οικονομικοι παλμοι
Ἡ Μεσογειακὴ διατροφὴ εἶναι πανάκεια.
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Μεσογειακὴ διατροφὴ μειώνει τὸν κίνδυνο γιὰ ἐπιθετικὸ
καρκίνο τοῦ προστάτη, ἐνῶ, ἀντίθετα, τὰ πολλὰ λιπαρὰ
τὸν τροφοδοτοῦν. Τὰ ἐνθαρρυντικὰ αὐτὰ νέα, γιὰ τοὺς
ἄνδρες ποὺ προσέχουν τὴν διατροφή τους, προέρχονται
ἀπὸ μία ἱσπανικὴ μελέτη, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ
Journal of Urology τῆς Ἀμερικανικῆς Οὐρολογικῆς Ἕνωσης.
Ἀκολούθησε πλῆθος ἀναδημοσιεύσεων στὸν τύπο, λόγῳ καὶ
τῆς συχνότητας τῆς νόσου στὸν ἀνδρικὸ πληθυσμό. Ἀφοῦ
μελετήθησαν ἑκατοντάδες ἀσθενεῖς, ἀλλὰ καὶ ὑγιεῖς ἄνδρες
μὲ μέση ἡλικία 66 ἐτῶν, οἱ ἐρευνητὲς τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου
Ἐπιδημιολογίας τῆς Μαδρίτης, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἕνας
Ἕλληνας, διαπίστωσαν ὅτι τὸν μικρότερο κίνδυνο ἐπιθετικοῦ
καρκίνου εἶχαν ὅσοι ἀκολουθοῦσαν πιστὰ τὴν Μεσογειακὴ διατροφή, τρώγοντας πολλὰ φροῦτα, λαχανικά, λάδι, ὄσπρια,
ψάρια, βραστὲς πατάτες καὶ λιγότερο κρέας. Ἡ διατροφὴ
αὐτή, μάλιστα, δὲν λειτουργεῖ μόνο προληπτικά, ἀλλὰ καὶ
προστατευτικὰ γιὰ ὅσους ἀσθενεῖς ἔχουν ἤδη προσβληθεῖ.
Τὰ πλεονεκτήματα τῆς Μεσογειακῆς διατροφῆς εἶναι
μεγάλα ἀπέναντι στὴν κακὴ δυτικὴ διατροφή, μὲ πολλὰ γαλακτοκομικὰ ὑψηλῶν λιπαρῶν, ἐπεξεργασμένα κρέατα καὶ
δημητριακά, ποτὰ μὲ πολλὲς θερμίδες, γλυκὰ καὶ φαστ φούντ,
ἀλλὰ καὶ στὴν “συνετὴ” μὲ γαλακτοκομικὰ προϊόντα χαμηλῶν
λιπαρῶν, δημητριακὰ ὁλικῆς ἄλεσης κ.λπ. Ἡ μελέτη δείχνει ὅτι
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ πιὸ ἐπιθετικοὺς καὶ ἐκτεταμένους ὄγκους,
μόνο ἡ πιστὴ τήρηση τῆς Μεσογειακῆς διατροφῆς ἐμφανίζει
σημαντικὴ προστατευτικὴ δράση.
Στὸν ἀντίποδα, μιὰ ἀκόμη Ἀμερικανικὴ μελέτη δείχνει ὅτι
ἡ διατροφὴ μὲ πολλὰ λιπαρὰ μπορεῖ νὰ πυροδοτήσει τὴν
ἐξάπλωση τοῦ καρκίνου τοῦ προστάτη, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι
ἡ παχυσαρκία ἀποτελεῖ παράγοντα κινδύνου. Οἱ ἐρευνητές, μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν Δρ. Πιερ Πάολο Παντόλφι, διευθυντὴ τοῦ Κέντρου Καρκίνου καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐρευνῶν Καρκίνου τοῦ
Νοσοκομείου Beth Israel Deaconess, τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ἀνακάλυψαν ὅτι, ὅταν οἱ καρκίνοι
τοῦ προστάτη χάνουν ἕνα συγκεκριμένο προστατευτικὸ γονίδιο (τὸ PLM), μετατρέπονται σὲ μικροσκοπικὰ “ἐργοστάσια”
λίπους. Τότε ὁ καρκίνος ἐξαπλώνεται πιὸ εὔκολα ἀπὸ τὸν προστάτη σὲ ἄλλα ὄργανα καὶ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ θανατηφόρος.
