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Η
 κορτιζόνη παρασκευάζεται 

στο εργαστήριο και μιμείται τη 
δράση ms κορτιζόλης. ορμό
νη που ο οργανισμά5 παράγει 

από δύο αδένες του, τα επινεφρίδια.
Η κορτιζόλη συμβάλλει μεταξύ άλλων, 
στον μεταβολισμό υδατανθράκων, 
λιπών και πρωτεϊνών, καταπολεμά το 
στρες. έχει αντιφλεγμονώδη δράση και 
βοηθά στη λειτουργία του ενδοκρινικού 
συστήματος. Η κορτιζόνη αντιμετωπίζει 
ποθήσει όπως η ρευματοειδής αρθρί
τιδα και οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδες 
νόσοι του εντέρου. Εχει αντιφλεγμονώ- 
δη. αναλγητική και ανοσοκατασταλτική 
δράση και ενδείκνυται για tis αντιαλ- 
λεργικές, αντιτοξικέ5 και αντιπυρετικέ5 
ιδιότητες ms.
Η χρήση ms κορτιζόνη έχει συνδεθεί 
με σειρά παρενεργειών. που ποικίλουν 
ανάλογα με την ποσότητα που χορη
γείται αλλά και τον χρόνο που διαρκεί 
η φαρμακευτική αγωγή. Λιγότερε5 
ανεπιθύμητε5 παρενέργειες προκαλούν 
τα σκευάσματα που εφαρμόζονται στο 
δέρμα ή εισπνέονται. Τα εγχεόμενα 
και όσα λαμβάνονται από το στόμα επί 
μακράν, είναι πιθανότερο να ηροκαλέ- 
σουν σοβαρές παρενέργειες.
Η μακροχρόνια χορήγηση κορτιζόνης 
έχει συνδεθεί με:
Αύξηση βάρους. Η κυριότερη παρε
νέργεια. Οφείλεται στην κατακράτηση 
νατρίου και υγρών που ηροκαλεί και 
στην εμφάνιση οιδήματος.
Αυξημένα επίπεδα σακχάρου. Η κορ
τιζόνη απορρυθμίζει τον σακχαρώδη 
διαβήτη. Οι διαβητικοί πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Υπέρταση. Λόγω ms κατακρότησπ5 
νατρίου και νερού.
Πρήξιμο σε αστραγάλους και πόδια.
Οφείλεται στην κατακράτηση υγρών και 
στο οίδημα που μπορεί να προκαλέσει 
η κορτιζόνη.
Μείωση των επιπέδων καλί- 
ου(Υποκαλιαιμία).
Αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις.
Συνοδό ευνοεί και την εξάηλωση μι- 
κροβιακών λοιμώξεων.
Αυξημένη όρεξη. Ταυτόχρονα μπορεί 
να προκαλέσει ευερεθιστότητα και 
αϋπνία.
Μειωμένη αντοχή στο στρες. Μπορεί 
να συνοδεύεται από πονοκέφαλο και 
ζάλη.
Πεπτικό έλκος.
Μειωμένη μυϊκή μάζα και μυϊκή 
αδυναμία. Η κορτιζόνη σχετίζεται με τη

Οι παγίδες ms κορτιζόνης
Ο poAos ms διατροφήδ είναι καθοριστικός για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή 
με κορτιζόνη, αφενός για ν' αποφυγουν δυσάρεστες παρενέργειες και αφετέρου για να έχουν 
το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στη θεραπεία τους.

μειωμένη μυϊκή μάζα, οπότε τροφοδο
τήστε τον οργανισμό με πρωτεΐνη. 
Οστεοπόρωση. Ταυτόχρονα, αυξάνει 
ο κίνδυνος καταγμάτων αλλά και η κα
θυστερημένη επούλωση τραυμάτων.

Τι να κάνω;
Οχι στο αλάτι. Ο περιορισμός του 
νατρίου αποτρέπει την εμφάνιση οιδή
ματος και την αύξηση του σωματικού 
βάρος. Είναι απαγορευτικό κατά τη 
διάρκεια ms θεραπείας και έως και έξι 
μήνες μετά την ολοκλήρωσή ms. Αυ
ξημένη περιεκτικότητα σε νάτριο έχουν 
ψωμί, φρυγανιές, τουρσιά, κονσερβο- 
ποιημένα προϊόντα, καπνιστά-παστά 
αλλαντικά, αλμυρά τυριά, αλατισμένοι 
ξηροί καρποί, ελιές. μαγιονέζα, σνακ 
εμπορίου, πίτσες, αλμυρές κρέπες,

μαγειρική σόδα και μπέικιν πάουντερ. 
Επιλέγετε τρόφιμα που παρασκευάζο- 
νται στο εμπόριο χωρίς προσθήκη να
τρίου. Διαβάζετε προσεκτικά tis ετικέτες 
τροφίμων. Εναλλακτικά, χρησιμοποιή
στε αρωματικά όπως θυμάρι και ρίγανη, 
μπαχαρικά όπως κάρι και κύμινο, ξίδι, 
χυμό λεμονιού, κρεμμύδι και σκόρδο. 
Μικρό και συχνό γεύματα Συμβάλ
λουν am ρύθμιση ms γλυκούς στο 
αίμα. Τρία κυρίως γεύματα και δύο 
σνακ, που θα απέχουν μεταξύ τους 
περίπου τρεις ώρες.
Οχι σε γλυκά και αναψυκτικά Μεί
νετε μακριά από ζάχαρη, μέλι, μαρμε- 
λάδα. γλυκά και αναψυκτικά με ζάχαρη. 
Ναι σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια 
και δημητριακά ολικής άλεσης. Πα
ρέχουν τις απαιτούμενες φυτικές ίνες

και ρυθμίζουν το σάκχαρο στο αίμα. 
Ναι στο ασβέστιο. Οχι μόνο τα γαλα
κτοκομικά αλλά και πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά, όπως σπανάκι, μπρόκολο 
και λάχανα. Σολομός, σαρδέλες τόνος 
αλλά και καρύδια, αμύγδαλα και σου
σάμι. παρέχουν ασβέστιο.
Οχι σε κορεσμένα λιπαρά. Λιπαρά 
κρέατα, πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομι
κά προϊόντα και ορισμένα φυτικά λίπη 
γιατί η κορτιζόνη αυξάνει τα τριγλυ- 
κερίδια και τη χοληστερόλη στο αίμα. 
Ναι σε άπαχα γαλακτοκομικά, ψάρια, 
πουλερικά, ασπράδι αυγών και άπαχο 
κόκκινο κρέας.
Οχι στο αλκοόλ.
Ναι στο κάλιο. Πατάτες, ντομάτες, 
φακές, μπανάνα, σπανάκι, βερίκοκα, 
πορτοκάλι.

Αυτή Την εβδομάδα was ρώτησαν'...
Τι ηροκαλεί διάρροια;
UI Ζ,Αηηη,Γ, ηυϋηι «,η. nnm/ή,Η διάρροια, αν και ενο- 

/Μ χλητική, σπανίως είναι
lyii ανησυχητική. Συνήθως
** * διαρκεί έως τρεις ημέ
ρες και αντιμετωπίζεται με την 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. 
Αν είναι αρκετά συχνή μπορεί 
να οφείλεται στο σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου: Μπορεί 
να ακολουθήσει μετά μια κρίση 
δυσκοιλιότητας σε άτομα που 
πάσχουν από το σύνδρομο - ή σε 
άλλες παθήσεις που πλήττουν το 
παχύ έντερο.
Στη διάρροια καταναλώνουμε

μπανάνα, μήλο, ρύζι, πουρέ, 
ζυμαρικά, πατάτα και κολίανδρο. 
Αποφεύγουμε τις φυτικές ίνες 
γιατί θα εντείνουν το πρόβλημα, 
ενώ πίνουμε μικρές γουλιές νερό 
για να αποφύγουμε την αφυδά
τωση. Αποφεύγουμε αφέψημα 
βοτάνων που πιθανόν να περι
έχουν καφεΐνη γιατί θα επιδει
νώσουν τα συμπτώματα. Ναι στο 
λεμόνι γιατί έχει αντιοξειδωτικές 
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Η συνηθέστερη αιτία διάρροιας 
είναι η λοίμωξη του εντέρου 
από ιό. Αλλα συνήθη αίτια είναι:

Λοίμωξη από βακτήριο (π.χ. τρο
φική δηλητηρίαση), λοίμωξη από 
άλλο παθογόνο μικροοργανισμό, 
τροφές που επηρεάζουν αρνη
τικά το γαστρεντερικό σύστημα, 
διατροφικές αλλεργίες, φάρμακα, 
ακτινοθεραπεία, παθήσεις του 
εντέρου (π.χ. ελκώδης κολίτι
δα). ανεπαρκής απορρόφηση 
θρεπτικών συστατικών από τον 
οργανισμό, υπερθυρεοειδισμός, 
κατάχρηση καθαρτικών ή αλκο
όλ αλλά και ασθένειες όπως ο 
διαβήτης. Αν μετά την πάροδο 
48 ωρών τα συμπτώματα δεν 
υποχωρούν, εηισκεφθείτε γα- 
στρεντερολόγο.
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