμοραγίας. Για 
δοσολογία βλ17 . Μάλλον για το ήπαρ περισσότερο ωφέλιμο είναι το έλαιο από κουκούτσι18 (βλ. 
Σχετικά αναφορές αριθμό 6).
16 Blessed thistle has a long history of use in the West as a remedy for depression and liver problems[254]. Recent 

research has confirmed that it has a remarkable ability to protect the liver from damage resulting from alcoholic and 
other types of poisoning[254]. The whole plant is astringent, bitter, cholagogue, diaphoretic, diuretic, emetic, 
emmenagogue, hepatic, stimulant, stomachic and tonic[4, 21, 160, 165, 238]. It is used internally in the treatment of 
liver and gall bladder diseases, jaundice, cirrhosis, hepatitis and poisoning[238]. The plant is harvested when in 
flower and dried for later use[238]. Silymarin, an extract from the seed, acts on the membranes of the liver cells 
preventing the entry of virus toxins and other toxic compounds and thus preventing damage to the cells[244]. It also 
dramatically improves liver regeneration in hepatitis, cirrhosis, mushroom poisoning and other diseases of the 
liver[222, 238, 254]. German research suggests that silybin (a flavonoid component of the seed) is clinically useful 
in the treatment of severe poisoning by Amanita mushrooms[222]. Seed extracts are produced commercially in 
Europe[222]. Regeneration of the liver is particularly important in the treatment of cancer since this disease is 
always characterized by a severely compromised and often partially destroyed liver[K]. A homeopathic remedy is 
obtained from equal parts of the root and the seed with its hulls still attached[4]. It is used in the treatment of liver 
and abdominal disorders[9]. The German Commission E Monographs, a therapeutic guide to herbal medicine, 
approve Silybum marianum Milk Thistle for dyspeptic complaints, liver and gallbladder complaints (see [302] for 
critics of commission E). 

17 Adults (over 18 years old)
Various doses and forms have been studied, including teas, juices, seed oil capsules and flavones, but there is not 

enough scientific evidence to support the safety or efficacy of any particular dose. For atopic dermatitis, 5 grams (10 
capsules) of sea buckthorn pulp oil has been used daily for four months. For   liver disease   (  cirrhosis  ), 15 grams of   
sea buckthorn extract has been taken by mouth three times daily for six months. Creams containing 10-20% sea 
buckthorn have been applied on the skin for atopic dermatitis and burns. Πηγή: 
http://health.yahoo.net/natstandardcontent/sea-buckthorn/3

18 http://www.ippofaesplus.com/upsilongammaepsilon943alpha.html   
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http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Silybum+marianum


Τρόποι λήψης
1. κάψουλες
2. έλαιο
3. τσάι

Τρόπος Χρήσης:
Α.19

1. Βάλτε 1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους ιπποφαούς σε 1 ποτήρι χλιαρό νερό. Αφήστε το για 6 
ώρες. Πιείτε το νερό και εν συνεχεία φάτε τους καρπού σκέτους ή μέσα σε γιαούρτι, σαλάτα, μέλι ή 
με όποιο συνδυασμό θέλετε.
2. Απλά φάτε 10-15 σπόρους!
Β.20

● Αποξηραμένο φυτό σε καταστήματα που πουλάνε βότανα, για να φτιάξετε αφέψημα ή έγχυμα.
● Το έλαιο21 του φυτού, που προκύπτει από την έκθλιψη των καρπών του. Περιέχει τα θρεπτικά 
συστατικά στην πιο ισχυρή τους μορφή. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση δερματικών 
προβλημάτων (εξωτερική επάλειψη) και για την τόνωση του κυκλοφορικού (πίνοντάς το διαλυμένο 
σε νερό ή χυμό) [πιθανά για τους προηγούμενους λόγους λιγότερο ανεκτό ως βρώσιμο].
● Συμπυκνωμένο χυμό, που προκύπτει από την πολτοποίηση των καρπών και των φύλλων του 
φυτού και έχει πιο ήπια δράση από το έλαιο. Είναι κατάλληλο για την τόνωση και ενδυνάμωση του 
οργανισμού.
● Κάψουλες: Πρόκειται για το ξηρό εκχύλισμα των φύλλων και των καρπών του φυτού. Είναι πιο 
εύκολο στη χρήση και έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης, κυκλοφορούν κάψουλες που 
περιέχουν έλαιο ιπποφαούς.

Δοσολογία
Για τόνωση αφέψημα ή έγχυμα 2-3 φορές την ημέρα ή 1 κάψουλα την ημέρα. Εναλλακτικά, 2 
κουταλάκια σιρόπι διαλυμένα σε ένα ποτήρι χυμό ή νερό 3 φορές την ημέρα. Το έλαιο 
χρησιμοποιήστε το μόνο αφού συμβουλευτείτε ειδικό. Επίσης, φροντίζετε κατά καιρούς να 
χρησιμοποιείτε το ιπποφαές, όπως και όλα τα φαρμακευτικά βότανα, σε όλες τις μορφές που 
κυκλοφορούν στην αγορά, ώστε ο οργανισμός σας να επωφελείται στο μέγιστο από τα θρεπτικά 
συστατικά που περιέχουν.

Αφέψημα: Βάζετε σε 1 μπρίκι 1 κούπα νερό και προσθέτετε 4-5 καρπούς ιπποφαoύς. Βράζετε το 
αφέψημα για 3-5 λεπτά, το αφήνετε να κρυώσει και το πίνετε.
Έγχυμα: Βράζετε σε ένα μπρίκι 1 κούπα νερό, κατεβάζετε το μπρίκι από τη φωτιά και προσθέτετε 
4-5 φυλλαράκια αποξηραμένα φύλλα. Τα αφήνετε 5-7 λεπτά, σουρώνετε και πίνετε. 

19 Πηγή: Ιπποφαές | Βότανα και θεραπείες - herblife.gr http://www.herblife.gr/%CE%B2%CF%8C%CF%84%CE
%B1%CE%BD%CE%B1/%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%AD%CF
%82#ixzz2o8Yor5fy 
Follow us: herblife.gr on Facebook

20 http://www.lakonika-proionta.gr/index.php/2011-04-04-08-35-12/389-2012-04-25-11-36-28  
21 Επίσης,   το έλαιο του Ιπποφαούς ήδη χρησιμοποιείται ευρέως, είτε σε συνδυασμό με άλλα είτε από μόνο του, για 

επάλειψη σε εγκαύματα, εξελκώσεις και μολύνσεις του δέρματος. Χρησιμοποιείται επίσης για προστασία από τον 
ήλιο καθώς έχει και δυνατότητα προστασίας από ακτινοβολία UV. Δρα επίσης και ως μαλακτικό αλλά και ενισχύει 
την αναπαραγωγή του δέρματος. Ο καρπός επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευεργετικά και για τα μαλλιά. Το 
όνομα Ιπποφαές σημαίνει λαμπερό άλογο και αναφέρεται στο τρίχωμα που αναπτυσσόταν στα άλογα που 
τρέφονταν με το φυτό.
Του Subhuti Dharmananda, Ph.D., ΔιευθυντήςτουςΙνστιτούτουΠαραδοσιακήςΙατρικής, Portland, Oregon

πηγή: http://www.itmonline.org/arts/seabuckthorn.htm (USA)
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Οι πιο κάτω πληροφορίες από το http://www.kimanews.gr/now/item/1081-Î¹Ï  €Ï€Î¿Ï†Î±Î  Ï‚-ÏƒÏ„Î·Î½-  
ÎµÏ�Î²Î¿Î¹Î± όπου και γενικότερα στοιχεία για το φυτό.
Το Ιπποφαές είναι ιδιαίτερα αναζωογονητικό, διαθέτει πλήθος βιταμινών, είναι αντιφλεγμονώδες 
και περιορίζει την όρεξη για φαγητό (σε περίπτωση θεραπειών κατά της παχυσαρκίας). Επίσης, 
επιταχύνει την ανάρρωση μετά από ασθένεια, βοηθάει στη σωστή λειτουργία της καρδιάς και 
επιβραδύνει τη γήρανση.

Ιπποφαές και ήπαρ
Εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητας σε βιταμίνες (C, A, B1, B2, B6, B9, E, K, P, F) καθώς επίσης 
και σε φωσφορικά ιχνοστοιχεία, ασβέστιο, μαγνήσιο,   κάλιο, σίδηρος και νάτριο, το Ιπποφαές   
χρησιμοποιείται στη θεραπεία του ήπατος καθώς βελτιώνει τη διαδικασία αποτοξίνωσης των 
ηπατικών κυττάρων. Συνεισφέρει στη σύνθεση πρωτεϊνών και μέσω των αρκετών καροτενοειδών 
που διαθέτει, είναι αποτελεσματικό στην προστασία από καρκίνο. Επιπλέον, προσδίδει μια 
χαλαρωτική αίσθηση.
πηγή: http://www.liveandfeel.com (USA)
Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε θεραπείες δερματικών και πεπτικών παθήσεων.
Έχει αντι-φλεγμονώδη και αντι-μικροβιακή δράση22. 

Το Ιπποφαές έχει δείξει αποτελεσματική και ισχυρή αντιοξειδωτική δραστηριότητα, κυρίως 
εξαιτίας των φλαβονοειδών και της βιταμίνης C. Και τα φλαβονοειδή αλλα και τα έλαια του 
Ιπποφαούς έχουν πολλές εν δυνάμει εφαρμογές.
Η έρευνα είναι εστιασμένη σε 5 δυνατές χρήσεις του Ιπποφαές:
Ώς συμπληρωματική αγωγή κατά τη θεραπεία του καρκίνου, ως χρόνια αγωγή για την πρόληψη 
καρδιαγγειακών παθήσεων, στη θεραπεία του γαστρεντερικού έλκους, ως συστηματική και τοπική 
αγωγή για πλήθος δερματικών παθήσεων, ως προστατευτικό του συκωτιού (κυρίως απο χημικές 
τοξίνες) και ως θεραπεία στην κίρρωση του ήπατος.

Θεραπεία καρκίνου: βλ. υποσημείωση 23. 

Καρδιαγγειακές παθήσεις: βλ. Υποσημείωση24

22 Και ακόμη: ανακουφίζει από τον πόνο και βοηθά στην επαναδημιουργία του δερματικού ιστού. Το Ιπποφαές 
παραδοσιακά χρησιμοποιείται στη θεραπεία της κολπικής βλεννογονίτιδας, στη θεραπεία του εκτρόπιου, για 
θεραπεία από βλάβες που έχουν προκληθεί από ακτινοβολία, εγκαύματα, έλκος και δερματικές παθήσεις. 
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το Ιπποφαές ενδέχεται να βοηθάει και στη σωστή καρδιακή λειτουργία.
πηγή: http://www.phytochemicals.info (USA)

23 Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας έχει πραγματοποιηθεί σε πειραματόζωα. Μια ομάδα στην Ινδία με επικεφαλής 
τον HC Goel (Τμήμα Ραδιοβιολογίας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Ιατρικής και Σχετικών Επιστημών στο Δελχί) έχει 
εκδώσει αρκετές εκθέσεις σχετικά με την ικανότητα του εκχυλίσματος Ιπποφαους (αλκοολικό εκχύλισμα που 
περιλαμβάνει κυρίως φλαβονοειδή) να προστατεύσει τον μυελό των οστών από πιθανές βλάβες εξαιτίας της 
ακτινοβολίας. Η ομάδα του επίσης έδειξε ότι το εκχύλισμα μπορεί να επιταχύνει την αναπαραγωγή των κυττάρων 
του μυελού των οστών. Στην Κίνα, μια μελέτη έδειξε ταχύτερη αποκατάσταση του αιμοποιητικού συστήματος μετά 
από ισχυρή χημειοθεραπεία (με Φθοροουρακίλη) σε ποντικούς στους οποίους είχε χορηγηθεί έλαιο Ιπποφαούς. Ο 
σπόρος έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και παρέχει αντι-καρκινική δράση σε 
εργαστηριακές μελέτες.

24 Σε διπλή τυφλή κλινική δοκιμή που έλαβε χώρα στην Κίνα, 128 ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο έλαβαν 10mg 
φλαβονοειδή προερχόμενα από Ιπποφαες, 3 φορές τη μέρα για 6 εβδομάδες. Παρατηρήθηκε μείωση του επιπέδου 
της χοληστερόλης και βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Επίσης παρατηρήθηκε μείωση της στηθάγχης σε σχέση 
με αυτούς που λάμβαναν την αγωγή ελέγχου (placebo). Δεν καταγράφηκε κάποια αρνητική επίδραση του 
ιπποφαούς στη νεφρική και ηπατική λειτουργία. Ο μηχανισμός δράσης πιθανά να περιελάμβανε μείωση της 
καταπόνησης του καρδιακού μυϊκού ιστού λόγω της ρύθμισης των διαμεσολαβητών της φλεγμονής. Σε μια κλινική 
μελέτη σε πειραματόζωα, τα φλαβονοειδή του Ιπποφαούς έδειξαν να μειώνουν τη δημιουργία θρομβώσεων. 
Μερικές απλές συνταγές βασισμένες στο Ιπποφαες έχουν προταθεί το τελευταίο διάστημα με σκοπό τη θεραπεία 
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Έλκος στομάχου: βλ. υποσημείωση25

Ιπποφαές και κίρρωση του ήπατος:
 Μια κλινική δοκιμή έδειξε ότι εκχυλίσματα Ιπποφαούς βοηθούν στην ομαλοποίηση των ενζύμων 
του ήπατος, των χολικών οξέων του ορού και και τους δείκτες του ανοσοποιητικού συστήματος 
εμπλέκονται στη φλεγμονή και τον εκφυλισμό του ήπατος. Επιπροσθέτως, το έλαιο Ιπποφαούς 
προστατεύει το ήπαρ από τις βλαβερές επιδράσεις των τοξικών χημικών ουσιών, όπως έχουν δείξει 
εργαστηριακές μελέτες.
βλ. επίσης Ιπποφαές: Οι αποδεδειγμένες δράσεις26

Δέρμα:
βλ. υποσημείωση27

* Σε θεραπευτικές μεθόδους με χρήση φυτικών φαρμάκων, το Ιπποφαές έχει εξέχουσα θέση αφού 
έχει πολλές χρήσεις. Τα φύλλα και τα άνθη χρησιμοποιούνται για την αρθρίτιδα, γαστρεντερικό 
έλκος, δερματικά εξανθήματα και ερεθισμούς. Το τσάι που παράγεται από τα φύλλα περιέχει 
βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά, αμινοξέα και λιπαρά οξέα. Το τσάι συνήθως χρησιμοποιείται 
για τη μείωση της πίεσης, μείωση της χοληστερόλης και αύξηση της γονιμότητας. Οι καρποί του 
Ιπποφαούς χρησιμοποιούνται για την προστασία από δερματικές μολύνσεις, βελτίωση της όρασης 
και επιβράδυνση της γήρανσης. Το αφέψημα από Ιπποφαές εφαρμόζεται σε εγκαύματα από τον 
ήλιο για να μειώσει πιθανά πρηξίματα, ερεθισμούς και για να επιταχύνει την επούλωση.
Έλαιο σπόρων ή καρπών χρησιμοποιείται για το άσθμα, τη στηθάγχη, μείωση του επιπέδου της 
χοληστερόλης, ως αντιοξειδωτικό και ως αποχρεμπτικό. Έλαιο Ιπποφαές χρησιμοποιείται στην 
παραδοσιακή ιατρική για να επιβραδύνει τη βαθμιαία νοητική ανεπάρκεια που πιθανά να 
παρατηρείται κατά τη γήρανση. Χρησιμοποιείται επίσης για να μειώσει τις επιπτώσεις του 

καρδιακών δυσλειτουργιών. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα διάλυμα το οποίο περιλαμβάνει φλαβονοειδή Ιπποφαούς, 
κάρδαμο και γλυκόριζα με ονομασία Ai Xin Bao (απο το Βιολογικό και Τεχνολογικό Κέντρο Shanxi Ai Xin), το 
οποίο δημιουργήθηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου αλλά και για την 
αποκατάσταση μετά από καρδιακή προσβολή ή έμφραγμα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της 
κυκλοφορίας του αίματος και της αποκατάστασης της καρδιακής λειτουργίας.

25 Το Ιπποφαές παραδοσιακά χρησιμοποιείται στη θεραπεία του έλκους στομάχου και εργαστηριακές μελέτες 
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του ελαίου του σπόρου του για αυτή την εφαρμογή. Χρησιμοποιείται για 
να ομαλοποιήσει την παραγωγή γαστρικού οξέος και να μειώσει τη φλεγμονές ελέγχοντας τους διαμεσολαβητές 
φλεγμονής.

26 Για την υγεία του ήπατος11-16 & του ανοσοποιητικού17-18

Για την προστασία του ήπατος από τις βλαβερές επιπτώσεις των τοξινών και των τοξικών ουσιών, όπως του αλκοόλ 
(έρευνες στις οποίες προκαλούνται βλάβες στο ήπαρ κυρίως με τη χρήση CCl4) 

Για τη μετρίαση των βλαβών του ήπατος 
Για τη ρύθμιση των ενζύμων του ήπατος και των μεσολαβητών του ανοσοποιητικού συστήματος που εμπλέκονται στη 

λειτουργία του ήπατος 
Οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες και τα υπόλοιπα συστατικά του ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμούμε 

αποτέλεσμα ο οργανισμός να γίνεται ανθεκτικότερος σε λοιμώξεις και μολύνσεις
Πηγή:  http://www.douni.gr/?section=article&acategory=2&id=170&ayear=2013
βλ. εκεί και για τη βιβλιογραφία
27  Ένα συστατικό του ελαίου, το παλμιτολεϊκό οξύ, είναι και συστατικό του δέρματος. Θεωρείται ως ένας πολύτιμος 

τοπικός παράγοντας στη θεραπεία εγκαυμάτων και τραυμάτων. Αυτό το λιπαρό οξύ μπορεί επίσης να είναι πολύ 
ευεργετικό για το δέρμα όταν λαμβάνεται από το στόμα αρκεί να καταναλωθεί ικανή ποσότητα του Ιπποφαούς ή 
του ελαίου του. Αποτελεί μάλιστα εξαιρετική αγωγή όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε συστηματικές δερματικές 
παθήσεις όπως η ατοπική δερματίτιδα. Η μοναδική βασική πηγή παλμιτολεϊκού οξέος πέραν του Ιπποφαούς είναι τα 
καρύδια Μακαντέμια. Το έλαιο χρησιμοποιείται για τη θρέψη του δέρματος.
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καρκίνου αλλά και των μεθόδων θεραπείας του καρκίνου. Χρησιμοποιείται και στη θεραπεία 
γαστρεντερικού έλκους, GERD, στομαχικών διαταραχών, δυσπεψίας και δυσκοιλιότητας.
Το Ιπποφαές είναι μια συμπληρωματική πηγή βιταμινών C, A και Ε, β-καροτίνη, μετάλλων, 
αμινοξέων και λιπαρών οξέων. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το έλαιο από σπόρους Ιπποφαούς 
μπορεί να είναι αποτελεσματικό στην προσπάθεια μείωσης βάρους. Κινέζοι ερευνητές 
ολοκλήρωσαν μια μελέτη η οποία δείχνει ότι το έλαιο από Ιπποφαές μπορεί να μειώσει την 
χοληστερόλη, να περιορίσει τη στηθάγχη και να βελτιώσει τη λειτουργία της καρδιάς σε ασθενείς 
με καρδιακές παθήσεις. Οι έρευνες σχετικά με το Ιπποφαές και την επίδρασή του στη μείωση του 
βάρους, τις καρδιακές παθήσεις και τα επίπεδα χοληστερόλης, είναι συνεχείς και οι πρώτες 
ενδείξεις είναι ιδιαίτερα θετικές.
Το αφέψημα Ιπποφαές, το έλαιο και ο καρπός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επουλώσουν 
πληγές. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι έχουν και αντιβιοτική δράση. Εκχυλίσματα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ακμή, τσιμπήματα εντόμων και εγκαύματα από τον ήλιο.
πηγή: http://www.herbwisdom.com (USA)
 
* Μεγάλες ποσότητες ασβεστίου, μαγνησίου και καλίου περιέχονται στα φύλλα του Ιπποφαούς. 
Όπως επίσης και β-καροτίνη, φλαβονοειδή, λυκοπένιο, πολυφαινόλες και βιταμίνη Ε. Έρευνες και 
μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα αντιοξειδωτικά και τα φλαβονοειδή, μπορούν να βοηθήσουν στη 
μείωση της χοληστερόλης. Περαιτέρω έρευνες έχουν βρει ότι το λυκοπένιο στη διατροφή μας 
μειώνει τις πιθανότητες για προστάτη και καρκίνο του στομάχου και του εντέρου.
Τα φύλλα Ιπποφαούς περιλαμβάνουν έως και 24% πρωτεΐνες. Μετά από 15 λεπτά σε ζεστό νερό, τα 
φύλλα μας δίνουν το τσάι Ιπποφαές το οποίο είναι ένα υγιεινό αφέψημα με ελαφριά γεύση.
Το τσάι Ιπποφαές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, β-καροτίνη, φλαβονοειδή, φολικό οξύ, κατεχίνες, 
φερουλικό οξύ, σαλικυκλικό οξύ, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, πρωτεΐνη και ελλαγικό οξύ.
Αυτό το ισχυρό αντιοξειδωτικό προσφέρει τα παρακάτω οφέλη: Ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος, μείωση της χοληστερόλης, υγεία ματιών, βοήθεια της καρδιαγγειακής λειτουργίας, 
ενδυνάμωση οστών, ενδυνάμωση μυών, αντιφλεγμονώδη λειτουργία, ρυθμιστής ενδοκρινικού 
συστήματος, ανακούφιση πόνου, αναζωογόνηση δέρματος και ενίσχυση των βλεννογόνων.
Πηγή: http://www.okanaganseabuckthorn.com (Canada)

Sea buckthorn could reduce the serum levels of laminin, hyaluronic acid, total bile  
acid (TBA)

* [επιστημονική μελέτη από το National Center for Biotechnology Information, U.S.   National   
Library of Medicine ]
Sea buckthorn could reduce the serum levels of laminin, hyaluronic acid, total bile acid (TBA), and 
collagen types III and IV in patients with liver cirrhosis, demonstrating that it may restrain the 
synthesis of collagen and other components of extracellular matrix [25]. SBT also fixes vitamin A 
and RAR contents of hepatic stellate cells (HSCs), so as to keep HSCs in a quiescent status and to 
prevent progression of liver fibrosis [26]. SBT has apparent hepatoprotective properties and 
alleviating liver injury caused by carbon tetrachloride [27]. 
... 6. Conclusion
SBT has high-nutritional and medicinal values due to its very rich antioxidant property. It is a 
widely used plant in traditional medicine for various clinical conditions. Scientifically evaluated 
pharmacological effects of it are like antiulcerogenic effect, in vitro and in vivo antioxidant effects, 
cardiac disease, antiatherogenic effect, radio protective effects, beneficial effects on experimental 
injury and clinical diseases of the liver, nad inhibition of platelet aggregation. Lot of research work 
is still needed to find cellular and molecular mechanisms of these activities.
Πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3317027/
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Αναφορές για Ιπποφαές.
1. Ιπποφαές 50caps-Superfoods

http://www.oleashop.gr/p.Ippofaes-Superfoods.90874.html
2. Superfoods Flyer Document Transcript - Φυτική τράπεζα θρεπτικών ουσιών! Με μεγάλη 

παρουσίαση όπου και κάποια βιβλιογραφία.
3. Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides), 

http://www.livingnaturally.com/ns/DisplayMonograph.asp?
storeID=E32FA6C399AB4C99897032581851D45D&DocID=bottomline-seabuckthorn

4. Effect of sea buckthorn on liver fibrosis: a clinical study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12854177 
Gao ZL, Gu XH, Cheng FT, Jiang FH. Source Department of Gastroenterology, Baogang 
Hospital, Shanghai Second Medical University, Shanghai 201900, China. gzeli@sina.com 
Abstract28

5. Hepatoprotective  activity, από το http://www.seabuckthorn.com/medicinal%20and
%20therapeutic%20potential%20of%20sbt.pdf

6. http://www.ippofaesplus.com/upsilongammaepsilon943alpha.html  . Πολύ αναλυτικό. 
Εξηγούνται οι διαφορές ανάμεσα σε έλαιο από ψύχα και από κουκούτσι.

7. http://karpoi.blogspot.gr/2013/04/blog-post_17.html  , ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (πληροφορίες για 
την καλλιέργεια κλπ)

8. Hippophae, from Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Hippophae#cite_note-Zeb04-13

Liv 52   και   Livomyn  

Το Liv 52 μειώνει τα SGTP και SGOT.

Livomyn
βλ. την μελέτη για το   Livomyn   σε μορφή   pdf   με το όνομα   livomyn,   στο φάκ. Μπ. (πλήρες όνομα   
της μελέτης:   evaluation of hepatoprotectiveeffect of polyherbal formulation -Livomyn  )  

28Abstract
AIM: To appraise the effect of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) on cirrhotic patients.

METHODS: 
Fifty cirrhotic patients of Child-Pugh grade A and B were randomly divided into two groups: Group A as the treated 

group (n=30), taking orally the sea buckthorn extract, 15 g 3 times a day for 6 months. Group B as the control group 
(n=18), taking vitamin B complex one tablet, 3 times a day for 6 months. The following tests were performed before 
and after the treatment in both groups to determine LN, HA, collagens types III and IV, cytokines IL-6 and 
TNFalpha, liver serum albumin, total bile acid, ALT, AST and prothrombin time.

RESULTS: 
The serum levels of TNFalpha, IL-6, laminin and type IV collagen in group A were significantly higher than those in the 

control group. After a course of sea buckthorn treatment, the serum levels of LN, HA, collagen types III and IV, total 
bile acid (TBA) decreased significantly as compared with those before and after treatment in the control group. The 
sea buckthorn notably shortened the duration for normalization of aminotransferases.

CONCLUSION: 
Sea buckthorn may be a hopeful drug for prevention and treatment of liver fibrosis.
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Shisandra  29  

Χρησιμοποιήθηκε το β΄εξάμηνο ΄12 και το α΄ τρίμηνο ΄13. Σύνολο 90 κάπσουλες (λήψη 1 την 
ημέρα, ενώ μπορεί η δοσολογία να φτάσει μέχρι 3. Περιεκτικότης 300 mg Δεν μπορεί να γίνει 
συσχέτιση με θετικά αποτελέσματα. Μπορεί βέβαια και αυτό να έπαιξε κάποιο ρόλο. Πάντως στην 
μικρή πτώση που παρατηρείται άνοιξη (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος ΄13) γινόταν λήψη του.[Μήπως 
μία παρενέργειά του ερεθισμός στην γλώσσα ;30). Σε φυσική μορφή ο σπόρος δεν άρεσε. Έτσι κατά 
βάσιν δεν έγινε δεκτή ή λήψη του. Ως τσάι δεν είναι καθόλου ενοχλητικό ρόφημα. Παρόλα αυτά 
μέσα σε ένα έτος (Απρ. ΄12- Απρ. ΄13) ούτε ένα σακουλάκι ολόκληρο δεν καταναλώθηκε.  

