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Στοµαχικές 
Διαταραχές 

 

Η  σωστή  διατροφή  είναι  στο  χέρι  σας  και  
περνά  από  το  στοµάχι ! Υπάρχει  όµως  
τρόπος  οι  διατροφικές   σας  επιλογές  να  µην  
επιβαρύνουν ,  αλλά  να  ανακουφίσουν  το  
ερεθισµένο  στοµάχι  και  τα  ενοχλητικά  
συµπτώµατα ;  Βρείτε  την  απάντηση  στον  
Οδηγό  Υγείας  της  Vitamins Academy για  τις  
στοµαχικές  διαταραχές .  

Παλινδρόµηση, δυσπεψία, έλκος 
αναζητούν διατροφική λύση 
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Στοµαχικές Διαταραχές 
Ποιές είναι οι συνηθέστερες; 

1

Μετά την κατάποση , το φαγητό και τα 
ροφήµατα ταξιδεύουν µέσα από το 
σωλήνα του οισοφάγου για να φτάσουν στο 
στοµάχι. Το τελευταίο µοιάζει µε γιγάντιο 
φασόλι, στο οποίο λαµβάνει χώρα η πέψη 
των τροφών. Στο στοµάχι, τα τοιχώµατά 
του ενεργοποιούνται και εκκρίνουν 
υδροχλωρικό οξύ διασπώντας τις τροφές 
σε απλούστερα θρεπτικά συστατικά. 
Παράλληλα, εκκρίνεται µία ουσία 
απαραίτητη για την απορρόφηση την 
αποδέσµευση της βιταµίνης Β12 από τα 
τρόφιµα. Στη συνέχεια, το στοµάχι προωθεί 
την τροφή στο έντερο, όπου 
πραγµατοποιείται η απορρόφηση των 
διατροφικών συστατικών.  
 
Το στοµάχι επηρεάζεται από πολλές 
παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν 
συµπτώµατα όπως η καούρα ,  ο  
επιγάστριος πόνος , η  δυσκολία  στην  
κατάποση , η ναυτία  και  ο  έµετος . Σε 
αυτόν τον Οδηγό Υγείας της Vitamins 
Academy, θα αναλύσουµε τρεις από τις πιο 
συχνές στοµαχικές διαταραχές. 

2

Δυσπεψία  
Κατάσταση η οποία σχετίζεται µε στοµαχικό πόνο, 
ενοχλήσεις, καούρα και αίσθηµα φουσκώµατος. Ενδέχεται να 
αποτελεί σύµπτωµα κάποιας άλλης πάθησης, µικροβίου ή 
στρες, όµως στις περισσότερες περιπτώσεις αποδίδεται σε 
µειωµένη κινητικότητα του στοµάχου. Σαν αποτέλεσµα οι 
τροφές παραµένουν για µεγαλύτερο διάστηµα στο στοµάχι, 
προκαλώντας δυσάρεστα συµπτώµατα. 
 
Γαστροοισοφαγική  Παλινδρόµηση 
Εκδηλώνεται µε παλινδρόµηση του περιεχοµένου του 
στοµάχου ανάποδα προς τον οισοφάγο. Τα κυριότερα 
συµπτώµατα είναι η καούρα και η ερυγή (ρέψιµο). 
Σηµαντικότερη αιτία είναι η χαλάρωση της βαλβίδας που 
σφίγγει το άνω άκρο του στοµάχου (οισοφαγικός 
σφιγκτήρας). 
 
Στοµαχικό  έλκος  
Τα ίδια τα τοιχώµατα του στοµάχου προστατεύονται από τα όξινα 
γαστρικά υγρά µε «εσωτερικούς» µηχανισµούς. Όταν οι µηχανισµοί 
δεν λειτουργήσουν ικανοποιητικά, λόγω µόλυνσης, έντονου στρες ή 
χρήσης φαρµάκων (ασπιρίνη, µη στεροειδή αντιφλεγονώδη), τότε 
προκαλούνται στοµαχικά έλκη ή φλεγµονές. Ο συνηθέστερος 
παράγοντας κινδύνου είναι η µόλυνση από το ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού (H. Pylori). 
 

