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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!
Το εργαστήριο µας, ανέλυσε το δείγµα σας, ελέγχοντας γονίδια-κλειδιά για την ανταπόκριση του
οργανισµού σας στην σωµατική άσκηση αλλά και τις διατροφικές του ανάγκες για σωστή αποκατάσταση.
Τα εξατοµικευµένα αποτελέσµατα σας, παρουσιάζονται µαζί µε βασικές γνώσεις για την επιστήµη της
γενετικής και το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει στην προσωπική σας ευηµερία καθώς και στο
αθλητικό σας δυναµικό.
Η πρόσφατη έκρηξη στη γενετική επιστήµη έχει αποκαλύψει νέους συσχετισµούς ανάµεσα στα γονίδια και
την άσκηση. Για την εκπλήρωση των αθλητικών σας στόχων, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να κάνετε τις
σωστές επιλογές που ταιριάζουν καλύτερα στο δικό σας µοναδικό γενετικό προφίλ µε σκοπό τη
βελτιστοποιήση της σωµατικής σας υγείας, της φυσικής σας κατάστασης και της επίτευξης των στόχων
σας.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ;

Προφίλ Αντοχής / Δύναµης
Ανακαλύψτε την ανταπόκριση του οργανισµού σας σε γονίδια-κλειδιά που σχετίζονται είτε µε
την δύναµη είτε µε την αντοχή. Κατανοήστε τον καλύτερο τρόπο για να προπονήσετε το σώµα
σας, όποιος και αν είναι ο στόχος σας.

Αποκατάσταση µετά την Άσκηση
Ο καθένας έχει διαφορετική ικανότητα αποκατάστασης. Μάθετε τι λένε τα γονίδιά σας για τη
φυσική ταχύτητα αποκατάστασης του οργανισµού σας και σχεδιάστε αναλόγως την
προπόνηση σας.

Διατροφή Αποκατάστασης
Γνωρίστε την γενετική ανάγκη του οργανισµού σας για ορισµένες βιταµίνες και µικροθρεπτικά
συστατικά και µάθετε πώς µπορεί αυτό να σας βοηθήσει να οργανώσετε την στρατηγική
αποκατάστασης σας, µετά από σκληρή άσκηση.

Κίνδυνος Τραυµατισµών
Μερικοί άνθρωποι είναι γενετικά πιο επιρρεπείς σε τραυµατισµούς σε σχέση µε άλλους. Ο
έλεγχος αυτός θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε σε ποιο σηµείο της κλίµακας κινδύνου
τραυµατισµών βρίσκεστε πραγµατικά.
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ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ο έλεγχος αυτός έχει σχεδιαστεί για άτοµα όλων των επιπέδων άθλησης. Είτε έχετε ξεκινήσει να
γυµνάζεστε τώρα µε στόχο την καλύτερη φυσική κατάσταση, είτε είστε επαγγελµατίας αθλητής, ο έλεγχος
αυτός δύναται να σας βοηθήσει!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DNA;
Το DNA είναι ένα µόριο διπλής έλικας που αποτελείται από νουκλεοτιδικές βάσεις (Α, Τ, C και G). Αυτές
οι νουκλεοτιδικές βάσεις διατεταγµένες σε µια ορισµένη σειρά, που ονοµάζεται αλληλουχία DNA,
κωδικοποιούν τις οδηγίες σε ένα γονίδιο.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ;
Τα γονίδια αποτελούν τµήµατα του µορίου του DNA, τα οποία περιλαµβάνουν τις οδηγίες για το πώς,
πότε και που το σώµα θα κατασκευάσει την καθεµία από τις πολλές χιλιάδες πρωτεϊνες και ένζυµα που
απαιτούνται για την ζωή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ;
Όλοι µας έχουµε µικρές διαφορές στην πληροφορία που το DNA µας περιλαµβάνει, και είναι οι διαφορές
αυτές που κάνουν τον καθένα µας ξεχωριστό!
Για παράδειγµα, ένα γενετικό γράµµα (A, T, C, ή G) µπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο. Αυτοί οι
πολυµορφισµοί µπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές διαδικασίες το σώµα, όπως για παράδειγµα την
µειωµένη δράση ενός ενζύµου.
TI EINAI H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ;
Η κληρονοµικότητα αναφέρεται στο κληρονοµικό “πέρασµα” των γονιδίων και χαρακτηριστικών από τους
γονείς στους απογόνους. Όλα τα γονίδια υπάρχουν σε ζεύγη που ονοµάζονται αλληλόµορφα. Για κάθε
γονίδιο που κληρονοµούµε, λαµβάνουµε ένα αλληλόµορφο από κάθε ένα γονέα.
Ο συνδυασµός των δύο αυτών αλληλόµορφων ονοµάζεται γονότυπος. Ο γονότυπος που καθορίζει τα
φυσικά µας χαρακτηριστικά είναι γνωστός ως φαινότυπος.
ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα γονίδια µας δεν είναι οι µόνοι παράγοντες ελέγχου στη ζωή µας. Τα γονίδια λειτουργούν στα πλαίσια
του περιβάλλοντός µας. Αλλαγές στο περιβάλλον, όπως η διατροφή, η άσκηση, η έκθεση σε τοξικούς
παράγοντες ή φάρµακα, µπορεί να επηρεάσει τα γονίδια και τα χαρακτηριστικά µας. Με τη γνώση των
γονιδίων µας, µπορούµε να κάνουµε απαραίτητες περιβαλλοντικές προσαρµογές για να µειώσουµε τον
κίνδυνο για διάφορες ασθένειες και άλλες επιπλοκές της υγείας.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα µας
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Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι παρακάτω σελίδες περιγράφουν τα γενετικά σας αποτελέσµατα. Με τον προσδιορισµό και την
ανάλυση των προσωπικών σας γενετικών χαρακτηριστικών, καθίσταται δυνατή η προσαρµογή της
προπόνησης, της διατροφής και του τρόπο ζωής σας έτσι ώστε να ταιριάζει µε τις ατοµικές σας
ανάγκες για την επιτυχία σας στην άσκηση και τον αθλητισµό.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ DNA ΣΑΣ