Διατροφή

Γενικά

Με τι τρεφόμαστε31; 
Όλα γενικώς τα είδη τροφίμων, με μοναδική εξαίρεση το μητρικό γάλα, περιέχουν ορισμένες από 
τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. Οι ουσίες αυτές, ανάλογα με τη σύνθεσή τους, χωρίζονται σε 
πέντε ομάδες:

1. Λευκώματα ή πρωτεΐνε  ς  32 (ύλες για την ανάπτυξη). 
29 Χρησιμοποιήθηκε το Allcura Schisandra 90caps
Schisandra chinensis (Chinese grape berry)
• Aποδίδει 300 mg εκχυλίσματος ανά κάψουλα
• Φυτικό συμπλήρωμα διατροφής με εκχύλισμα σισάντρας σε περιεκτικότητα 77%
• Η σισάντρα –σύμφωνα με έρευνες - αυξάνει την ενέργεια και την ζωτικότητα, βελτιώνει την μνήμη και την 

εγρήγορση, βοηθά τα άτομα με κατάθλιψη, μειώνει την ευερεθιστότητα
• Ακόμη πιο σημαντικός είναι ο ρόλος της στην λειτουργία των νεφρών και του συκωτιού.
• Οι  ηπατοπροστατευτικές της  ιδιότητες  είναι πλέον παγκόσμια αναγνωρισμένες.
• Τέλος πρέπει να ανα φερθεί ότι η σισάντρα βελτιώνει την οπτική οξύτητα
Η Σισάνδρα  (Schisandra chinensis)  είναι ένα φυλλοβόλο ξυλώδες αναρριχώμενο φυτό ενδημικό στα δάση της βόρειας 

Κίνας, της Κορέας και της ρωσικής Άπω Ανατολής. Οι πλήρως ώριμοι καρποί, που έχουν λιαστεί και ξεραθεί, 
χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά. Η γεύση τους έχει ένα μείγμα από ξινό, γλυκό, αλμυρό, καυτό, και πικρό 
ταυτόχρονα. Αυτός ο ασυνήθιστος συνδυασμός γεύσεων αντικατοπτρίζεται στα κινεζικά με το όνομά wu-wei-zi, 
που σημαίνει "φρούτο των πέντε γεύσεων".  Οι καρποί του φυτού χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή κινέζικη 
ιατρική, όπου θεωρείται ένα από τα 50 θεμελιώδη βότανα. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε ξηρή μορφή ή βρασμένα 
για να κάνουν ένα τσάι.

ΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ
Τα κύρια συστατικά της είναι οι λιγνάνες σχιζανδρίνες Α F,G,N,J. Αρκετές σχιζανδρόλες καθώς και βιταμίνες C και Ε.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΣΑΝΤΡΑΣ
• Τονώνει και αναζωογοννεί το σώμα και αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας και αντοχής.
• Δρα σαν ρυθμιστής του ανοσοποιητικού συστήματος
• Έχει αντιοξειδωτικές ικανότητες, όμοιες με όλα τα μούρα
• Αποτρέπει την προκαρκινική δραστηριότητα
• Επιδρά στην κυκλοφορία του αίματος και προστατεύει την καρδιά.
• Φαίνεται πως αυξάνει την σεξουαλικότητα και τονώνει το αναπαραγωγικό σύστημα
(πηγή: από το χρησιμοποιηθέν σκεύασμα)
30 Όχι. Και χωρίς το συγκεκριμένο ο ερεθισμός στην γλώσσα υπάρχει. Ανακούφιση προσφέρει το ελαιόλαδο. Γίνεται 

χρήση και σιτελαίου. Δεν έχει ξεχωρίσει ποιο από τα δύο λάδια ανακουφίζει περισσότερο, εάν έχουν θετική 
επίδραση. Προαφανώς το σιτέλαιο είναι πιο καλυντικό και καταπραϋντικό.

31 http://www.beautymakeup.gr/tag/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF  
%84%CE%B1/

32 Τα λευκώματα έχουν εξαιρετική σημασία για την ανάπτυξη του σώματος. Είναι η τροφή των κυττάρων. Χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες :

1. Ζωικά λευκώματα ή ζωικές πρωτεΐνες (κρέας λευκό & κόκκινο, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, βούτυρο και 
βεβαίως ψάρια) 
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2. Λίπη  33     34  και υδατάνθρακε  ς  35 36(φορείς ενέργειας & θερμίδων). 
3. Νερό  37 (υγρά).* 
4. Ορυκτές ύλες (ασβέστιο, φωσφόρο, σίδηρο, χαλκός, ιώδιο κ.α ). 
5. Βιταμίνες (θρεπτικές ουσίες για την ανταλλαγή ύλης όπως : συμπλέγματος   38  Β   , C, A  κ.α). 

Λεύκωμα (Πρωτεΐνη)(από το Διαιτολογία και χημεία των τροφών (Ι))
Το λέυκωμα είναι χρήσιμο για το αίμα, τους μυς, τους αδένες, τα νεύρα και άλλους ιστούς του 
σώματος. Μεγάλη ποσότητα από λεύκωμα έχουν τα κρέατα, τ’ αβγά, τα ψάρια, το τυρί, τα φασόλια, 
τα μπιζέλια, οι φακές, τα καρύδια, τα ινδοκάρυα κλπ. Όταν όμως το σώμα παίρνει περισσότερο 
λεύκωμα απ’ όσο χρειάζεται για την ανοικοδόμηση των ιστών, το περίσσιο παθαίνει αποσύνθεση 

2. Φυτικά λευκώματα ή φυτικές πρωτεΐνες (προϊόντα δημητριακών όπως αλεύρι, ψωμί, ζυμαρικά και πατάτες, 
όσπρια).

33 Λίπη :
Τα λίπη πρέπει να τα παίρνουμε σε μέτριες ποσότητες και σε εντελώς ορισμένη σύνθεση (προ πάντων σαν ακόρεστα 

λιπαρά οξέα όπως βούτυρο & λίπος ζωικό, ελαιόλαδο και λοιπά φυτικά έλαια). Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, η 
συνεχής ανταλλαγή της ύλης στον οργανισμό δεν μπορεί να εξελιχθεί ομαλά.

Η μεγάλη χρήση λίπους πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να γίνει αιτία πολλών ασθενειών όπως : καρδιακές και 
κυκλοφοριακές ενοχλήσεις – παθήσεις, υπέρταση κ.α

34 ΛΙΠΟΣ 
Το λίπος έχει διπλή επίδραση στο σώμα από όση έχουν το άμυλο και το σάκχαρο, αλλά απορροφάται πολύ 
δυσκολότερα.
Οι κυριότερες τροφές που είναι πλούσιες σε λίπη είναι:
Βούτυρο Κρέμα Κρόκος αβγού
Λίπος ζώων Ελαιόλαδο Μουρουνόλαδο
Καθώς και τα λάδια των ξηρών καρπών
Η πολύ χρήση λίπους προκαλεί πεπτικές διαταραχές, ανωμαλίες της χοληδόχου κύστεως και χλωριδρίαση. Κατά το 
καλοκαίρι πρέπει να ελαττώσει κανείς πολύ τις λιπαρές τροφές.

35 Υδατάνθρακες : 
Οι υδατάνθρακες είναι  σχεδόν αποκλειστικώς συστατικά στοιχεία φυτικών ειδών διατροφής όπως το άμυλο 

προερχόμενο από τα σιτηρά, και το σάκχαρο όπως η κοινή ζάχαρη αλλά και των σακχάρων που περιέχονται στα 
φρούτα. Βεβαίως το πλουσιότερο τρόφιμο σε συγκεντρωτικότητα υδατανθράκων είναι το ψωμί. στο οποίο η 
ποιότητα διαφέρει από τον τρόπο όπου και αλέθεται το σιτάρι. Το μαύρο ψωμί έχει λιγότερες θερμίδες από το λευκό 
και περισσότερα λευκώματα, λίπος και ορυκτές ουσίες.

36 ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι στο σώμα για όλες τις φυσιολογικές του λειτουργίες. Αποτελούνται δε κυρίως 
από άμυλο και ζάχαρο. Άμυλο έχουν όλα τα δημητριακά γενικώς. 
Άφθονο έχουν: το άσπρο ψωμί, τα μακαρόνια, το γυαλιστερό ρύζι κλπ.
Η Ιρλανδική πατάτα, η γλυκοπατάτα, οι μπανάνες και τα φιστίκια, περιέχουν επίσης πολύ άμυλο. Σχεδόν όλα τα 
χόρτα περιέχουν κάποια ποσότητα από άμυλο.
Τα λεγόμενα μη αμυλούχα χόρτα είναι εκείνα που περιέχουν ένα ελάχιστο ποσό αμύλου. Αυτά δε είναι τα εξής:
Φασολάκια, Μπιζέλια (αρακάς), Λάχανο, Μαρούλι,Ραπανάκια, Κουνουπίδι
Σέλινο, Μαϊντανός, Σπαράγγια, Κρεμμύδια,Σπανάκι,Αντίδια 
Μερικά από τα χόρτα που έχουν αρκετό άμυλο είναι:
Πατζάρια, Κολοκύθι, Καρότα, Γλυκοκολόκυθο, Γογγύλι  
Η μεγάλη κατανάλωσις μετουσιωμένων τροφών φέρνει φούσκωμα, πεπτικές διαταραχές, δυσκοιλιότητα, 
αμυγδαλίτιδα και φυματίωση ακόμη. Ενώ το άμυλο των φυσικών – μη μετουσιωμένων – τροφών, είναι ωφέλιμο.
Ο πιο πολύς κόσμος, δυστυχώς, τρέφεται κυρίως με φαμπρικαρισμένες αμυλούχες τροφές και ελάχιστα με πλούσιες 
σε οργανικά άλατα φυτικές τροφές.
Μερικές από τις φυσικές τροφές που περιέχουν αρκετό σάκχαρο είναι:
Γλυκά σταφύλια Μέλι Χουρμάδες
Γλυκά μήλα Σύκα Μπανάνες
Η ζάχαρη και τα γλυκίσματα γενικώς πρέπει ν’ αποφεύγονται όσο το δυνατόν για να λείψουν ο γαστρικός 
κατάρρους, η υπερχλωριδρίασις, ο διαβήτης και η αδράνεια του ήπατος.

37 Το νερό δεν αποτελεί θρεπτική ουσία, αλλά «λειτουργεί» σαν μέσο μεταφοράς των συστατικών μέσα στο σώμα και 
«αξιολογεί» τα συστατικά των τροφών.
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και προκαλεί την αυτοδηλητηρίαση με τα γνωστά της επακόλουθα, φορτώνει δε με περισσότερη 
εργασία το συκώτι και τα νεφρά που υποχρεώνονται να διώξουν από το σώμα τα δηλητήρια που 
προέρχονται από το αρχησιμοποίητο και αποσυντεθειμένο λεύκωμα των τροφών.
Ο Voigt προσδιόρισε σε 118γρ. το λεύκωμα που χρειάζεται ημερησίως το σώμα. Το 1887 όμως ο 
σοφός Hirsfeld κατέβασε το ποσόν τούτο στα 47 μόνο γρ. Μετά από λίγα χρόνια ο φημισμένος 
Fletcher και ο καθηγητής Chittenden, ύστερα από πολλά πειράματα σ’ ένα μεγάλο αριθμό αθλητών 
του Πανεπιστημίου Yale, έφεραν τη βάση του ημερησίου λευκώματος, στα 35 μόνο γρ.

Αλλά ούτε κι εδώ διετηρήθη για πολύ η βάσις. Εδώ και λίγα χρόνια ο πασίγνωστος θρεψολόγος και 
διαιτολόγος Hindhede, προς τιμήν του οποίου η Δανία ίδρυσε τελειότατο εργαστήριο θρεψολογίας, 
για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην νέα Επιστήμη, απέδειξε ότι ένας άνθρωπος ηλικίας 20-30 
ετών και βάρους 70 κιλών δεν χρειάζεται παραπάνω από 25γρ. λευκώματος την ημέρα.

Ο Hindhede ανέθρεψε τα τέσσερα παιδιά του με δίαιτα απηλλαγμένη από ζωϊκό λεύκωμα. Τονίζει 
δε πως το πολύ λεύκωμα είναι επιβλαβέστατο γιατί εναποθηκεύεται στο σώμα και παθαίνει 
αποσύνθεση με αποτέλεσμα την παραγωγή επιβλαβεστάτων οξέων όπως το νιτρικόν, το 
φωσφορικόν, το θεϊκόν και κυρίως το ουρικόν οξύ, καθώς και αμμωνία.

Το λίγο λεύκωμα που χρειάζεται το σώμα μας, το βρίσκουμε στις φυτικές τροφές, και μάλιστα στην 
πρέπουσα αναλογία ως προς τ’ άλλα συστατικά.

Από τα δηλητήρια που παράγουν τα κρέατα και τα ψάρια είναι και το ουρικό οξύ που δεν παράγουν 
καθόλου σχεδόν οι φυτικές τροφές, όπως μας δείχνει ο παρακάτω πίναξ.

Οι αριθμοί δεικνύουν τα χιλιοστόγραμμα του ουρικού οξέως που παράγουν τα 100γρ. τροφών.
Κρέας 75-170
Νεφρό βοδιού 240
Πουλερικά 85-175
Ψάρια ποταμού 50-170
Ρέγγα 85
Σολωμός 75
Αστακός 70
Μπακαλιάρος 145
Σαρδέλες (κονσέρβα) 354
Αντσούγες 435
Όλα τα φρούτα και λαχανικά 0 ίχνος

Όσοι πάσχουν από διαταραχές που οφείλονται στις τοξίνες, πρέπει να ελαττώσουν τις ζωϊκές 
λευκωματούχες τροφές και ν’ αυξήσουν τις πλούσιες σε οργανικά άλατα φυτικές τροφές.

Ο παρακάτω διαφωτιστικός πίναξ μας δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές φυτικές39 τροφές πλούσιες σε 
38

39 ΤΡΟΦΕΣ     ΛΕΥΚΩΜΑ
Φυτικές τροφές                
Σύκα ξερά 41γρ.
Χουρμάδες 20
Βατόμουρα 15
Σπανάκι         34
Μπρόκολα 20
Σκόρδα         50
Κουνουπίδι 20
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λεύκωμα. Προκειμένου δε να πάρει κανείς και λίγο ζωϊκό λεύκωμα είναι πολύ προτιμότερο να το 
αναζητήσει στο γάλα και τα προϊόντα του παρά στα κρέατα που, μαζί με το λεύκωμά τους, μας 
δίνουν και τα τόσο βλαβερά για το σώμα δηλητήρια, όπως είπαμε.

Κρέατα 
Κρέας χοίρου 120
Κρέας βοδιού 200
Κρέας προβάτου 171
Κότα         185

Ψάρια 
Ρέγγα         150
Μπαρμπούνι 160
Κολιός         170
Μαρίδα         130

Προβλήματα στην θρέψη, την διατροφή κλπ επί κιρρώσεως.
Με το ήπαρ σε κακή λειτουργία ή υπολειτουργία όλες οι ουσίες που λαμβάνονται από τον 
ανθρώπινο οραγανισμό δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο. Το πρόβλημα 
μπορεί να είναι μικρό και αντιμετωπίσιμο έως και τόσο βαρύ που να απαιτείται θρέψη με σωληνάκι 
κλπ.
Παρατηρούνται: 

• ελλείψεις βιταμινών

Φασολάκια 35
Φασόλια        230 
Φακές        250
Κουκιά        255
Μανιτάρια 35
Αγκινάρες 37
Μαϊντανός 20
Σέλινο         20
Λάχανο         22
Ελιές μαύρες 21
Σιτάρι         115
Ψωμί σιταρίσιο 100
Ψωμί άσπρο 55
Ψωμί από σίκαλη 65
Ψωμί Graham 65
Μπομπότα 85
Ρύζι αγυάλιστο 65
Ρύζι γυαλιστερό 40
Κάστανα         40
Λεπτοκάρυα     174
Καρύδια        157
Γαλακτοκομικά 
Γάλα κατσικίσιο 35
Γάλα αγελαδινό 33
Κρέμα 40
Ξυνόγαλο 30
Γιαούρτι 35
Τυρί φέτα 175
Τυρί κασσέρι 290
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• ελλείψεις λευκωμάτων40

• υποθρεψία
• χαμηλή ενέργεια
• αδυνάτισμα
• συγκέντρωση υγρού στα άκρα και την κοιλιά

10 τροφές με χαμηλά λιπαρά και φουλ ΠΡΩΤΕΙΝΗ!!! 
Υπάρχουν τροφές τόσο πλούσιες θρεπτικά που θεωρούνται φυσικά συμπληρώματα διατροφής . 
Εάν έχεις ταυτίσει την ανάπτυξη μόνο με προϊόντα που βρίσκονται σε κουβάδες ήρθε η ώρα να 
αναθεωρήσεις. Το καθημερινό γεύμα μπορεί να μετατραπεί σε μια ενεργειακή βόμβα, αρκεί να 
περιέχει τα σωστά υλικά. Παρακάτω υπάρχουν δέκα τροφές με σπάνια διατροφικά χαρακτηριστικά, 
ικανά να οδηγήσουν την ανάπτυξη στα άκρα.

• Τυρί τύπου cottage41 
• Άπαχο μοσχαρίσιο κρέας42

• Ασπράδι αυγού 

Μιλάμε για ένα πραγματικό συμπλήρωμα διατροφής . Το λεύκωμα όπως ονομάζεται 
αποτελεί ένα διατροφικό όπλο υψηλής ποιότητας προσφέροντας ουσιαστικά καθαρή 
πρωτεΐνη. Εάν μιλήσουμε με νούμερα έχουμε 12% καθαρή πρωτεΐνη, 0,25% λίπος, 0,7 
υδατάνθρακες και μικρές ποσότητες λεκιθίνης, χοληστερόλης, βιταμινών Β και ενζύμων. 

• Στήθος κοτόπουλο 43

• Σολομός44 

• Βασιλικός πολτός 
Η διατροφική βόμβα που εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς αδένες των μελισσών δεν έχει 

40 Τα λευκώματα ή πρωτεΐνες είναι σημαντικές δομικές μονάδες όλων των κυττάρων και των ιστών, σημαντικές για 
την ανάπτυξη, την εξέλιξη, και την υγεία του σώματος. Αποτελούν το δομικό μέρος των περισσότερων οργάνων, 
ενζύμων και ορμονών, που ρυθμίζουν τις λειτουργίες του σώματος.   
Υπάρχουν δύο κατηγορίες πρωτεϊνών που βρίσκονται στο αίμα, η αλβουμίνη και οι σφαιρίνες. Η αλβουμίνη είναι 
μεταφορέας πολλών μικρών μορίων, αλλά ο κύριος ρόλος της είναι να αποτρέψει τη διαρροή υγρών από τα 
αιμοφόρα αγγεία μέσω oσμωτικής πίεσης. Οι σφαιρίνες περιλαμβάνουν τα ένζυμα, τα αντισώματα, και περισσότερa 
από 500 άλλα είδη πρωτεϊνών. Ο λόγος (αναλογία) Αλβουμίνης/Σφαιρινών (λόγος A/G) υπολογίζεται από τις τιμές 
που λαμβάνονται από την άμεση μέτρηση της ολικής πρωτεΐνης και της αλβουμίνης και αντιπροσωπεύει τη σχέση 
των ποσοτήτων της αλβουμίνης και των σφαιρινών. 

41 Το τυρί τύπου cottage έχει τη μικρότερη περιεκτικότητα σε λίπος ενώ είναι μια πλούσια πηγή πρωτεΐνης . Το 
συναντάμε σε όλες σχεδόν τις δίαιτες , αφού εκτός από χαμηλά λιπαρά έχει και αρκετά καλή γεύση. Μισό φλιτζάνι 
cottage μπορεί να δώσει έως και 14 gr πρωτεΐνης, προσδίδοντας μόνο 80 θερμίδες. 

42 Το μοσχάρι αποτελεί ιδανική πηγή δύο σημαντικών θρεπτικών συστατικών: του σίδηρου και του ψευδάργυρου . 
Εάν αφαιρεθεί όλο το εμφανές κομμάτι λίπους και μείνει μόνο το άπαχο, τότε έχουμε μειώσει αρκετά τα συνολικά 
λιπαρά. Το μοσχάρι όπως και κάθε άλλο κόκκινο κρέας προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής άξιας 
συνδυάζοντας κορυφαία γεύση. 

43 Έχει βρεθεί ότι τα στήθη κοτόπουλου αποτελούν μια από τις πιο πλούσιες πήγες πρωτεΐνης προσφέροντας ελάχιστα 
λιπαρά. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κοτόπουλο δεν περιέχει τη πέτσα του γιατί τότε τα πράγματα αλλάζουν. Το 
ιδιαίτερα γευστικό αυτό κομμάτι περιέχει μεγάλη ποσότητα από κορεσμένα λίπη. 

44 Πρόκειται για μια πολύτιμη τροφή με τεράστια διατροφική αξία και ευεργετικές ιδιότητες. Εκτός από γκουρμέ 
επιλογή ο σολομός αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεϊνης, ενώ περιέχει σε σημαντικές ποσότητες, βιταμίνες, 
μέταλλα, ιχνοστοιχεία και φυσικά τα πολύτιμα καιαπαραίτητα ω-3 λιπαρά οξέα . Μιλάμε για μια πραγματικά 
σπουδαία τροφή με πολύ πλούσια γεύση. 
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σπουδαία γεύση αλλά προσφέρει σχεδόν τα πάντα. Εκτός από πρωτεΐνη πολύ υψηλής βιολογικής 
αξίας ο βασιλικός πολτός είναι εξαιρετικά πλούσιος σε βιταμίνες: θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, 
παντοθενικό οξύ, πυριδοξίνη, βιοτίνη, φυλλικό οξύ και σε μικρότερες ποσότητες βιταμίνη C, D, A 
και Ε . Η συνιστώμενη δοσολογία είναι ένα κουταλάκι κάτω από τη γλώσσα μέχρι να διαλυθεί κατά 
προτίμηση το πρωί πριν από το πρωινό γεύμα. 

• Ρύζι45 
• Μαγιά μπύρας46 
• Αμύγδαλα47 
• Γάλα με χαμηλά λιπαρά48 

• Read more: http://health-beauty-
internet.blogspot.com/2010/12/10_17.html#ixzz2qaKZWGCf

Tροφές πλούσιες σε λευκώματα
1. Ασπράδι αυγού: Λειτουργεί στην κυριολεξία σαν συμπλήρωμα διατροφής . Το κύριο συστατικό 
του που είναι το λεύκωμα αποτελεί ένα πρωτεινικό όπλο υψηλής ποιότητας καθώς περιέχει 12% 
καθαρή πρωτεΐνη και μόλις 0,25% λίπος. 
2. Στήθος κοτόπουλου: Aποτελεί μια από τις πιο πλούσιες πήγες πρωτεΐνης, με ελάχιστα λιπαρά, 
(ψητό και χωρίς την πέτσα του).
3. Βασιλικός πολτός: Mπορεί η γεύση του να μην είναι ιδιαίτερη, αλλά είναι πλούσιο σε πρωτείνη 
και θρεπτικά συστατικά όπως: φυλλικό οξύ, θειαμίνη και βιοτίνη. Συνήθως συνιστάται μια 
κουταλιά κάθε πρωί.
4. Τυρί τύπου cottage: πλούσιο σε πρωτείνη και φτωχό σε λιπαρά. 
5. Σολομός : Αποτελεί την καλύτερη επιλογή ανάμεσα στα ψάρια, αφού είναι πλούσιος σε 
πρωτείνη, βιταμίνες και μέταλλα. Εμπεριέχει ω-3 λιπαρά. 

[Πηγή: http://www.queen.gr/YGEIA-FITNESS/DIATROFH-DIAITES/item/63884-aytes-einai-oi-5-
thaymatoyrges-trofes-me-hamila-lipara-kai-full-proteini#ixzz2qa2dUdzV]

Ολικά Λευκώματα, Λόγος Αλβουμίνης/Σφαιρινών
[Πηγή: http://www.labtestsonline.gr/tests/AGRatio.html?tab=3]
Επίσης γνωστό ως: TP, Λόγος Αλβουμίνης/Σφαιρινών
Επιστημονική ονομασία: Ολικά Λευκώματα, Λόγος Αλβουμίνης/Σφαιρινών
Σχετικές εξετάσεις: Αλβουμίνη, Liver Panel, Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών

45 Αποτελεί άριστη πηγή υδατανθράκων και φυτικών ινών, που διευκολύνουν την εντερική λειτουργία. Είναι πλούσιο 
σε βιταμίνες, όπως βιταμίνη Β1, βιταμίνη Β3, βιταμίνη Β6, φυλλικό οξύ και βιταμίνη Ε. Περιέχει, επίσης, σίδηρο, 
σελήνιο, κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο. Αν και δίνει πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής αξίας, τα αμινοξέα που παρέχει 
είναι πληρέστερα από τα αμινοξέα άλλων δημητριακών. Τέλος, όπως όλα τα μη επεξεργασμένα δημητριακά δεν έχει 
χοληστερίνη, λίπος και νάτριο. 

46 Η μαγιά μπύρας έχει μεγάλη διατροφική αξία λόγω υψηλής περιεκτικότητας της σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β. 
Συγχρόνως, αποτελεί πηγή μετάλλων , πρωτεϊνών (46%) και υδατανθράκων (36%). Περιέχει όλα τα αμινοξέα. 
Συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς νευρικού συστήματος. Παράλληλα, παρέχει στον οργανισμό απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά που εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία του. 

47 Tα αμύγδαλα αποτελούν το πιο πυκνό σε θρεπτικά συστατικά είδος ξηρών καρπών. Μια μερίδα (περίπου 20 
αμύγδαλα, όσα δηλαδή χωράνε σε 2 χούφτες) είναι άριστη πηγή βιταμίνης Ε και μαγνησίου, καλή πηγή πρωτεΐνης 
και φυτικών ινών και προσφέρουν κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο και πολυακόρεστα λιπαρά.

48 Το ελαφρύ 1,5% και το Άπαχο 0% γάλα έχουν περίπου την ίδια διατροφική αξία σε σχέση με το Πλήρες 3,5% γάλα 
και είναι η ιδανική λύση για όσους επιζητούν υγιεινή διατροφή και λιγότερες θερμίδες. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι 
το γάλα έχει σαν προορισμό να χρησιμεύει ως πρώτη, αλλά και μοναδική, τροφή για το νεογέννητο. Πρωτεΐνες, 
βιταμίνες, υδατάνθρακες, ασβέστιο και φώσφορο συνθέτουν το νέκταρ των τροφών. 
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• Συνοπτικά  
• Το δείγμα  
• Η εξέταση  
• Αναφορές σε εξετάσεις  
• Συχνές Ερωτήσεις  
• Ρωτήστε μας  
• Διασυνδέσεις  

Πώς χρησιμοποιείται 
Πότε παραγγέλλεται 
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης 
Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω 

Πώς χρησιμοποιείται; 

Οι μετρήσεις ολικών λευκωμάτων μπορούν να απεικονίσουν τη θρεπτική κατάσταση και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση νεφρικών και ηπατικών ασθενειών, και σε πολλές άλλες 
καταστάσεις. Μερικές φορές προβλήματα υγείας ανιχνεύονται με εξέταση ρουτίνας, προτού καν 
αρχίσουν να εμφανίζονται τα συμπτώματα. Εάν τα ολικά λευκώματα δεν είναι φυσιολογικά, είναι 
απαραίτητο να εκτελεσθούν επιπλέον εξετάσεις, για να προσδιοριστεί ποια συγκεκριμένη πρωτεΐνη 
είναι μη φυσιολογικά χαμηλή ή υψηλή, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η τελική διάγνωση. 