+ 
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Φροντίδα διά της τροφής 

Η σωστή διατροφή παίζει κυρίαρχο ρόλο στις παθήσεις 
του γαστρεντερικού συστήµατος, βελτιώνοντας την 
ποιότητα ζωής. Η δράση αυτή καθίσταται εφικτή µέσω: 

üτης διαχείρισης  συµπτωµάτων  
üτης  πρόληψης  διατροφικών  ελλείψεων  
üτης  πρόληψης  συνοδών  καταστάσεων  όπως  η  
οστεοπόρωση  ή  η  αναιµ ία  

üτης  µείωση  των  επισκέψεων  στο  γιατρό .  
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Aποφύγετε  τα  µεγάλα γεύµατα 
Τα  µεγάλα  γεύµατα  «φουσκώνουν» το  στοµάχι  µε  
αποτέλεσµα  να προκαλούνται  τα  δυσάρεστα  
συµπτώµατα  που  όλοι  γνωρίζετε .  Καταναλώστε  
τουλάχιστον   4 µε  5 µ ικρότερα  γεύµατα  µέσα  στην  
ηµέρα .  

Αποφύγετε  τροφές  που  αυξάνουν  την  
ένταση  των  συµπτωµάτων  
Ορισµένες  τροφές  «χαλαρώνουν» τη  βαλβίδα  που  
αποτρέπει  το  περιεχόµενο  του  στοµάχου  να  
παλινδροµεί  προς  τον  οισοφάγο .  Οι  διατροφικοί  
παράγοντες  που  ερεθίζουν  τον  κάθε  ασθενή  
διαφέρουν ,  στη  λίστα  αυτή  όµως  συχνά  
συγκαταλέγονται :  η  σοκολάτα ,  η  µέντα,  η  ντοµάτα  
και  τα  προϊόντα  της ,  το  κρεµµύδι ,  το  παγωτό  και  
τα  καυτερά  φαγητά .  

Πείτε  όχι  στα  λιπαρά  φαγητά  
Τα  τηγανητά,  τα  τυριά ,  οι  σφολιάτες  και  τα  γλυκά  
είναι  όλα  τροφές  που  συχνά  προκαλούν  έξαρση  των  
συµπτωµάτων  λόγω  της  υψηλής  περιεκτικότητάς  
του  σε  λιπαρά .  Οι  λιπαρές  τροφές  επιβραδύνουν  τη  
δίοδο  της  τροφής  από  το  στοµάχι  εντείνοντας  την  
παλινδρόµηση  και  τη  δυσπεψία.  

Περιορίστε  την  κατανάλωση  αλκοόλ  
Το  αλκοόλ ,  και ιδ ιαιτέρως  το  κρασί  και  η  µπύρα ,  
αυξάνουν  την  έκκριση  γαστρικών  υγρών  µε  
αποτέλεσµα  την  έντονη  καούρα  και  παλινδρόµηση .  
Καθώς  η συµβουλή  της  αποφυγής  του  αλκοόλ  είναι  
µη  ρεαλιστική ,  προσπαθήστε να  περιορίσετε  την  
κατανάλωση  του  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις .  

H διατροφική  προσέγγιση  για  τη  γαστροοισοφαγική  
παλινδρόµηση ,  τη  δυσπεψία  και  το  έλκος  έχει  κοινές  
βάσεις ,  και  συνοψίζεται  σε  10 πρακτικές  συµβουλές !  