Εστιάστε σε προπονήσεις έκρηξης & αντοχής για να επωφεληθείτε
από το γονιδιακό σας προφίλ.

Οι γενετικές σας µεταλλαγές παρουσιάζουν πρόβληµα στην εκκαθάριση των ελεύθερων ριζών
από τον οργανισµό σας. Δεν παρουσιάζετε σηµαντικές µεταλλαγές σε γονίδια που σχετίζονται
µε τη φλεγµονή και την αποκατάσταση.

Τα γενετικά σας αποτελέσµατα παρουσιάζουν αυξηµένες απαιτήσεις
σε αντιοξειδωτικά.

Τα γενετικά σας αποτελέσµατα δείχνουν ότι έχετε ΧΑΜΗΛΟ
κίνδυνο τραυµατισµού σε σπορ που σχετίζονται µε τραυµατισµούς
των µαλακών ιστών.
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ΔΥΝΑΜΗ & ΑΝΤΟΧΗ
Η προπόνηση αντοχής ορίζεται ως δραστηριότητα χαµηλής έντασης, που εκτελείται για µεγάλη
χρονική περίοδο.
Η προπόνηση δύναµης ορίζεται ως δραστηριότητα υψηλής έντασης που εκτελείται γρήγορα, σε
µικρότερα χρονικά διαστήµατα.
Γνωρίζουµε ότι κάποια άτοµα είναι καλύτερα από τη «φύση» τους να τρέχουν µαραθωνίους ή να
καλύπτουν µεγάλες αποστάσεις γενικώς σε διάφορα αθλήµατα, ενώ άλλα είναι ταχύτατα σε µικρές
αποστάσεις όπως τα 100µ ή µπορούν να σηκώνουν βάρη µε ιδιαιτέρως µεγάλη ευκολία.
Στον έλεγχο αυτό µελετάµε τον οργανισµό σας για γονίδια που σχετίζονται είτε µε προπόνηση
δύναµης είτε µε προπόνηση αντοχής έτσι ώστε δηµιουργήσουµε εν τέλει την παρακάτω γενετική
περίληψη ατοµικά για εσάς και µέσω αυτής να βοηθήσουµε την αθλητική σας απόδοση.
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ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΟΥ
ΣΕ ΑΝΤΟΧΗ & ΔΥΝΑΜΗ