Πότε παραγγέλλεται; 
Η εξέταση ολικών λευκωμάτων είναι συνήθως τμήμα γενικών εξετάσεων που ζητούνται συχνά ως 
μέρος ιατρικής εξέτασης ρουτίνας. Ολικά λευκώματα μπορούν επίσης να ζητηθούν για να παρέχουν 
γενικές πληροφορίες για τη θρεπτική σας κατάσταση, όπως όταν έχετε πρόσφατα χάσει βάρος. 
Μπορεί να παραγγελθεί μαζί με διάφορες άλλες εξετάσεις για να παρέχει πληροφορίες εάν έχετε 
συμπτώματα ηπατικής ή νεφρικής διαταραχής ή για να ερευνηθεί η αιτία ανώμαλης συγκέντρωσης 
υγρού στους ιστούς (οίδημα).

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα τυπικό εύρος αναφοράς για αυτή την εξέταση. Το απαντητικό 
σας ( δείτε ένα απαντητικό δείγματος) πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές αναφοράς ( εύρος 
αναφοράς) για την εξέταση, το οποίο αναγνωρίζει τι αναμένετε για εσάς εξαρτώμενο από την 
ηλικία του ασθενούς, το φύλο, και την μέθοδο προσδιορισμού που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο 
εργαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες για το εύρος αναφοράς παρακαλούμε να διαβάσετε το 
άρθρο Εύρος Αναφοράς και Τι Σημαίνει.Το LabTestsOnline συνιστά θερμά να συζητήσετε τα 
αποτελέσματα της εξέτασης σας με τον γιατρό σας.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης ολικών λευκωμάτων θα δώσουν πληροφορίες για τη γενική 
κατάσταση της υγείας σας, όσον αφορά τη διατροφή ή/και καταστάσεις που αφορούν σημαντικά 
όργανα, όπως το νεφρό και το ήπαρ. Εντούτοις, εάν τα αποτελέσματα είναι μη φυσιολογικά, 
συνήθως απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις για να βοηθήσουν στη διάγνωση της ασθένειας, που έχει 
επιπτώσεις στα επίπεδα πρωτεϊνών του αίματος. 
Χαμηλά επίπεδα ολικών λευκωμάτων μπορεί να αφορούν ηπατική, νεφρική διαταραχή, ή μια 
διαταραχή στην οποία η πρωτεΐνη δεν αφομοιώνεται ή δεν απορροφάται κατάλληλα. Τα χαμηλά 
επίπεδα ενδέχεται να εμφανιστούν σε καταστάσεις σοβαρού υποσιτισμού και με συνθήκες που 
προκαλούν υποσιτισμό, όπως η κοιλιοκάκη (Celiac disease) ή η φλεγμονώδης εντεροπάθεια. 
Υψηλά επίπεδα ολικών λευκωμάτων μπορεί να εμφανιστούν σε χρόνια φλεγμονή ή σε μολύνσεις 
όπως η ιογενής ηπατίτιδα ή AIDS (HIV). Μπορεί να προκληθούν επίσης από διαταραχές στο μυελό 
των οστών (bone marrow disorders) όπως στο πολλαπλό μυέλωμα. 
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Μερικά εργαστήρια αναφέρουν την υπολογιζόμενη αναλογία αλβουμίνης προς σφαιρίνες, που 
καλείται λόγος Αλβουμίνης/Σφαιρινών ή A/G. Κανονικά, υπάρχει λίγο περισσότερη αλβουμίνη σε 
σχέση με τις σφαιρίνες, κάτι που οδηγεί σε φυσιολογική αναλογία A/G ελαφρώς πάνω από 1. 
Επειδή κάποιες καταστάσεις προκαλούν σχετικές αλλαγές στην αλβουμίνη και τις σφαιρίνες με 
διαφορετικούς τρόπους, ο λόγος A/G μπορεί να παρέχει μια ένδειξη ως προς την αιτία της αλλαγής 
στα επίπεδα πρωτεϊνών. Ένας χαμηλός λόγος A/G μπορεί να απεικονίζει υπερπαραγωγή σφαιρινών, 
όπως εμφανίζεται στο πολλαπλό μυέλωμα ή σε αυτοάνοσα νοσήματα, ή μειωμένη παραγωγή 
αλβουμίνης, όπως εμφανίζεται στην κίρρωση, ή την εκλεκτική αποβολή της αλβουμίνης από την 
κυκλοφορία, όπως εμφανίζεται σε νεφρικές νόσους. Ένας υψηλός λόγος A/G δείχνει μειωμένη 
παραγωγή ανοσοσφαιρινών, όπως σε γενετική ανεπάρκεια και σε κάποιες λευχαιμίες. Πιο ειδικές 
εξετάσεις, όπως η αλβουμίνη, τα ηπατικά ένζυμα και η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού πρέπει να 
εκτελεσθούν για να γίνει ακριβής διάγνωση. 

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω;
Η παρατεταμένη εφαρμογή αιμοστατικού επιδέσμου κατά τη διάρκεια της συλλογής του δείγματος 
μπορεί να δώσει ένα δείγμα αίματος με υψηλότερη συγκέντρωση πρωτεϊνών. Αυτό σημαίνει ότι το 
αποτέλεσμα της εξέτασης για τα ολικά λευκώματα θα είναι ψευδώς υψηλό (ψηλότερα από την 
πραγματική συγκέντρωση πρωτεϊνών στην κυκλοφορία). 
Στα φάρμακα που μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα πρωτεϊνών περιλαμβάνονται τα οιστρογόνα και 
τα αντισυλληπτικά από του στόματος.

[Πηγή: http://www.labtestsonline.gr/tests/AGRatio.html?tab=3]

Τροφές
Μαύρη σοκολάτα
Σταυρανθή49: μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο (πάρα πολύ καλά)
Αγκινάρα50

Σέλινο.
Καρότο.
Ταραξάκο.

49 http://www.doctoroz.com/slideshow/boost-your-immunity-naturally?gallery=true&page=4  . Υπάρχουν πολλές 
σχετικές αναφορές. Η συγκεκρίμένη από τουρκοαμερικανό γιατρό, ποπ σταρ στις ΗΠΑ.

50 Η Αγκινάρα περιέχει την ουσία κυναρίνη (Cynarin) και μεγάλη ποσότητα φλαβονοειδών που 
όπως μπορείτε να δείτε στίς πιο κάτω ιστοσελίδες έχουν ευεργετική δράση στην προστασία του 
συκωτιού ενώ βοηθούν και στην αποτοξίνωση ενός ζωικού οργανισμού.

Database entry for Artichoke - Cynara scolymus, Artichoke - Cynara scolymus, Artichoke - Cynara scolymus, 
Artichoke - Cynara scolymus, Artichoke - Cynara scolymus

Artichoke - Wikipedia, the free encyclopedia 
Η αγκινάρα χρησιμοποιείται κυρίως στη μαγειρική αλλά έχει και εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Περιέχει κυναρίνι 

και σκολυμοσίδη όπου διεγείρουν την έκκριση της χολής και κατ' επέκτασιν βοηθούν στη θεραπεία της ανεπάρκειας 
του συκωτιού και της δυσπεψίας. Επίσης, λόγω της κυναρίνις, το φυτό χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία της 
αρτηριοσκλήρωσης. Δρα επίσης κατά των ρευματισμών και του ίκτερου. 

Τρόποι χρήσης
Για ηπατικές παθήσεις, αρτηριοσκλήρωση και ίκτερο αφέψημα χρησιμοποιώντας 2-3 κεφαλές σε ένα λίτρο νερού και 

πίνετε 2-3 φλυτζάνια του τσαγιού την ημέρα. Για την ατονία και τη δυσπεψία  αφέψημα χρησιμοποιώντας 2-3 
κεφαλές σε ένα λίτρο νερού και πίνετε 2-3 κουταλιές της σούπας την ημέρα. Για τους ρευματισμούς  έγχυμα ρίζας 
χρησιμοποιώντας 10-15 γρ. σε ένα λίτρο νερού και πίνεται 1-2 φλυτζάνια του τσαγιού την ημέρα. 

http://www.giatrosofia.com/%CE%B2%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1/%CE%91%CE%B3%CE
%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1_%2863%29
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Το γνωστό μας ραδίκι πέρα από τη μεγάλη του θρεπτική αξία έχει συν των αλλων φαρμακευτικών 
ιδιοτήτων και την τόνωση του ήπατος( συκωτιού) ακόμα και στα πρώτα στάδια
κιρρώσεως! Σχετικές με αυτό και πολλές άλλες πληροφορίες μπορούμε να δούμε εδώ:

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/secre...Taraxacum.html

Ταραξάκο το φαρμακευτικό. ΤΟ «ραδίκι»! (Taraxacum officinale) Λάσπη στ’ αστέρια 

Τσάγια
Τσάγια που μπορούν να καταναλώνονται ή είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για το συκώτι.

•Ταραξάκο
•Αγκινάρα και άγριαγκινάρα
•Γαϊδουράγκαθο51

•Μέντα
•Ιπποφαές
•Πράσινο τσάϊ

Φρούτα
ΦΡΟΥΤΑ

Ό,τι κάνει τα φρούτα να είναι η ωφελιμότερη τροφή για τον άνθρωπο είναι το σάκχαρο, τα 
οργανικά άλατα, οι βιταμίνες και τα διάφορα οξέα που περιέχουν. Τα οξέα των φρούτων είναι 
χρησιμότατα για το αίμα γιατί έχουν πάντα αλκαλική αντίδραση. Είναι επίσης ωφέλιμα γιατί 
επιδρούν ευεργετικά στις λειτουργίες της πέψεως κι έχουν φυσικές καθαρτικές ιδιότητες.

Τα φρούτα είναι και θεραπευτικά. Με τις διάφορες φρουτοθεραπείες έχουν θεραπευθεί αμέτρητοι 
ασθενείς.

Τα ξυνά και υπόξυνα φρούτα, όταν τρώγονται ώριμα και ωμά προμηθεύουν οργανικά πεπτικά υγρά, 
παρόμοια με την πεψίνη. Σ’ αυτά τα φρούτα βρίσκονται ο φώσφορος και ορισμένες ενώσεις που 
είναι χρησιμότατες για τον εγκέφαλο, τα νεύρα, το νωτιαίο μυελό, το μυελό των κοκκάλων και τους 
μυς.

Ξυνά φρούτα είναι τα εξής:
Λεμόνια Μανταρίνια Φράπα
Πορτοκάλια Ανανάς Κράνα
Κίτρο Βατόμουρα Φραγκοστάφυλλα 

Υπόξυνα φρούτα είναι τα ακόλουθα:
Βερύκοκα Φράουλες  Κεράσια
Μήλα  Μηλοροδάκινα Αχλάδια
Δαμάσκηνα Ροδάκινα  

Μερικά φρούτα είναι πολύ πλούσια σε σάκχαρο που είναι τόσο χρήσιμο στον οργανισμό. Το 
σάκχαρο που περιέχουν τα γλυκά φρούτα είναι πολύ πιο ανώτερο από τη συνήθη, τη μετουσιωμένη 
ζάχαρη του εμπορίου. Τα παιδιά κατά την ανάπτυξή τους και οι άνδρες που ασχολούνται με μεγάλη 
51 για την παρασκευή του στο “Γαϊδουράγκαθο-Τσάι.  gr  ”
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μυϊκή ενέργεια, έχουν ανάγκη από περισσότερο φρουτοσάκχαρο. Αυτή είναι πηγή ενέργειας και 
βρίσκεται στα φρούτα στην πρέπουσα χημική αναλογία με τα λοιπά οργανικά συστατικά, είναι δε 
ευκολοαφομοίωτη.

Γλυκά φρούτα είναι τα εξής:
Σύκα Χουρμάδες Καρπούζι
Σταφίδες  Μούρα (ορισμένα) Πεπόνι
Δαμάσκηνα Σταφύλια
Πηγή: Υγιεινή Μαγειρική - Δρ. Ηλίας Πέτρου

Εισαγωγή: Διαιτολογία και χημεία τροφών 
http://nettergr.typepad.com/veg/2006/11/post_21.html
Μήλα: ωφέλιμα. Καλό είναι να τρώγονται μαζί με φλούδα και κουκούτσια52

Διατροφή γενικά
(Προέρχεται από το αρχείο κίρρωση-διατροφή)

Question:   I Have Cirrhosis. Should I Eat A Special Diet?  

Answer (πηγή: http://hepatitis.about.com/od/questions/f/Cirrhosis_Diet.htm): The best diet for 
someone with cirrhosis might surprise you: it's very close to the one you needed before you had 
cirrhosis. A good rule of thumb is that a healthful diet53 is helpful for just about anyone -- and this is 
especially true if you have cirrhosis. Foods like fruits, vegetables, whole grains and proteins of 
proper types and in proper amounts are very appropriate. In addition, it is a good idea to take a daily 
multivitamin. Depending on the degree of cirrhosis, some people might not have enough of the key 
minerals and fat-soluble vitamins (which are vitamins K, A, D, and E) that the body requires. 
However, a balanced diet should easily provide these and in the rare case when it doesn't, your 
doctor can prescribe a supplement. 

 More About Vitamins   

What to Avoid
There are two things you should avoid: alcohol and high-fat foods. For people with cirrhosis, 
regardless of the cause, alcohol should be completely avoided. And, diets high in fat for people with 
cirrhosis may cause potential digestion problems. The body digests (breaks down) fats using bile, 
which is a yellow-green fluid made in the liver. When the liver is damaged, the production and 
supply of bile [ΔΔΣ1] [1]may be affected. 
However, it is important not to avoid fat entirely because the body requires a daily supply to remain 
healthy. Here, as is with much of proper nutrition, moderation and good selection is the key. For 
your dietary fat, choose foods like nuts, avocados, fish and plant oils. 
52 Ο παππούς Κώστας το έλεγε αυτό στον μπαμπά όταν ήταν μικρός: “αν μπορείς φάτα μαζί με τα κουκούτσια, έχουν 

και ωραίο άρωμα”. Επίσης είχε φυτεμένες αγγινάρες και έλεγε ότι είναι πολύ ωφέλιμες (“το πιο ωφέλιμο φυτό”).
53 Balanced diet
Definition 
A balanced diet means getting the right types and amounts of foods and drinks to supply nutrition and energy for 

maintaining body cells, tissues, and organs, and for supporting normal growth and development.
Alternative Names 
Well-balanced diet
Function 
A well-balanced diet provides enough energy and nutrition for optimal growth and development.
Ολόκληρο στο http://adam.about.net/encyclopedia/nutrition/Balanced-diet.htm

ΔΔΣ-26

http://adam.about.net/reports/Vitamins.htm
http://adam.about.net/encyclopedia/nutrition/Balanced-diet.htm
http://hepatitis.about.com/od/questions/f/Cirrhosis_Diet.htm
http://adam.about.net/encyclopedia/nutrition/Balanced-diet.htm
http://nettergr.typepad.com/veg/2006/11/post_21.html
http://nettergr.typepad.com/veg/2006/11/post_20.html#more


 More About The Liver   
 More About Bile   
 More About Low-Fat Diets   

With that said, you may need to further change your diet if you have complications from cirrhosis, 
according to your doctor's recommendations. Three relatively common complications are ascites, 
hypoglycemia and encephalopathy. 
Ascites, which is the accumulation of large amounts of fluid in the abdomen, is aggravated by a diet 
high in salt, so doctors usually require a strict no-salt diet for cirrhosis with ascites. This is difficult 
to follow in today's highly processed marketplace because most prepackaged foods have a lot of 
added sodium (salt). When shopping for groceries, some good advice would be to skip the middle 
aisles and buy most of your food from along the walls, where the store keeps fresh meats, fruits and 
vegetables -- foods all relatively low in sodium. 

 More About Ascites   
 More About High-Sodium Diets   

Hypoglycemia, or low blood sugar54, is another common problem of cirrhosis. If you experience 
this, you will need a diet of small, frequent meals that include complex carbohydrates such as 
breads, pastas and rice. Hypoglycemia, also known as low blood sugar, causes many symptoms 
including fatigue, confusion and heart flutters because -- in the case of cirrhosis -- the liver isn't able 
to store enough energy (in the form of glycogen, a chemical the body uses for quick energy). Since 
the body is able to quickly break down carbohydrates and use them for energy, this can help smooth 
out the problems caused by hypoglycemia. 

• More about Hypoglycemia   
• More on Hypoglycemia and Diet   
• More About Diet And Liver Disease  55

54 Blood sugar below 70 mg/dL is considered low 
55 Diet - liver disease (από το http://adam.about.net/encyclopedia/nutrition/Diet-liver-disease.htm)
Definition 
A person with liver disease must eat a special diet. This diet protects the liver from working too hard and helps it to 

function as well as possible.
Function 
Proteins normally help the body repair tissue. They also prevent fatty buildup and damage to the liver cells.
In people with severely damaged livers, proteins are not properly processed. Waste products may build up and affect the 

brain. Restricting the amount of protein in the diet can reduce the chance that toxic waste products will build up.
The body stores carbohydrates in the form of glycogen. Increasing carbohydrates in the diet helps preserve glycogen 

stores. People with liver disease may need to increase their intake of carbohydrates in proportion to protein.
Low blood count, nerve problems, and nutritional deficiencies that occur with liver disease may be treated with drugs 

and vitamin supplements.
Salt in the diet may worsen fluid buildup and swelling in the liver, because salt causes the body to retain water. Most 

people with severe liver disease must restrict the amount of sodium in their diet.
Food Sources 
The liver is involved in the   metabolism   of all foods.   Metabolism is the conversion of food into energy. 
Changing the diet by increasing or decreasing proteins, carbohydrates, fats, and vitamins may further affect the function 

of the diseased liver, especially its protein and vitamin production.
Side Effects 
Because liver disease can affect the absorption of food and the production of proteins and vitamins, your diet may 

influence your weight, appetite, and the amounts of vitamins in your body. Do not limit protein too much, because it 
can cause deficiencies of certain amino acids.

Recommendations 
The dietary recommendations may vary, depending on how well your liver is working. It is very important to be under 

the care of a doctor, because malnutrition can lead to serious problems.
In general, recommendations for patients with severe liver disease may include:
• Large amounts of carbohydrate foods. Carbohydrates should be the major source of calories in this diet.
• Moderate intake of fat, as prescribed by the health care provider. The increased carbohydrates and fat help 
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Encephalopathy. When the liver is injured, as with hepatitis, the liver can't handle normal amounts 
of protein. Protein, which the body uses for growth, maintenance and energy, is supplied from the 
diet in animal products like meat and eggs, and from plants like beans. When the body gets too 
much protein, a serious complication called encephalopathy can happen. This is because of the 
accumulation of large amounts of ammonia, a by-product from the digestion of too much protein, 
which is toxic to the brain. This is a life-threatening condition that can be prevented in people with 
cirrhosis by eating small amounts of protein from plant sources. 

 More About Hepatic Encephalopathy   
 More About Protein In Your Diet   

http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/cirrhosis

preserve the protein in the body and prevent protein breakdown.
• About 1 gram of protein per kilogram of body weight. This means that a 154-pound (70-kilogram) man should eat 

70 grams of protein per day. This does not include the protein from starchy foods and vegetables. A person 
with a severely damaged liver may need to eat less protein than this, and may even be limited to small 
quantities of special nutritional supplements. Avoid limiting protein too much, however, because it can lead to 
malnutrition.

• Vitamin supplements, especially B-complex vitamins.
• Limit sodium (typically 1 - 2 grams per day) if you are retaining fluid.

SAMPLE MENU
• Breakfast 

• 1 orange
• Cooked oatmeal with milk and sugar
• 1 slice of whole-wheat toast
• 2 teaspoons of margarine
• Strawberry jam
• Coffee or tea

• Lunch 
• 4 ounces of cooked lean fish, poultry, or meat
• A starch item (such as potatoes)
• A cooked vegetable
• Salad
• 2 slices of whole-grain bread
• 2 teaspoons of margarine
• 1 tablespoon of jelly
• Fresh fruit
• Milk

• Mid-afternoon snack 
• Milk with graham crackers

• Dinner 
• 4 ounces of cooked fish, poultry, or meat
• Starch item (such as potatoes)
• A cooked vegetable
• Salad
• 2 whole-grain rolls
• 2 tablespoons of margarine
• Fresh fruit or dessert
• 8 ounces of milk

• Evening snack 
• Glass of milk or piece of fruit

Usually, there are no cautions against specific foods.
If you have questions about your diet or symptoms, contact your doctor.
References 
DeLegge MH. Nutrition in gastrointestinal diseases. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger & 

Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 8th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2006: chap 16.
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[1] Χολή (το υγρό).

 [ΔΔΣ1]

Επιπλοκές-προβλήματα

Ασκίτης   (  Ascites  )  
Definition (πηγή: http://adam.about.net/encyclopedia/infectiousdiseases/Ascites.htm)
Ascites is excess fluid in the space between the tissues lining the abdomen and abdominal organs 
(the peritoneal cavity).
Alternative Names 
Portal hypertension - ascites
Causes 
A person with ascites usually has severe liver disease. Ascites due to liver disease is caused by high 
pressure in the blood vessels of the liver (portal hypertension) and low albumin levels.
Disorders that may be associated with ascites include:

• Cirrhosis   and any illness that leads to it
• Clots in the veins of the liver (portal vein thrombosis)
• Colon cancer
• Congestive heart failure  
• Constrictive pericarditis  
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• Hepatitis  
• Infections such as tuberculosis
• Liver cancer  
• Nephrotic syndrome  
• Ovarian cancer  , endometrial cancer
• Pancreatitis  
• Pancreatic cancer
• Protein-losing enteropathy

Kidney dialysis may also be associated with ascites.
Exams and Tests 
A physical examination may reveal a swollen abdomen, or belly.
Test to evaluate the liver may be done. This may include:

• Kidney function tests
• Creatinine and electrolytes
• Urinalysis
• 24-hour urine collection  

Paracentesis or abdominal tap56 may be performed. This procedure involves using a thin needle to 
pull fluid from the abdomen. The fluid is tested in various ways to determine the cause of ascites.
Treatment 
The condition that causes ascites will be treated, if possible.
Treatment may include:

• Diuretics, or water pills, to help remove the fluid; usually, spironolactone (Aldactone) is 
used at first, and then furosemide (Lasix) will be added

• Antibiotics, if an infection develops
• Limiting salt in the diet (no more than 1,500 mg/day of sodium)
• Avoiding drinking alcohol

Procedures used for ascites that do not respond to medical treatment include:
• Placing a tube into the area to remove large volumes of fluid (called a large volume 

paracentesis)
• Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS), which helps reroute blood around the 

liver
As patients develop end-stage liver disease, and the ascites no longer respond to treatment, liver 
transplantation becomes necessary.
Possible Complications 

• Spontaneous bacterial peritonitis   (a life-threatening infection of the ascites fluid)
• Hepatorenal syndrome   (kidney failure)
• Weight loss and protein malnutrition
• Mental confusion, change in the level of alertness, or coma (hepatic encephalopathy)
• Other complications of liver cirrhosis

When to Contact a Medical Professional 
Anyone who has ascites and develops new abdominal pain and fever should contact their health 
care provider immediately.
References 
Runyon BA; AASLD Practice Guidelines Committee. Management of adult patients with ascites 
due to cirrhosis: an update. Hepatology. 2009;49(6):2087-2107.

56 Λεπτομέρειες για την παρακέντηση στο http://adam.about.net/encyclopedia/Abdominal-tap.htm
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Σέλινο (κατάλληλο για την υδροπικία57). Στην εγκυκλοπαίδεια βοτάνων το ταραξάκο θεωρείται το 
καλύτερο για τον ασκίτη.

Γιατί γίνεται η παρακέντηση του ασκίτη; 
Η παρακέντηση του ασκίτη είναι μια απλή διαδικασία, χρήσιμη για τη διάγνωση, συχνά 
απαραίτητη  για  να βρεθεί μια λοίμωξη ή για την ανακούφιση του ασθενούς. Η παρακέντηση 
γίνεται πιο συχνά αριστερά στο μέσο της γραμμής που ενώνει τον ομφαλό με την  πρόσθια άνω 
λαγόνια  άκανθα  με μια λεπτή βελόνα που τοποθετείται σε μια σύριγγα για εξέταση και με μια 
χοντρή βελόνα  για την εκκένωση του ασκίτη. Η μέτρηση των πρωτεϊνών, η κυτταρο-
βακτηριολογική εξέταση και η αιμοκαλλιέργεια είναι οι πιο χρήσιμες εξετάσεις.
Βλ. σχετικά πιο πάνω στο abdominal tap.
Περισσσότερα για τον ασκίτη βλ.σε αρχείο “Ασκίτης” σε φάκ. “Μπαμπάς”

Διάρροια
Για διάρροια κάνει η τσουκνίδα. Επίσης σπιρουλίνα και ιπποφαές μάλλον κάνουν. Καρότο θετικό.

Δυσκοιλιότητα
Δεν είναι μόνο μεγάλη ταλαιπωρία η δυσκοιλιότητα, αλλά προκαλεί κι ένα σωρό προβλήματα Οι 
τοξίνες που δεν αποβάλλονται, δηλητηριάζουν τον οργανισμό και με τον καιρό, επιδρούν και στο 
χαρακτήρα. Ο δυσκοίλιος είναι δύσθυμος, μελαγχολικός, νευρικός. Πχ. τα δυσκοίλια παιδιά 
γίνονται γκρινιάρικα.
Οι δυσκοίλιοι πρέπει να τρώνε τις κατάλληλες τροφές. Μπορούν όμως να βοηθήσουν τη λειτουργία 
του εντέρου και διάφορα φυτά. Η φύση μας  δίνει πλήθος βοτάνων που είναι ελαφρά υπακτικά. Το 
φαρμακευτικό καθάρσιο μπορεί να ερεθίσει το βλεννογόνο των εντέρων. Πριν καταφύγουμε στο 
φαρμακείο, ας δοκιμάσουμε τα αθώα βότανα58. 
Σπιρουλίνα, ιπποφαές59 μάλλον κάνουν. Και ταραξάκο60 (αφού το ραδίκι θεωρείται καλό)

Τρόφιμα που βοηθούν
πεπόνι, ραδίκι, φράουλες, δαμάσκηνα, βρασμένα κρεμμύδια, καρότο61.

