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Ε
ίναι σημαντικό να τροφοδο
τούμε τον οργανισμό μας με 
την ενέργεια και τα απαραίτητα 
θρεπτικά στοιχεία που του 
προσφέρουν οι τροφές. προκειμένου 
να επιτελέσει tis λειτουργίες του.

Αν η απώλεια ope^ns δεν είναι κάτι 
παροδικό, θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
pas, οπότε η ιατρική συνδρομή είναι 
απαραίτητη.
Ασθένειε5 που μπορεί να μειώσουν την 
όρεξη για φαγητό είναι:
Καρκίνος. Απώλεια βάρους χωρίς 
προσπάθεια, λόγω μειωμένης όρεξης, 
προκαλούν νεοπλασία σε παχύ έντε
ρο, ωοθήκε5. στομάχι και πάγκρεας. 
Επιπρόσθετα, η χημειοθεραπεία ή οι 
παρενέργειες φαρμάκων που λαμβά
νουν οι ογκολογικοί ασθενούν μπορεί 
να προκαλέσουν ξηροστομία ή ναυτία, 
που μειώνουν την όρεξη.
Χρόνια ηπατική νόσος. Η ηπατική 
ανεπάρκεια προκαλεί ναυτία και 
απώλεια ms όρεξη$. Το ήπαρ επεξερ
γάζεται οτιδήποτε τρώμε και πίνουμε, 
μετατρέποντας tis τροφές σε ενέργεια 
και θρεπτικά συστατικά. Φιλτράρει βλα
βερές ουσίεε, όπως το αλκοόλ, από το 
αίμα και βοηθά στην καταπολέμηση των 
λοιμώξεων.
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η
κύρια λειτουργία των νεφρών είναι να 
απομακρύνουν τα απόβλητα και τα ηλε- 
ονάζοντα υγρά από το σώμα. Η χρόνια 
νεφρική νόσος οδηγεί στη συσσώρευ
σή tous στο σώμα και εκδηλώνεται με 
απώλεια όρεξης.
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπά
θεια (ΧΑΠ). Η δύσπνοια που προκαλεί. 
συνήθως συνυπάρχει με μειωμένη 
όρεξη και απώλεια βάρους.
Αναιμία. Εμποδίζει την παραγωγή από 
το σώμα αρκετών υγιών αιμοσφαιρίων, 
προκαλώντας κούραση, αδυναμία και 
απώλεια όρεξης.
Στομαχικές διαταραχές. Στη γαστρο- 
οισοφαγική παλινδρόμηση, η επίμονη 
καούρα και το ότι το περιεχόμενο του 
στομαχιού ανεβαίνει μέχρι τον οισοφά
γο. αποθαρρύνει τον ασθενή από την 
κατανάλωση τροφής. Η λειτουργική 
δυσπεψία προκαλεί αίσθημα εύκολης 
πλήρωσης του στομάχου, ναυτία, έμετο. 
ανορεξία ή απώλεια βάρους, ενώ και η 
κολίτιδα προκαλεί ανορεξία.
Νευρική ανορεξία. Εκτός από την 
απώλεια όρεξης, προκαλεί σωματικά 
αίσθημα κόπωσης και ψύχους, δυ
σκολίες ύπνου, πόνους στην κοιλιά.

Γιατί δεν έχιν όρεξη;
Αν και σιην εποχή pas επικεντρωνόμαστε συνήθωε στον έλεγχο τηε όρεξήε μαε για κατα
νάλωση φαγητού, η ανορεξία, δηλαδή η μειωμένη όρεξη ή η απώλεια τηε όρεξηε, μπορεί να 
συνδέεται με προβλήματα υγείαε που αντιμετωπίζουμε και με μια ακόμη σειρά παραγόντων, 
που οφείλουμε να εξετάσουμε σοβαρά και να αντιμετωπίσουμε.

δυσκοιλιότητα, διακοπή ms περιόδου, 
χαμηλή αρτηριακή πίεση, επιβράδυνση 
του καρδιακού ρυθμού αλλά και τριχό
πτωση. Είναι από τις πιο επικίνδυνες 
ψυχικές παθήσεις, καθώς μπορεί να 
οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. 
Ανοια. Η σύγχυση και η απώλειας 
μνήμης που προκαλούν Αλτσχάιμερ ή 
άλλα είδη άνοιας, δυσκολεύουν τους 
ασθενείς στη διαχείριση ms καθημε
ρινότητας τους: Μπορεί ακόμη και να 
ξεχύσουν να φάνε. Την κατάσταση 
επιδεινώνει η κατάθλιψη που συνο
δεύει την άνοια.
Υποθυρεοειδισμός. Μειώνει την 
απελευθέρωση ορμονών που βο
ηθούν τα τρόφιμα να μετατραπούν 
σε ενέργεια, οπότε ο οργανισμός 
χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η επιθυμία

για φαγητό.
Γρίπη/κρυολόγημα. Η απώλεια 
όρεξης αλλά και το αίσθημα κόπωσης, 
οφείλονται στις κυτοκίνες που παράγει 
το ανοσοποιητικό, εστιάζοντας στην 
ανάκαμψη του οργανισμού.