Αποφύγετε  την  κατανάλωση  ροφηµάτων  
και  τροφίµων  µε  καφεΐνη  
Ο  καφές ,  το  τσάι  και  τα  αναψυκτικά  µε  καφεΐνη ,  
είναι  µερικοί  από  τους  πιο  συχνούς  «ερεθισµούς». 
Πολλοί  ασθενείς  αποφεύγουν  ακόµη  και  τ ις  «χωρίς  
καφεΐνη» εκδοχές  των  ροφηµάτων  αυτών . 
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Δώστε  έµφαση  στα  φρούτα  και  στα  
λαχανικά  
Πολλοί  ασθενείς  µε  παλινδρόµηση  αναφέρουν  πως  
ανακουφίζονται  από  διατροφή  πλούσια  σε  φυτικές  
ίνες .  Οι  τελευταίες  βρίσκονται  κυρίως  στα  φρούτα  
και  στα  λαχανικά .  Επειδή  όµως  ενδέχεται  τα  όξινα  
φρούτα  να σας  ενοχλούν  προτιµείστε  τα  µήλα και  
τις  µπανάνες ,  ενώ  από  τα  λαχανικά  επιλέξτε  
πράσινα  φυλλώδη ,  αγγούρι ,  καρότα,  φασολάκια ,  
πατάτες .  

Καταναλώστε  ποικιλ ία  τροφίµων  
Κρατήστε ένα  διατροφικό  ηµερολόγιο  για  να  
εντοπίσετε  όχι  µόνο  ποιες  τροφές  προκαλούν  
έξαρση  των  συµπτωµάτων ,  αλλά  και  ποιες  µπορείτε  
άφοβα  να  εντάξετε  στο  διαιτολόγιό  σας .  Έχει  πολύ  
µεγάλη  σηµασία  να  καταναλώνεται  ποικιλία  τροφών  
για  να  αποφύγετε  ελλείψεις  σε διατροφικά  
συστατικά ,  και κυρίως  σε  βιταµ ίνες ,  µέταλλα  ή  
ιχνοστοιχεία .  

Χάστε  τα  περιττά  κιλά  
Το  επιπλέον  βάρος ,  και  κυρίως  το  κοιλιακό ,  ασκεί  
µεγαλύτερη  πίεση  στον  οισοφαγικό  σφιγκτήρα ,  µε  
αποτέλεσµα  τη  χαλάρωσή  του .  Βάλτε  ως  στόχο  τη  
σταδιακή  απώλεια  των  περιττών  κιλών ,  που  
ενδεχοµένως  µπορεί  να  οδηγήσει  ακόµη  και  σε  
πλήρη  ανακούφιση  των  συµπτωµάτων .  

Καταναλώστε  το  τελευταίο  σας  γεύµα  3 
µε  4 ώρες  πριν  τον  ύπνο  
Μετά  από  ένα  γεύµα χρειάζονται  περίπου  6 µε 8 
ώρες  για  να  περάσει  η  τροφή  από  το  στοµάχι .  
Δώστε  όσο  περισσότερο  χρόνο  µπορείτε  στο  
στοµάχι  σας  πριν  ξαπλώσετε ,  πηγαίνετε µ ία  βόλτα  
µετά  το  φαγητό  και φορέστε  άνετα  ρούχα .  

Διαχειριστείτε  καθηµερινές  συνήθειες  
Εκτός  από  τη  διατροφή ,  καθηµερινές  συνήθειες  
όπως  το  χρόνιο  στρες  και  το  κάπνισµα  εντείνουν  τα  
συµπτώµατα  της  παλινδρόµησης ,  της  δυσπεψίας  
και  του  έλκους .   
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+ Η φαρµακευτική αντιµετώπιση 
 Η  ετερογένεια  των  πεπτικών  διαταραχών  κάνουν  τους  ειδικούς  υγείας  να  

προτείνουν  διαφορετική φαρµακευτική αγωγή  ανάλογα  µε τα συµπτώµατα  
που  βιώνει  κάθε  φορά  ένας  ασθενής .  Η  κλασσική  φαρµακολογία ,  
περιλαµβάνει  4 βασικές  κατηγορίες  φαρµάκων  για  τ ις  στοµαχικές  
διαταραχές .   
 