Σύμφωνα μὲ τοὺς Τάϊμςτῆς Νέας Ὑόρκης, ποὺ ἀσχολήθηκαν
μὲ τὴν δημοσίευση στὸ περιοδικὸ γενετικῆς Nature Genetics,
οἱ καρκίνοι τοῦ προστάτη μποροῦν νὰ κάνουν μεταστάσεις
ἀκόμη καὶ ἂν ἔχουν χάσει τὸ συγκεκριμένο γονίδιο, ἐφόσον
τροφοδοτηθοῦν ἀπὸ τὰ λίπη τῆς διατροφῆς τοῦ ἀσθενοῦς.
Οἱ ἐρευνητές, μετὰ ἀπὸ μελέτες, διαπίστωσαν ὅτι μία
φαρμακευτικὴ οὐσία, ποὺ μπλοκάρει τὴν παραγωγὴ λίπους
στὸ σῶμα, ἔκανε τοὺς μεταστατικοὺς καρκίνους νὰ ὑποχω12

ρήσουν καὶ ἀπέτρεψε τὴν ἐξάπλωσή τους. Γιὰ ἐπιβεβαίωση
ξεκίνησαν κλινικὲς δοκιμές. Πάντως, μετὰ τὴν διαπίστωση ὅτι
τὰ πολλὰ λιπαρὰ διευκολύνουν τὴν ἐκδήλωση πιὸ ἐπιθετικῶν
καρκίνων τοῦ προστάτη, ὁ Δρ Παντόλφι συμβουλεύει τοὺς
ἀσθενεῖς νὰ περιορίσουν τὰ λίπη στὴ διατροφή τους.
Ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῆς Μεσογειακῆς διατροφῆς
στὴν μείωση τῆς ἐμφάνισης καρδιαγγειακῶν παθήσεων,
σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας, νόσου Parkinson, τοῦ
Ἀλτσάχαιμερ καὶ ὁρισμένων μορφῶν καρκίνου, ἐπιβεβαιώνεται συνεχῶς τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Ὅμως, ἡ βιομηχανία τροφίμων καὶ ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς συμβάλλουν
στὴν μεγάλη πρόσβαση σὲ τρόφιμα πλούσια σὲ λίπος καὶ
ζάχαρη, καθὼς καὶ στὴν κατανάλωση προπαρασκευασμένου φαγητοῦ. Ὅμως, ἡ ὑγιεινὴ διατροφὴ συνδέεται μὲ ἕνα πιὸ
ἐνεργητικὸ τρόπο ζωῆς. Σὲ συνδυασμὸ μὲ ἤπια ἄσκηση καὶ
περπάτημα, τὸ μαγείρεμα καὶ ἡ ἀπόλαυση ἑνὸς γεύματος μὲ
τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους, συμβάλλουν στὴν καλὴ ὑγεία.
Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ παράδοσή μας. Κάθε μέρα πρέπει νὰ καταναλώνουμε περισσότερα φροῦτα, λαχανικά, προϊόντα ὁλικῆς
ἄλεσης, ὄσπρια, βότανα, καρυκεύματα, ξηροὺς καρποὺς καὶ
ὑγιῆ λιπαρά, ὅπως τὸ ἐλαιόλαδο. Τὸ ψάρι καὶ τὰ θαλασσινὰ
δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα εἶναι ἡ καλύτερη πηγὴ Ω3 λιπαρῶν
ὀξέων γιὰ τὴν καρδιὰ καὶ τὸν ἐγκέφαλο. Τὸ γιαούρτι, τὸ τυρί,
τὰ πουλερικὰ καὶ τὰ αὐγὰ συμπεριλαμβάνονται ἐπίσης στὴ
Μεσογειακὴ διατροφή, ἀλλὰ σὲ λογικὲς μερίδες. Τὸ κόκκινο
κρέας καὶ τὰ γλυκὰ στὴν κορυφὴ τῆς πυραμίδας, ἀποτελοῦν
τροφὲς ποὺ πρέπει νὰ καταναλώνουμε λιγότερο συχνά. Τὸ
κρασὶ καὶ τὸ νερὸ εἶναι τὰ τυπικὰ ροφήματα τῆς Μεσογειακῆς
διατροφῆς. Οἱ ποσότητες; Ἄφθονο νερὸ ὅλη τὴν ἡμέρα καὶ
γιὰ ὅσους πίνουν κρασί, ἕνα ποτηράκι γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ
δύο γιὰ τοὺς ἄνδρες. 