65% ΑΝΤΟΧΗ
35% ΔΥΝΑΜΗ

Τα αποτελέσµατα του γονιδιακού σας ελέγχου, έδειξαν ότι έχετε µεγαλύτερα χαρακτηριστικά ΑΝΤΟΧΗΣ
και ΕΚΡΗΞΗΣ παρά δύναµης.
Αυτό σηµαίνει ότι σας ταιριάζουν περισσότερο δραστηριότητες που έχουν την αντοχή ως βάση και
περιέχουν στιγµές έκρηξης.
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Τρία συστήµατα έχουν µελέτηθεί σχετικά µε την αποκατάσταση και το ρίσκο τραυµατισµού στην άσκηση.
• Η φλεγονώδης απόκριση
• Το οξειδωτικό στρες
• Η υγεία των συνδετικού ιστού και της οστικής πυκνότητας.
Η φλεγµονώδης απόκριση συµβαίνει λόγω της αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήµατος. Το
καλύτερο και κατανοητότερο παράδειγµα της φλεγµονώδου απόκρισης, είναι το τοπικό οίδηµα της περιοχής
τραυµατισµού.
Έχει αποδειχθεί ότι κατά την άσκηση, τα επίπεδα των µορίων που σχετίζονται µε τη φλεγµονώδη απόκριση
αυξάνονται. Αυτό, κατά ένα µέρος, ελέγχεται και από τα γονίδια. Γνωρίζοντας το γονιδιακό σας προφίλ,
µπορείτε να λάβετε δράση ενάντια σε αυτά τα επίπεδα, διατροφικά.
Το οξειδωτικό στρες, συµβαίνει λόγω της αύξησης των ελευθέρων ριζών οι οποίες δηµιουργούνται ως
παράγωγα της κυτταρικής αναπνοής και των µορίων του οξυγόνου. Κατά την άσκηση (έντονη άσκηση),
όπου συµπεριλαµβάνει την εισπνοή µεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου, παράγονται περισσότερες ελεύθερες
ρίζες οπού µπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπεις για τους ιστούς, τα κύτταρα και το DNA του
οργανισµού αλλά και την πρόκληση πρόωρης γήρανσης. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητα τα
αντιοξειδωτικά στη διατροφή µας! Κάποια άτοµα, ανάλογα µε τα γονίδια που φέρουν, έχουν πιο αυξηµένες
ανάγκες σε αντιοξειδωτικά, διότι ο ενζυµατικός µηχανισµός αντιµετώπισης τους από τον οργανισµό τους
δεν είναι επαρκής.
Στο συνδετικό ιστό, ανήκουν οι τένοντες και οι ίνες. Πολλές επιστηµονικές έρευνες, έχουν δείξει ότι άτοµα
που φέρουν συγκεκριµένα γονίδια, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα τενοντοπαθειών (τενοντίτιδα του
Αχίλλειου τένοντα) αλλά και άλλων τραυµατισµών που σχετίζονται µε τα µαλακά µόρια.
Επιπλέον,υπάρχουν και ελέγχονται συγκεκριµένα γονίδια που σχετίζονται µε την χαµηλή οστική πυκνότητα
και το ρίσκο τραυµατισµού των οστών.
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ!
Σας επισυνάπτουµε τα αποτελέσµατα του DNA σας.
Το εργαστήριο εξέτασε προσεκτικά το δείγµα σας για συγκεκριµένα γονίδια-κλειδιά που σχετίζονται µε την
διατροφή, την διαχείρηση βάρους και την αποτοξίνωση του οργανισµού και µπορούν να βοηθήσουν στη
µείωση βάρους αλλά και στην πρόληψη χρόνιων νοσηµάτων όπως το µεταβολικό σύνδροµο, η
παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο διαβήτης (τύπου 2) αλλά και νοσήµατα που σχετίζονται µε την
αποτοξίνωση του οργανισµού, όπως ο καρκίνος και οι νευροεκφυλιστικές νόσοι. Η εξέταση αυτή, αποτελεί
µία ολοκληρωµένη εξέταση διατροφογενετικού ελέγχου.

