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1. Διατηρήστε φυσιολογικό βάρος (Be as lean as possible without becoming underweight).

2. Αυξήστε τη σωματική δραστηριότητα για τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε μέρα.
3. Αποφύγετε την κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών.
4. Περιορίστε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών με ζάχαρη, λίπος και λίγες 

φυτικές ίνες.
5. Καταναλώστε μεγάλη ποικιλία λαχανικών, φρούτων, σπόρων, καρπών, οσπρίων.
6. Περιορίστε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος  και αποφύγετε τα αλλαντικά.
7. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ, ή τουλάχιστον περιοριστείτε σε 2 ποτήρια για 

τους άνδρες και 1 για τις γυναίκες την ημέρα.
8. Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού και τροφών που έχουν επεξεργαστεί με αλάτι.
9. Μην παίρνετε αλόγιστα συμπληρώματα για την πρόληψη του καρκίνου.
10.Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και για την πρόληψη της υποτροπής της νόσου.
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Ορμονική Δράση του Λιπώδη Ιστού (Λιποκίνες)



Δράση των λιποκινών στους ιστούς



Παχυσαρκία

Επιπτώσεις Δυσλειτουργίας του Λιπώδη Ιστού

Καχεξία

Εγκεφαλικό

Υπέρταση

Καρδιοαγγειακές Παθήσεις Ινσουλινοαντίσταση

Μόλυνση
Φλεγμονή

Υπερλιπιδαιμία

Αρτηριοσκλήρυνση

Ουραιμία

Καρκίνος



«Στην παχυσαρκία 
ενεργοποιούνται 52 γονίδια 

φλεγμονής»





Η κοιλιακή παχυσαρκία οδηγεί σε κυτταρικό stress

Κυτταρικό
stress



Κυτταρικό Stress

Μεταβολικό Φλεγμονώδες
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Πηγή: Δρ. Γεώργιος Χρούσος



Απορρόφηση Υδατανθράκων
Μεταγευµατική Γλυκόζη & Ινσουλίνη



Αίσθηµα Υπογλυκαιµίας



Υπνηλία µετά το φαγητό



Μάταιες προσπάθειες απώλειας βάρους



Υπερινσουλιναιµία

•Αυξηµένο αίσθηµα «υπογλυκαιµίας»

•Καταβολή, υπνηλία µετά από γεύµα πλούσιο σε απλούς υδατάνθρακες

•Ενεργοποίηση της λιποαποθήκευσης

•«Απαγόρευση» της λιπόλυσης

•Κατακράτηση υγρών (οιδήµατα, ροχαλητό, υπέρταση)

•Μεταβολικό σύνδροµο

•Καρδιαγγειοπάθεια

•Καρκίνο



Το φυσιολογικό κύτταρο έχει 20000 υποδοχείς, ενώ το κύτταρο 
µε ινσουλινοαντίσταση έχει 5000 υποδοχείς



Γλυκόζη
Σημαντικός ρόλος στην επιβίωση των καρκινικών 

κυττάρων

Υψηλότερη συσσώρευση της γλυκόζης στα 
καρκινικά κύτταρα = επιθετική μορφή του καρκίνου

Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, 
τείνουν να έχουν υψηλότερο παράγοντα κινδύνου 
εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου

προσλαμβάνουν από 10 έως 50 φορές περισσότερη
γλυκόζη σε σχέση με τα υγιή κύτταρα.



Μεταγευµατικό Stress:
Γλυκαιµία, λιπαιµία, φλεγµονή, οξείδωση & ↓αγγειοδιαστολή



Τα Αµύγδαλα Ελαττώνουν την Μεταγευµατική Γλυκόζη 



Το Ξύδι Ελαττώνει την Μεταγευµατική Γλυκόζη 



Η Πρωτείνη Ελαττώνει την Μεταγευµατική Γλυκόζη 



Η Σωµατική Δραστηριότητα ελαττώνει την 
µεταγευµατική γλυκόζη 



Γλυκαιμικός δείκτης μερικών τροφίμων

► Λευκό ψωμί 100

► Μαύρο ψωμί 70

► Wholegrain 68

► μακαρόνια 64

► κόκκοι κριθάρι 31

► All Bran 74

► Cornflakes 115

► Μπανάνα 70

► Βραστές πατάτες 117

► Γλυκοπατάτες 74

► Ρεβύθια 49

► Αρακάς 65

► Φασόλια 46

► Μήλο 53

► Γάλα 49





•Κόκκινο κρέας

•Γλυκά

•Αυγά- πουλερικά

•Ψάρια

•Γαλακτοκομικά

•Ελαιόλαδο, λίγο κρασί

•Φρούτα, λαχανικά,

•Όσπρια, ξηροί καρποί

•Δημητριακά ολικής
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Μεσογειακή Διατροφή: Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας



Ρεσβερατρόλη Αλλισίνη Πολυφαινόλες



Σουλφοραφάνη

• Αντικαρκινικές
• Αντιοξειδωτικές
• Αντιμικροβιακές
• Αντιδιαβητικές

Δράσεις

Λάχανα, σπαράγγια, ρόκα, ραπανάκια, κάρδαμο, μουστάρδα



Η Μεσογειακή Δίαιτα Ελαττώνει την Φλεγμονή
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Η Μεσογειακή Δίαιτα Ελαττώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας
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Η Μεσογειακή Δίαιτα Ελαττώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας από 
καρκίνο