Για μια γενική προσέγγιση σε όχι ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιπτώσεις βλ. το Αντιμετώπιση 

57 http://www.giatrosofia.com/%CE%B2%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1/%CE%A3%CE%AD  
%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%2856%29

58 http://www.lakonika-proionta.gr/index.php/2011-04-04-08-35-12/298-2011-06-28-16-52-02  
όπου βλέπε τις αναλυτικές συμβουλές για παρασκευή ροφημάτων κλπ από βότανα για την δυσκοιλιότητα. Επίσης 

υπάρχει διαδικτυακό κατάστημα.
59 Έλαιο σπόρων ή καρπών χρησιμοποιείται για το άσθμα, τη στηθάγχη, μείωση του επιπέδου της χοληστερόλης, ως 

αντιοξειδωτικό και ως αποχρεμπτικό.  Έλαιο Ιπποφαές χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική για να 
επιβραδύνει τη βαθμιαία νοητική ανεπάρκεια που πιθανά να παρατηρείται κατά τη γήρανση.  Χρησιμοποιείται 
επίσης για να μειώσει τις επιπτώσεις του καρκίνου αλλά και των μεθόδων θεραπείας του καρκίνου.  
Χρησιμοποιείται και στη θεραπεία γαστρεντερικού έλκους, GERD, στομαχικών διαταραχών, δυσπεψίας και 
δυσκοιλιότητας. (http://www.ippofaesplus.com/upsilongammaepsilon943alpha.html)

60 http://www.giatrosofia.com/%CE%B2%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE  
%B1-%CE%94%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE
%B7%CF%84%CE%B1

61 Οι ίνες στα καρότα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να χτυπήσετε φρέσκο χυμό από βιολογικά καρότα και να προσθέσετε λίγο ελαιόλαδο. Αν τον 
πίνετε κάθε πρωί, θα ανακουφίσετε το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας. Επίσης, τα καρότα είναι ευεργετικά σε 
περιπτώσεις όπως η διάρροια. http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/10598
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δυσκοιλιότητας62

Επίσης βλ “Έχω δυσκοιλιότητα. Μπορώ να απαλλαγώ?” (του Δρ. Π. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ, 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, Δ/ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  )63

Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας που πραγματοποιήθηκε στη 
χώρα μας, διαπιστώθηκε ότι το 72% του πληθυσμού, καταφεύγει στη χρήση υπακτικών - 
καθαρτικών για την άμεση αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Αυτή η πρακτική όμως, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που είναι παρατεταμένη, μπορεί τελικά να επιτείνει τη δυσκοιλιότητα, να 
προκαλέσει ακόμη πιο έντονες εκδηλώσεις (αέρια, φούσκωμα, πόνος), καθώς και να οδηγήσει σε 
δυσαπορροφήσεις θρεπτικών συστατικών και σε διαταραχές στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
62 Αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας   
Συντάχθηκε από τον Νικόλαος Καφετζόπουλος. Πηγή:  http://www.nutribase.gr/articles/clinicalarticles/16-2011-09-15-

08-56-30.html
Πρώτα, θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι δυσκοιλιότητα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι αν έχουμε   πρόβλημα ή όχι.
Δυσκοιλιότητα λοιπόν ορίζεται η παρουσία για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, δύο ή  περισσοτέρων από τα 

παρακάτω συμπτώματα:  
1. Εργώδης κένωση σε ποσοστό ≥25% των κενώσεων.
2. Σκληρά κόπρανα σε ποσοστό ≥25% των κενώσεων.
3. Αίσθημα ατελούς κένωσης σε ποσοστό ≥25% των κενώσεων.
4. Δύο ή λιγότερες εντερικές κενώσεις την εβδομάδα. Κύριος στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος 

χωρίς την χρήση υπακτικών και καθαρτικών  φαρμάκων μέσω μιας αλλαγής του τρόπου ζωής.
Τι πρέπει να κάνουμε;
Υπάρχουν συγκεκριμένες διατροφικές συνήθεις που συνδέονται με την δυσκοιλιότητα και οι οποίες, αν βελτιωθούν, 

μπορούν να μειώσουν σημαντικά το πρόβλημα.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Η λήψη πρωινού γεύματος (διεγείρει το γαστροκολικό αντανακλαστικό)
2. Οι σταθερές διατροφικές συνήθειες (συχνά, σε σταθερές ώρες γεύματα)
3. Διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες έχουν την δυνατότητά να απορροφούν μεγάλες ποσότητες νερού
4. Η αυξημένη κατανάλωση υγρών και ειδικά νερού
5. Η πρόσληψη τροφίμων με φυσική υπακτική δράση, όπως το λάχανο, ο χυλός βρώμης, τα φρούτα με σπόρους, το 

μέλι και τα δαμάσκηνα
6. Η αποφυγή των τροφίμων BRAT (Μπανάνα, Ρύζι, Μήλο, Τσάι μαύρο)
6.Η σωματική άσκηση, είναι παράγοντες που μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας.

63 1/11/2010

Έχω δυσκοιλιότητα. Μπορώ να απαλλαγώ?

Δρ. Π. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 

Δ/ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Η Δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα συχνότερα ιατρικά προβλήματα που βασανίζει τους κατοίκους των σύγχρονων 
Δυτικών κοινωνιών. Δεν είστε λοιπόν μόνοι σας εάν υποφέρετε από χρόνια δυσκοιλιότητα, αφού μέχρι και 20% του 
πληθυσμού στις ΗΠΑ παραπονείται από συμπτώματα δυσκοιλιότητας. Περίπου 100000 ασθενείς, κάθε έτος, 
επισκέπτονται το Γαστρεντερολόγο τους λόγω δυσκοιλιότητας. Σχεδόν όλοι (85%) οι γιατροί χορηγούν ,από την 
πρώτη ιατρική επίσκεψη ασθενών με δυσκοιλιότητα, καθαρτικά. Όπως θα γίνει φανερό παρακάτω αυτή η αρχική 
αντιμετώπιση δεν φαίνεται να είναι και η καταλληλότερη. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ; H δυσκοιλιότητα δεν αποτελεί νόσο, αλλά ένα σύμπτωμα που μπορεί να είναι 
εκδήλωση πολλών παθήσεων ή διαταραχών. Το πρόβλημα αφορά όλες τις ηλικίες, αλλά αυξάνεται με την ηλικία, το 
βαθμό μη κινητοποίησης των ασθενών, τη συνύπαρξη άλλων παθήσεων, τον αριθμό και το είδος των 
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Η χρήση υπακτικών – καθαρτικών αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή και θα πρέπει να εφαρμόζεται, 
μόνο, κατόπιν ιατρικής σύστασης. Είναι σημαντικό, να σημειώσουμε ότι ο κύριος τρόπος 
αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας, είναι ο μη φαρμακευτικός και αφορά σε ενθάρρυνση για 
αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών και υγρών, καθώς και σε αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.

λαμβανομένων φαρμάκων, ενώ είναι συχνότερο στις γυναίκες. Σύμφωνα με ένα ευρέως χρησιμοποιηθέντα ορισμό, 
ως δυσκοιλιότητα ορίζεται η μείωση της συχνότητας των κενώσεων σε λιγότερες από τρείς εβδομαδιαίως ή η 
ανάγκη για έντονη σύσφιγξη με στόχο την αφόδευση. Πρόσφατα, νεότερα κριτήρια έχουν καθορισθεί για τον 
ορισμό της ιδιοπαθούς (λειτουργικής) δυσκοιλιότητας. Δύο ή περισσότερα από τα κριτήρια του Πίνακα 1 
καθορίζουν σήμερα πληρέστερα και σαφέστερα εκείνους που υποφέρουν από δυσκοιλιότητα. 

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ; Η αιτιολογία της δυσκοιλιότητας είναι πολυπαραγοντική, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 2. Συνήθως είναι συχνότερη στους ηλικιωμένους (> 65 ετών), αφού το 1/3 από αυτούς υποφέρουν από 
δυσκοιλιότητα. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ ; Το ατομικό και το κληρονομικό ιστορικό αποτελούν 
την αρχή της εξέτασης του ασθενούς από το γιατρό του. Η δακτυλική εξέταση του ορθού (αρχικό τμήμα του παχέος 
εντέρου) είναι απαραίτητη κατά την κλινική εξέταση του πάσχοντος από δυσκοιλιότητα. Αιματολογικές εξετάσεις 
μπορεί να αποκαλύψουν την αιτία της δυσκοιλιότητας. Η ορθοσιγμοειδοσκόπηση και η ειλεοκολοσκόπηση 
παρέχουν σημαντικότατες πληροφορίες και βοηθούν ουσιαστικά (λήψη βιοψιών – ιστολογική εξέταση), στην 
ανάδειξη βλεννογονικών αλλοιώσεων, οι οποίες σχετίζονται με το σύμπτωμα της δυσκοιλιότητας. Η ακτινογραφία 
του παχέος εντέρου, βαριούχος υποκλυσμός, επίσης προσφέρει σημαντικές πληροφορίες. Περισσότερο 
εξειδικευμένες εξετάσεις είναι απαραίτητες, εάν ο γιατρός σας κρίνει ότι πρέπει να γίνει αναλυτικότερος έλεγχος 
της κινητικότητος του εντέρου όπως: αφοδευσιόγραμμα, έλεγχος ταχύτητας διάβασης παχέος εντέρου και 
μανομετρία ορθοπρωκτικής περιοχής. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Η ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ; Συχνά επηρεάζεται η ποιότητα ζωής 
εκείνων που υποφέρουν από δυσκοιλιότητα. Η χρόνια δυσκοιλιότητα μπορεί να σχετίζεται με άλλα προβλήματα, 
όπως : επιδείνωση της αιμορροιδοπάθειας (πόνος, αιμoρραγία), πρόπτωση ορθού, ραγάδα πρωκτικού δακτυλίου 
(επίμονος και έντονος πόνος, αιμορραγία) και ενσφήνωση κοπράνων (κοπρόσταση). 

ΠΩΣ ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ ; Το είδος της διατροφής και η καθιστική ζωή 
επηρεάζουν σημαντικά την εμφάνιση της δυσκοιλιότητας. Είναι απαραίτητη η καθημερινή λήψη τροφών που 
περιέχουν συνολικά τουλάχιστον 20 – 35 γραμμάρια ίνες. Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνονται τροφές με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ίνες. Ειδικότερα η πρωινή λήψη γεύματος με άφθονες ίνες και υγρά (τουλάχιστον ένα ποτήρι 
νερό) καταπολεμά την δυσκοιλιότητα και βοηθά στην αφόδευση, μετά το πρωινό γεύμα, βοηθούμενη και από την 
αυξημένη κινητικότητα του παχέος εντέρου τις πρωινές ώρες. Αρχικά, για την αποφυγή των ενοχλητικών 
αισθημάτων του μετεωρισμού και του πόνου της κοιλιάς, είναι προτιμότερη η σταδιακή αύξηση των λαμβανόμενων 
ινών πρωί και βράδυ με νερό. Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα ροφήματα που περιέχουν καφεΐνη και η σωματική 
άσκηση συνεισφέρουν στην πρόληψη, αλλά και στη βελτίωση της δυσκοιλιότητας. Ακόμη πρέπει να αναφέρετε στο 
γιατρό σας φαρμακευτική σας αγωγή που πιθανόν να προκαλεί δυσκοιλιότητα. Εάν παρόλο τις ανωτέρω οδηγίες και 
συστάσεις η δυσκοιλιότητα δεν αντιμετωπίζεται, τότε το επόμενο θεραπευτικό μέτρο είναι η χορήγηση καθαρτικών. 

ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ : Τα καθαρτικά ανάλογα του τρόπου δράσης τους, διακρίνονται κυρίως στα αυξάνοντα τον όγκο των 
κοπράνων, τα μαλακτικά, τα διεγείροντα την εντερική κινητικότητα και τα αλατούχα και ωσμωτικώς δρώντα. Η 
χρόνια χρήση καθαρτικών δεν συνιστάται, εκτός από σπάνιες καταστάσεις χρόνιας δυσκοιλιότητας. Η αντιμετώπιση 
της δυσκοιλιότητας πρέπει να στοχεύει στην καταπολέμηση της αιτίας. Αυξάνοντα τον όγκο των κοπράνων : 
Φυσικοί (πίτυρο σιτηρών), συνθετικοί πολυσακχαρίτες και ψύλλιο. Θεωρούνται τα αθωότερα και το αποτέλεσμά 
τους εμφανίζεται 12 – 24 ώρες από τη λήψη τους. Μαλακτικά κοπράνων : Βασικό συστατικό τους είναι η υγρή 
παραφίνη (π.χ. Nujol – Parafine oil). Διεγείροντα εντερική κινητικότητα : Η χρόνια χρήση τους, λόγω της 
εξάρτησης που προκαλούν και των σοβαρών ανεπιθύμητων παρενεργειών τους (ατονία εντέρου και υποκαλιαιμία), 
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Προβιοτικά
Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια, τα προβιοτικά έχουν εξάρει το ερευνητικό ενδιαφέρον για την 
ωφέλιμη δράση τους στην υγεία του πεπτικού, η συστηματική τους χρήση, συνδυαστικά με την 
αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και μη επεξεργασμένων δημητριακών, φαίνεται ότι 
είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση64.
Εν τω μεταξύ από πρόσφατη ανακοίνωση προκύπτει ότι: Probiotics Cut Risk for Hepatic 
Encephalopathy in Half65

Επίσης γενικά για την οφέλεια και το απαραίτητο των προβιοτικών στο: “Η ισορροπία του 
Γαστροεντερικού συστήματος. Οι γαλακτοβάκιλοι του εντέρου, τα Προβιοτικά και η σημασία τους 

πρέπει να αποφεύγεται (π.χ. Dulcolax – Castor oil – Guttalax – Laxatol – X prep – Pursennid). Aλατούχα και 
Ωσμωτικώς δρώντα : Tα άλατα του μαγνησίου (π.χ. milk of magnesia), αν και αντενδείκνυνται στους ασθενείς με 
νεφρική ανεπάρκεια, μαζί με τα ωσμωτικώς δρώντα (π.χ. Importal – Duphalac) αποτελούν τα καθαρτικά που 
χρησιμοποιούνται συχνότερα σε αποτυχία να αντιμετωπισθεί η δυσκοιλιότητα με τις προηγούμενες οδηγίες. Τέλος 
υπόθετα ή υποκλυσμοί χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται γρήγορη ανταπόκριση, στο αρχικό τμήμα του παχέος 
εντέρου (ορθοσιγμοειδές). Ο γιατρός σας είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει το είδος του καθαρτικού, τη 
δοσολογία του και τη χρονική διάρκεια χορήγησής του, όταν αποτύχουν όλα τα προαναφερόμενα μέτρα. 

ANTIMΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Η ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ : Η αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας 
χειρουργικά είναι σπανιότατη. Ασθενείς μη ανταποκρινόμενοι σε κανένα μη χειρουργικό θεραπευτικό μέτρο και 
μετά από επίμονο και διεξοδικό έλεγχο της αιτίας της δυσκοιλιότητας πρέπει να καταλήγουν στη χειρουργική 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :    
Διαγνωστικά κριτήρια, Ρώμης ΙΙ, για την ιδιοπαθή λειτουργική δυσκοιλιότητα. 

Για χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων, όχι απαραίτητα συνεχόμενων, εντός του τελευταίου έτους να παρατηρούνται 
δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω : 

1. Αφόδευση με σύσφιγξη σε > ¼ των κενώσεων. 
2. Σκύβαλα ή σκληρής σύστασης κόπρανα σε > ¼ των κενώσεων. 
3. Αίσθημα ατελούς κένωσης σε > ¼ των κενώσεων. 
4. Αίσθημα ορθοπρωκτικής απόφραξης σε > ¼ των κενώσεων. 
5. Χειρισμοί διευκόλυνσης για κένωση (χρήση δακτύλου) σε > ¼ των κενώσεων. 
6. Λιγότερες από τρείς κενώσεις την εβδομάδα. 

Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΥΣΜΩΝ. 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Αιτίες δυσκοιλιότητας 

Α. “Πρωτοπαθής” δυσκοιλιότητα 

1. Λειτουργικές εντερικές διαταραχές (σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου). 
2. Αγαγγλιονική νόσος (ν. Hirschsprung, ν. Chagas). 
3. Ιδιοπαθής ή λειτουργική (κινητική) δυσκοιλιότητα (μυοπάθεια ή νευροπάθεια). 
4. Αποφρακτική λειτουργική δυσκοιλιότητα (ανωμαλίες ορθοπρωκτικής περιοχής). 

Β. Δευτεροπαθής δυσκοιλιότητα 

1. Εντερικά μηχανικά ή αποφρακτικά ή οργανικά αίτια (όγκοι, στενώσεις, συστροφή, εκκολπωμάτωση, 
ορθοπρωκτική νόσος Crohn). 
2. Εξωεντερικά αίτια : 
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στην Υγεία του Οργανισμού66”, του ιατρού Dr.Γεωργιάδης Γεώργιος M.D.Ph.

Αιτίες καρκινογένεσης , αυτοάνοσων ασθενειών , αλλεργιών ……

Ι) Συστηματικές παθήσεις (υποθυρεοειδισμός ,σακχαρώδης διαβήτης, υπερασβεστιαιμία, πορφυρία, νεφρική 
ανεπάρκεια). 
ΙΙ) Νευρολογικές παθήσεις (ν. Parkinson, σκλήρυνση κατά πλάκας, βλάβη εγκεφαλική ή νωτιαίου μυελού, 
αυτόνομη νευροπάθεια, βλάβες σπονδυλικής στήλης). 
ΙΙΙ) Ψυχικές διαταραχές (νευρογενής ανορεξία, κατάθλιψη, ψυχώσεις, σεξουαλική κακοποιήση). 
ΙV) Φαρμακευτικά αίτια (σίδηρος, αντιόξινα με αργίλιο, αντικαταθλιπτικά, μείζονα αναλγητικά, αντιχολινεργικά, 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αντιυπερτασικά και καρδιολογικά φάρμακα). 
V) Ανεπαρκής δίαιτα (ελάχιστες φυτικές ίνες, ελάχιστη τροφή). 
VI) Κύηση 
VII) Ακινητοποίηση ασθενών. 
VIII) Επαναλαμβανόμενη καταστολή της έπειξης για κένωση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες 

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΙΝΕΣ , g/100g 

Σιτάρι 41,2 
Σίκαλη 14,9 
Δαμάσκηνο 11,9 
Σταφίδα 8,7 
Βερύκοκκο 8,1 
Χουρμάς 7,6 
Πίτουρο 6,3 
Σιταρένιο ψωμί 5,7 
Βατόμουρο 5,1 
Μπιζέλι 4,5 
Σπανάκι 4,0 
Καρότο 3,5 
Μπρόκολο 2,8 
Αχλάδι 2,8 
Σόγια 2,6 
Μανιτάρια 2,5 

64 Από το Δυσκοιλιότητα και προβιοτικά του Νικ. Καφετζόπουλου στο 
http://www.nutribase.gr/articles/clinicalarticles/118-2013-04-29-08-48-18.html

Τι είναι τα προβιοτικά;
Στον εντερικό μας σωλήνα υπάρχει μία τεράστια σειρά βακτηριακών ειδών, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην 

άμυνα του οργανισμού και διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου. Τα προβιοτικά είναι «φιλικά» βακτήρια 
παρόμοια με αυτά που φυσιολογικά κατοικούν στο γαστρεντερικό σύστημα, τα όποια όταν χορηγηθούν σε επαρκείς 
ποσότητες, επιφέρουν ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό. Τα βακτηριακά γένη που χρησιμοποιούνται κυρίως 
ως προβιοτικά είναι τα Lactobacillus και Bifidobacterium. Τα προβιοτικά συναντώνται σε ζυμωμένα γαλακτοκομικά 
προϊόντα και διατίθενται επιπλέον σε μορφή συμπληρωμάτων (προϊόντα ειδικής διατροφής).

Πώς βοηθούν στη δυσκοιλιότητα;
Οι πρώτες παρατηρήσεις για την ωφέλιμη δράση των προβιοτικών στη λειτουργία του εντέρου, ήλθαν στο φως μέσα 

από έρευνες που αφορούσαν σε πάσχοντες από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ή σπαστική κολίτιδα), στους 
οποίους βρέθηκε, ότι η συστηματική χορήγηση προβιοτικών βελτίωνε τις εναλλαγές στην κινητικότητα του εντέρου 
(δυσκοιλιότητα ή/ και διάρροια). Έκτοτε, πολυάριθμες έρευνες καταδεικνύουν ότι τα προβιοτικά, μπορούν να 
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Ηπατική Εγκεφαλοπάθεια
Περιστατικά της 23/6/2013 και 9/12/2013.
(αναφορά στο θέμα και τον κίνδυνό του είχε κάνει ο Τασόπουλος τον Μάιο του 2012, στην 
επίσκεψη που είχαμε κάνειι)
η.ε.: πλεονάζουσα αμμωνία
Θεωρία περί πρωτεϊνών
Καλό προφανώς είναι το νερό. Εν γένει πρέπει να δίνονται ηλεκτρολύτες (ακόμη coca cola, 
αναψυκτικά, τσάγια κλπ, κλπ) (άλλως και σε μεγάλη ανάγκη ορός).
Πρόβλημα τα διουρητικά
Πρόβλημα η μείωση της μυικής μάζας
Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση (“βράζει το κεφάλι μου”23/6/13).
Περιστατικό της 23/6/13: (76 kgr) πλήρης αδυναμία, ανισσοροπία, σύγχυση μερική
Adarax: ας αποφεύγεται όσο δεν είναι αναγκαίο
Stylnox: (υπνωτικό) ηρεμιστικά κλπ: ΟΧΙ (μπορεί να δημιούργησε το πρόβλημα)
Λευκώματα: όχι πολλά (άρα αυγό κάθε 2 ημέρες)
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
•Rifacol67 (1κουτί 2+2+2)
•Importal (2 ημέρες;),
•Όχι πρωτείνες
•Όχι διουρητικά
Στο περιστατικό του Ιουνίου η θεραπεία δόθηκε για λιγότερο από εβδομάδα.
Περιστατικό Δεκεμβρίου: από οδηγίες Μακαρώνα. Το Rifacol για 15 ημέρες68. Για αναφορές 

συμβάλουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας ανεξαρτήτου αιτιολογίας.
Για παράδειγμα, από μελέτες που αφορούν στα βακτηριακά γένη Lactobacillus και Bifidobacterium, φαίνεται ότι, η 

χορήγηση προβιοτικών στους ενήλικες βελτιώνει τόσο τη συχνότητα της αφόδευσης, όσο και την υφή των 
κοπράνων. Αντιστοίχως, στα παιδιά, φαίνεται ότι περιορίζεται η αφόδευση σκληρών κοπράνων, γεγονός που 
διευκολύνει τις κενώσεις. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα που αφορούν σε εγκύους, καθώς, όπως βρέθηκε σε 
σχετική μελέτη, η χρήση προβιοτικών αύξησε τον αριθμό των κενώσεων ανά εβδομάδα, ανακούφισε από τις 
επίπονες κενώσεις και βελτίωσε σημαντικά το αίσθημα φουσκώματος και ατελούς κένωσης.

Ο μηχανισμός δράσης των προβιοτικών για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, δεν είναι πλήρως κατανοητός. 
Πιθανώς, η ευεργετική τους δράση έγκειται στο γεγονός ότι η υπάρξη προβιοτικών στον εντερικό αυλό, διατηρεί 
χαμηλό το pH του εντέρου. Αυτό οφείλεται στην παραγωγή από τα βακτήρια, λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου, 
όπως το βουτυρικό οξύ, το προπιονικό οξύ και το γαλακτικό οξύ. Το χαμηλό pH αυξάνει την περισταλτικότητα του 
εντέρου και μειώνει τον χρόνο κένωσης αυτού.

Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά και στα πρεβιοτικά, τα οποία ενισχύουν την ωφέλιμη δράση των προβιοτικών. 
Ως πρεβιοτικά χαρακτηρίζονται τα άπεπτα συστατικά των τροφών (διαιτητικές ίνες), τα οποία ενεργοποιούν 
επιλεκτικά την ανάπτυξη ή/και την δραστηριότητα των προβιοτικών, καθώς αποτελούν πηγή ενέργειας για τη 
μικροχλωρίδα του εντέρου. Τα μόνα πρεβιοτικά για τα οποία υπάρχει επαρκής πληροφόρηση είναι οι φρουκτάνες, 
όπως η ινουλίνη, η ενζυματικά υδρολυμένη ινουλίνη ή ολιγοφρουκτόζη και οι συνθετικοί φρουκτοολιγοσακχαρίτες. 
Οι κυριότερες διατροφικές πηγές αυτών των ολιγοσακχαριτών είναι το σιτάρι, τα κρεμμύδια, οι μπανάνες, το 
σκόρδο και τα πράσα.

Συμπερασματικά…
Τα προβιοτικά αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας. Επειδή, όμως, το «προλαμβάνειν» 

είναι προτιμότερο του «θεραπεύειν», τα προβιοτικά μπορούν να αποτελέσουν συνάμα και ένα χρήσιμο εργαλείο 
αποτροπής πολλών διαταραχών του πεπτικού.

65 http://www.medscape.com/viewarticle/803453  

66 http://www.iathiein.gr/print.php?id=1171479078&archive  =

67 http://www.sfee.gr/files/medicine/S_RIF_CTAB_GRA_01_4-9-2001.pdf  
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
68 Οι πληροφορίες για το φάρμακο συνιστούν για την εγκεφαλοπάθεια μέχρι 7 ημέρες.Σε αναφορά για την σπαστική 
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μακροχρόνιας χρήσης (για 10 ημέρες κάθε μήνα ή μέχρι και 2 ή 3 έτη, πιθανά και μετά από 
μεταμόσχευση) βλ.http://www.dailystrength.org/c/Cirrhosis/forum/11635737-question-regarding-
xifaxinrifacol
Πρόκληση: από υπνωτικό; (για πρώτο περιστατικό), γαστρενετερίτιδα; (για 2ο), εν γένει κάποιος 
απορρυθμιστικός παράγων.
Για πρόληψη: γίνεται η σκέψη χορήγησης βιταμίνης Ε και Ω3 στηριζόμενος στην ακόλουθη 
σχετική βιβλιογραφία: Μη αλκοολική Στεατοηπατίτιδα, Βλέπε Λιπώδες Ήπαρ, Βασιλειάδης 
Θεμιστοκλής – pdf όπου ενδείκνυνται μάλλον Ω3, βιταμίνη Ε, Urso, ελάτωση βάρους, άσκηση.

Ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια.
Βλ. σε ομώνυμο αρχείο σε φάκ. Μπαμπάς.

Κράμπες
Τζίντζερ και άνηθος69

Πρήξιμο στα πόδια
• Βλέπε το “πρήξιμο στα  πόδια”, στο φάκελο “Μπαμπάς”

• Πολεμήστε την κατακράτηση υγρών με τις κατάλληλες τροφές, στην υποσημείωση70 από το 

κολίτιδα αναφέρερεαι ότι το φάρμακο (που βεβαίως είναι αντιβιοτικό) δεν πρέπει να λαμβάνεται πέραν των 15 
ημερών (βλ. http://www.dr-karousos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1349:-rifacol-
&catid=34:2010-11-24-14-56-57&Itemid=812)

69 Άνηθος-Θεραπευτικές Ιδιότητες
Ο άνηθος ενισχύει την πέψη και αποτρέπει το σχηματισμό αερίων (στην περίπτωσή μας υπάρχουν έντονοι 

γουργουρισμοί ή τουλάχιστον υπήρχαν επί μακρόν) στον πεπτικό σωλήνα. 
Τρόποι χρήσης
 Για την ατονία, την παχυσαρκία και τις κράμπες παρασκευάστε έγχυμα απο τους σπόρους του φυτού βάζοντας 5-10 γρ. 