Η δυνατότητα της κατανόησης της προσωπικής µας γενετικής ταυτότητας αποτελεί µια νέα
συναρπαστική εξέλιξη για την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση!
Η ραγδαία ανάπτυξη της γενετικής επιστήµης έχει φανερώσει νέους συνδέσµους µεταξύ των γονιδίων µας
και των διατροφικών µας αναγκών. Για να εκπληρώσετε λοιπόν τους στόχους σας σε σχέση µε την υγεία και
το σωµατικό βάρος, είναι πολύ σηµαντικό να κάνετε τις σωστές επιλογές που ταιριάζουν καλύτερα στο
µοναδικό σε εσάς γενετικό προφίλ.

ΤΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ιδανική Διατροφή

Προσωπικές Ανάγκες
σε Βιταµίνες & Μικροστοιχεία

Ευαισθησία σε Υδατάνθρακες
& Κορεσµένα Λιπαρά

Ευαισθησία στο Αλάτι

Ικανότητα Αποτοξίνωσης

Δυσανεξία στην Λακτόζη

Αντιοξειδωτικές Ανάγκες

Ευαισθησία στην Kαφεϊνη
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ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DNA;
Το DNA είναι ένα µόριο διπλής έλικας που αποτελείται από νουκλεοτιδικές βάσεις (Α, Τ, C και G). Αυτές
οι νουκλεοτιδικές βάσεις διατεταγµένες σε µια ορισµένη σειρά, που ονοµάζεται αλληλουχία DNA,
κωδικοποιούν τις οδηγίες σε ένα γονίδιο.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ;
Τα γονίδια αποτελούν τµήµατα του µορίου του DNA, τα οποία περιλαµβάνουν τις οδηγίες για το πώς,
πότε και που το σώµα θα κατασκευάσει την καθεµία από τις πολλές χιλιάδες πρωτεϊνες και ένζυµα που
απαιτούνται για την ζωή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ;
Όλοι µας έχουµε µικρές διαφορές στην πληροφορία που το DNA µας περιλαµβάνει, και είναι οι διαφορές
αυτές που κάνουν τον καθένα µας ξεχωριστό!
Για παράδειγµα, ένα γενετικό γράµµα (A, T, C, ή G) µπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο. Αυτοί οι
πολυµορφισµοί µπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές διαδικασίες το σώµα, όπως για παράδειγµα την
µειωµένη δράση ενός ενζύµου.
TI EINAI H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ;
Η κληρονοµικότητα αναφέρεται στο κληρονοµικό “πέρασµα” των γονιδίων και χαρακτηριστικών από τους
γονείς στους απογόνους. Όλα τα γονίδια υπάρχουν σε ζεύγη που ονοµάζονται αλληλόµορφα. Για κάθε
γονίδιο που κληρονοµούµε, λαµβάνουµε ένα αλληλόµορφο από κάθε ένα γονέα.
Ο συνδυασµός των δύο αυτών αλληλόµορφων ονοµάζεται γονότυπος. Ο γονότυπος που καθορίζει τα
φυσικά µας χαρακτηριστικά είναι γνωστός ως φαινότυπος.
ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα γονίδια µας δεν είναι οι µόνοι παράγοντες ελέγχου στη ζωή µας. Τα γονίδια λειτουργούν στα πλαίσια
του περιβάλλοντός µας. Αλλαγές στο περιβάλλον, όπως η διατροφή, η άσκηση, η έκθεση σε τοξικούς
παράγοντες ή φάρµακα, µπορεί να επηρεάσει τα γονίδια και τα χαρακτηριστικά µας. Με τη γνώση των
γονιδίων µας, µπορούµε να κάνουµε απαραίτητες περιβαλλοντικές προσαρµογές για να µειώσουµε τον
κίνδυνο για διάφορες ασθένειες και άλλες επιπλοκές της υγείας.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα µας

www.dnahealth.gr
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ…

Σίγουρα θα έχετε βιώσει ότι µία δίαιτα που λειτουργεί επιτυχώς για ένα άτοµο, δεν έχει το ίδιο αποτέλεσµα
για ένα άλλο άτοµο. Αυτό είναι αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων, όπως του τρόπου ζωής και του
γενετικού υπόβαθρου του καθενός. Πολλές και σηµαντικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι η γενετική κατέχει
ένα σηµαντικότατο ρόλο για την επιλογή της διατροφής που µας βοηθάει να µειώσουµε το βάρος
επιτυχώς και µακροπρόθεσµα αλλά και να διατηρήσουµε την υγεία µας.