•Διαλέξτε τροφές µε πολλές φυτικές ίνες (λαχανικά, όσπρια, φρούτα, προιόντα
ολικής άλεσης)

•Επιλέξτε άπαχη πρωτείνη στα κύρια γεύµατα της ηµέρας αποφεύγοντας το
κόκκινο κρέας και τα αλλαντικά

•Προσθέστε µία χούφτα (κλειστή) ξηρούς καρπούς και σπόρους καθηµερινά µαζί
µε τα φρούτα και τα λαχανικά

•Τρώτε σαλάτες προσθέτοντας ξύδι και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κάθε µέρα

•Αποφύγετε τρόφιµα υψηλής επεξεργασίας και ροφήµατα, ειδικά αυτά που
περιέχουν ζάχαρη, άσπρο αλεύρι ή τρανς λιπαρά

Οδηγίες για την βελτίωση της µεταγευµατικής γλυκαιµίας, 
λιπαιµίας, & φλεγµονής 





•Σερβίρετε σε µέτριες µερίδες

•Φροντίστε η περίµετρος της µέσης σας να είναι µικρότερη από το µισό του
ύψους σας

•Καθιερώστε 30 λεπτά ή περισσότερο µέτριας έντασης σωµατική δραστηριότητα

•Περιορίστε το αλκοόλ σε ένα ποτήρι κρασί µε το κύριο γεύµα σας (εφόσον δεν
υπάρχει αντένδειξη)

•Διακόψτε το κάπνισµα και διαχειριστείτε το άγχος σας

Οδηγίες για την βελτίωση της µεταγευµατικής γλυκαιµίας, 
λιπαιµίας, & φλεγµονής 



Η πυραμίδα ενάντια στον καρκίνο



Πρωτεΐνη: 
• Ψάρια
• Κοτόπουλο
• Αυγό (ασπράδι)
• Κρέας
• Γαλακτοκομικά

(κατσικίσια)

Υδατάνθρακες: 
• Ψωμί
• Ζυμαρικά
• Πατάτες
• Ρύζι
• Γλυκό
• Φρούτο



Φυτικές πρωτείνες

Οσπρια, ξηροί καρποί, σπόροι, κινόα







Το Πρωινό

Θεωρείται το πιο σηµαντικό γεύµα της
ηµέρας.

1. Παρέχει µη αποθηκεύσιµη ενέργεια.  
2. Εξασφαλίζει καλή φυσική κατάσταση. 
3. Εξασφαλίζει καλή πνευµατική 

απόδοση. 
4. Μειώνει την πρόσληψη θερµίδων της 

υπόλοιπης ηµέρας



Μικρά μυστικά…
►Γνωρίζετε ότι αυτοί που τρώνε σωστό πρωινό έχουν 

μικρότερη κατανάλωση ενέργειας στην υπόλοιπη 
ημέρα;

►Γνωρίζετε ότι αν ξεκινήσει κάποιος σε ένα τραπέζι να 
τρώει άσπρο ψωμί θα καταναλώσει τελικά 40-70% 
περισσότερο φαγητό;

►Γνωρίζετε ότι αν φάμε ένα σωστό σνακ πριν από μια 
έξοδό μας για φαγητό δεν θα πεινάμε και θα 
περιοριστούμε στο απαραίτητο;













Βιταμίνη A



Βιταμίνη C



Βιταμίνη D



Βιταμίνη D
• Απαραίτητη για:
– Λειτουργία του ανοσοποιητικού
– Φυσιολογικό κύκλο κυττάρου
– Ελάττωση της φλεγμονής
– Μυική ισχύ
– Μεταβολισμό του ασβεστίου & υγεία των οστών
– Καλή διάθεση 

Πηγές: Ήλιος, λιπαρά ψάρια, αυγά & συμπληρώματα

• 800-2000ΙU/ ημέρα, ανάλογα με τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3 στο αίμα 







Βιταμίνη E



Αντιοξειδωτικάκαι Ιχνοστοιχεία



Λιπαρά Ψάρια και Ω-3 λιπαρά Οξέα 
• Σαρδέλα, γαύρος, σολωμός, σκουμπρί, ρέγγα 

• Πλούσια σε πρωτείνη και βιταμίνη D

• Πλούσια σε Ω-3 λιπαρά οξέα (¯ φλεγμ. κυτταροκίνες)
– ¯ καχεξίας
– ¯ανοσοκαταστολής
– ¯κόπωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο

• 2 μερίδες την εβδομάδα ή συμπλήρωμα ω-3



Εξυπνη Τροφή
Με

Ωμέγα-3 Λιπαρά



ΝΕΡΟ: Αποτελεί το 55-60% του σώματος



Μήπως το ξεχνάμε;



κινηθείτε
κινηθείτε



Τι τον τρέφει Τι τον σκοτώνει

Ζάχαρη

Λίπος (trans Λιπαρά)

Κοιλιακή παχυσαρκία

Κόκκινο κρέας

Αλάτι

Αλεύρι (λευκό)

Λαχανικά

Άγρια χόρτα

Διατήρηση υγιούς βάρους

Όσπρια

Φρούτα

Ξηροί καρποί

Αλκοόλ
Άγχος

Καθιστική ζωή

Κάπνισµα

Ωµέγα-3 λιπαρά

Σπόροι
Άσκηση

Βιταµίνη

Στοχεύοντας τον Μεταβολισμό του Καρκίνου 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας












