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Καρκίνος: πόσο μεγάλο ή
μικρό ρόλο μπορεί να
παίξει η διατροφή;

Η διατροφή αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της θεραπείας του καρκίνου.

Χρυσάνθη Π. Βλαχάκη, MSc
Κλινική ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Τρώγοντας σωστά πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη θεραπεία, µπορεί ο

[σελ. 1]

καρκινοπαθής ασθενής να νιώσει καλύτερα και ο οργανισµός του να παραµείνει
δυνατός. Οι διατροφικές συµβουλές σε ασθενείς µε καρκίνο µπορούν να διαφέρουν
σηµαντικά από τις γενικές οδηγίες για ισορροπηµένη διατροφή και αυτό γιατί είναι
σχεδιασµένες να βοηθήσουν τους ασθενείς να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της
ασθένειας αλλά και τις παρενέργειες των διαφορετικών τύπων θεραπείας.
Οταν ο ασθενής νιώθει υγιής, αρκεί να τρώει αρκετά, ώστε να καλύπτει τις διατροφικές του
ανάγκες. Οταν όµως ξεκινά η θεραπεία του καρκίνου ή όταν δεν νιώθει καλά, τότε έχει
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[σελ. 3]

ανάγκη από µικρά µυστικά που θα τον βοηθήσουν να τρώει όσον το δυνατόν καλύτερα.
Πριν ξεκινήσει η θεραπεία του, καλό θα είναι να έχει θετική στάση σε ό,τι του συµβαίνει,
να εκφράζει τα συναισθήµατά του και να αντιµετωπίζει τις δύσκολες στιγµές µε όσο το
δυνατόν λιγότερο άγχος, διότι αυτό θα τον βοηθήσει να κρατά τον έλεγχο της κατάστασης
και να διατηρεί την όρεξή του. Ακόµα και αν έχει διατροφικά προβλήµατα, το φαγητό
εξακολουθεί να αποτελεί απόλαυση!

Συνταγές του μήνα
Μπάρες δημητριακών
[σελ. 2 ]

Don’t forget
[σελ. 3]

Μια ισορροπηµένη διατροφή είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου
οργανισµού. Αυτό είναι ακόµα πιο σηµαντικό για τον ασθενή που πάσχει από καρκίνο και
πρόκειται να ξεκινήσει θεραπεία, έτσι ώστε να έχει όλες τις δυνάµεις του και να διατηρεί
την άµυνα του οργανισµού του έναντι λοιµώξεων. Ο ασθενής θα πρέπει να ζητά από τον
γιατρό του και τον διαιτολόγο του να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία του σχετικά µε
το φαγητό και να του δίνουν λύσεις σε προβλήµατα που εµποδίζουν τη σωστή διατροφή
του. ∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες διατροφικές οδηγίες για όλους τους ασθενείς µε
καρκίνο, αλλά αυτές εξατοµικεύονται. Συνεπώς, είναι πολύ σηµαντικό να
παρακολουθούνται οι ασθενείς από οργανωµένη οµάδα ειδικών, δηλαδή επιστηµόνων
εξειδικευµένων στην αντιµετώπιση της ασθένειας.
Μερικές συµβουλές που µπορούν να φανούν χρήσιµες στον ασθενή που πάσχει από
καρκίνο είναι οι εξής:
 Οταν νιώθει ότι έχει όρεξη για φαγητό, ας δοκιµάσει να καταναλώσει γεύµατα
πλούσια σε θερµίδες, διότι θα τον βοηθήσουν να διατηρήσει τις δυνάµεις του και να
ξαναχτίσει τους ιστούς που βλάπτει ο καρκίνος.
 Καλό είναι να καταναλώνει µεγαλύτερα γεύµατα τις πρωινές ώρες της ηµέρας που
είναι πιθανό να έχει περισσότερη όρεξη και ελαφρύτερα γεύµατα προς τις βραδινές
ώρες. Αν δεν νιώθει καλά και µπορεί να καταναλώσει µόνο µία ή δύο τροφές, ας
επιµείνει να τρώει µόνο αυτές τις τροφές µέχρι να νιώσει καλύτερα.
 Επίσης είναι σηµαντικό να πίνει αρκετά υγρά, ιδιαίτερα τις ηµέρες που δεν νιώθει
καλά και δεν έχει όρεξη για φαγητό. Το νερό είναι το πιο σηµαντικό από τα υγρά για
τη σωστή λειτουργία του οργανισµού και χρειάζονται περίπου 6-8 ποτήρια την ηµέρα
για να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισµού. Καλό είναι να έχει πάντα µαζί ένα
µπουκαλάκι νερό για να µην το ξεχνά.
 Να δίνει έµφαση στην υγιεινή των τροφίµων, δηλαδή να πλένει πολύ καλά τα φρούτα
και τα λαχανικά. Αν δεν µπορεί, καλύτερα να αποφύγει τα τρόφιµα που δεν είναι
καλά καθαρισµένα. Να θυµάται να πλένει τα χέρια του πολύ καλά, καθώς και τα
εργαλεία του, π.χ. µαχαίρια, ιδιαίτερα όταν µαγειρεύει ωµό κρέας.
 Τέλος, να δίνει έµφαση στην ποικιλία των τροφίµων. Κανένα τρόφιµο από µόνο του
δεν αρκεί να καλύψει τις ανάγκες του. Να προτιµά φρούτα και λαχανικά, ωµά ή
µαγειρεµένα, καθώς και δηµητριακά ολικής αλέσεως, γαλακτοκοµικά προϊόντα
χαµηλών λιπαρών και µικρές ποσότητες άπαχου κρέατος ή κοτόπουλου χωρίς πέτσα.
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται πριν αποφασίσει ένας ασθενής να πάρει συµπληρώµατα
διατροφής. Μεγάλες δόσεις βιταµινών µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της
θεραπείας του. Εποµένως, ας µην προχωρήσει στη λήψη συµπληρωµάτων αν δεν έχει
ρωτήσει τον γιατρό του ή τον διαιτολόγο του.