• Οι  δύο  πρώτες ,  είναι  τα αντιόξινα  και  τα  αλγινικά  σκευάσµατα  που  είναι  
αρκετά  δηµοφιλείς .  O ι  καταναλωτές  καταφεύγουν  σε  αυτές  σαν  λύση  
πρώτη  ανάγκης  για  την  καούρα  και  τ ις  δυσπεψίες ,  καθώς  η  λήψη τους  
δεν  απαιτεί  απαραίτητα  ιατρική  συνταγή .  Ιδ ιαίτερα ,  τα  αλγινικά  είναι  
πολύ  αποτελεσµατικά  και στην  παλινδρόµηση .  Αυτό  συµβαίνει διότι  ο  
µηχανισµός  δράσης  τους  περιλαµβάνει  τη  δηµ ιουργία  ενός  
προστατευτικού  φράγµατος  που  επιπλέει  πάνω  από  το  στοµαχικό  
περιεχόµενο  και έτσι  συγκρατεί  τα  οξέα στο  στοµάχι ,  εµποδίζοντας  την  
παλινδρόµηση  τους  προς  τον  οισοφάγο .   
 

• Οι  άλλες  κατηγορίες  φαρµάκων  είναι οι  ανταγωνιστές  των  Η2-
υποδοχέων  και  οι  αναστολείς  αντλίας  πρωτονίων  (PPI), µε  κύριο  
εκπρόσωπο  την  οµεπραζόλη ,  που  ελαττώνουν  την  έκκριση  των  
γαστρικών  οξέων .  Τόσο  οι  αναστολείς  αντλίας  πρωτονίων  όσο  και  οι  
ανταγωνιστές  υποδοχέων  ισταµ ίνης  είναι  φαρµακευτικές  επιλογές  που  
απαιτούν  την  ιατρική  συµβουλή  και  θεραπεύουν  πιο  έντονα συµπτώµατα  
όπως  οι  φλεγµονές ,  η  γαστροισοφαγική  παλινδρόµηση  και  το  έλκος .  
Ιδ ιαίτερα  οι  αναστολείς  αντλίας ,  χρησιµοποιούνται  µε  µεγάλη  επιτυχία  
σε θεραπευτικά σχήµατα  για  την  εκρίζωση  του  ελικοβακτηριδίου  του  
πυλωρού .  
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Αντιµετώπιση στοµαχικών 
διαταραχών 
Με κόστος ή χωρίς; 

Σίδηρος  
Η  αλλαγή  στην  οξύτητα  του  στοµάχου,  
µειώνει  την απορρόφηση του  σιδήρου.  
Χαµηλή  πρόσληψη  του πολύτιµου  αυτού 
θρεπτικού  συστατικού ,  ακόµη  και  για  
µ ικρότερο  χρονικό  διάστηµα , οδηγεί  σε  
συµπτώµατα  όπως η  κόπωση  και  η  ατονία .  
Ο  κίνδυνος για  αναιµ ία  αυξάνεται  σε  
ασθενείς  µεγαλύτερης ηλικίας που 
αντιµετωπίζουν  χρόνιο  πρόβληµα  που 
καλούνται  να  διαχειριστούν µε  
φαρµακευτικές  αγωγές .  

Ασβέστιο  
Όπως  και  ο  σίδηρος ,  έτσι  και  το  ασβέστιο  
απελευθερώνεται  από  τ ις  τροφές  µε  τη  
βοήθεια  του  γαστρικού υγρού στο  στοµάχι .  
Έλλειψη  ασβεστίου  αυξάνει  το  κίνδυνο  για  
οστεοπόρωση  σε  ασθενείς µε  στοµαχικές  
παθήσεις.  

