Ιπποκρατης χθες - σημερα - αυριο
«Γαλακτοκομικά προϊόντα: Ἐπιβλαβὴς ἢ εὐεργετικὴ ἡ ἐπίδρασή
τους στὸν καρδιομεταβολικό κίνδυνο;»
Δρ. Χριστίνα Ν. Κατσαγώνη, Κλινικὴ Διαιτολόγος Νοσοκομείου Παίδων «Ἡ Ἁγία Σοφία».
Τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα ἀποτελοῦν τὴν κύρια
αἰτία θανάτου παγκοσμίως, μὲ τὴ στεφανιαία νόσο καὶ
τὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο νὰ ἀποτελοῦν τὶς πιὸ
κοινὰ ἐμφανιζόμενες μορφὲς καρδιαγγειακῆς νόσου.
H ἐμφάνιση τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων συνδέεται
στενὰ μὲ τὶς συνήθειες τοῦ τρόπου ζωῆς, καὶ ἰδίως τὸ κάπνισμα, τὴν παρουσία ὑπέρτασης καὶ σακχαρώδους διαβήτη,
τὰ ὑψηλὰ ἐπίπεδα χοληστερόλης, καθὼς καὶ τὴν
παρουσία παχυσαρκίας,
συνήθως ἀπόρροια συνδυασμοῦ κακῆς διατροφῆς καὶ καθιστικῆς ζωῆς.
Ὁ ρόλος τῆς διατροφῆς στὴν πρόληψη
τοῦ καρδιομεταβολικοῦ
κινδύνου εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικός. Ἡ κατανάλωση δημητριακῶν
ὁλικῆς ἄλεσης, φρούτων καὶ λαχανικῶν,
τροφίμων μὲ ὑψηλὴ
περιεκτικότητα σὲ φυτικὲς ἶνες καὶ ἰχθύων,
ὡς σημαντικὴ πηγὴ ω-3
λιπαρῶν ὀξέων, ἔχουν
συσχετιστεῖ μὲ μείωση
τοῦ κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα
καὶ σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2. Ἀντιθέτως, ἡ
ὑψηλὴ πρόσληψη κορεσμένου λίπους, μέσῳ τῆς
κατανάλωσης κόκκινου κρέατος καὶ κρεατοσκευασμάτων,
τηγανιτῶν προϊόντων καὶ ραφιναρισμένων δημητριακῶν
ἔχει συνδεθεῖ μὲ αὐξημένο κίνδυνο γιὰ καρδιαγγειακὰ
νοσήματα.
Τὸ γάλα καὶ τὰ γαλακτοκομικὰ προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ βουτύρου) συνιστοῦν σημαντικὴ πηγὴ
ἀσβεστίου καὶ πρωτεϊνῶν στὸν ἄνθρωπο. Ἐν τούτοις, ἀποτελοῦν μία ἀπὸ τὶς κυριότερες πηγὲς κορεσμένου λίπους
τῆς δίαιτας. Οἱ συστάσεις γιὰ τὴν κατανάλωση γαλακτοκομικῶν προϊόντων ποικίλλουν ἀπὸ χώρα σὲ χώρα, συνήθως
μὲ εὖρος 2-3 μερίδων ἡμερησίως ἀπὸ γάλα, γιαοῦρτι ἢ
τυρί, γιὰ ἕναν μέσο ἐνήλικα. Στὴν Ἑλλάδα παρατηρεῖται
ὑψηλὴ κατανάλωση τυριοῦ σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ γάλα, ἐνῶ ἡ
κατανάλωση γαλακτοκομικῶν προϊόντων, στὸ σύνολό τους,

εἶναι χαμηλὴ (~190γρ./ἡμέρα).
Καθότι τὰ γαλακτοκομικὰ προϊόντα εἶναι πλούσια σὲ
κορεσμένα λιπαρά, οἱ ὁδηγίες γιὰ τὴν πρόληψη τοῦ καρδιομεταβολικοῦ κινδύνου συνιστοῦν κατανάλωση γαλακτοκομικῶν προϊόντων χαμηλῶν λιπαρῶν ἢ ἄπαχων, ἐνῶ
προτείνεται ἡ ἀντικατάσταση τοῦ βουτύρου μὲ ἄλλες πηγὲς
λίπους, ὅπως εἶναι τὸ ἐλαιόλαδο. Τὸ γεγονός, ὡστόσο,
ὅτι τὰ γαλακτοκομικὰ προϊόντα, ἐκτός του κορεσμένου
λίπους, ἀποτελοῦν πηγὴ καὶ
ἄλλων, πολύτιμων συστατικῶν γιὰ τὸν ὀργανισμό,
ὅπως πρωτεΐνης καὶ ἀσβεστίου, ἔχει ὁδηγήσει στὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῆς σχέσης
γαλακτοκομικῶν προϊόντων
μὲ τὴν καρδιομεταβολικὴ
ὑγεία.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν διαθέσιμων
μελετῶν, τὰ γαλακτοκομικὰ
προϊόντα, ὡς ἑνιαῖα ὁμάδα
τροφίμων, παρουσιάζουν οὐδέτερη ἐπίδραση ἕως ὁριακὰ
εὐνοϊκὴ δράση στὸν κίνδυνο ἐμφάνισης ἀγγειακοῦ
ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου καὶ
στεφανιαίας νόσου, σακχαρώδους διαβήτη καὶ ὑπέρτασης. Τὰ δεδομένα προέρχονται κυρίως ἀπὸ μελέτες
παρατήρησης καὶ ὄχι τόσο
ἀπὸ πειραματικὲς μελέτες.