σε 1 λίτρο νερού και πίνετε 1 φλυτζάνι του τσαγιού την ημέρα. 
http://www.giatrosofia.com/%CE%B2%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1/%CE%86%CE%BD%CE

%B7%CE%B8%CE%BF%CF%82_%2811%29

70 Πολεμήστε την κατακράτηση υγρών με τις κατάλληλες τροφές
Αν ανησυχείτε για την κατακράτηση υγρών και το βάρος του νερού στον οργανισμό σας, θα πρέπει να υιοθετήσετε την 

κατάλληλη διατροφή που θα βοηθήσει στο να χάσετε τις ανεπιθύμητες ποσότητες νερού από το σώμα σας.
Υπάρχουν πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα που καταπολεμούν την κατακράτηση υγρών, αλλά γιατί να τα 

προτιμήσετε, όταν υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία φυσικών τροφίμων που μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά, χωρίς 
καμία παρενέργεια;

Τα διουρητικά μπορεί να καταπολεμήσουν πολλά προβλήματα, όπως το οίδημα, την καρδιακή ανεπάρκεια και τις 
πέτρες στα νεφρά. Επίσης, δε βοηθούν μόνο στην απώλεια βάρους, αλλά και στην αποτοξίνωση του οργανισμού.

Τα φάρμακα στερούν από τον οργανισμό μας, σημαντικά μεταλλικά στοιχεία τα οποία αποβάλλονται μαζί με τα ούρα. 
Αντίθετα, τα φυσικά διουρητικά, προσφέρουν στο σώμα επιπλέον ανόργανα στοιχεία που αντισταθμίζουν την 
πιθανή απώλεια.

Μερικά φυσικά τρόφιμα που θα  βοηθήσουν στην απώλεια υγρών:
Καρπούζι: το καρπούζι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει το υπερβολικό 

νερό του. Είναι σίγουρα μια καλή επιλογή που δεν αφυδατώνει, όπως τα φάρμακα, αλλά απομακρύνει τα περιττά 
υγρά του οργανισμού.

Ντομάτες: οι ντομάτες λειτουργούν όπως και τα καρπούζια. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό, κάνει τα νεφρά να 
απελευθερώνουν περισσότερα υγρά και αυτό επιτρέπει στο σώμα να καθαρίζει τις βλαβερές τοξίνες γρήγορα. 
Ωστόσο, αν πάσχετε από οποιοδήποτε πρόβλημα στα νεφρά, όπως οι πέτρες, τότε θα πρέπει να τις αποφύγετε, 
καθώς το οξαλικό οξύ που περιέχουν οι σπόροι της ντομάτας μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Επίσης, επειδή 
οι ντομάτες είναι πλούσιες σε κάλιο, θα πρέπει να αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από ασθένειες των 
νεφρών.

Αγγούρι: το αγγούρι δεν έχει μόνο υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αλλά είναι επίσης εμπλουτισμένο με ανόργανα 
στοιχεία όπως το θείο και το πυρίτιο. Αυτές οι ουσίες κάνουν τα νεφρά να εκκρίνουν ουρικό οξύ αποτελεσματικά. 
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Τα Διουρητικά στην αντιμετώπιση των Οιδημάτων 
Κώστας Μαυροματίδης 
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτινής 
Εισαγωγή
Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντώνται σε κάθε οιδηματικό ασθενή είναι : α) Πότε πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ένα οίδημα; β) Ποιες μπορεί να  είναι οι συνέπειες της αφαίρεσης του ύδατος; και 
γ) Πόσο γρήγορα πρέπει να αφαιρείται το πλεόνασμα του ύδατος;

1. Πότε πρέπει να αντιμετωπίζεται το οίδημα : Είναι γνωστό ότι μόνο το πνευμονικό οίδημα 
απειλεί τη ζωή και για το λόγο αυτό χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Αντίθετα σε άλλες 
οιδηματικές καταστάσεις το ύδωρ μπορεί να αφαιρεθεί σταδιακά, αφού δεν υπάρχει κανένας 
άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του ασθενή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε ιδιαίτερα 
μάλιστα σε κιρρωτικούς ασθενείς, όπου η υποκαλιαιμία, η μεταβολική αλκάλωση (1) και η ταχεία 
αφαίρεση του ύδατος που επιτυγχάνονται με τα διουρητικά, μπορεί να οδηγήσουν στο ηπατικό 
κώμα ή και στο ηπατονεφρικό σύνδρομο  . 

2. Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της αφαίρεσης του ύδατος: Είναι γνωστό ότι σε κίρρωση 
του ήπατος ή σε καρδιακή ανεπάρκεια, η κατακράτηση του νατρίου και του ύδατος συμβαίνει 
αντιρροπιστικά για να αυξηθεί ο δραστικός όγκος κυκλοφορίας (ΔΟΚ), που μειώθηκε λ.χ. από τη 
δράση των διουρητικών (2). Έτσι ανάλογα με το ρυθμό απώλειας των υγρών, μειώνεται και η 
φλεβική επαναφορά αίματος στην καρδιά. Ειδικότερα η μείωση πλήρωσης της αριστεράς κοιλίας 
(μείωση της τελοδιαστολικής πίεσης πληρώσεως), οδηγεί σε μείωση του όγκου παλμού, με πιθανή 

Κάνει επίσης καλό σε όσους πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα.
Μαρούλι: αυτή η τροφή δεν αποτελεί μόνο ένα καλό συστατικό για σαλάτες, αλλά επίσης έχει υψηλή περιεκτικότητα 

νερού, που βοηθά τη διαδικασία της ούρησης. Περιέχει μέταλλα όπως το σίδηρο και το μαγνήσιο.
Πράσινο τσάι: στην παραδοσιακή κινεζική όσο και ινδική ιατρική, το πράσινο τσάι έχει χρησιμοποιηθεί ως τονωτικό 

διουρητικό. Τα υψηλά επίπεδα καφεΐνης στο πράσινο τσάι, είναι υπεύθυνα για τις διουρητικές του ιδιότητες. 
Συστήνεται να πίνετε μερικά φλιτζάνια καθημερινά.

Τα cranberries (κράνα) είναι μικρά, κόκκινα φρούτα με πλούσια περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β και βιταμίνη και ο 
χυμός τους είναι ένα αποτελεσματικό διουρητικό που μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του οιδήματος. 
Διατηρούν το επίπεδο pH των ούρων, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι θεραπεύουν τις λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος στις γυναίκες. Είναι ένα από τα πιο γρήγορα φυσικά διουρητικά.

Το πλιγούρι βρώμης είναι ιδανική τροφή για πρωινό. Περιέχει μια φυσική ένωση που ονομάζεται διοξείδιο του 
πυριτίου που εκτελεί καθήκοντα διουρητικού για το ανθρώπινο σώμα.

Μαϊντανός: έχει ήπιες διουρητικές ιδιότητες, αλλά βοηθάει στο καθάρισμα των νεφρών από τις τοξίνες. Αποτελεί ένα 
νόστιμο συμπλήρωμα για πολλά πιάτα.

Σπαράγγια: Το χημικό ασπαραγίνη, που βρίσκεται στα σπαράγγια, είναι ένα αλκαλοειδές που παρακινεί τη λειτουργία 
των νεφρών και βελτιώνει την κυκλοφορική διαδικασία του οργανισμού.

Μάραθος: πρόκειται για ένα αρωματικό και γευστικό φυτό που συμπληρώνει αρκετά φαγητά. Επίσης χρησιμοποιείται 
για την απομάκρυνση των αποβλήτων από το σώμα.

Τεύτλα: είναι ένα ισχυρό διουρητικό που βελτιώνει τις λειτουργίες του ήπατος και των νεφρών. Περιέχει σίδηρο που 
καθαρίζει τα αιμοσφαίρια από τις λιπαρές καταθέσεις.

Λαχανάκια Βρυξελλών: βοηθούν στην τόνωση των νεφρών και του παγκρέατος, αλλά και στο καλύτερο καθάρισμα 
των κυττάρων.

Χρένο (horse radish): είναι μια ρίζα που περιέχει μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C και είναι γνωστό για τις διουρητικές 
του ιδιότητες.

Μπορούμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε την κατακράτηση υγρών από τον οργανισμό μας, με την κατανάλωση των 
παραπάνω φυσικών διουρητικών. Έτσι, δε θα λύσουμε μόνο προβλήματα με τα κιλά μας, αλλά θα βοηθήσουμε 
παράλληλα τον οργανισμό μας να αποτοξινωθεί. Αν και τα φυσικά διουρητικά δεν έχουν παρενέργειες, θα πρέπει 
ωστόσο να τα καταναλώνουμε με μέτρο.

Πηγή: http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/3228
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κατάληξη τη μείωση της καρδιακής παροχής και της άρδευσης των ιστών (συνήθως σε ασθενείς με 
σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια), οπότε μπορεί να οδηγηθεί ο ασθενής σε προνεφρική αζωθαιμία ή 
και οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ), σε ισχαιμικά επεισόδια (από το ΚΝΣ ή την καρδία) κ.ά.. 
Κατόπιν όλων αυτών αυξάνεται η έκκριση των "υποογκαιμικών ορμονών", δηλαδή της ρενίνης, της 
νορεπινεφρίνης και της ADH, στους περισσότερους από τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή 
κίρρωση του ήπατος. Βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι περισσότεροι από αυτούς 
ωφελούνται από τη σωστή και λογική χρήση των διουρητικών, αφού στην καρδιακή ανεπάρκεια 
βελτιώνεται η καρδιακή παροχή (αυξάνεται περίπου κατά 20%), όπως επίσης και οι κλινικές της 
εκδηλώσεις.

Πόσο γρήγορα πρέπει να αφαιρείται το ύδωρ του οιδήματος : Όταν χορηγούνται διουρητικά, το 
ύδωρ που χάνεται προέρχεται αρχικά από το πλάσμα. Αυτό προκαλεί μείωση της φλεβικής και 
συνεπώς και της υδραυλικής πίεσης στα τριχοειδή, γεγονός που βοηθά στην αποκατάσταση του 
όγκου του πλάσματος, διαμέσου κινητοποίησης του ύδατος του διαμέσου χώρου (οιδήματος) προς 
τον αγγειακό (η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτό ποικίλλει). Σε ασθενείς με γενικευμένο 
οίδημα λόγω καρδιακής ανεπάρκειας ή νεφρωσικού συνδρόμου, το ύδωρ μπορεί να μετακινηθεί 
γρήγορα (2-3 λίτρα μέσα σε 24 ώρες). Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος και 
ασκίτη (όχι αυτοί με περιφερικό οίδημα), όπου το ύδωρ μπορεί να μετακινηθεί μόνο διαμέσου των 
περιτοναϊκών τριχοειδών. Έχει εκτιμηθεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η μέγιστη ποσότητα που 
μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια είναι 500-750 ml το 24ωρο (3), οπότε είναι προφανές στις 
περιπτώσεις που η διούρηση είναι εντονότερη, το ασκιτικό υγρό αδυνατεί να αποκαταστήσει 
γρήγορα τη μείωση του πλάσματος, με αποτέλεσμα την αζωθαιμία και πιθανά την εμφάνιση 
ηπατονεφρικού συνδρόμου. Για το λόγο αυτό σε τέτοιους ασθενείς πρέπει τα διουρητικά να 
χρησιμοποιούνται με προσοχή και να μη λησμονείται ότι αυτοί πρέπει καθημερινά να 
ζυγίζονται, να προσδιορίζεται η αρτηριακή τους πίεση και να εκτιμάται η νεφρική τους λειτουργία, 
έτσι ώστε να τροποποιείται η δόση τους και η πρόσληψη του άλατος, με στόχο ένα επιθυμητό 
ενδαγγειακό όγκο υγρών και μία επιθυμητή κατάσταση εξωκυττάριου χώρου.

Για την εκτίμηση της κατάστασης του ενδαγγειακού όγκου σημαντική βοήθεια παρέχουν και τα 
επίπεδα της ουρίας και κρεατινίνης του ορού. Αυτά αποτελούν δείκτες του βαθμού μείωσης των 
υγρών του οργανισμού (αφυδάτωσης), αφού παρέχουν πληροφορίες για την ιστική αιμάτωση και 
γενικά τον ΔΟΚ. Όταν λοιπόν οι παράμετροι αυτές παραμένουν σταθερές μπορεί να υποτεθεί ότι τα 
διουρητικά δεν οδήγησαν σε σημαντική μείωση της αιμάτωσης των νεφρών και άρα και των άλλων 
οργάνων. Αντίθετα η σημαντική αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης του ορού υποδηλώνουν ότι 
δεν πρέπει να συνεχιστεί η παραπέρα μείωση του ύδατος του οργανισμού και ότι πρέπει να 
εφαρμοστούν άλλα θεραπευτικά μέτρα (λ.χ. αγγειοδιασταλτικά ή ινότροπα σε καρδιακή 
ανεπάρκεια).

Όσον αφορά στην έναρξη της διουρητικής αγωγής σε οιδηματικούς ασθενείς, ενδείκνυται μόνο 
όταν τα συντηρητικά μέσα, όπως ο περιορισμός πρόσληψης νατρίου και η κατάκλιση, αδυνατούν 
να κινητοποιήσουν το οίδημα. Άλλες βέβαια ενδείξεις τους είναι η παρουσία διαταραχών της 
αναπνευστικής λειτουργίας, η ανύψωση του διαφράγματος από το ασκιτικό υγρό και η μείωση της 
καρδιακής παροχής λόγω της υπερογκαιμίας. Αναφερόμενοι στη δράση των διουρητικών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι νατριούρηση μπορεί να συμβεί λόγω αναστολής της επαναρρόφησης του νατρίου σε 
κάθε τμήμα του σωληναρίου, ενώ νεφρική απώλεια ύδατος διαπιστώνεται, όταν κάποιος 
διουρητικός παράγοντας παρεμβαίνει στη δράση της αντιδιουρητικής ορμόνης.

Καρδιακή ανεπάρκεια
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βλέπε στην υποσημείωση71

Κίρρωση ήπατος

Η θεραπεία του οιδήματος σε κίρρωση του ήπατος ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου. 
Έτσι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική βλάβη, συνήθως αποβάλλουν τουλάχιστον 40 mEq 
νατρίου το 24ωρο και διατηρούν φυσιολογικό το νάτριο του ορού τους. Στην κατάσταση αυτή το 
ισοζύγιο του ύδατος μπορεί να επιτευχθεί με άναλο δίαιτα (<50 mEq νατρίου το 24ωρο) και 
κατάκλιση (σε κιρρωτικούς όπως και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κατά την κατάκλιση 
μεγιστοποιείται η ιστική αιμάτωση, οπότε αυξάνεται η ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης και η 
αποβολή του νατρίου, με ή χωρίς χρήση διουρητικών). 

71 Σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας η θεραπεία πρέπει να στοχεύει στη βασική καρδιακή νόσο και στον 
μηχανισμό που ευθύνεται για το σχηματισμό του οιδήματος. Επί παρουσίας λοιπόν περιφερικού οιδήματος 
επιβάλλεται ο περιορισμός της πρόσληψης νατρίου (επιτρέπονται από 3-5 γραμμάρια άλατος την ημέρα). Βέβαια σε 
σοβαρή μείωση της πρόσληψης νατρίου επιβάλλεται και η μείωση της προσλαμβανόμενης ποσότητας ύδατος για να 
αποφεύγεται έτσι η πρόκληση υπονατριαιμίας. Η όρθια στάση του σώματος και η άσκηση μειώνουν την φλεβική 
επαναφορά αίματος και ενισχύουν την αγγειοσύσπαση και την κατακράτηση νατρίου στους νεφρούς, ενώ αντίθετα 
η κατάκλιση αυξάνει την επαναφορά αίματος στην καρδιά και ενισχύει έτσι τους νατριουρητικούς μηχανισμούς, 
όπως επίσης καταστέλλει και το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης.

Τα διουρητικά της αγκύλης έχουν το πλεονέκτημα ότι μειώνουν απ΄ ευθείας την περίσσεια ύδατος (δεν αποκαθιστούν 
την καρδιακή λειτουργία), ενώ συνοδεύεται η χρήση τους από πολλές ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, 
υπομαγνησιαιμία), εκ των οποίων η πρώτη σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα αιφνίδιων θανάτων (4), όπως επίσης 
και από μεταβολική αλκάλωση. Ακόμη δεν πρέπει να λησμονείται ότι αυτά μπορεί να επιδεινώσουν την καρδιακή 
λειτουργία (όταν μειώσουν σημαντικά το προφορτίο) (5), αν και συνήθως με την αφαίρεση ακόμη και δύο μόνο 
λίτρων υγρών, μειώνεται το μέγεθος της καρδιάς και βελτιώνεται η λειτουργία της, σύμφωνα με το νόμο του Franck 
Starling (6). 

Όμως σε ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να διαπιστωθεί αντίσταση στη δράση των 
διουρητικών της αγκύλης, ακόμη και όταν αυτά χορηγούνται σε μεγάλες δόσεις και η νεφρική λειτουργία είναι 
φυσιολογική (7). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά τη δράση τους στο ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και 
την μη επαναρρόφηση σημαντική ποσότητας Na+, Cl- και ύδατος, οι νεφροί αντιρροπιστικά (λόγω μείωσης του 
ΔΟΚ) επαναρροφούν άπληστα νάτριο και ύδωρ, σε απώτερα σημεία των σωληναρίων, προφανώς λόγω της 
δράσεως των "υποογκαιμικών ορμονών", με αποτέλεσμα να χάνεται το διουρητικό αποτέλεσμα. Το φαινόμενο αυτό 
αντιμετωπίζεται με αύξηση των δόσεων του διουρητικού/χορήγηση ή με συνεχή έγχυσή του και όχι με αύξηση της 
συχνότητας χορήγησής τους ανά 24ωρο. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να δοκιμαστεί επίσης συνδυασμός 
διουρητικών της αγκύλης με θειαζίδες, αφού αναστέλλεται έτσι η επαναρρόφηση του νατρίου σε περισσότερα 
σημεία (8). Όμως και πάλι μπορεί να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα (πιθανά λόγω έντονης δράσης της 
αλδοστερόνης που ασκείται σε απώτερο σημείο του σωληναρίου), εξ αιτίας του  δευτεροπαθή 
υπεραλδοστερονισμού που υπάρχει στις περιπτώσεις αυτές (9). Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με ταυτόχρονη 
χορήγηση του διουρητικού της αγκύλης με σπειρονολακτόνη (12.5-75 mg/24ωρο) (10). Η χρήση της τελευταίας 
σχετίζεται με μείωση της θνησιμότητας των ασθενών αυτών, πιθανά λόγω βελτίωσης των επιπέδων του καλίου του 
ορού, τα οποία μειώνονται από τη δράση των διουρητικών της αγκύλης, γεγονός που πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν (4). Τέλος σε ορισμένες περιπτώσεις με έντονο περιφερικό οίδημα, τα διουρητικά της αγκύλης δεν 
απορροφώνται από τον βλεννογόνο του στομάχου (από τα 160-240 mg λιγότερο από το 50% απορροφάται και δρα), 
γι' αυτό και πρέπει να χορηγούνται σε μεγαλύτερες δόσεις ή καλύτερα πρέπει να δίδονται ενδοφλέβια (11).

Όσον αφορά στο οίδημα που διαπιστώνεται σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, ασθενών με χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, διαφέρει από αυτό άλλων μορφών καρδιακής ανεπάρκειας. Σ' αυτό η καρδιακή παροχή είναι 
φυσιολογική, όπως και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης, τόσο σε ηρεμία, όσο και σε άσκηση. Επειδή όμως το 
οίδημα των ασθενών αυτών διαπιστώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε όσους έχουν υπερκαπνία, φαίνεται ότι η υψηλή 
PaCO2 μάλλον και όχι η καρδιακή δυσλειτουργία, ευθύνεται για την κατακράτηση του νατρίου. Η υπερκαπνία 
(αναπνευστική οξέωση) εξ άλλου συνοδεύεται από αυξημένη επαναρρόφηση διττανθρακικών (μεταβολική 
αλκάλωση) στα εγγύς σωληνάρια (που στοχεύουν στην αποκατάσταση του pH), η οποία συμβαίνει μαζί με 
αυξημένη ανταλλαγή Η+ με Νa+ (επαναρρόφηση Νa+), όπου το τελευταίο ευθύνεται για την δημιουργία του 
οιδήματος. Η θεραπεία του οιδήματος αυτού συνίσταται στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, αν υπάρχουν 
βέβαια τέτοια περιθώρια και στη χρήση διουρητικών (προσοχή στη μεταβολική αλκάλωση που προκαλούν, αφού η 
αύξηση του εξωκυττάριου pH καταστέλλει τον κυψελιδικό αερισμό). Αποτελεσματικοί είναι και οι αναστολείς της 
καρβονικής ανυδράσης (ακεταζολαμίδη), διότι αποβάλλουν νάτριο και διττανθρακικά και με τον τρόπο αυτό 
αποκαθιστούν τόσο την αλκάλωση, όσο και την υπερφόρτωση της κυκλοφορίας.
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Ωστόσο οι περισσότεροι κιρρωτικοί ασθενείς φαίνεται να χρειάζονται διουρητικά, από τη δράση 
των οποίων έχει ιδιαίτερη σημασία ο ρυθμός απώλειας των υγρών. Έτσι με τη χρήση τους και την 
επακόλουθη αποβολή ύδατος, κινητοποιείται το οίδημα (για να αποκατασταθεί ο όγκος του 
πλάσματος που μειώθηκε), όμως η αποβαλλόμενη ποσότητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500-750 
ml/24ωρο (3), επειδή η επιθετικότερη διούρηση μπορεί να οδηγήσει σε υποογκαιμία και αζωθαιμία 
(τονίζεται ότι δε χρειάζεται έντονη διούρηση όταν δεν υπάρχει ασκίτης υπό τάση).
Όμως συχνά σε κιρρωτικούς ασθενείς συμβαίνει να υπάρχει αντίσταση στη δράση της 
φουροσεμίδης, αφού περίπου μόνο οι μισοί απαντούν στις συνήθεις δόσεις της και το 90% στις 
μέγιστες. Ωστόσο πριν θεωρηθεί ότι υπάρχει αντίσταση στη δράση των διουρητικών αυτών, πρέπει 
να εκτιμάται αν υπάρχει συμμόρφωση του ασθενούς με τη δίαιτα χωρίς αλάτι, με μέτρηση του 
νατρίου των ούρων 24ώρου (πρέπει να είναι κατώτερο από 100 mEq) (12). Σ' αυτούς λοιπόν που 
έχουν πραγματική αντίσταση στη δράση των διουρητικών, η οποία οφείλεται σε αυξημένη 
επαναρρόφηση νατρίου στα εγγύς σωληνάρια (λόγω δράσης της αγγειοτασίνης-II και της 
νορεπινεφρίνης) και στα αθροιστικά (λόγω έντονης δράσης της αλδοστερόνης) (12), η εξήγηση του 
φαινομένου βρίσκεται μάλλον στο βραδύ ρυθμό αποβολής του φαρμάκου στα ούρα. Ειδικότερα 
σημειώνεται ότι τα περισσότερα διουρητικά έχουν υψηλό βαθμό σύνδεσης με τα λευκώματα του ορού 
και για το λόγο αυτό η είσοδός τους στα ουροφόρα σωληνάρια γίνεται με έκκριση και όχι με 
σπειραματική διήθηση. Η υπολευκωματιναιμία λοιπόν που οδηγεί σε μείωση της σύνδεσης του  
φαρμάκου με τα λευκώματα, συμβάλλει ώστε μεγαλύτερη ποσότητά του να διαχέεται στο διάμεσο  
χώρο, οπότε στους νεφρούς φθάνει τελικά μικρότερη. Όμως στην κίρρωση του ήπατος η μείωση της 
έκκρισης των διουρητικών στα σωληνάρια οφείλεται και στην κατακράτηση των χολικών αλάτων, 
τα οποία δρουν ανταγωνιστικά με τα διουρητικά κατά τη διαδικασία έκκρισής τους ή και τοξικά. 
Αντίθετα η σπειρονολακτόνη είναι το μόνο διουρητικό που δεν χρειάζεται να περάσει στο 
σωληναριακό αυλό για να δράσει (διέρχεται από το πλάσμα στα σωληναριακά κύτταρα, όπου 
ανταγωνίζεται τη δράση της αλδοστερόνης), αν και σε πολλούς κιρρωτικούς ασθενείς δεν 
πετυχαίνεται επαρκής διούρηση, ακόμη και με 400 mg του φαρμάκου αυτού.
Η λευκωματίνη χρησιμοποιήθηκε σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος και οιδήματα, με στόχο την 
αύξηση του όγκου του πλάσματος και κατ' επέκταση του ΔΟΚ (είναι το μόριο με την ισχυρότερη 
ογκωτική δύναμη και τον μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής, σε σύγκριση με όλα τα τεχνητά μέσα 
που μπορούν να αυξήσουν τον όγκο του πλάσματος) (13) και βρέθηκε αποτελεσματική (14). Παρ' 
όλα όμως αυτά η χορήγησή της δεν πετυχαίνει πάντοτε την αναμενόμενη βελτίωση στην 
κυκλοφορία και στη νεφρική αιμάτωση, πιθανότατα λόγω της πολύ μεγάλης αγγειοδιαστολής που 
υπάρχει στη σπλαχνική κυκλοφορία των ασθενών αυτών (15). Έτσι αφού οι ωφέλειες από την 
εφαρμογή της λευκωματίνης στην κίρρωση του ήπατος είναι πολύ μικρές (16), σήμερα δεν 
υποστηρίζεται η χρήση της σε τέτοιες περιπτώσεις. Αντίθετα αυτή βρέθηκε ότι είναι 
αποτελεσματική στην προστασία της νεφρικής λειτουργίας, όταν εκτελείται παρακέντηση της 
κοιλιάς και παροχέτευση μεγάλων όγκων υγρών (ακόμη και του συνόλου του ασκιτικού υγρού) 
(17). Έχει ιδιαίτερη σημασία σε κιρρωτικούς ασθενείς να αποφεύγεται η πρόκληση υποκαλιαιμικής 
αλκάλωσης, αφού πολλοί από αυτούς εμφανίζουν τότε ηπατικό κώμα και βέβαια ανανήπτουν με 
χορήγηση KCI. Ειδικότερα η υποκαλιαιμία προκαλεί ηπατικό κώμα επειδή επιτείνει την παραγωγή 
αμμωνίας από τα νεφροσωληναριακά κύτταρα, με αποτέλεσμα οι ποσότητες αυτές να προστίθενται 
στα ήδη υψηλά επίπεδα που υπάρχουν στο αίμα, λόγω της ηπατικής ανεπάρκειας. Αυτή η δράση 
της υποκαλιαιμίας φαίνεται να συμβαίνει εξ αιτίας του ότι η ανταλλαγή (απομάκρυνση) στα 
σωληναριακά κύτταρα των K+ γίνεται με Η+, οπότε η ενδοκυττάρια οξέωση που προκαλείται 
αποτελεί πλέον τον ισχυρό διεγέρτη παραγωγής αμμωνίας. Το διουρητικό πρώτης εκλογής στη 
θεραπεία της υπερυδάτωσης (οιδήματα – ασκίτης) της κίρρωσης του ήπατος είναι η 
σπειρονολακτόνη     (18). Αυτή είναι αποτελεσματικότερη της φουροσεμίδης (19) και δεν προκαλεί 
υποκαλιαιμία, αν και έχει το μειονέκτημα ότι προκαλεί επώδυνη γυναικομαστία. Η καλύτερη 
απάντηση διαπιστώνεται με δόση 100 mg σπειρονολακτόνης μία φορά την ημέρα, αν και 
μπορεί αυτή να αυξηθεί μέχρι και τα 400 mg/ημέρα. Συχνά σε ασθενείς με βαριά ηπατική βλάβη 
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και σ' αυτούς με αυξημένη εγγύς σωληναριακή επαναρρόφηση νατρίου, όπου μειώνεται η 
προσφορά νατρίου στα σημεία δράσης της αλδοστερόνης, διαπιστώθηκε αντίσταση των 
σωληναριακών κυττάρων στη δράση της. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιείται 
συνδυασμός της σπειρονολακτόνης με φουροσεμίδη, οπότε η τελευταία μπορεί να δοθεί από το 
στόμα (40-240 mg/ημέρα) σε διαιρημένες δόσεις (20). 

