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T
o πάγκρεαε παράγει την ινσου
λίνη. η οποία μειώνει ta επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα, ενώ επι
τρέπει στο σώμα να αποθηκεύει 
ενέργεια από την τροφή.

Στην οξεία παγκρεατίτιδα ο novos 
εμφανίζεται ξαφνικά, ενώ στη χρόνια 
αναπτύσσεται σταδιακά και δεν είναι 
έντονοε ή απουσιάζει. Συνήθωε οφείλε
ται oris πέτρε$ ms χοληδόχου warns, 
οι onoiss εμποδίζουν το πάγκρεα5 
να λειτουργήσει σωστά, αλλά και σε 
κακέε συνήθειεε, όηωε η xcopis μέτρο 
κατανάλωση Xinous και αλκοόλ. Μπορεί 
να προκληθεί και από υψηλά επίπεδα 
τριγλυκεριδίων στο αίμα, τραυματισμό ή 
χειρουργική επέμβαση στην περιοχή ms 
κοιλιά5. φαρμακειιτικέ5 αγωγέ5, έκθεση 
σε ορισμένα χημικά, στο κάπνισμα ή οε 
ηαθήσε^ όπωε η κυστική ίνωση. Το 
οικογενειακό ιστορικό λειτουργεί επιβα- 
ρυντικά. Τη θεραπεία καθορίζει η αιτία 
που προκάλεσε την παγκρεατίτιδα.

Υποπτα συμπτώματα 
KoiXiokos novos. Εκδηλώνεται σαν 
κάψιμο, στην άνω περιοχή ms κοιλιάε, 
πίσω από το στομάχι, στην αριστερή 
πλευρά και κάτω από τα πλευρά. Κάνει 
την εμφάνισή του αμέσωε μετά το φαγη
τό. μόλιε πιούμε νερό ή κάποιο ρόφημα, 
και είναι πιο 0vrovos αν καταναλώσουμε 
λιπαρέε τροφές ή ξαπλώσουμε ανά
σκελα. γιατί τότε το πάγκρεαε πιέζεται 
περισσότερο.
nupnos. Τον προκαλεί η φλεγμονή από 
τα ένζυμα που επιτίθενται στο πάγκρεαε. 
Ναυτία με ή xaipis εμετό. Συνοδεύεται 
από πονοκέφαλο, αίσθημα κόπωσή, 
δυσκολία συγκέντρωσή και οξύθυμη 
διάθεση.
Απώλεια βάρους. Οταν το πεπτικό 
δεν επεξεργάζεται σωστά tis τροφέε, ο 
οργανισμός δεν προσλαμβάνει tis απα
ραίτητες θρεπτικές ουσίες.
Ταχυκαρδία. Η καρδιά επιταχύνει τον 
ρυθμό ms avanvo0s, επειδή το ανοσο
ποιητικό δεν έχει επαρκή ενέργεια.

Καρκίνοε στο πάγκρεα5 
θεωρείται «σιωπηλή vooos'. διότι αρ
χικά δεν προκαλεί συμπτώματα ή είναι 
παρόμοια με άλλων ασθενειών: πρό
βλημα δημιουργεί κι η ανατομική θέση 
του παγκρέατοε, βαθιά στην κοιλιά. Η 
διάγνωση σπάνια γίνεται στα αρχικά 
στάδια, ενώ η vooos έχει την τάση να 
δίνει vojpis μεταστάσεις. Ετσι, συχνά, 
όταν γίνει η διάγνωση, η vooos έχει ήδη

Η παγκρεατίτιδα απειδεί...
Η παγκρεατίτιδα είναι οξεία ή χρόνια φλεγμονή που προκαλείται όταν τα πεπτικά ένζυμα, που 
παράγει το πάγκρεαε για να διασπάσουν λίπη και πρωτεΐνεδ, ενεργοποιούνται μέσα στο όργα
νο πριν να φτάσουν στο λεπτό έντερο.

διηθήσει λεμφσδένεε, αιμοφόρα αγ
γεία και 0XXous ιστούς ή όργανα.
Αν και αποτελεί μόνο το 2% των 
καρκίνων που εκδηλώνονται ετησί- 
gjs. είναι η τέταρτη συχνότερη αιτία 
θανάτων λόγω καρκίνου. Παράγοντες 
που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 
για την εκδήλωσή του είναι η ηλικία 
(συχνότερος σε άνω των 60). το φύλο 
(άνδρε5). το κάπνισμα, ο διαβήτπ5. 
η χρόνια παγκρεατίτιδα και το οικο
γενειακό ιστορικό. Βέβαια, αυτό δεν 
σημαίνει ότι όσοι εμφανίζουν tous 
παραπάνω παράγοντες θα νοσήσουν 
ούτε ότι δεν μπορεί να νοσήσουν όσοι 
δεν εμφανίζουν αυτούς tous ηαράγο- 
vtss κινδύνου.