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ»

Σας παρέχουµε λοιπόν, τις επιλεγµένες γενετικές σας πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στην βαθύτερη
κατανόηση των αναγκών σας και σύµφωνα µε αυτές θα επιλέξετε το προσωπικό σας διατροφικό πλάνο
και θα κινηθείτε αναλόγως στο µέλλον!
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H IΔΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:
ΑΥΞΗΣΤΕ:
Μεσογειακή διατροφήαύξηση Ω3 λιπαρών και µέιωση απλών υδατανθράκων

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Για την επίτευξη του ιδανικού σας βάρους απαιτείται
Υδατάνθρακες
– ΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ –
λήψη 12% απλών υδατανθράκων
ηµερησίως.
Γενικά
µια ισορροπηµένη
ΜΕΙΩΣΤΕ:
Kορεσµένα λιπαρά
µεσογειακή διατροφή, υπάρχει µέση ευαισθησία στους υδατάνθρακες
ΛΙΠΑΡΑ: Καταναλώνετε κορεσµένα λιπαρά στο 8% κορεσµένων λιπαρών
ηµερησίως. Μπορείτε να καταναλώνετε πολυακόρεστα
λιπαρά. Υπάρχουν
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ:
γονίδια ελαφρώς αυξηµένου ρίσκου καρδιαγγειακού ρίσκου –
Κανονική ευαισθησία
Κατανάλωνετε πάντα Ω3 κι αντιοξειδωτικά
ΚΟΡΕΣΜΟΣ: Μήνυµα φυσιολογικού κορεσµού στον εγκέφαλο –
Προτείνεται η κατανάλωση µικρών µερίδων στα κλυρια γεύµατα
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗ ΛΑΚΤΟΖΗ:
Όχι

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ:
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ΑΥΞΗΣΤΕ:

ΜΕΙΩΣΤΕ:

Μαγνήσιο (MAG2/1 ηµέρα)
Βιταµίνη Β12, Βιτ C (1000gr), Ω3 λιπαρά (2γρ)
Σελήνιο (90 ug/ 3 µήνες)
Άσκηση αερόβια

Κορεσµένα λιπαρά
Επεξεργασµένους υδατάνθρακες
Γαλακτοκοµικά (εκτός απο γιαούρτι και κεφίρ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ:
Χαµηλή ευαισθησία
Παρουσιάζετε χαµηλό ρίσκο υπέρτασης
Καταναλώνετε τις κλασσικές συστάσεις αλατιού

ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗ ΛΑΚΤΟΖΗ:

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ:
Ναι
Κανονικός µεταβολισµός
Καταναλώνετε καφεΊνη εντός των κλασσικών ορίων.
Δεν επηρρεάζει την υγεία σας η κατανάλωση της
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΒΑΡΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ;
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Όσον αφορά τους απλούς υδατάνθρακες, καταναλώστε το µέγιστο 12% των ηµερησίων
θερµιδών σας µέσα από απλούς/επεξεργασµένους υδατάνθρακες. Στοχεύστε σε µέγιστο ηµερήσιο
γλυκαιµικό φορτίο της τάξης του 120
Σύµφωνα µε τον γονότυπο σας δεν υπάρχουν γονίδια αυξηµένου ρίσκου διαβήτη τύπου ΙΙ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΙΔΙΟΙ..
Υπάχουν δύο είδη υδατανθράκων – Οι απλοί, οι οποίοι διασπώνται γρήγορα απο τον οργανισµό σε γλυκόζη και
βρίσκονται σε τροφές όπως η λευκή ζάχαρη, το λευκό ψωµί και τα ζυµαρικά, και οι σύνθετοι, όπως το καστανό
ρύζι, η βρώµη και τα δηµητριακά και ζυµαρικά ολικής άλεσης, τα οποία διασπώνται σε γλυκόζη µε πολύ
βραδύτερο ρυθµό από τον οργανισµό.
Όταν η γλυκόζη απελευθερώνεται πολύ γρήγορα, διαταράσσει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα µας κι η
διαδικασία αυτή µακροπρόθεσµα µπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία αλλά και την ικανότητα του καθενός
να διαχειριστεί το βάρος του αποτελεσµατικά.
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Ο έλεγχος του επιπέδου της γλυκόζης στο αίµα συνδέεται µε σειρά θετικών
αποτελεσµάτων για την υγεία µας:
Χαµηλότερη πιθανότητα
εµφάνισης διαβήτη τύπου ΙΙ