Λιγότερο ξεκάθαρη εἶναι ἡ ἐπίδραση τοῦ λίπους τῶν γαλακτοκομικῶν προϊόντων στὸν καρδιομεταβολικὸ κίνδυνο,
καθότι δὲν ὑπάρχουν πολλὰ δεδομένα ποὺ νὰ συγκρίνουν
τὰ προϊόντα χαμηλῶν λιπαρῶν μὲ τὰ πλήρη γαλακτοκομικὰ
προϊόντα. Φαίνεται, ὡστόσο, ὅτι ἡ κατανάλωση γαλακτοκομικῶν προϊόντων χαμηλῶν λιπαρῶν μπορεῖ νὰ εἶναι
ὠφέλιμη, κυρίως σὲ ὅτι ἀφορᾶ πρόσωπα μὲ ὑπέρταση καὶ
διαβήτη τύπου 2. Τὰ γαλακτοκομικὰ προϊόντα, στὸ σύνολό
τους, φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ δροῦν προστατευτικὰ στὴν
ἐμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 καὶ ὑπέρτασης,
κυρίως λόγῳ τῆς ὑψηλῆς περιεκτικότητάς τους σὲ ἀσβέστιο,
μαγνήσιο, βιταμίνη D, καὶ ὁρισμένες πρωτεΐνες τοῦ ὀροῦ
τοῦ γάλακτος, συστατικὰ ποὺ ἔχουν συνδεθεῖ μὲ μείωση
τοῦ σωματικοῦ λίπους καὶ τῆς ἀντίστασης στὴν ἰνσουλίνη.
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Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐπίδραση τῶν ἐπιμέρους γαλακτοκομικῶν προϊόντων στὸν καρδιομεταβολικὸ κίνδυνο,
ὅπως εἶναι τὸ γάλα, τὸ τυρὶ καὶ τὸ γιαοῦρτι, τὰ δεδομένα
διαφοροποιοῦνται ἀνάλογα μὲ τὸ προϊὸν ποὺ μελετᾶται,
ἀλλὰ καὶ ἐδῶ τα δεδομένα εἶναι λιγοστά.
Σὲ γενικὲς γραμμές, οἱ σχέσεις μεταξύ τῆς κατανάλωσης γάλακτος καὶ καρδιαγγειακῶν νοσημάτων ἀφενός καὶ
διαβήτη τύπου 2 ἀφετέρου δὲν ἔχουν πλήρως ἀποσαφηνιστεῖ. Κάποιες μελέτες δείχνουν ὅτι ἡ ὑψηλὴ κατανάλωση
γάλακτος (3 ποτήρια ἡμερησίως) μπορεῖ νὰ αὐξάνει τὸν
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο σὲ σχέση μὲ τὴ χαμηλὴ κατανάλωση (<1 ποτῆρι ἡμερησίως), ποὺ ἔχει συνδεθεῖ ἀρνητικὰ μὲ τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου.