Νεφρωσικό σύνδρομο

βλέπε στην υποσημείωση72

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ73

72 Κύριος στόχος της θεραπείας στο νεφρωσικό σύνδρομο με οιδήματα είναι η αντιμετώπιση της βασικής νεφρικής 
νόσου με κορτικοειδή ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπου αυτό είναι εφικτό. Όμως ο περιορισμός του νατρίου 
της τροφής, η περιοδική ανύψωση των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια της ημέρας και η σφικτή περίδεσή τους με 
ελαστικό επίδεσμο επίσης αυξάνει τη διούρηση, αφού έτσι αυξάνεται η φλεβική επιστροφή αίματος στην καρδιά, 
όπως επίσης αυξάνεται και ο ΔΟΚ. Τονίζεται ωστόσο ότι στο νεφρωσικό σύνδρομο όταν τα οιδήματα δεν είναι 
έντονα και δεν προκαλούν δυσφορία στον ασθενή, δεν χρειάζονται αντιμετώπιση με διουρητικά και ίσως ο 
περιορισμός μόνο του νατρίου της τροφής (50-70 mEq/24ωρο) είναι ικανός να τα περιορίσει.

Όταν αναμένονται τα αποτελέσματα της θεραπείας της βασικής νεφρικής νόσου σε ασθενείς με σημαντικού βαθμού 
οιδήματα μπορεί παράλληλα να χορηγούνται και διουρητικά της αγκύλης. Έτσι το γεγονός ότι συνήθως δεν υπάρχει 
στους ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο υποογκαιμία ευθύνεται για το ότι πολλοί από αυτούς απαντούν 
ικανοποιητικά στα διουρητικά αν και με μικρότερη νατριούρηση από την αναμενόμενη, παρά το ότι η νεφρική 
λειτουργία είναι φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική (21). Επισημαίνεται βέβαια ότι μπορεί να διαπιστωθεί 
αντίσταση στη δράση των διουρητικών, κυρίως σε ασθενείς με βαριά υπολευκωματιναιμία (λευκωματίνη ορού <2 
gr/dl) ή σε προχωρημένου βαθμού χρόνιας νεφρικής ανεπάρκεια (ΧΝΑ), με τρεις πιθανούς μηχανισμούς. Πρώτον 
εξ αιτίας της μειωμένης ποσότητας διουρητικού που φθάνει στον αυλό των σωληναρίων, όπου και δρουν, εξ αιτίας 
της υπολευκωματιναιμίας (22,23), δεύτερον εξ αιτίας του ότι πάνω από το 70% του φαρμάκου που φθάνει στα 
σωληνάρια για να δράσει, συνδέεται με τα λευκώματα που υπάρχουν εκεί και αδρανοποιείται (24,25), αν και 
νεώτερα δεδομένα δεν υποστηρίζουν την αιτία αυτή (26) και τρίτον εξ αιτίας μείωσης της ευαισθησίας των 
σωληναριακών κυττάρων στη δράση των διουρητικών. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού επιβάλλεται η 
χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων διουρητικών (80-120 mg φουροσεμίδης ενδοφλεβίως) (27) και μάλιστα σε 
διαιρημένες δόσεις (είναι προτιμότερες επειδή η ποσότητά τους που είναι συνδεδεμένη με τα λευκώματα,  έχει 
μικρότερη διάρκεια δράσης στους ασθενείς αυτούς έναντι των φυσιολογικών ατόμων, όπως επίσης προτιμότερη 
είναι και η χορήγησή τους από το στόμα, έναντι της ενδοφλέβιας οδού, επειδή η δράση της είναι ανάλογη με το 
εύρος της περιοχής που σχηματίζει η καμπύλη συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα και δεν επηρεάζεται από 
τις αιχμές συγκέντρωσής του). Σε όσους δεν απαντούν και στις δόσεις αυτές είναι απαραίτητο να προστίθεται και 
θειαζιδικό διουρητικό (28), έτσι ώστε να αναστέλλεται η επαναρρόφηση του νατρίου σε περισσότερα σημεία των 
σωληναρίων, γεγονός που επιτυγχάνεται και με συνδυασμό της φουροσεμίδης με σπειρονολακτόνη (έως και 400 mg 
την ημέρα). Όμως υπάρχουν ορισμένοι ασθενείς με σοβαρή υπολευκωματιναιμία που αντιστέκονται στην 
παραπάνω διουρητική αγωγή, οπότε στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να παρασκευασθεί μίγμα διουρητικού της 
αγκύλης (40-80 mg φουροσεμίδης) μαζί με λευκωματίνη (100 ml διαλύματος 20%) και να γίνει ενδοφλέβια έγχυσή 
του στον ασθενή, γεγονός που διαπιστώθηκε ότι οδηγεί σε αύξηση της αποβολής νατρίου και ύδατος δια των 
νεφρών (29), αν και άλλοι θεωρούν ότι η λευκωματίνη δεν έχει καμία επίδραση (25). Τέλος μπορεί να εφαρμοστεί 
και η χορήγηση μίγματος διουρητικών της αγκύλης με δεξτράνη (δεν δεσμεύει το διουρητικό στο σωληνάριο), που 
έχει επίσης καλά αποτελέσματα (30). Σημειώνεται ότι η έντονη διούρηση μπορεί να οδηγήσει σε αιμοσυμπύκνωση 
και επίταση της συχνότητας των θρομβωτικών επεισοδίων που είναι ήδη αυξημένα, όπως και να προκαλέσει ΟΝΑ 
λόγω υποογκαιμίας.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι παρά την ύπαρξη προβλημάτων στην αντιμετώπιση των οιδηματικών καταστάσεων, 
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που οδηγούν σε αύξηση της διούρησης και σε αποκατάσταση του ισοζυγίου του 
ύδατος και του νατρίου.
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και αποδίδουν τα μέγιστα στις καταστάσεις αυτές. Επιπλέον, οι νεφροί όπως διαπιστώθηκε 
πειραματικά, προσαρμόζουν την λειτουργία τους σε περιπτώσεις χρόνιας λήψης διουρητικών. Έτσι 
αρχικά τα τμήματα των σωληναρίων που βρίσκονται μετά το σημείο δράσης του διουρητικού, που 
λαμβάνει ένας ασθενής και προκαλεί αύξηση της αποβολής του NaCI, αυξάνουν την 
επαναρρόφηση του NaCI, επειδή αυξάνεται το φορτίο του που φθάνει στα σημεία αυτά. Δεύτερον, 
όταν η συγκέντρωση του διουρητικού στα σωληνάρια μειώνεται, αυτά αυξάνουν την 
επαναρρόφηση του NaCI, μέχρι να δοθεί η επόμενη δόση του. Τρίτον, η ικανότητα του διουρητικού 
να αυξήσει την αποβολή του NaCI μειώνεται με την πρόοδο του χρόνου, γεγονός που οφείλεται 
τόσο στην μείωση του όγκου υγρών του εξωκυττάριου χώρου, όσο και σε μεταβολές της δομής και 
λειτουργίας των σωληναρίων. Όλες οι παραπάνω αλλαγές αυξάνουν το ρυθμό της επαναρρόφησης 
του NaCI και με τον τρόπο αυτό αμβλύνουν την αποτελεσματικότητα των διουρητικών (1). Τέλος, 
όσον αφορά στους κιρρωτικούς ασθενείς είναι γνωστό ότι το 10% που έχει πραγματική αντίσταση 
στη δράση των διουρητικών, έχει έντονη ενεργοποίηση των νευροχημικών μηχανισμών, οι οποίοι 
προκαλούν στους νεφρούς αγγειοσύσπαση και αυξημένη επαναρρόφηση νατρίου στα εγγύς 
(επίδραση αγγειοτασίνης ΙΙ και νορεπινεφρίνης) και στα αθροιστικά σωληνάρια (επίδραση 
αλδοστερόνης). Μερικοί ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να εμφανίζουν 
αντίσταση στη δράση των διουρητικών, ακόμη και σε μεγάλες δόσεις, παρά την ύπαρξη 
φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας. Σημαντική αιτία για την αντίσταση αυτή, κυρίως στα 
διουρητικά της αγκύλης, είναι η αποκαλούμενη "rebound επίδραση" μετά από μία δόση 
διουρητικού, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσανάλογη αύξηση της επαναρρόφησης του νατρίου 
από τους νεφρούς μετά τη δράση του φαρμάκου (αντιμετωπίζεται με συχνότερη χορήγηση του 
διουρητικού της αγκύλης).
Για να χαρακτηρισθεί όμως ένα οίδημα ανθεκτικό στα διουρητικά είναι απαραίτητο να ελεγχθεί 
κατά πόσο ακολουθεί ο ασθενής τη δίαιτα περιορισμένης περιεκτικότητας σε αλάτι (προσδιορισμός 
νατρίου ούρων 24/ωρου). Στους κιρρωτικούς βέβαια ασθενείς το ανθεκτικό οίδημα και ο ασκίτης 
δεν απαντούν στη δίαιτα με περιορισμένο νάτριο και σε υψηλές δόσεις διουρητικών (400 mg 
σπειρονολακτόνης και 160 mg φουροσεμίδης), όταν βέβαια ο ασθενής δεν λαμβάνει μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από την ανάγκη όλο και 
μεγαλύτερης δόσεως διουρητικών, τα οποία όμως βοηθούν για λίγο και στη συνέχεια η απάντηση σ' 
αυτά εξασθενίζει με την πρόοδο του χρόνου. Όταν τέλος κάποιος κιρρωτικός ασθενής 
χαρακτηρισθεί ανθεκτικός στη δράση των διουρητικών, η κατάστασή του πρέπει να θεωρείται μη 
αναστρέψιμη, εκτός κι αν η βλάβη του ήπατος που ευθύνονταν για την μεταβολή αυτή ήταν 
αναστρέψιμη (λ.χ. αλκοολική κίρρωση). 

2. Αιτιοπαθογένεια ανθεκτικού οιδήματος στα διουρητικά και θεραπεία
Οι συχνότερες αιτίες αντίστασης στα διουρητικά είναι η μη ικανοποιητική αντιμετώπιση της 
πρωτοπαθούς νόσου, η υψηλή περιεκτικότητα της δίαιτας σε αλάτι, η μη συμμόρφωση του 
ασθενούς με τις οδηγίες του γιατρού και η μειωμένη απορρόφηση των διουρητικών φαρμάκων από 
το έντερο. Άλλες λιγότερο συχνές αιτίες περιλαμβάνουν την υποογκαιμία, κατά την οποία 
μειώνεται η διήθηση των διουρητικών και άρα και η πρόσβασή τους στον αυλό των σωληναρίων 
(όπου και δρουν) και την αύξηση της εγγύς σωληναριακής επαναρρόφησης των υγρών, εξ αιτίας 
της οποίας περιορίζεται η ποσότητα νατρίου και ύδατος που φθάνει στα άπω σωληνάρια (όπου 
δρουν και τα περισσότερα διουρητικά), ενώ παράλληλα η υποογκαιμία διεγείρει την έκκριση 
αλδοστερόνης (αυξάνει την επαναρρόφηση του νατρίου στα άπω σωληνάρια). Τέλος, ακόμη 
λιγότερο συχνές αιτίες αντίστασης στη δράση των διουρητικών είναι η ταυτόχρονη λήψη μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (μειώνουν τη νεφρική ροή αίματος), κορτικοειδών 
(κατακρατούν νάτριο) κ.ά.

2.1 Αυξημένη πρόσληψη νατρίου
Ο ασθενής που λαμβάνει διουρητικά και ταυτόχρονα προσλαμβάνει αυξημένες ποσότητες νατρίου 
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δια της τροφής, εμποδίζει την απώλεια ύδατος, ακόμη και όταν επιτυγχάνεται έντονη διούρηση (2). 
Ο περιορισμός του άλατος είναι πολύ σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση της καρδιακής 
ανεπάρκειας, διότι οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί της κατάστασης αυτής αυξάνουν την 
κατακράτηση νατρίου και ύδατος στους νεφρούς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο όγκος των υγρών 
της κυκλοφορίας. Γι΄ αυτό η διαιτητική πρόσληψη νατρίου πρέπει να περιορίζεται γύρω στα 2 
γραμμάρια/ημέρα, κάτι που για τους περισσότερους ασθενείς είναι σχεδόν ανέφικτο, ενώ τα 3 
γραμμάρια νατρίου την ημέρα πρέπει να είναι η μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να καταναλώνει 
ένας ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια. Φυσικά απαγορεύεται η προσθήκη αλατιού στο φαγητό 
μετά την παρασκευή του (3).
Τονίζεται ότι δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ανθεκτικοί στα διουρητικά οι ασθενείς αν πρώτα 
δεν αποκλεισθεί η αυξημένη εξωγενής πρόσληψη του νατρίου  .   Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα με 
προσδιορισμό του νατρίου των ούρων 24ώρου (επίπεδα >100 mEq/ημέρα επιβάλλουν τη σύσταση 
για αυστηρότερο περιορισμό του). Η κατάσταση αυτή διαπιστώνεται συνήθως μετά την έξοδο του 
ασθενούς από το νοσοκομείο, οπότε μπορεί και ξεφεύγει από τον αυστηρό διαιτητικό περιορισμό 
όσον αφορά στο αλάτι. Έτσι το ικανοποιητικό ισοζύγιο νατρίου και ύδατος που επιτεύχθηκε 
ενδονοσοκομειακά παύει πλέον να υφίσταται, οπότε ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει οιδήματα, 
χωρίς μάλιστα να έχει μεταβληθεί η κατάσταση της πρωτοπαθούς νόσου του.
2.2 Μειωμένη απορρόφηση φουροσεμίδης από το έντερο
Τα διουρητικά της αγκύλης είναι τα ισχυρότερα, αφού μπορούν και αποβάλλουν το 20% του 
διηθούμενου νατρίου. Δρουν μέσα σε 20-40 λεπτά όταν δίδονται από το στόμα και μέσα σε 5 λεπτά 
όταν χορηγούνται ενδοφλεβίως, ο δε χρόνος ημίσειας ζωής τους είναι 1 και 1/2 ώρες.
Αν και μερικοί ασθενείς δεν απαντούν ικανοποιητικά σε μεγάλες δόσεις φουροσεμίδης από το 
στόμα (λ.χ. 240 mg), απαντούν ικανοποιητικά όταν λαμβάνουν 40 mg ενδοφλεβίως. Το πρόβλημα 
αυτό διαπιστώθηκε σε προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια (4) ή σε κίρρωση του ήπατος, λόγω 
ελάττωσης της απορρόφησης του φαρμάκου από το έντερο. Η ελάττωση αυτή μπορεί να οφείλεται 
σε οίδημα του βλεννογόνου του εντέρου, σε μείωση της αιμάτωσής του ή και της κινητικότητάς του 
(λόγω περιορισμού της άρδευσης εξ αιτίας της μειωμένης καρδιακής παροχής). Έτσι η ενδοφλέβια 
χορήγηση του διουρητικού (παράκαμψη προβλήματος οιδήματος και κινητικότητας) και η 
βελτίωση της καρδιακής παροχής (αύξηση αιμάτωσης εντέρου) (4), αποκαθιστούν τουλάχιστον 
μερικά τα παραπάνω προβλήματα και επιφέρουν το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ακόμη, 
διαπιστώθηκε ότι η στάγδην ενδοφλέβια έγχυση της φουροσεμίδης είναι αποτελεσματικότερη από 
την ταχεία έγχυση (bolus) σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια και ανθεκτικό 
οίδημα στη διουρητική αγωγή (5).

2.3 Μειωμένη είσοδος διουρητικού στον αυλό των σωληναρίων
Τα διουρητικά της αγκύλης συνδέονται σε μεγάλο ποσοστό με την λευκωματίνη του ορού και για 
τον λόγο αυτό για να φθάσουν στον αυλό των σωληναρίων και να δράσουν, είναι απαραίτητο να 
εκκριθούν και όχι απλά να διηθηθούν διαμέσου του σπειράματος (1). Ενώ λοιπόν σε φυσιολογικά 
άτομα το μέγιστο διουρητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με 40 mg φουροσεμίδης, σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο ή κίρρωση ήπατος χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις. Η 
μειωμένη είσοδος του διουρητικού στον αυλό των σωληναρίων (όπου ασκεί τη δράση του) μπορεί 
να περιορίσει την απάντηση των ασθενών με ηπατική ανεπάρκεια, υπολευκωματιναιμία ή 
προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια.

Ηπατική ανεπάρκεια : 
Μερικοί ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια ανθίστανται ακόμη και σε υψηλές δόσεις φουροσεμίδης 
(160-240 mg/ημέρα) (6), ενώ αντίθετα απαντούν εύκολα στη σπειρονολακτόνη. Η εξήγηση του 
φαινομένου βρίσκεται στο γεγονός ότι έχουν έντονο υπεραλδοστερονισμό, με αποτέλεσμα το 
νάτριο που δεν επαναρροφήθηκε στο ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle (από τη δράση της 
φουροσεμίδης) να φθάνει στα άπω και αθροιστικά σωληνάρια, όπου η αλδοστερόνη το 
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επαναρροφά άπληστα εξουδετερώνοντας κατά τον τρόπο αυτό τη δράση της πρώτης. Βέβαια σε 
κιρρωτικούς ασθενείς περιορίζεται και η είσοδος της φουροσεμίδης στον αυλό των σωληναρίων, εξ 
αιτίας ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ του φαρμάκου και των χολικών αλάτων, τα οποία 
συσσωρεύονται στο αίμα (και τα δύο για να αποβληθούν χρησιμοποιούν την οδό των οργανικών 
οξέων). Αντίθετα, η σπειρονολακτόνη είναι το μόνο διουρητικό που ασκεί τη δράση της, χωρίς να 
είναι απαραίτητη η είσοδός της στο σωληναριακό αυλό (εισέρχεται από τη βασική επιφάνεια των 
σωληναριακών κυττάρων στο κυτταρόπλασμά τους, όπου και αναστέλλει τη δράση της 
αλδοστερόνης). Επιπλέον στην κίρρωση του ήπατος εξ αιτίας σύσπασης των νεφρικών αγγείων 
(που υπάρχει λόγω διαστολής των σπλαχνικών αγγείων), είναι μειωμένη η ποσότητα του 
διουρητικού που φθάνει στο σωληναριακό αυλό.

Νεφρωσικό σύνδρομο με υπολευκωματιναιμία: 
Η έντονη υπολευκωματιναιμία (λευκωματίνη ορού <2 mg/dl), που μπορεί να χαρακτηρίζει το 
νεφρωσικό σύνδρομο, σχετίζεται με μειωμένη δυνατότητα εισόδου των διουρητικών στο 
σωληναριακό αυλό. Η εξήγηση του φαινομένου αυτού βρίσκεται στο ότι φυσιολογικά το 
πρωτεϊνοσύνδετο φάρμακο, έχει όγκο κατανομής αυτόν του ενδαγγειακού χώρου, γεγονός που 
περιορίζει τη δυνατότητα εισόδου του στα κύτταρα ή το διάμεσο χώρο, οπότε κατά τον τρόπο αυτό 
αυξάνει το ρυθμό απελευθέρωσής του στα νεφρικά σωληνάρια (7). Όταν όμως μειώνεται η 
δέσμευση του διουρητικού της αγκύλης με τα λευκώματα, όπως λ.χ. σε ασθενείς με 
υπολευκωματιναιμία, αυξάνεται η είσοδός του στο διάμεσο χώρο και υπάρχει μικρότερος ρυθμός 
εισόδου του στο σωληναριακό αυλό.
Η περιορισμένη αυτή αποτελεσματικότητα του διουρητικού ξεπερνιέται με αύξηση της δόσης του 
(οπότε αυξάνεται η έκκριση του φαρμάκου στον αυλό του σωληναρίου). Ακόμη, σε τέτοιες 
περιπτώσεις η αντίσταση στο διουρητικό αποκαθίσταται και με χορήγηση λευκωματίνης μαζί με 
φουροσεμίδη (40 mg φουροσεμίδης μαζί με 6,5 gr λευκωματίνη) (8). Όμως στο νεφρωσικό 
σύνδρομο που συνοδεύεται από λευκωματουρία, το διουρητικό που εκκρίνεται μέσα στον αυλό των 
σωληναρίων μάλλον συνδέεται με την λευκωματίνη που βρίσκεται εκεί, οπότε με τον τρόπο αυτό 
παρεμποδίζεται η δράση του (μείωση της απάντησης στη λευκωματίνη κατά 50%), κάτι που 
ξεπερνιέται επίσης με αύξηση της δόσεως του διουρητικού, αν και ο μηχανισμός αυτός αντίστασης 
σήμερα δεν θεωρείται πολύ πιθανός.

Καρδιακή ανεπάρκεια: 
βλ. στην υποσημ.74

2.4 Αυξημένη επαναρρόφηση νατρίου
Η επίδραση ενός διουρητικού αμβλύνεται από την αυξημένη επαναρρόφηση του νατρίου σε 
απώτερα σημεία των σωληναρίων από το σημείο δράσης του. Έτσι ορισμένοι ασθενείς 
παρουσιάζουν μερική ή σχετικά πλήρη αντίσταση στη δράση των διουρητικών. Λ.χ. στο εγγύς 
σωληνάριο αυξάνει η επαναρρόφηση του νατρίου εξ αιτίας αυξημένης απελευθέρωσης 
αγγειοτασίνης II και νορεπινεφρίνης, στο άπω σωληνάριο λόγω υπερτροφίας του, που οφείλεται 
στην έντονη ροή του διηθήματος, εξ αιτίας της χρόνιας λήψεως διουρητικού της αγκύλης 
(αυξημένη απελευθέρωση νατρίου στα άπω σωληνάρια) και στα αθροιστικά σωληνάρια εξ αιτίας 
αυξημένης έκκρισης αλδοστερόνης.
Σε ασθενείς που παρουσιάζουν αντίσταση στη δράση των διουρητικών της αγκύλης, συχνά 
ξεπερνιέται το πρόβλημα με αύξηση του αριθμού των δόσεων (2-3 φορές/ημέρα), με ταυτόχρονη 
χορήγηση θειαζίδης ή καλιοσυντηρητκών διουρητικών (αναστολή επαναρρόφησης νατρίου σε 
περισσότερα και απώτερα σημεία των σωληναρίων από την αγκύλη όπου δρα η φουροσεμίδη) 

74 Στη βαριά καρδιακή ανεπάρκεια λόγω χαμηλού κλάσματος εξωθήσεως είναι μειωμένη η ποσότητα του διουρητικού 
που φθάνει τελικά στο σωληναριακό αυλό για να δράσει. Η μέγιστη αποτελεσματική ημερήσια ενδοφλέβια δόση 
της φουροσεμίδης στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι 80-120 mg (6).
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(7,9). Όταν τα φάρμακα αυτά δίδονται από την ίδια οδό χορηγούνται ταυτόχρονα, ενώ όταν 
δίδονται από διαφορετική, τότε τα από του στόματος πρέπει να λαμβάνονται 30-60 λεπτά νωρίτερα 
από αυτά που χορηγούνται ενδοφλέβια. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία 
είναι ο προσεκτικός έλεγχος του ασθενή, μήπως και επιτευχθεί εντονότερη διούρηση από την 
επιθυμητή, με ταυτόχρονα μεγάλη απώλεια καλίου (θειαζίδη + φουροσεμίδη) (10). Ωστόσο, πρέπει 
να τονισθεί ότι η αντίσταση στη δράση της φουροσεμίδης δεν ξεπερνιέται με τη χορήγηση ενός 
άλλου διουρητικού της ίδιας ομάδας (μπουμετανίδη, τορσεμίδη κ.ά) (8).
Μεγάλη επίσης σημασία έχει η χορήγηση της κατάλληλης δόσης φουροσεμίδης (είναι προτιμότερη 
η μεγαλύτερη δόση ανά χορήγηση από τη χορήγηση της ίδιας δόσης περισσότερες φορές) (6,8), η 
οδός χορήγησής της (προτιμότερη η ενδοφλέβια συνεχής στάγδην έγχυση από την ταχεία έγχυση 
[20 mg/h και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα συστήνεται διπλασιασμός της]) (4,5,11), τόσο επειδή 
είναι αποτελεσματικότερη, όσο και επειδή είναι ασφαλέστερη (αποφεύγεται ο κίνδυνος της 
ωτοτοξικότητας).
Τέλος αφού στην κατάσταση αυτή η αύξηση της εγγύς σωληναριακής επαναρρόφησης του νατρίου 
ευθύνεται για το ανθεκτικό οίδημα, είναι λογική η χρήση αναστολέων της καρβονικής ανυδράσης 
μαζί με τα διουρητικά της αγκύλης (12).

2.5. Μειωμένη προσφορά νατρίου στην αγκύλη του Henle
Σε μερικούς ασθενείς με σημαντικού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια ή με κίρρωση του ήπατος, η 
μείωση του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης μαζί με την αυξημένη εγγύς επαναρρόφηση του 
νατρίου (που γίνεται μερικά από τη δράση της αγγειοτασίνης II), συμβάλλουν ώστε να υπάρχει 
πολύ μικρή προσφορά νατρίου και ύδατος στα απώτερα τμήματα των σωληναρίων, όπου δρουν 
κυρίως τα διουρητικά (θειαζίδες και φουροσεμίδη) (12). Ακόμη οι παραπάνω ασθενείς τείνουν να 
έχουν μειωμένο δραστικό όγκο κυκλοφορίας (ΔΟΚ) και αγγειοσύσπαση στα ενδονεφρικά αγγεία, 
γεγονότα που οφείλονται εν μέρει στη δράση της αγγειοτασίνης ΙΙ και της νορεπινεφρίνης (τα 
φαινόμενα αυτά επιτείνονται στην όρθια θέση του ασθενή).
Έτσι η αύξηση της δραστηριότητας ασθενών με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να 
συμβάλλει στην μείωση της διούρησης, αφού στις περιπτώσεις αυτές ενώ η καρδιά αντιρροπεί 
ικανοποιητικά τις ανάγκες τους κατά την κατάκλιση και στις συνθήκες του νοσοκομείου, δεν 
μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυξημένη δραστηριότητα, διότι τότε τα παραπάνω φαινόμενα 
επιτείνονται. Στην όρθια λοιπόν θέση οι ασθενείς αυτοί αδυνατούν να αυξήσουν την καρδιακή 
παροχή, οπότε η αιμάτωση των νεφρών και η προσφορά διουρητικού σ’ αυτούς είναι μειωμένα, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται και το διουρητικό αποτέλεσμα. Η ύπτια θέση τελικά μπορεί να αυξήσει  
την κάθαρση της κρεατινίνης κατά 40% και να διπλασιάσει το διουρητικό αποτέλεσμα της  
φουροσεμίδης.