Τι να κάνετε για να 
προστατεύσετε το πάγκρεαε 
• Μειώστε δραστικά επεξεργασμένες 
τροφές και υδατάνθρακε$.

• Οχι στο κάπνισμα.
• Ελάχιστο αλκοόλ.
• Ναι σε φυτικές ίνε5 και δημητριακά 
ολική5 άλεση$.
• Οχι στο κόκκινο κρέας.
• Ναι am γαλοπούλα. Εχει λιγότερο 
Xinos.
• Ναι στα σταυρανθή λαχανικά: μπρό
κολο. κουνουπίδι, λάχανο, κάρδαμο 
και λαχανάκια Βρυξελλών.
• Ναι σε πρωτεΐνε5 από όσπρια και 
ψάρια.
• Διατηρείστε σωστό σωματικό βάρος.
• Αφθονο νερό.

Το πάγκρεαε αηοτοξινώνουν: 
Μπρόκολο και κουνουπίδι Με ισχυ- 
pes αντιοξειδωτικέ5 ουσίες. 
Κουρκουμάε. Φυσικό αντιφλεγμο- 
νώδες, που διεγείρει την παραγωγή 
ivoouXivns.
Σκόρδο. Φυσικό αντιβιοτικό.

Κρεμμύδι. Συμβάλλει στην πρόληψη 
αλλά απαγορεύεται στην οξεία παγκρε
ατίτιδα.
Κόκκινα σταφύλια. Με αντιοξειδω- 
τική ρεσβερατρόλη που μειώνει τη 
φλεγμονή στο πάγκρεα5.
Σπανάκι. Πηγή σιδήρου, πλούσιο σε 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β και την 
ανυκαρκινική ουσία MGDG.
Λάχανο, σέσκουλο. Κι ακόμη γλυ
κοπατάτες. καρότα, καλαμπόκι και 
κολοκύθα.
Σούπα λαχανικών με ντομάτα. Οι
ντομάτε5 παρέχουν βιταμίνη C και 
αντιοξειδωτικά. Τα λαχανικά περιέχουν 
αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά, 
ενώ η σούπα παρέχει επιπλέον υγρά 
για την αποτοξίνωση του παγκρέακΰ. 
Ρίγανη. Ισχυρά αντιυπεργλυκαιμική. 
ωφελεί το ηάγκρεας.
Βατόμουρα και κεράσια. Εξαιρετικές 
πηγές αντιοξειδωτικών.

Αυτή την εβδομάδα uas ονυτηοαν.

ε ntjs θα αντιμετωπίσω 
αποτελεσματικά το συνάχι;
Πρόκειται φλεγμονή στον 

ί i βλεννογόνο ms μύτης. 
1/§/ που ευτυχεί διαρκεί λίγεε 

μέρεχ.
Για να την ξεπεράσουμε ευκολότερα: 
Αλκοόλ. Είναι μύθοε ότι ζεστό τσάι, 
με ζάχαρη και λίγο κονιάκ, βοηθά 
στην ταχύτερη ανάρρωση. Το αλκοόλ 
εξασθενεί τον οργανισμό. Ναι σε 
τσάι, χαμομήλι, ευκάλυπτο, δενδρο- 
λίβανο. θυμάρι, λεβάντα και σούπε5 
πού pas ενυδατώνουν.
Ανάπαυση. Μην είστε όλη μέρα 
ξαπλωμένοι. Αρκεί ν' αποφεύγετε

την καταπόνηση και τη χωρίς λόγο 
παραμονή εκτόε σπιτιού. Η ήπια 
κίνηση ενισχύει τη φυσική άμυνα 
του οργανισμού.
Αερίστε τον χώρο. Μη σφραγί
ζετε ία παράθυρα και ανεβάζετε 
στο φουλ τον θερμοστάτη: η ξηρή 
ατμόσφαιρα αποδυναμώνει tous 
Pivikous βλεννογόνοι. Ανοίγετε 
τα παράθυρα σε σπίτι και γραφείο 
καθημερινά, τουλάχιστον για δέκα 
λεπτά, για ν' απομακρυνθούν τα 
μικρόβια. Ο xcopos να έχει καλό 
επίπεδο UYpaoias, ιδιαίτερα το

υπνοδωμάτιο.
Περιορίστε tis koivcovikss επα
φές. Χειραψίες. αγκαλιές και φιλιά 
που συμβάλλουν am μετάδοση του 
μικροβίου. Μείνετε μακριά από ηλι
κιωμένους. ασθενεί^ και βρέφη. 
Kanvos. Κινδυνεύουν και οι παθη
τικοί καπνιστές. Kanvos και νικοτίνη 
επιτίθενται orous ρινικούς βλεννο
γόνοι.
Πλένετε συχνά τα χέρια. Απαραί
τητα αν φτερνιστείτε ή φυσήξετε τη 
μύτη oas.
Πλύσεις στη μύτη με φυσιολογι
κό ορό ή θαλασσινό νερό. Προ
μηθευτείτε εύχρηστες συσκευασίεε 
από το φαρμακείο.
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