Ἀναφορικὰ μὲ τὴν κατανάλωση τυριοῦ, παρόλο ποὺ
εἶναι ἕνα τρόφιμο πλούσιο σὲ θερμίδες, ἁλάτι, λιπαρὰ καὶ
ἰδίως κορεσμένα λιπαρά, ἡ κατανάλωσή του ἔχει βρεθεῖ ὅτι
μπορεῖ νὰ μειώνει τὸν κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
καὶ στεφανιαίας νόσου. Ἐπιπλέον, ἡ συστηματικὴ κατανάλωση ζυμωμένων προϊόντων γάλακτος, ὅπως εἶναι τὸ τυρί,
ἔχει συνδεθεῖ μὲ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, μὲ πιὸ
ἔντονα ἀποτελέσματα στὰ ἤδη ὑπερτασικὰ ἄτομα. Σὲ ὁρισμένες μελέτες ἡ κατανάλωση τυριοῦ ἔχει συνδεθεῖ καὶ μὲ
μειωμένο κίνδυνο ἐμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου
2. Ὅμως τὸ τυρὶ φαίνεται νὰ μὴν ἀσκεῖ καμία ἐπίδραση
στὰ ἐπίπεδα τῆς LDL-χοληστερόλης, ὅταν συγκρίνεται μὲ
τὸ βούτυρο, παρόλο ποὺ μπορεῖ νὰ περιέχουν τὴν ἴδια ποσότητα λίπους καὶ κορεσμένων λιπαρῶν. Ὡστόσο, ἀδιευκρίνιστη παραμένει ἡ ἐπίδραση τῆς περιεκτικότητας λίπους
τοῦ τυριοῦ στὸν καρδιομεταβολικὸ κίνδυνο. Σχετικὰ μὲ τὸν
μηχανισμὸ δράσης, πιθανὴ ἐξήγηση εἶναι ὅτι ἡ ὑψηλὴ περιεκτικότητα ἀσβεστίου στὸ τυρὶ συμβάλλει στὴν ἀποβολὴ
λίπους μὲ τὰ κόπρανα, ἐνῶ καὶ ἄλλα χαρακτηριστικά τοῦ
τυριοῦ, ὅπως ἡ ὑψηλὴ περιεκτικότητά του σὲ πρωτεΐνες, ἡ
διαδικασία τῆς ζύμωσης καὶ ἡ παρουσία προβιοτικῶν καὶ
βιταμίνης Κ μπορεῖ νὰ συμβάλουν εὐεργετικὰ στὴ μείωση
τοῦ καρδιομεταβολικοῦ κινδύνου.
Τὸ γιαοῦρτι, σὲ καθημερινὴ κατανάλωση περίπου 200
γραμμαρίων, φαίνεται νὰ δρᾷ προστατευτικὰ ὡς πρὸς τὸν
κίνδυνο ἐμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 καὶ
καρδιαγγειακῶν νοσημάτων. Τὸ γιαοῦρτι, εἴτε πλῆρες
εἴτε μὲ χαμηλὰ λιπαρά, ἔχει συνδεθεῖ καὶ μὲ μείωση τοῦ
κινδύνου ἐμφάνισης μεταβολικοῦ συνδρόμου, στὸ ὁποῖο
περιλαμβάνεται ὁ σακχαρώδης διαβήτης. Μάλιστα, ἔχει
φανεῖ ὅτι μπορεῖ νὰ βελτιώνει καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς συνιστῶσες τοῦ μεταβολικοῦ συνδρόμου, μεταξύ των ὁποίων
τὰ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τριγλυκεριδίων καὶ τὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα
τῆς HDL-χοληστερόλης. Ὅμως, δεδομένα ἀπὸ καλὰ σχεδιασμένες κλινικὲς μελέτες ἀναφέρουν ὅτι ἡ ὑψηλὴ κατανάλωση γαλακτοκομικῶν προϊόντων ὑψηλῶν λιπαρῶν,
θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ περιορισμὸ τῶν συνολικῶν
προσλαμβανόμενων θερμίδων, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ σημαντικὴ ἀπώλεια βάρους καὶ μείωση τῆς περιφέρειας μέσης,
προκειμένου νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῆς
κατανάλωσης γαλακτοκομικῶν προϊόντων, ὅταν ὑπάρχει
κίνδυνος παρουσίας μεταβολικοῦ συνδρόμου. Ἡ μεγάλη
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περιεκτικότητα τοῦ γιαουρτιοῦ σὲ ὠφέλιμους ζωντανοὺς
μικροοργανισμούς, τὰ γνωστὰ προβιοτικά, φαίνεται νὰ
συμβάλουν στὴ βελτίωση τῆς ἐντερικῆς μικροχλωρίδας,
ἀλλὰ καὶ σὲ μείωση τοῦ σωματικοῦ λίπους, βελτιώνοντας
κατ’ ἐπέκταση τὸ καρδιομεταβολικὸ προφὶλ τῶν ἀτόμων.
Λίγες μελέτες ἔχουν ἀξιολογήσει τὴν ἐπίδραση τῆς
κατανάλωσης βουτύρου στὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.
Τὸ βούτυρο ἔχει κατεξοχὴν συσχετιστεῖ μὲ αὔξηση τῆς
ὁλικῆς καὶ τῆς LDL-χοληστερόλης καὶ γι’ αὐτὸ θεωρεῖται
ὅτι αὐξάνει τὸν ἐν λόγῳ κίνδυνο. Ὡστόσο, παρόλο ποὺ
σὲ μία πρόσφατη μελέτη, ἡ κάθε μερίδα, περίπου 14γρ.