Περισσότερες πληροφορίες ορθής διατροφής
και συµβουλές για την απώλεια βάρους
µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.clinicaldietitian.gr
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Η ζωή αρχίζει µε την πρώτη εισπνοή και ολοκληρώνεται µε την τελευταία εκπνοή. Στο
διάστηµα που µεσολαβεί, ο τρόπος που αναπνέουµε έχει άµεση σχέση µε την ποιότητα της
ζωής µας. Ο κύκλος της αναπνοής αποτελείται από την εισπνοή κατά την οποία
προσλαµβάνουµε το απαραίτητο για τον οργανισµό µας οξυγόνο, και από την εκπνοή,
κατά την οποία αποβάλλουµε διοξείδιο του άνθρακα. Ο µέσος άνθρωπος κάνει περίπου 12
µε 15 αναπνοές ανά λεπτό. Η αναπνοή επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισµό: όταν
εισπνέουµε, ο αέρας φθάνει στους πνεύµονές µας, όπου απορροφάται µέσα στην
κυκλοφορία του αίµατος και µεταφέρεται έτσι σε όλα τα κύτταρα του σώµατός µας.
Μπορούµε να ζήσουµε χωρίς τροφή για εβδοµάδες και χωρίς νερό για ηµέρες. Χωρίς
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οξυγόνο, όµως, θα µπορούσαµε να ζήσουµε µόνο για κάποια λεπτά, πριν να αρχίσουν να
πεθαίνουν τα κύτταρα µέσα στο σώµα µας.
Οι περισσότεροι από εµάς αναπνέουµε επιπόλαια µε αποτέλεσµα να µην παίρνουµε
επαρκή ποσότητα οξυγόνου (ο µέσος άνθρωπος αξιοποιεί µόνο το ένα έκτο της
αναπνευστικής του δυνατότητας). Εποµένως, έχουµε λιγότερη ενέργεια διαθέσιµη για το
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"Τροφική αλλεργία και

σώµα και το νου µας, γεγονός που µας οδηγεί σε σωµατική κόπωση, σε αδυναµία

διατροφή"

χαλάρωσης του νου, σε περιορισµένη αυτοσυγκέντρωση και µειωµένη

Πανελλήνια Ένωση Αλλεργιολόγων &

δηµιουργικότητα. Σε αυτό το τόσο καίριο ζήτηµα της σωστής αναπνοής, η πρακτική της
γιόγκα είναι αδιαµφισβήτητα ο σηµαντικότερος σύµµαχός µας.
Η εξάσκηση στη γιόγκα περιλαµβάνει αναπνευστικές ασκήσεις (pranayama), σωµατικές
ασκήσεις (asanas) και τεχνικές χαλάρωσης, συγκέντρωσης του νου και αποτοξίνωσης.
Ιδιαίτερα στις αναπνευστικές ασκήσεις (πραναγυάµα), η γιόγκα δίνει πολύ µεγάλη
σηµασία. Στο παραδοσιακό κείµενο Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλι, η πραναγυάµα
ορίζεται ως το τέταρτο σκαλοπάτι της ράτζα γιόγκα. Ο ασκούµενος στην γιόγκα, µπορεί να
εκτελεί διάφορες αναπνευστικές τεχνικές µε την καθοδήγηση του δασκάλου του. Οι
τεχνικές αυτές βοηθούν στον καθαρισµό των πνευµόνων, αλλά και ολόκληρου του
σώµατος από τις ακαθαρσίες και τις τοξίνες που συσσωρεύονται σε αυτό,
εξασφαλίζοντας έτσι στον ασκούµενο καλύτερη ενέργεια και υγεία. Κάποιες τεχνικές
είναι ιδιαίτερα ωφέλιµες σε περιπτώσεις ορισµένων αναπνευστικών διαταραχών,
όπως συνάχι, ιγµορίτιδα, άσθµα, βρογχίτιδα, σκολίωση ρινικού διαφράγµατος κλπ.
∆ιαφορετικοί τρόποι αναπνοής µπορούν και επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστηµα, σε
λειτουργίες που κανονικά είναι ασυνείδητες και αυτόνοµες (δηλαδή, µια ακανόνιστη

Τµήµα Επιστήµης ∆ιαιτολογίας∆ιατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πληροφορίες: τηλ. 2106911682

αναπνοή σχετίζεται µε κρίσεις πανικού ή σύνδροµο φυγής, ενώ µια ήρεµη, ρυθµική και
συνειδητή αναπνοή φέρνει ψυχική και συναισθηµατική ηρεµία).
Όλες οι τεχνικές αναπνοής της γιόγκα γίνονται συνειδητά, µε φυσικότητα και ηρεµία,
χωρίς προσπάθεια και πίεση των πνευµόνων. Ας δούµε τα σηµαντικότερα οφέλη τους:
 Αυξάνουν την ζωτική χωρητικότητα των πνευµόνων και µάλιστα µε λιγότερες
αναπνοές.
 Ξεκουράζουν και δίνουν ενέργεια.
 ∆ιευκολύνουν την κυκλοφορία του αίµατος και της ενέργειας.
 Βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισµού.
 Εναρµονίζουν την δραστηριότητα των ηµισφαιρίων του εγκεφάλου.
 Αυξάνουν την λειτουργία του ενδοκρινικού συστήµατος και επιδρούν στο µυικό,
νευρικό, κυκλοφορικό και λεµφικό σύστηµα.
 Προάγουν την συγκέντρωση στο παρόν.
 Χαλαρώνουν και γαληνεύουν το νου (µε µια άρρυθµη αναπνοή τα νευρικά
µηνύµατα φθάνουν στον εγκέφαλο µε άρρυθµο τρόπο και δηµιουργούνται
ενοχλητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις. Με την ρυθµική αναπνοή αυτό
διορθώνεται).
 Όταν συνδυάζονται µε τις σωµατικές ασκήσεις της γιόγκα τονώνουν την
λειτουργικότητα των µυών και των σπλάχνων, ενώ παράλληλα ελαττώνουν τον
πόνο κατά την διάρκεια των διατάσεων.
Η αναπνοή είναι η ζωτικότερη λειτουργία του ανθρωπίνου σώµατος. Είναι τροφή για κάθε
κύτταρο, για το νου και για το πνεύµα. Όσο µεγαλύτερη οξυγόνωση των κυττάρων
επιτυγχάνεται, τόσο περισσότερη υγεία θα υπάρχει στα κύτταρα, στους ιστούς και
στα όργανά µας. Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, να δίνουµε µεγαλύτερη σηµασία στον τρόπο
που αναπνέουµε, ώστε να αυξήσουµε την ζωτική µας ικανότητα. Η γιόγκα, µε τις διάφορες
τεχνικές αναπνοής που προσφέρει, θα µας βοηθήσει µέγιστα στην βελτίωση της αναπνοής,
άρα και της υγείας µας.

E-mail: bellavog@gmail.com