Βιταµ ίνη  Β12 
Οι  πηγές της Β12 είναι  τα  τρόφιµα  ζωικής  
προέλευσης ,  όπως  το  κόκκινο  κρέας ,  τα  
γαλακτοκοµ ικά ,  τα  πουλερικά , τα  αυγά , τα  
οστρακοειδή . Η  κατάλληλη  διατροφή  δεν  
είναι  από  µόνη της  αρκετή , αφού 
απελευθερώνεται  από  την  τροφή  µε  τη  
βοήθεια  των  πεπτικών οξέων.  Γι ’  αυτό  οι  
χρόνιο ι  χρήστες γαστροπροστατευτικών  
φαρµάκων,  που στο  στοµάχι  τους  έχει  
διαµορφωθεί  πλέον ένα  ουδέτερο  
περιβάλλον,  υποφέρουν  από  την  έλλειψή  
της .   

Τα  χαµηλά  επίπεδά  της συνδέονται  µε  
πολλές  παθολογικές καταστάσεις , µεταξύ 

των  οποίων  ξεχωρίζουν  η κόπωση ,  η  κακή  
µνήµη  και  διάθεση , η  ηµ ικρανία  και  η  
τριχόπτωση . Από  την  άλλη  µεριά , η πλήρης  
ανεπάρκεια  της Β12 οδηγεί  στην  κακοήθη  
αναιµ ία  ή  αλλιώς στη  νόσο  του  Biermer,  η  
οποία  εξελίσσεται  αργά  και  σταδιακά . 
 
Μαγνήσιο  
Το  µαγνήσιο  είναι  ένα  πολύτιµο  µέταλλο  
που  δύσκολα  λαµβάνουµε  από  τ ις  τροφές  
µας .  Η  µείωσή  του  στο  αίµα  προκαλεί  
κράµπες ,  αρρυθµ ίες  και  σπασµούς.  Η  
παρατεταµένη χρήση  των PPI εξαντλεί  τα  
αποθέµατα  µαγνησίου  στον  οργανισµό ,  
γεγονός  που  οδήγησε  ακόµα  και  τον  
Αµερικανικό  Οργανισµό  Φαρµάκων  (FDA) 
να  εκδώσει  ειδική  ανακοίνωση για  αυτό  το  
ζήτηµα .  
 
Άλλες  ανεπιθύµητες ενέργειες  
Οι  ανεπιθύµητες  ενέργειες που µπορεί  να  
εκδηλωθούν  µετά  από  παρατεταµένη  
χρήση γαστροπροστατευτικών  φαρµάκων  
δεν  περιορίζονται  µόνο  στις  ελλείψεις  
διατροφικών  στοιχείων .  Για  παράδειγµα ,  η  
λήψη  ανταγωνιστών  υποδοχέων  ισταµ ίνης  
συνδέεται  µε  την εµφάνιση πονοκεφάλων,  
ζάλης ,  διάρροιας  και  µυϊκών πόνων ,  ενώ η  
εµφάνιση  συµπτωµάτων από  το  Κεντρικό  
Νευρικό  Σύστηµα  (σύγχυση ,  
ψευδαισθήσεις)  παρατηρούνται  κυρίως σε  
ηλικιωµένους  ασθενείς .  Ακόµη ,  οι  
πραζόλες  που  είναι  γενικά  καλά  ανεκτές  
στον  πληθυσµό  συµβάλλουν  στην  αυξηµένη  
συγκέντρωση βιώσιµων  βακτηριδίων  στο  
στοµάχι .  
 

Η  ανακούφιση  των γαστρεντερικών  συµπτωµάτων καλεί  σε   βοήθεια  τη  σωστή διατροφή ,  
σε  συνδυασµό  µε  τις κατευθύνσεις  του ιατρού . Η  µακροχρόνια  όµως συµόρφωση  µε  τη  
φαρµακευτική  αγωγή , εάν  και  απαραίτητη , ενδέχεται  να  προκαλέσει  ελλείψεις στον  
ογανισµό .  Συζητήστε  µε  το  γιατρό  σας ,  εάν  πιστεύεται  πως  µπορεί  να  σας  λείπει  κάποιο  
από  τα  παρακάτω  συστατικά .  
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Φυσικές θεραπείες 
για το στοµάχι 
 