κατανάλωσης βουτύρου, συσχετίστηκε μὲ αὔξηση τῆς θνησιμότητας ἀπὸ καρδιαγγειακά, δὲν παρατηρήθηκε καμία
ἐπίδραση τῆς κατανάλωσης βουτύρου στὸν κίνδυνο ἐμφάνισης στεφανιαίας νόσου, ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου καὶ καρδιαγγειακῆς νόσου. Ἐξάλλου, ἀποτελέσματα σὲ ἐπίπεδο πειραματικῶν μελετῶν, δείχνουν
ὅτι σὲ δίαιτες μὲ ὅμοια πρόσληψη λίπους, λακτόζης καὶ
πρωτεΐνης, ὅτι μὲ κατανάλωση βουτύρου σὲ σχέση μὲ κατανάλωση τυριοῦ ἢ γάλακτος αὐξάνονται τὰ ἐπίπεδα τῆς
LDL-χοληστερόλης, χωρὶς νὰ παρατηροῦνται ἀντίστοιχες
ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸ τυρὶ ἢ τὸ γάλα. Εἶναι γεγονός, ὡστόσο,
ὅτι ἀπαιτεῖται περισσότερη ἔρευνα γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ
ὠφέλεια τοῦ βουτύρου στὸν ὀργανισμό, χωρὶς βλάβη τῆς
καρδιομεταβολικῆς ὑγείας.
Συμπερασματικά, τὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν, ποὺ
ἀξιολογοῦν τὸν ρόλο τῶν γαλακτοκομικῶν προϊόντων στὸν
καρδιομεταβολικὸ κίνδυνο, δὲν φαίνεται νὰ δικαιολογοῦν
τὴν κατάταξή τους στὰ «ἐπιβλαβῆ» τρόφιμα. Μάλιστα, σὲ
ὁρισμένες περιπτώσεις ὑποστηρίζεται ὅτι μπορεῖ νὰ δροῦν
προστατευτικὰ ἔναντι τοῦ καρδιομεταβολικοῦ κινδύνου,
χωρὶς ὡστόσο νὰ ἐπιτυγχάνεται σαφὴς διαχωρισμὸς τῆς
ἐπίδρασής τους ἀναφορικὰ μὲ τὴν περιεκτικότητα λίπους.
Ὁ κύριος ὄγκος τῶν δεδομένων προέρχεται κυρίως ἀπὸ
μελέτες παρατήρησης, ποὺ ἑστιάζονται ἰδίως στὴν ἀξιολόγηση τῆς κατανάλωσης γαλακτοκομικῶν ὡς ἑνιαίας
ὁμάδος τροφίμων, ἐνῶ παρατηρεῖται ἔλλειψη ἰσχυρῆς ἀπόδειξης σχετικὰ μὲ τὶς πιθανὲς διαφορετικὲς ἐπιδράσεις τῶν
ἐπιμέρους γαλακτοκομικῶν προϊόντων στὸν καρδιομεταβολικὸ κίνδυνο. Στὴν πλειονότητά τους οἱ μελέτες αὐτὲς
εἶναι καλὰ σχεδιασμένες καὶ ἀντιπροσωπεύουν μεγάλους
πληθυσμούς, ὡστόσο παρουσιάζουν ὁρισμένους περιορισμούς. Ἀρχικὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀκριβὴς ἐκτίμηση
τῆς ποσότητας τῶν γαλακτοκομικῶν προϊόντων ποὺ καταναλώνονται, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἐκτιμηθεῖ ἡ γενικότερη
ποιότητα τῆς δίαιτας τῶν συμμετεχόντων. Ἑπομένως, δὲν
εἶναι ξεκάθαρο πόσο τυρὶ π.χ. μπορεῖ νὰ καταναλώνει
κάποιος χωρὶς προβλήματα, ἀκόμη καὶ ἂν ἡ ἐπιλογὴ ἑνὸς
τυριοῦ χαμηλῶν λιπαρῶν ὑποδηλώνει ταυτόχρονα ὑγιεινὸ
διατροφικὸ πρότυπο, ποὺ λειτουργεῖ οὕτως ἢ ἄλλως προστατευτικά. Συνεπῶς, εἶναι σημαντικὸ νὰ τονιστεῖ ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη καὶ ἄλλων μελετῶν μὲ σαφῆ διαχωρισμὸ τῶν
χαρακτηριστικῶν των γαλακτοκομικῶν προϊόντων ὡς πρὸς
τὴν περιεκτικότητα λίπους, προκειμένου νὰ διαλευκανθεῖ
πλήρως ἡ ἐπίδρασή τους, ἀλλὰ καὶ ὁ μηχανισμὸς μέσῳ
τοῦ ὁποίου ἐπιδροῦν στὸν καρδιομεταβολικὸ κίνδυνο. 