Απώλεια όρεξηε προκαλούν και: 
Στρες. Επιβραδύνει τις ορμόνες ms 
πέψης.
Κατάθλιψη. Η ανορεξία συνδέεται με 
όλα τα είδη κατάθλιψης (επιλόχειας ή 
εποχιακής). Και η διπολική διαταραχή 
στις καταθλιπτικές φάσεις ms προκα
λεί ανορεξία.
Φάρμακα. Κωδεΐνη. μορφίνη ή φάρ
μακα ms χημειοθεραπείας. Συζιτήστε 
το με τον θεράποντα ιατρό σας. 
Κάπνισμα. Ενεργοποιεί γαστρικές 
διαδικασίες που προκαλούν ζαλάδα

και ναυτία. Γι' αυτό και όταν κόβουμε 
το κάπνισμα αυξάνεται το βάρος μας. 
περίπου κατά 10%. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι δεν πρέπει ν' αποβάλλου
με αυτή τη βλαβερή συνήθεια. 
Γήρανση. Με την πάροδο του χρόνου 
η πέψη επιβραδύνεται, ενώ παράλλη
λα μειώνεται η ποιότητα των αισθήσε
ων. Ταυτόχρονα, αν δεν κινείστε κα
ταναλώνετε λιγότερη ενέργεια, οπότε 
μειώνεται η επιθυμία για φαγητό. 
Αφυδάτωση. Η έλλειψη υγρών προ
καλεί ναυτία.
Εγκυμοσύνη. Κατά το πρώτο τρίμηνο 
παρατηρείται απροθυμία κατανάλωσης 
συγκεκριμένων τροφών. Την ανορεξία 
μπορεί να επιτείνουν ζαλάδες και ναυ
τία. Τα μικρά και συχνά γεύματα μπο
ρούν να βοηθήσουν στην εξομάλυνση 
ms κατάστασης.

Αυτή την epSoudSa was ονοτηααν...
£ Γιατί μελανιάζω

Συχνό ανακαλύπτουμε στο 
■ Λ/ σ“μα μαδ Μελανιέ5 που ν πονούν και δεν γνωρίζου
με την προέλευσή τους. Μπορεί να 
οφείλονται σε:
Ηπατική ανεπάρκεια. Η δυσλει
τουργία του ήπατος μειώνει τον 
αριθμό των αιμοπεταλίων και 
δυσχεραίνει την ομαλή κυκλοφορία 
του αίματος. Τα αιμοπετάλια συμ
βάλλουν στο να πήξει το αίμα και να 
σταματήσει η αιμορραγία. 
Καρκίνος. Σε λευχαιμία ή λέμφω
μα, οι μελανιές συνοδεύονται από 
κούραση, πρησμένους λεμφαδένες 
και πόνο σε οστό ή αρθρώσεις.

εύκολα;
Ωστόσο, έχουν διαφορετικό μέ
γεθος και εντοπίζονται σε σημεία 
που δεν θα μπορούσατε να έχετε 
χτυπήσει.
Φάρμακα. Η παραγωγή αιμοπετα
λίων εμποδίζεται από παυσίπονα 
ή αντιθρομβωτικά χάπια. Γι' αυτό 
οι ηλικιωμένοι που κάνουν μακρο
χρόνια χρήση τους, εμφανίζουν 
συχνά μελανιές.
Τρίτη ηλικία. Καθώς μεγαλώνου
με ο οργανισμός δυσκολεύεται 
να θεραπεύσει τις μελανιές. Η 
ευθραυστότητα των αιμοφόρων 
αγγείων αυξάνεται με την πάροδο 
του χρόνου καθώς οι στοιβάδες

που τα προστατεύουν καθίστανται 
πιο ευάλωτες, ενώ το δέρμα χάνει 
την ελαστικότητα του.
Εντονη φυσική δραστηριότητα.
Η υπερπροσπάθεια μπορεί να 
οδηγήσει στην καταστροφή υγιών 
αγγείων. Οταν σηκώνουμε βάρη 
(π,χ. σακούλες) καταπονούμε τα 
αιμοφόρα αγγεία μας.
Εκθεση στον ήλιο. Οταν το δέρμα 
εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβο
λία είναι ευκολότερο να σπάσει. 
Κάπνισμα. Εκτός των άλλων, προ
καλεί και ανεπανόρθωτες βλάβες 
στο δέρμα.
Ανεπάρκεια βιταμινών C και Κ.
Παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να 
επουλωθεί η μελανιά.
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