Μαστίχα  Χίου  
Η Μαστίχα Χίου είναι ένα άκρως 
Ελληνικό, και άκρως θεραπευτικό 
για το στοµάχι συστατικό. Τα 
µαστιχόδεντρα που φύονται στη 
νότια Χίο, δίνουν τη µοναδική 
ρητίνη πλούσια σε συστατικά µε 
δράση κατά των φλεγµονών και το 
µικροβίων. Τα τελευταία χρόνια η 
Μαστίχα Χίου έχει κερδίσει το 
ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς 
η κατανάλωσή της µέσω 
συµπληρωµάτων διατροφής 
προσφέρει ανακούφιση στην 
παλινδρόµηση, την καούρα και τον 
πόνο στο στοµάχι. 

Η θεραπευτική της δράση στην 
αντιµετώπιση του βακτηρίου 
Helicobacter pylori, υπεύθυνου για 
την εµφάνιση του έλκους, έχει 
ανοίξει το δρόµο για την 
αναγνώριση της Μαστίχας Χίου ως 
φυσικό φάρµακο για το στοµάχι 
από τον Ευρωπαϊκό  Οργανισµό  
Φαρµάκων .  

Τι  δείχνουν  τα  πρώτα  
αποτελέσµατα ;  
Φαίνεται πως η καθηµερινή λήψη 
1.050 µιλιγραµµαρίων Μαστίχας 
Χίου για τουλάχιστον δύο 
εβδοµάδες, καταφέρνει να 
θεραπεύσει το έλκος σε 1 στους 3 
ασθενείς. (Dabos et al. 
Phytomedicine. 2009). 

Σε µικρότερη δοσολογία, 
συµπληρώµατα διατροφής µε 
Μαστίχα Χίου µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για 
συµπτωµατική ανακούφιση της 
καούρας και της δυσπεψίας. 
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+ 

+ 

Πικρά 
Φυτά 

Από  τα  αρχαία  χρόνια ο  Ιπποκράτης ,  µ ιλώντας  για  τη  θεωρία  των  4 
γεύσεων  (γλυκό ,  πικρό ,  αλµυρό ,  ξινό) , εξίσωσε  την  έννοια  του  πικρού  
µε  το  µέγιστο  αγαθό  της  υγείας .  «Ό ,  τ ι  είναι  πικρό  στο  στόµα,  είναι  
καλό  για  το  στοµάχι», και  µπορεί  τα  πικρά  φυτά  να  µην  είναι  ευχάριστα  
για  τους  γευστικούς  µας  κάλυκες ,  αλλά  είναι  θαυµατουργά  για το  
στοµάχι  µας .   

Φυτά  όπως  η  αγκινάρα,  η  πικραλίδα ,  το  τζίντζερ,  ο  µάραθος  διεγείρουν  
το  πεπτικό  σύστηµα  αυξάνοντας  την  οξύτητα  του  στοµάχου  και  την  
παραγωγή  της  χολής .  Έτσι ,  η  πέψη  βελτιώνεται  ενώ  παράλληλα  
εξασφαλίζεται  η µέγιστη  απορρόφηση  θρεπτικών  συστατικών .  
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Το  Φαρµακείο  της  Φύσης  Προτείνει  
 

+ 

Μαστίχα  Χίου  
Μαστίχα  Χίου  σε  
αναβράζουσα  µορφή  
για  ανακούφιση  από  
ήπιες  στοµαχικές  
ενοχλήσεις .  

Μαστίχα  Χίου  Extra  
Ενισχυµένη  µορφή  
Μαστίχας  Χίου ,  σε 
διαλυόµενη  µορφή .  
Προσφέρει  500mg ανά  
φακελάκι  και  δρα  
θεραπευτικά  σε  έντονες  
στοµαχικές  διαταραχές ,  
παλινδρόµηση ,  δυσπεψία  
και  έλκος .  

Gallexier 
Φυτικό  σιρόπι  υγείας  
βασισµένο  σε πικρά  φυτά  
που  ανακουφίζουν  την  
δυσπεψία .  

 

 