2.6. Άλλα μέσα αντιμετώπισης του ανθεκτικού οιδήματος στα διουρητικά
για τις  περιπτ. Καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρωσικού συνδρόμου βλ. Στην υποσημ.75

75 Σε ασθενείς που δεν απαντούν σε όλα τα παραπάνω μέσα και μέτρα, μπορεί με στόχο την αφαίρεση υγρών να 
εφαρμοστεί η συνεχής αιμοδιήθηση (αρτηριοφλεβική-[ΣΑΦΑ] ή φλεβοφλεβική -[ΣΦΦΑ]) (13,14), μέθοδος 
αποτελεσματική, η οποία όμως απαιτεί αγγειακή προσπέλαση, γνώση της από μέρους των ιατρών και ανάλογο 
εξοπλισμό (για τη ΣΦΦΑ) (15). Για τους Blake & Paganini στη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η αφαίρεση 
υγρών με υπερδιήθηση (αιμοδιήθηση) μπορεί να διακόψει το φαύλο κύκλο που υπάρχει στην κατάσταση αυτή και 
ευθύνεται για την κατακράτηση υγρών (διακοπή λειτουργίας νευροχυμικών αιμοδυναμικών μηχανισμών). Η 
αιμοδιήθηση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙΙ έως IV που αποβάλλουν λιγότερο από 1000 ml 
ούρων/ημέρα είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Η διαδικασία αυτή ανακουφίζει από το πνευμονικό οίδημα, 
μειώνει τον ασκίτη και το περιφερικό οίδημα και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των διουρητικών που 
χορηγούνται στη συνέχεια και παράλληλα μειώνει τη συχνότητα νοσηλειών στο νοσοκομείο (16). Βέβαια άλλοι 
συστήνουν και τη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ), της οποίας τα αποτελέσματα είναι μάλλον 
καλύτερα σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, γεγονός με το οποίο συμφωνούμαι κι εμείς με αδημοσίευτες 
παρατηρήσεις μας σε 7 ασθενείς στους οποίους την εφαρμόσαμε.

Ακόμη, στο οίδημα ασθενών με νεφρωσικό οίδημα, που είναι ανθεκτικό στα διουρητικά και οι οποίοι ήταν σε 
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Τέλος σε πολλές μελέτες φάνηκε ότι λιγότερο από το 10% των ασθενών με κίρρωση ήπατος και 
ασκίτη έχουν ανθιστάμενο στην οποιαδήποτε αγωγή οίδημα και ασκίτη. Σ΄ αυτούς η χρήση των 
διουρητικών δε βοηθά σε καμία περίπτωση και πρέπει να διακόπτονται, ενώ χρήσιμα μέτρα μπορεί 
να είναι :α) Η κατ΄ επανάληψη εφαρμογή παρακεντήσεων της κοιλιάς, β) η περιτοναιοφλεβική 
παράκαμψη (shunt), γ) η μεταμόσχευση ήπατος (είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του κιρρωτικού με 
ανθιστάμενο στην αγωγή ασκίτη, δεν είναι όμως εφικτή για όλους όσους τη χρειάζονται) και η 
ηπατο-σφαγιτιδική παράκαμψη. Η παρακέντηση επιβάλλεται να γίνεται κάθε 15 ημέρες και να 
αφαιρούνται περίπου 6 λίτρα κάθε φορά, διότι το περιτοναϊκό υγρό περιέχει το ίδιο νάτριο που 
περιέχει και το πλάσμα και άρα τα 6 λίτρα που αφαιρούνται περιέχουν περίπου 6x130=780 mEq 
νατρίου. Ο ασθενής όμως καθημερινά επιτρέπεται να λαμβάνει 88 mEq νατρίου, οπότε αφού από 
αυτά τα 10 mEq τα χάνει με εξωνεφρικές οδούς (δέρμα, κόπρανα), είναι προφανές ότι υπολείπονται 
τα 78 mEq για αποβολή. Αν υποτεθεί ότι χάνεται και μία ποσότητα νατρίου με τα ούρα, τότε αυτή 
μαζί με τα 130x6=780 mEq ανά 2 εβδομάδες που θα χαθούν με την παρακέντηση αρκούν για να 
καλυφθεί επαρκώς το ισοζύγιο νατρίου του ασθενούς. Παρά το γεγονός ότι με την παρακέντηση 
της κοιλιάς του κιρρωτικού αφαιρείται και λευκωματίνη, σε μελέτες διαπιστώθηκε ότι δεν 
προσφέρει ιδιαίτερα η χορήγησή της κατά την αφαίρεση του ασκιτικού υγρού, στη μείωση της 
θνητότητας και θνησιμότητας των ασθενών αυτών, ωστόσο αυτή χρησιμοποιείται απ’ όλους μετά 
την παρακέντηση.
Συνοψίζοντας λοιπόν, σε κιρρωτικούς ασθενείς με ανθεκτικό οίδημα συστήνονται κατ΄ επανάληψη 
παρακεντήσεις της κοιλιάς (ανά δύο εβδομάδες αφαίρεση 6 λίτρων κάθε φορά χωρίς τη χορήγηση 
λευκωματίνης, ενώ σε αφαίρεση μεγαλύτερου όγκου χορηγείται ποσότητα <50 gr λευκωματίνης 
(δύο και 1/2 fl διαλύματος λευκωματίνης 20%) ή 6-8 gr λευκωματίνης ανά λίτρο υγρού που 
αφαιρέθηκε, αλλά εφαρμόζεται και ΣΑΦΑ ιδιαίτερα όταν ο κιρρωτικός έχει επιβάρυνση της 
νεφρικής του λειτουργίας (14).

3. Επίλογος
Το πρόβλημα του οιδηματικού ασθενή που δεν απαντά στα διουρητικά είναι γνωστό και αρκετά 
συχνό. Για την αντιμετώπισή του χρειάζεται πρώτα απ' όλα να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχουν 
μηχανισμοί που ευθύνονται γι' αυτό και οι οποίοι μπορούν να εξαλειφθούν (λ.χ. αυξημένη εξωγενής 
πρόσληψη νατρίου, λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κ.ά.). Στη συνέχεια αφού 
διαπιστώνεται ο μηχανισμός που ευθύνεται για την κατακράτηση των υγρών και την μη 
ικανοποιητική διούρηση, επιχειρείται παράκαμψη του προβλήματος. Σπάνια αυτό είναι 
αξεπέραστο, αφού η μεθοδικότητα και επιμονή μας μπορούν να δώσουν ικανοποιητικές λύσεις.

4. Βιβλιογραφία76 
πρόγραμμα αιμοκάθαρσης ή και σ΄ αυτούς χωρίς τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας μπορεί να επιτευχθεί έντονη 
διούρηση και με τη χορήγηση λευκωματίνης (διάλυμα 100 ml 25%) (17).

76 1. Ellison DH.Diuretic resistance : physiology and therapeutics. Semin Nephrol 1999; 19: 581-597.
2. Haller C, Salbach P, Katus H, Kubler W. Refractory oedema in congestive heart failure  : a contribution role of loop 

diuretics? J Intern Med 1995; 237: 211-214. 
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1358-1360.
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5. Pivac N, Rumboldt Z, Sardelic S, et al. Diuretic effects of furosemide infusion versus bolus injection in congestive 
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retention. Ann Int Med 1983; 99: 405-406.
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Φάρμακα

Βενζοδιαζεπίνες
Εν γένει δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επί κιρρώσεως. Η απαγόρευση χρήσης τους αυξάνεται 
αναλογικά με τον βαθμό σοβαρότητας της κιρρώσεως. Ιδίως δεν ενδείκνυται η χρήση τους και επι 
ηπατικής  εγκεφαλοπάθειας.  Σχετικά  σε  διάλεξη  από  Κ.  Παπαξοϊνης  και  επικοινωνία  με  Αρμ.
(11/3/14)

Διουρητικά
Τα διουρητικά77 78 αυξάνουν τη νεφρική απέκκριση νατρίου (νατριουρητικά) ή αποβαλλόμενα τα 
ίδια (ωσμωτικώς δρώντα) συμπαρασύρουν ύδωρ αυξάνοντας έτσι τη διούρηση. Χρησιμοποιούνται 
για να ανακουφισθεί το οίδημα από καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλες αιτίες και, σε μικρότερες δόσεις,  
για να αντιμετωπισθεί η υπέρταση. Σε ανουρία (ή έντονη ολιγουρία) συνήθως δεν δρουν. Από τα 
νατριουρητικά,  οι  θειαζίδες  (και  τα  παρόμοιας  δράσης),  τα  διουρητικά  της  αγκύλης  και  οι 
αναστολείς  της  καρβοανυδράσης  συναπεκκρίνουν  κάλιο  (καλιουρητικά).  Αντιθέτως,  οι 
ανταγωνιστές της αλδοστερόνης και τα προστατευτικά της απώλειας καλίου μειώνουν την αποβολή 
του.
Ανεπιθύμητη ενέργεια των ανταγωνιστών της αλδοστερόνης και των προστατευτικών της απώλειας 
καλίου διουρητικών είναι η  υπερκαλιαιμία, ενώ των καλιουρητικών η  υποκαλιαιμία.  Γι αυτό, σε  
χρόνια χορήγηση, συχνά συνδυάζονται ένα φάρμακο της μίας κατηγορίας με ένα της άλλης. Κοινή 
ανεπιθύμητη  ενέργεια  και  των  δύο  κατηγοριών  είναι  η  υπονατριαιμία.  όλων  των  διουρητικών 
πιθανή  ανεπιθύμητη  ενέργεια  είναι  η  αφυδάτωση,  ιδιαιτέρως  όταν  συνυπάρχουν  και  άλλοι 
παράγοντες, όπως πχ. πυρετός, διάρροια, ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα τους θερινούς μήνες.
Η φουροσεμίδη ενδέχεται να μειώσει το ασβέστιο του ορού, ενώ οι θειαζίδες να το αυξήσουν. Τα 
ωσμωτικώς δρώντα ενδέχεται, πριν εκδηλώσουν τη διουρητική τους δράση, να αυξήσουν τον όγκο 
αίματος της κυκλοφορίας και να επιδεινώσουν προϋπάρχουσα καρδιακή ανεπάρκεια. όλα μπορούν 
να προκαλέσουν αύξηση της ουρίας, αλλά η ουραιμία δεν είναι απόλυτη αντένδειξη στη χορήγησή 
τους (αντιθέτως, αν οφείλεται σε μείωση της σπειραματικής διήθησης από καρδιακή ανεπάρκεια, 
ενδέχεται να μειωθεί με τα κατάλληλα διουρητικά).
Διουρητικά εκλογής σε πνευμονικό οίδημα ή βαριά χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι τα διουρητικά 
της  αγκύλης.  Σε  ηπιότερες  χρόνιες  μορφές  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  η  χλωροθαλιδόνη ή  μια 
θειαζίδη συνήθως σε συνδυασμό με κάλιο ή με ένα από τα διουρητικά που κατακρατούν κάλιο.
Σε ελαφρά υπέρταση χρησιμοποιείται συνήθως μια θειαζίδη ή η χλωροθαλιδόνη, είτε μόνες τους, 

10. Taylor SH. Diuretics in heart failure : some knows and unknowns. J Cardiovasc Pharmacol 1993; 22: S40-S50.
11. Kramer BK, Schweda F, Rieger GA. Diuretic treatment and diuretic resistance in heart failure. Am J Med 1999; 

106: 90.
12. Knauf H & Mutschler E. Sequential nephron blockade breaks resistance to diuretics in edematous states. J 

Cardiovasc Pharmacol 1997; 29: 367-372.
13. Valle BK, Valle GA, Lemberg L. Volume control : a reliable option in the management of “refractory” congestive 

heart failure. Am J Crit Care 1995; 4: 169-173.
14. Epstein M, Perez GO, Bedoya LAMolina R. Continuous arteriovenous ultafiltration in cirrhotic patients with ascites 

or renal failure. Int J Artif Organs 1986; 9: 252-256.
15. Dormans TP, Huige RM, Gerlag PG. Chronic intermittent haemofiltration and haemodialysis in end stage chronic 

heart failure with oedema refractory to high dose furosemide. Heart 1996; 75: 341-351.
16. Blake P & Paganini EP. Refractory congestive heart failure : overview and application of extracorporeal 

ultrafiltration. Adv. Ren Replace Ther 1996; 3: 166-173.
17. McLigeyo SO. Experience with the use of human albumin in renal patients at the Kenyatta National Hospital. Easrt 

Aft Med J 1993; 70: 15-17
http://www.1144.gr/PagesGreek/Iatrika/ArthraG/Oidimata_Anthektika.htm
77 Πηγή: http://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/02.02     
78 Κατάταξη κεφαλαίου, Εθνικό συνταγολόγιο, Φάρμακα παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος, Διουρητικά
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είτε  σε συνδυασμό με ένα διουρητικό προστατευτικό της απώλειας καλίου.  Συχνός είναι  και  ο 
συνδυασμός του διουρητικού με έναν αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, 
που επίσης κατακρατεί κάλιο. Σε βαρύτερη υπέρταση είναι συνήθως προτιμότερο να συνδυαστεί το 
διουρητικό με αντιυπερτασικό άλλης κατηγορίας παρά να αυξηθεί η δόση του διουρητικού. 
Για τον ασκίτη από κίρρωση πρέπει  να δοθεί  έμφαση στα καλιοσυντηρητικά διουρητικά, 
καθώς η υποκαλιαιμία ενδέχεται να ευνοήσει την εμφάνιση εγκεφαλοπάθειας.
Σε ηλικιωμένους ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούνται αρχικά χαμηλότερες δόσεις διουρητικών και 
ακολούθως να τροποποιούνται οι δόσεις ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία. Τα διουρητικά δεν 
πρέπει  να  χορηγούνται  μακροχρόνια  σε  ασθενείς  με  οίδημα  εκ  στάσεως. (πηγή:  Διουρητικά 
φάρμακα  στο  http://www.incardiology.gr/farmaka/ypertasi_diouritika.html     που  είναι  ιδιαίτερα 
αναλυτικό και κατατοπιστικό)

LASIX

Σύντομη περιγραφή
Το LASIX79 περιέχει φουροσεμίδη, ένα φάρμακο που ανήκει στα διουρητικά της αγκύλης.
Ενεργά συστατικά-Δραστική ουσία
Φουροσεμίδη80

79 Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση-Κατηγοριοποίηση-Καρδιαγγειακό σύστημα →Διουρητικά 
→ Διουρητικά υψηλής οροφής →Σουλφοναμίδες, αμιγείς

Κεφάλαια συνταγολογίου ΕΟΦ, Κατηγοριοποίηση: Φάρμακα παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος →Διουρητικά, 
Διουρητικά της αγκύλης

80 ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ
Ενδείξεις: 
Οξύ πνευμονικό οίδημα, οιδήματα καρδιακής ανεπάρκειας ή νεφρωσικού συνδρόμού, υπέρταση, κίρρωση με ασκίτη, 

υπέρταση. Υπερασβεστιαιμία, σε συνδυασμό με ισότονα χλωρονατριούχα διαλύματα. Οίδημα ή ολιγουρία σε 
ορισμένες περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

Αντενδείξεις: 
Γνωστή υπερευαισθησία στο φάρμακο και γενικά τις θειαζίδες και τις σουλφοναμίδες, ανουρία, δυσκόλως 

ρυθμιζόμενος σακχαρώδης διαβήτης, ουρική αρθρίτιδα, κύηση (ιδίως πρώτο τρίμηνο). Προκωματώδης 
κατάσταση από ηπατική κίρρωση. Πορφυρία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Υποκαλιαιμία, υποχλωραιμική αλκάλωση, υπονατριαιμία, υπασβεστιαιμία, και λιγότερο συχνά ναυτία και 

γαστρεντερικές διαταραχές. Αυξάνει τα επίπεδα στο αίμα του σακχάρου, λιπιδίων, ουρίας και ουρικού οξέος. 
Χορήγηση μεγάλων δόσεων μπορεί να προκαλέσει μείωση τον όγκού τον πλάσματος και υπόταση. 'Εχουν 
περιγραφεί κνίδωση, πολύμορφο ερύθημα, φωτοευαισθησία, αναιμία, ακοκκιοκυτταραιμία, θρομβοπενία, διάμεση 
νεφρίτιδα και οξεία παγκρεατίτιδα. Ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση μεγάλων δόσεων μπορεί να προκαλέσει παροδική 
κώφωση, που σπάνια εμφανίζεται με μικρές δόσεις ή κατά την από του στόματος χορήγηση. Μόνιμη κώφωση 
παρατηρείται ακόμα σπανιότερα.

Αλληλεπιδράσεις: 
Με καρβενοξολόνη, ακεταζολαμίδη, ινδαπαμίδη, κορτικοστεροειδή και ACTH αυξάνει ο κίνδύνος της υποκαλιαιμίας, 

με αμινογλυκοσίδες o κίνδυνος της νεφροτοξικότητας και ωτοξικότητας, με κεφαλοσπορίνες της νεφροτοξικότητας, 
με διαζοξείδη της υπεργλυκαιμίας, με καρδιακές γλυκοσίδες, δισοπυραμίδη και κινιδίνη ο κίνδυνος ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Τα αντιεπιληπτικά και τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη μειώνούν την νατριουρητική δράση. Αυξάνει 
τα επίπεδα τον λιθίου στο αίμα και ενισχύει τη δράση σουκινολοχολίνης. Μειώνει τη δράση των από τον στόματος 
αντιπηκτικών.

Προσοχή στη χορήγηση: 
Επιβάλλεται τακτικός προσδιορισμός των ηλεκτρολυτών τον ορού. Να χορηγείται μαζί με προστατευτικά της 

απώλειας καλίου διουρητικά (ή σκευάσματα καλίου) σε ασθενείς πού λαμβάνούν καρδιακές γλυκοσίδες ή 
πάσχούν από κίρρωση. Ευαισθησία στις σουλφοναμίδες. Επί νεφρικής βλάβης η επιδείνωση της ουραιμίας ή της 
ολιγουρίας επιβάλλει τη διακοπή της χορήγησής της. Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή να παρουσιάσει έξαρση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χορήγησή της σε ηλικιωμένα άτομα, 
ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε μπορεί να προκληθεί έντονη αφυδάτωση, υπόταση. Επί κυήσεως να 
χορηγείται μετά το πρώτα τρίμηνο μόνον εαν είναι απολύτως απαραίτητη. Επί γαλουχίας ο θηλασμός θα πρέπει να 
διακόπτεται.
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Η φουροσεμίδη (furosemide) ανήκει στα διουρητικά της αγκύλης81. Είναι ένα ισχυρό διουρητικό 
που εμποδίζει την επαναρρόφηση χλωριούχου νατρίου και ύδατος στο ανιόν σκέλος της αγκύλης 
του Henle με ταχεία δράση (σε μια ώρα περίπου από το στόμα, και μισή ώρα ενδοφλεβίως που 
διαρκεί περί τις 6 ώρες).

Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
Δισκία: βλ.82

Έκδοχα: βλ.83 

Πηγή: www.galinos.gr
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/drugs/lasix#content 

ALDACTONE

Σύντομη περιγραφή
Το ALDACTONE84 περιέχει σπειρονολακτόνη, μία ουσία η οποία δρα ανταγωνιστικά προς την 
αλδοστερόνη. Δρα ως καλιοπροστατευτικά διουρητικά αυξάνοντας την απέκκριση του νατρίου και 
του νερού ενώ κατακρατούνται το κάλιο και το μαγνήσιο.
Ενεργά συστατικά-Δραστική ουσία

Σπειρονολακτόνη
Η σπειρονολακτόνη (spironolactone) είναι ένας συνθετικός ανταγωνιστής αλδοστερόνης που 
ανταγωνίζεται την αλδοστερόνη στους ενδοκυττάριους, κυτταροπλασματικούς υποδοχείς της.

Δοσολογία: 
Από το στόμα: Αρχικώς 20-80 mg κάθε πρωί. Η δόση αυξάνεται σταδιακά ανάλογα με την ανταπόκριση. Μέγιστη 

συνιστώμενη δόση 500 mg την ημέρα. Παιδιά: Αρχικώς 2 mg/kg ανά 24ωρη εφάπαξ και σε ανάγκη σταδιακή 
αύξηση μέχρι 6 mg/kg ανά 24ωρη. 

Ενδοφλεβίως: Οξύ πνευμονικό οίδημα 40 mg πού μπορεί να επαναληφθούν μετά 60-90 λεπτά. Σε οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια η συνολική δόση μπορεί να φθάσει τα 500 mg το 24ωρο ανάλογα με την επιτυγχανόμενη διούρηση. Η 
ενδοφλέβια έγχυση μεγάλων δόσεων να γίνεται με ρυθμό μέχρι 4 mg/min.

Ιδιοσκευάσματα
LASIX: tab 40 mg, tab 500 mg
πηγή: http://www.incardiology.gr/farmaka/ypertasi_diouritika.html
81 ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ
Ισχυρά διουρητικά που εμποδίζουν την επαναρρόφηση χλωριούχου νατρίου και ύδατος στο ανιόν σκέλος της αγκύλης 

του Henle.
Δρουν ταχέως (σε μια ώρα περίπου από το στόμα και μισή ώρα ενδοφλεβίως) και η δράση τους διαρκεί περί τις 6 ώρες, 

ώστε αν χρειάζεται να μπορούν να χορηγούνται δύο φορές την ημέρα χωρίς να παρεμβαίνουν στον ύπνο.
Κυριότερη ένδειξη είναι το οξύ πνευμονικό οίδημα. Επίσης οιδήματα που δεν ανταποκρίνονται σε ηπιότερα 

διουρητικά. Χορηγούνται συνήθως διαλειπόντως. Η διούρηση που προκαλούν είναι συνάρτηση της δόσης τους. Σε 
νεφρική ανεπάρκεια ενδέχεται να απαιτηθούν δόσεις ως και 10πλάσιες από τις συνηθισμένες. Οι συνηθέστερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες των διουρητικών της αγκύλης είναι όμοιες με των θειαζιδικών: αφυδάτωση, υπονατριαιμία, 
υποκαλιαιμία, ουραιμία, υπερουριχαιμία, υπεργλυκαιμία.

Πηγή: http://www.incardiology.gr/farmaka/ypertasi_diouritika.html
82  LASIX TAB 40MG/TAB ΒΤx12 (BLIST 1x12)
 LASIX TABL 20 X 500 MG
83 MAGNESIUM STEARATE, TALC, Silicon dioxide colloidal, Lactose Monohydrate, Maize starch, Pregelatinized 

maize starch
84 Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση-ΚωδικόςΤίτλος Κατηγοριοποίηση Spironolactone 

Καρδιαγγειακό σύστημα →Διουρητικά →Καλιοσυντηρητικοί παράγοντες →Ανταγωνιστές αλδοστερόνης-Φάρμακα 
παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος →Διουρητικά →Ανταγωνιστές της αλδοστερόνης
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Χαρακτηριστικά προϊοντος, οδηγίες χρήσης και λοιπή τεκμηρίωση
• ALDACTONE 100MG/TAB ΒΤ x 20  
• ALDACTONE 25MG/TAB ΒT x 20  

Ενδείξεις

• Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός
• Οιδηματώδεις καταστάσεις
• Συμφορητική καρδιοπάθεια, όταν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται σε άλλα φάρμακα ή όταν η 

χορήγηση δακτυλίτιδας είναι αναπόφευκτη.
• Κίρρωση του ήπατος.
• Νεφρωσικά σύνδρομο, όταν ο περιορισμός του ύδατος και του νατρίου και η χορήγηση 

άλλων διουρητικών παραμείνουν χωρίς αποτελέσματα.
• Ιδιοπαθής υπέρταση, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, όταν άλλα θεραπευτικά σχήματα δεν 

έχουν αποδώσει
• Υποκαλιαιμία  , όταν άλλα θεραπευτικά μέσα κρίνονται ακατάλληλα ή ανεπαρκή.
• Επίσης, για την πρόληψη της υποκαλιαιμίας σε δακτυλισθέντες ασθενείς, όταν άλλα μέσα 

κρίνονται ανεπαρκή. (Πηγή: www.galinos.gr).

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Ιδιοπαθής υπέρταση
Συνήθης δόση 50-100 mg την ημέρα, που σε δύσκολες ή σοβαρές περιπτώσεις μπορούμε βαθμιαία 
– μέσα σε δύο εβδομάδες- να την αυξήσουμε έως 200 mg την ημέρα. Η ημερήσια δόση μπορεί να 
χορηγηθεί είτε μοιρασμένη είτε εφάπαξ.
Η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί επί δύο εβδομάδες τουλάχιστον, γιατί μπορεί να μην παρατηρηθεί 
ικανοποιητική ανταπόκριση πριν από τότε. Μετά πρέπει να προσαρμοστεί η δόση σύμφωνα με την 
ανταπόκριση του αρρώστου.
Το Aldactone μπορεί να ενισχύσει την ενέργεια των διουρητικών ή των άλλων αντιυπερτασιακών 
φαρμάκων και πρέπει πρώτα να μειωθεί η δόση τους κατά τουλάχιστον 50%, όταν προστίθεται το 
Aldactone στο θεραπευτικό σχήμα και μετά να προσαρμοστεί κατά τις ανάγκες.

Οιδηματικές διαταραχές
Η ημερήσια δόση μπορεί να χορηγηθεί είτε μοιρασμένη, είτε εφάπαξ.

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια85

Κίρρωση
Αν η σχέση Na+/K+ στα ούρα είναι πάνω από 1.0 η προτεινόμενη δόση είναι 100 mg την ημέρα. Αν 
η σχέση είναι κάτω από 1.0 η προτεινόμενη δόση είναι 200-400 mg την ημέρα. Η δόση συντήρησης 
πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση.

Νεφρωσικό σύνδρομο και Διάγνωση και θεραπεία πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού
βλ. στην υποσημ.86

85 Αρχική δόση 100 mg την ημέρα. Σε Δύσκολες ή σοβαρές περιπτώσεις μπορούμε βαθμιαία να την αυξήσουμε ως 
200 mg την ημέρα. Οταν ελεγχθεί το οίδημα η συνήθης δόση συντήρησης είναι 25-200 mg την ημέρα.

86 για το πρώτο: Συνήθως 100-200 mg την ημέρα.
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Υποκαλιαιμία
Για την αγωγή υποκαλιαιμίας, που προκλήθηκε από διουρητικά, είναι χρήσιμη η δόση 25-100 mg 
την ημέρα.

Ηλικιωμένοι
Συνιστάται η έναρξη της θεραπείας να γίνεται με τη μικρότερη δόση και στη συνέχεια σταδιακή 
τιτλοποίηση μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η δοσολογία πρέπει να 
εφαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση και την ανεκτικότητα στο φάρμακο. Προσοχή 
στην χορήγηση συνιστάται σε περιπτώσεις ασθενών με σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, 
καθώς στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να μεταβληθεί ο μεταβολισμός και η απέκκριση του 
φαρμάκου.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις
Ταυτόχρονη χορήγηση καλίου, τροφών πλουσίων σε κάλιο ή καλιοπροστατευτικών διουρητικών, 
μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία. Συνιστάται να γίνεται περιοδικός προσδιορισμός των 
ηλεκτρολυτών του ορού λόγω της πιθανότητας εμφάνισης υπερκαλιαιμίας, υπονατριαιμίας και 
παροδικής αύξησης της BUN, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα και/ή σε ασθενείς με ιστορικό 
ηπατικής ή νεφρικής ανεπάρκειας.
Έχει αναφερθεί αναστρέψιμη υπερχλωριαιμική οξέωση, συνήθως με συνοδό υπερκαλιαιμία, σε 
ασθενείς με κίρρωση του ήπατος, ακόμα και με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Απαιτείται 
προσοχή κατά τη χορήγηση σε διαβητικούς, λόγω του κινδύνου πρόκλησης υπερκαλιαιμίας.
(Πηγή: www.galinos.gr)

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Γυναικομαστία, που σχετίζεται τόσο με τη δόση, όσο και με τη διάρκεια της θεραπείας. Είναι 
συνήθως αναστρέψιμη με τη διακοπή της θεραπείας, παρ’ όλο που σπάνια μπορεί να επιμείνει 
κάποια μεγένθυση του στήθους.
Από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, οι 
παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί σε συχνότητα > 1%:
Γενικά: κακουχία, πυρετός
Από το ενδοκρινικό: καλοήθης όγκος του στήθους, πόνος στο στήθος
Από το γαστρεντερικό: γαστρεντερικές διαταραχές, ναυτία, διάρροια, έμετος
Από το αίμα: λευκοπενία (συμπεριλαμβανομένης ακοκκιοκυτταραιμίας) θρομβοκυτοπενία
Από το ήπαρ: διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας
Μεταβολικές/διατροφικές διαταραχές: διαταραχές των ηλεκτρολυτών υπερκαλιαιμία
Από το μυοσκελετικό: επώδυνες μυϊκές συσπάσεις (κράμπες) των κάτω άκρων
Νευρολογικές διαταραχές: ζάλη, κεφαλαλγία, αταξία
Ψυχιατρικές διαταραχές: αλλαγές της λίμπιντο, σύγχυση

Για το δεύτερο: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το *Aldactone *ως αρχικό διαγνωστικό μέσο, που θα μας δώσει 
πιθανή ένδειξη πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού, ενώ οι ασθενείς βρίσκονται σε φυσιολογική δίαιτα.

Μακροχρόνιο τεστ: Χορηγούμε *Aldactone *σε ημερήσια δόση 400 mg επί τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Η διόρθωση 
της υποκαλιαιμίας και της υπέρτασης αποτελεί πιθανή ένδειξη για την διάγνωση πρωτοπαθούς 
υπεραλδοστερονισμού.

Σύντομο τεστ: Χορηγούμε *Aldactone *σε ημερήσια δόση 400 mg επί τέσσερις ημέρες.
Αν αυξάνεται το κάλιο στον ορό κατά την χορήγηση του Aldactone, αλλά πέφτει όταν διακόπτουμε το Aldactone, 

πρέπει να σκεφτούμε την πιθανή διάγνωση πρωτοπαθούς υπεραλδοστερινισμού.
Μετά την εδραίωση της διάγνωσης του υπεραλδοστερινισμού με πιο ουσιαστικά τεστ, μπορούμε να χορηγήσουμε 

*Aldactone *σε δόση 100-400 mg την ημέρα προετοιμαζόμενοι για χειρουργική επέμβαση. Σε ασθενείς που 
θεωρούνται ακατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τοAldactone για μακροχρόνια 
θεραπεία συντήρησης στην πιο μικρή αποτελεσματική δόση που καθορίστηκε για το συγκεκριμένο ασθενή.
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Διαταραχές της αναπαραγωγής: διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, ανικανότητα
Από το δέρμα και εξαρτήματα: αλωπεκία, υπερτρίχωση, κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση
Από το ουροποιητικό: οξεία νεφρική ανεπάρκεια
(Πηγή: www.galinos.gr)

Φαρμακοκινητική87

Υπερδοσολογία - αντιμετώπιση
Η οξεία υπερδοσολογία μπορεί να εκδηλωθεί με ναυτία, έμετο, υπνηλία, διανοητική σύγχυση, 
κηλιδοβλατιδώδες ή ερυθηματώδες εξάνθημα ή διάρροια. Επίσης με διαταραχές του ισοζυγίου των 
ηλεκτρολυτών και αφυδάτωση. Πρέπει να εφαρμόζεται υποστηρικτική και συμπτωματική 
θεραπεία, πρόκληση εμέτου ή πλύση στομάχου. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Κατάλληλη 
αντιμετώπιση της απώλειας υγρών, της διαταραχής του ισοζυγίου των ηλεκτρολυτών και της 
υπότασης. Η υπερκαλιαιμία αντιμετωπίζεται με γρήγορη χορήγηση γλυκόζης(20%-50%) και απλής 
ινσουλίνης, με χορήγηση 0,25 έως 0,5 μονάδων ινσουλίνης ανά γραμμάριο γλυκόζης.
Μπορούν επίσης να χορηγηθούν διουρητικά που βοηθούν στην αποβολή του καλίου καθώς και 
ιοντοανταλλακτικές ρητίνες, των οποίων η χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί όπως απαιτείται. Η 
χρήση της σπειρονολακτόνης πρέπει να διακοπεί και να περιορισθεί η λήψη καλίου (και από τις 
τροφές).
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/drugs/aldactone     

IMPORTAL - (  Λακτιτόλη  -LACTITOL MONOHYDRATE)
Η λακτιτόλη (lactitol) είναι ένας δισακχαρίτης, αποτελούμενος από γαλακτόζη και σορβιτόλη, ο 
οποίος δεν υδρολύεται από τις δισακχαριδάσες του λεπτού εντέρου. Ο μετασχηματισμός της 
λακτιτόλης σε οργανικά οξέα μικράς αλύσου αυξάνει την ωσμωτική πίεση στο παχύ έντερο, 
προκαλώντας έτσι αύξηση στο ύδωρ που περιέχεται στα κόπρανα και στον όγκο των κοπράνων, 
γεγονός που ερμηνεύει την υπακτική δράση.
Ανατομική/θεραπευτική/χημική (ATC) ταξινόμηση88 89 (Πηγή: www.galinos.gr)

87 Η σπειρονολακτόνη μεταβολίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ήπαρ, με βιοδιαθεσιμότητα μεγαλύτερη από 90%. Η 
παρουσία τροφής αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα της σπειρονολακτόνης προάγοντας την απορρόφηση και πιθανώς 
ελαττώνοντας τον πρώτης διόδου μεταβολισμό της σπειρονολακτόνης. Η κανρενόνη και η 7-άλφα (θειομεθυλ) 
σπειρονολακτόνη είναι οι κύριοι δραστικοί μεταβολίτες της. Τόσο η σπειρονολακτόνη όσο και η κανρενόνη 
συνδέονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% με πρωτεΐνες του πλάσματος.

Η διουρητική δράση της σπειρονολακτόνης εμφανίζεται βαθμιαία, η μέγιστη δε δράση επιτυγχάνεται την τρίτη ημέρα 
της αγωγής. Η διούρηση συνεχίζεται δύο ή τρεις ημέρες μετά τη διακοπή του φαρμάκου.

Σε χορήγηση 100 mg σπειρονολακτόνης ημερησίως για 15 ημέρες σε υγιείς μη νήστεις εθελοντές, ο χρόνος για την 
επίτευξη της μεγίστης συγκέντρωσης στο πλάσμα (tmax), η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα (Cmax) και η 
ημιζωή αποβολής (t 1/2) για τη σπειρονολακτόνη είναι 2,6 ώρες, 80ng/ml και περίπου 1,4 ώρες, αντίστοιχα. Για 
την7-άλφα (θειομεθυλ) σπειρονολακτόνη και την κανρενόνη ο tmax ήταν 3,2 ώρες και 4,3 ώρες, η Cmax 391 ng/ml 
και ο t 1/2 13,8 ώρες και 16,5 ώρες αντίστοιχα.

Οι μεταβολίτες απεκκρίνονται κυρίως στα ούρα και κατά δεύτερο λόγο μέσω της χολής στα κόπρανα. 
(Πηγή: www.galinos.gr)

88 A   Πεπτική οδός και μεταβολισμός → A06 Kαθαρτικά → A06A Kαθαρτικά → A06AD Ωσμωτικώς δρώντα 
καθαρτικά 

89 Ενδείξεις
Συμπτωματική θεραπεία της δυσκοιλιότητας. Θεραπεία της οξείας και χρόνιας ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. ...
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δυσκοιλιότητα Λόγω των διακυμάνσεων στην ανταπόκριση του κάθε ασθενή, χρειάζεται εξατομίκευση της δόσης ...
Αντενδείξεις
Δεδομένου ότι το Importal δρα στο παχύ έντερο, αντενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρείται ...
Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις
Η παρατεταμένη χρήση υπακτικών χωρίς διακοπή πρέπει να αποφεύγεται. Όλες οι περιπτώσεις χρόνιας δυσκοιλιότητας 

...
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INDERAL
SPC, Greece: INDERAL
INDERAL δισκία 40mg.
INDERAL LA 80mg καψάκια.
Πηγή: www.galinos.gr
Αντενδύκνειται στην υπόταση90.

Tο Inderal καλύπτει/τροποποιεί τα σημεία και συμπτώματα της υπογλυκαιμίας (ειδικά την 
ταχυκαρδία). Tο Inderal περιστασιακά προκαλεί υπογλυκαιμία, ακόμα και σε μη διαβητικούς 
ασθενείς, π.χ. νεογέννητα, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους, ασθενείς σε αιμοδιύλιση ή ασθενείς που 
υποφέρουν από χρόνια ηπατική νόσο και υπερδοσολογία.
(http://www.galinos.gr/web/drugs/main/citations/1075)

Tο Inderal πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μη αντιρροπιστική κίρρωση. 
Σε ασθενείς με σημαντική ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία, η έναρξη της θεραπείας και η 
επιλογή της αρχικής δόσης πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Σε ασθενείς με πυλαία υπέρταση η ηπατική λειτουργία μπορεί να επιδεινωθεί και μπορεί να 
εμφανισθεί ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Έχουν υπάρξει αναφορές που υποδεικνύουν ότι η 
θεραπεία με προπρανολόλη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικής 
εγκεφαλοπάθειας (οπ για την πηγή).
Το ήπαρ απομακρύνει ποσοστό έως 90% της από του στόματος δόσης, με χρόνο ημίσειας ζωής της 
αποβολής 3 έως 6 ώρες. H προπρανολόλη κατανέμεται ευρέως και ταχέως στον οργανισμό και οι 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
Σε κιρρωτικούς ασθενείς τα αντιόξινα και η νεομυκίνη, όταν χρειάζονται, δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα ...
Κύηση
Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά η εμπειρία της χρήσης του Importal από εγκύους είναι ...
Γαλουχία
Αν και δεν έχει μελετηθεί η έκκριση του Importal στο μητρικό γάλα, δεδομένου ότι απορροφάται μόνον ελάχιστα, ...
Ικανότητα οδήγησης και χειρισμός μηχανημάτων
Το Importal δεν έχει καμμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Στην αρχή της θεραπείας το Importal μπορεί να προκαλέσει κοιλιακή δυσφρία όπως μετεωρισμό, πόνο, κράμπες ...
Υπερδοσολογία - αντιμετώπιση
Η διάρροια είναι ένα σημείο υπερδοσολογίας που απαιτεί τη μείωση της δοσολογίας. Η διάρροια μπορεί επίσης ...
Φαρμακοδυναμική
Η λακτιτόλη είναι ένας δισακχαρίτης, αποτελούμενος από γαλακτόζη και σορβιτόλη, ο οποίος δεν υδρολύεται ...
Φαρμακοκινητική
Η λακτιτόλη δρα στον αυλό του παχέος εντέρου, όπου στην πράξη είναι 100% βιοδιαθέσιμη. Απορροφάται ελάχιστα. ...
Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος
Σκόνη μιας δόσης για πόσιμο διάλυμα: Καμμία. Διάλυμα πόσιμο: Διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 15o 30^o^C. ...

90 Αντενδείξεις   
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υψηλότερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται στους πνεύμονες, το ήπαρ, τα νεφρά, τον εγκέφαλο και 
την καρδιά.
H προπρανολόλη συνδέεται σε μεγάλο ποσοστό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος (80-95%).

RIFACOL
βλ. χαρακτηριστικά του προϊόντος σε αρχείο pdf

Ανεπιθύμητες ενέργειες 
Το Inderal είναι συνήθως καλά ανεκτό. Σε κλινικές μελέτες οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που 
αναφέρθηκαν συνήθως αποδόθηκαν στην φαρμακολογική δράση της προπρανολόλης.
Οι ακόλουθες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά οργανικό σύστημα:
Συνήθεις (1-9,9%)
Γενικά: Κόπωση και/ή εξάντληση (συνήθως παροδική).
Καρδιαγγειακά: Βραδυκαρδία, ψυχρά άκρα, φαινόμενο Raynaud.
ΚΝΣ: Διαταραχές ύπνου, εφιαλτικά όνειρα.
H σοβαρή υπογλυκαιμία η οποία συνδέεται με το Inderal, σπάνια σε μερικούς ασθενείς 
παρουσιάζεται με σπασμούς και/ή κώμα.
Πηγή: www.galinos.gr
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/citations/1075

Ursofalk
Generic Name: Ursodeoxycholic acid
Product Name: Ursofalk

Indication of Ursofalk
Ursofalk is used in the treatment of chronic liver disease in which the flow of bile has stopped for 
some reason (eg. primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis and cystic fibrosis-related 
cholestasis.

Action of Ursofalk
The main ingredient of Ursofalk, ursodeoxycholic acid, is a substance that appears naturally in the 
body. It is used to treat cholestatic liver disease, although the mechanism is not fully understood. 
Ursodeoxycholic acid alters the composition of bile, increasing concentrations of itself and 
decreasing amounts of toxic bile acids. It also increases bile flow. 
There is some evidence that ursodeoxycholic acid may also act via an immunological mechanism, 
details of which are not fully understood. 

Θεραπευτικά σχήματα
16-4-2012

• Α΄ περίοδος

Tο Inderal δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς επιρρεπείς στην υπογλυκαιμία, π.χ. μετά από 
παρατεταμένη νηστεία ή με μειωμένες αντιρροπιστικές εφεδρείες.
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Όλα σε φυτική μορφή, ως τσάγια.

Καλοκ. 2012
• Β΄ περίοδος

Shisandra Allcura 90 caps+ γαιδουράγκαθο (arcocaps-Σίλυβο)+goji superfoods+σπόροι 
γαιδουράγκαθο+1 κουτί Livomyn (Αύγ. 12)

2-10-2012
• Γ΄ περίοδος

γαιδουράγκαθο+Liv 52 σιρόπι+κάψουλες

Άνοιξη-Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2013
• Δ΄ περίοδος

σταθερά 2 δόσεις γαιδουράγκαθο+αγκινάρα+ιπποφαές91 92+ταραξάκο

91 Δόθηκε και δίνεται και για τα ω3, με την σκέψη ότι αυτά βοηθούν την εγκεφαλική λειτουργία. Για τα ω3 βλ: 
You Know Fish Oil Is Good For Your Brain, But Do You Know Why?
Household product
Fast forward almost 100 years and fish oil is a household dietary supplement used to help promote heart health, relieve 

osteoarthritis pain and reduce inflammation. It is so popular in fact that, during 2013, $1.2 billion was spent on these 
capsules in the U.S. alone, despite a media storm mid-year suggesting fish oil supplementation caused prostate 
cancer. Many health professionals were quick to point out that the particular observational study was flawed.

More recently, fish oil has been heralded as a memory booster, with effects seen similar to that of learning a new 
language or solving Sudoku puzzles. Omega-3 fats are often used in clinical treatment to help maintain a patient’s 
brain function and cognition, with many studies finding one particular omega-3 fat, DHA, can significantly delay 
the onset of age-related dementia, including Alzheimer’s disease.

Dietary DHA is thought to be the most beneficial, as the predominant structural fatty acid that makes up our central 
nervous system, retina and brain is in fact DHA. The mechanisms are not well understood, but a new study may 
have found a big clue.

Big brained
The study, published in the medical journal of the American Academy of Neurology, found that people with higher levels 

of omega-3 fatty acids may also have larger brain volumes in old age — equivalent to preserving one to two years of 
brain health.

Eight years on, when the women were an average age of 78, MRI scans were taken to measure their brain mass and 
volume. It was found that participants with higher levels of omega-3s in the blood eight years ago had larger total 
brain volumes today. Those with twice as high levels of omega-3s (7.5 versus 3.4 percent) had a 0.7 percent larger 
brain volume (statistically significant).

Advice on taking fish oil supplements
Of course, natural sources of omega-3 fats which are found largely in marine life are the most affective, but 

supplements are an effective and affordable alternative.
If you’re already taking fish oil supplements, check out how your choice fares against competitor brands at LabDoor. 

They analyzed 30 best-selling fish oil supplements in the United States, looking at total omega-3 content, EPA and 
DHA quantities, vitamin D and CLA amounts, methylmercury concentration, and total oxidation values. It’s 
important to better understand the quality of fish oil you use, as well as where it is sourced from.

Read more: http://www.care2.com/causes/you-know-fish-oil-is-good-for-your-brain-but-do-you-know-
why.html#ixzz2tCw0odNY

92 Τα ω3 μπορεί να προκαλούν μία λέπτυνση του αίματος.Συνεπώς αυτό είναι ωφέλιμο για την κυκλοφορία του 
αίματος αλλά μπορεί να δημιουργεί ευκολοτερη αιμοραγία, βλ σχετ. σε http://www.care2.com/causes/you-know-
fish-oil-is-good-for-your-brain-but-do-you-know-why.html#ixzz2tCw0odNY
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2014
Ε΄ περίοδος
Όπως η Δ΄ +βασιλικός πολτός

Πιθανές μελλοντικές θεραπείες

Pycnogenol
Pycnogenol is a patented formulation of Pine Bark Extract which is standardized to 65-75% 
Procyanidin compounds by weight. Procyanidins are chain-like structures consisted of catechins 
similar to some found in green tea (the Green Tea Catechins that do not have 'gallate' in their 
names). Pycnogenol is similar to Grape Seed Extract and Cocoa Polyphenols as those are the three 
most common sources of Procyanidins.
Most of Pycnogenol's benefits appear to be catered towards blood flow (with the common 
mechanism being related to Nitric Oxide being increased) and towards blood glucose control. The 
former exerts cardioprotective effects and may help with erectile dysfunction, while the latter 
appears to be anti-diabetic mostly.
There are many human trials conducted on Pycnogenol, but a good deal of them have industry 
funding (which, although it does not appear to influence the results, should be noted) and 
surprisingly the breadth of the studies with Pycnogenol is met with a seeming lack of study 
replication. The one topic that appears to have been replicated numerous times is the topic of 
erectile dysfunction, but currently all studies are confounded with the inclusion of L-Arginine so the 
effects of Pycnogenol per se are still unknown.
It does appear to possess dual anti-oxidant and anti-inflammatory properties, with the latter being 
confirmed in humans and possibly being subject to a build-up effect over time. The low-dose 
buildup effect of Pycnogenol as antiinflammatory would make it useful in a multinutrient format, 
but it may not be the most potent antiinflammatory in isolation. The degree of measured 
antiinflammatory potential on COX enzymes (targets of Aspirin) are still lower than Aspirin itself.
http://examine.com/supplements/Pycnogenol/#ref65
http://natural-remedies.findthebest.com/compare/65-75/Milk-thistle-vs-Pycnogenol
http://examine.com/supplements/Pycnogenol/
http://www.fattyliver-bible.com/?hop=proclub

Nitto Denko and potentional antifibrotic therapies 
Εδώ και μερικά χρόνια έχει γραφεί στον τύπο και έχει ακουσθεί ότι σε ένα πανεπιστήμιο της 
Ιαπωνίας έχουν γίνει πειράματα σε ποντικια με κάποιο φάρμακο προιόν εξελιγμένης τεχνολογίας, 
που φάνηκε να δίνουν αποτελέσματα που μοιάζουν με αναστροφή της ίνωσης. Σχετικά βλ. Στην 
υποσημ93. όπου πληροφορίες από την εταιρεία που ασχολείται με το φάρμακο αυτό
93 Fibrotic diseases in collaboration with Nitto Denko  .

No effective treatments are available for most of the serious fibrotic diseases and the objective of the collaboration is 
to develop new siRNA drugs that may offer an effective treatment to fibrotic diseases. The collaboration utilizes 
Quark’s technology and intellectual property in RNAi, potentially combined with Nitto Denko’s delivery technology 
to identify, select, optimize and develop a new siRNA drug based on a therapeutic concept and target gene identified 
by Nitto Denko and its collaborating scientists. 

http://www.quarkpharma.com/QBI-EN/products/rsrchpipeline/
Nitto Denko obtains US patent for antifibrotic therapies with molecular targeting DDS technology
Japan’s leading diversified materials manufacturer, Nitto Denko Corporation, today announced that a basic patent 

regarding the company’s epoch-making antifibrotic therapy has been successfully registered in the USA. Nitto 
Denko has been developing antifibrotic drugs in collaboration with Professor Yoshiro Niitsu at Sapporo Medical 
University since 2008, and has already been granted this patent in Japan, China and Australia. 
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Αναφορές

• Cirrhosis and End-Stage Liver Disease http://www.mainlinehealth.org/oth/Page.asp?
PageID=OTH007014

• Chronic Liver Disease/Cirrhosis 
http://www.mainlinehealth.org/stw/Page.asp?PageID=STW037858

• Φούσκωμα ή πρήξιμο με οίδημα στα πόδια: Τι πρέπει να γνωρίζετε   
http://www.medlook.net/article.asp?item_id=3111

• End stages of Cirrhosis of the liver can cause different things:
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20111103142441AAcclvW     στο πιο πάνω 
(καλογραμμένη απάντηση σε ερώτηση) υπάρχουν και ενδιαφέροντες   υπερδεσμοί

• Η μαύρη σοκολάτα ωφελεί ασθενείς με κίρρωση του ήπατος   
This patent covers various DDS (Drug Delivery Systems) that includes antifibrotic drugs, coupled with targeting 
agents for the cells that are responsible for disease. This patent should lead to the world’s first complete cure of 
organ fibrosis, which is expected to give a significant boost to the value of Nitto Denko’s patent portfolio. 

Recently Nitto Denko has developed new drug and drug delivery materials which satisfy both efficacy and safety 
perspectives. Nitto Denko plans practical applications firstly for a liver cirrhosis drug, by applying an IND 
(Investigational New Drug) to the US FDA (Food and Drug Administration) by the end of 2012, followed by the 
initiation of clinical trial studies in 2013. 
Hereafter, Nitto Denko aims to expand efforts and achieve significant progress in order to develop new drugs for 
inveterate diseases including fibrosis. 

Molecular targeting DDS is for delivering therapeutic agents directly and specifically to the cells that cause diseases. 
In the future it is anticipated that highly efficacious treatments with less side
-effects for the diseases would be available that is still difficult to treat now. The antifibrotic therapy Nitto Denko is 
currently developing was discovered by Prof. Yoshiro Niitsu and his group in Sapporo Medical University, then 
combined with Nitto Denko’s new DDS technologies. Nitto Denko expects that this treatment can be applied to 
various organ fibrosis including liver cirrhosis and other intractable diseases.

Future Plan
Currently, non-clinical studies are being conducted and Nitto Denko aims to submit an IND application in December 

2012, followed by initiation of clinical study phase-1 in USA in 2013. Then, clinical trial phase-2a is planned to be 
completed in 2015. From phase-2b, we may potentially collaborate with other partners with the aim of launching a 
new drug in 2018 or after.

About Nitto Denko
Founded in 1918, Nitto Denko is Japan’s leading diversified materials manufacturer offering over 13,000 high-value-

added products to the global market. Nitto Denko’s strength lies in its flexibility to add diverse functionalities to 
sheets, films and other materials, fully utilizing its core technologies such as polymer synthesis, adhesion and 
coating. The Nitto Denko group’s wide spectrum of specialities include optical films for liquid crystal displays, 
automotive materials, reverse osmosis membranes for seawater desalination, transdermal drug delivery systems, and 
much more. Those existing expertise related to transdermal drug delivery systems and therapeutic nucleic acid 
manufacturing shall be utilized for the development of new drugs and Molecular targeting DDS technology. Nitto 
Denko is traded on the Tokyo Stock Exchange (TSE). Total net sales in fiscal year 2010 amounted to US$7.7 billion. 
The company consists of 107 subsidiaries across the globe and employs over 33,000 people.

http://www.nitto.com/press/2012/0510.jsp
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http://draminanea-draminos.blogspot.gr/2010/04/blog-post_4381.html
• Αγγελική Ασημακοπούλου,   Σπιρουλίνα, Ιπποφαές, Λεκιθίνη: Τα φυσικά συμπληρώματα 

διατροφής σε βοηθούν να αδυνατίσεις... (στοιχεία για την λήψη κα γενικά)
• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση, Melanie Deutsch, επιμελήτρια ΕΣΥ, 

http://www.iatrikionline.gr/Gastro_37/3.pdf, με συνοική αναφορά στην νόσο.
• http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko/kirrwsi.html  , στο ιατροnet
• Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD), Γράφουν οι: Δημήτριος Τσαντούλας, 

Ηπατολόγος, «ΥΓΕΙΑ», Ελένη Χρυσανθοπούλου, Ηπατολόγος, «ΥΓΕΙΑ», 
http://www.hygeia.gr/page.aspx?p_id=599

• Κατευθυντήριες οδηγίες για την Κίρρωση του Ήπατος  , 
http://www.nutribase.gr/articles/clinicalarticles/84-2012-03-23-09-58-12.html

• Vitamin E status in patients with liver cirrhosis: normal or deficient?, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9920150

• Cirrhosis, University of Maryland Medical Center, 
http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/cirrhosis

• Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΡΩΣΗ ΚΑΙ Η 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μαρία 
Λαγκαδινού, 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6427/3/Nimertis_Lagkadinou%28med
%29.pdf

• Cirrhosis Support Group  
http://www.dailystrength.org/c/Cirrhosis/support-group

• http://helpa-prometheus.gr/  

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία – Πηγές:
1. Lab Tests on Line GR, http://www.labtestsonline.gr/index.html
2. About.com, Health Health Topics A-Z, http://www.about.com/, http://adam.about.net/
3. Eπίκαιρα Θέματα ΙI-Συντονίστρια: Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ-ANTIOΞEIΔΩTIKEΣ OYΣIEΣ 

ΣTH ΔIATPOΦH-E. Δρογκάρη http://www.iatrikionline.gr/deltio_49/epi2_3.htm
4. ΙnCardiology, http://www.incardiology.gr/
5. Διάλεξη για την Ηπατική Εγκεφαλοπάθεια, Κ. Παπαξοϊνης, Α΄Προπαιδευτική Κλινική ΓΝΑ 

“ΛΑΪΚΟ”: http://www.hsg.gr/Education/society_educations/217.swf
6. Plants For A Future: A resource and information centre for edible and otherwise useful 

plants, http://www.pfaf.org/user/default.aspx
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