Παραµένουµε χορτάτοι για
περισσότερες ώρες

Χαµηλότερη πιθανότητα εµφάνισης
καρδιακών νοσηµάτων

Μειώνουµε την επιτακτική µας
ανάγκη για γλυκά

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ;
Ο όρος «γλυκαιµικό φορτίο» αποτελεί την εξέλιξη του όρου «γλυκαιµικός δείκτης». Μετράται σε κλίµακα από
το 0-100 ανάλογα µε το ποσό σύστασης της κάθε τροφής σε υδατάνθρακες. Οι τροφές, ουσιαστικά,
βαθµολογούνται σε σχέση µε το πόσο αυξάνουν τα επίπεδα της γλυκόζης του αίµατος µετά το φαγητό, για
παράδειγµα, πόσο γρήγορα διασπώνται σε γλυκόζη κατά την διάρκεια της πέψης.
Οι τροφές υψηλού γλυκαιµικού δείκτη, πέπτονται και απορροφόνται γρήγορα κι αυτό έχει ως αποτέλεσµα
την δηµιουργία µεγάλων και επικίνδυνων καµπυλών στα επίπεδα γλυκόζης του αίµατος. Αντιθέτως, τα
τρόφιµα χαµηλού γλυκαιµικού δείκτη, πέπτονται και απορροφόνται βραδύτερα, κρατώντας τα επίπεδα της
γλυκόζης του αίµατος σταθερά.
Ο γλυκαιµικός δείκτης όµως δεν περιλαµβάνει την ποσότητα της τροφής που καταναλώνεται και για αυτόν
τον λόγο επινοήθηκε ο όρος «γλυκαιµικό φορτίο». Συσχετίζοντας τον γλυκαιµικό δείκτη ενός τροφίµου, και
την ποσότητα υδατανθράκων σε αυτή στα 100 γρ., το γλυκαιµικό φορτίο επιτρέπει την συνολικά καλύτερη
διατροφική καθοδήγηση.

Όσο µεγαλύτερο το γλυκαιµικό φορτίο, τόσο µεγαλύτερη η αύξηση στην γλυκόζη του
αίµατος

Έτσι, για µακροπρόθεσµα υγιεινή ζωή, καταναλώνετε τρόφιµα µε χαµηλό γλυκαιµικό φορτίο, έτσι ώστε να
διατηρείτε τα επίπεδα της γλυκόζης του αίµατος σταθερά.
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ΤΡΟΦΙΜΟ

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (γρ)

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ
ΑΝΑ
ΜΕΡΙΔΑ (γρ)

Λευκό ρύζι

125

53

67

Ψητή πατάτα

121

51

61

Corn Flakes

119

24

29

Μέλι

104

17

18

Καρπούζι

102

17

17

Καρότο

101

8

8

Λευκό ψωμί

100

12

12

Παγωτό

87

16

14

Χυμός
πορτοκαλιού

81

20

16

Μπανάνα

75

27

20

Σπαγγέτι

58

40

23

Μήλο

51

21

11

Φακές

40

40

16

Κεράσια

31

24

7

Αναζητήστε πίνακες γλυκαιµικού φορτίου στο διαδίκτυο και µελετήστε τις τροφές που εσείς
καταναλώνετε!
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Μερικά λόγια για τα λιπαρά.
Τα λιπαρά είναι η πλέον συµπυκνωµένη πηγή ενέργειας σε σχέση µε τα υπόλοιπα
διατροφικά στοιχεία και αποτελούν σηµαντική διατροφική οµάδα, που αποτελείται από τα
έλαια και από κάθε είδους λιπαρή ουσία.
Η οξείδωση του λίπους αποδίδει στον οργανισµό 9 θερµίδες ανά γραµµάριο σε αντίθεση
µε τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες που αποδίδουν 4 θερµίδες ανά γραµµάριο. Για
τον λόγο αυτό, υπάρχει και ο µηχανισµός αποθήκευσης λίπους στο σώµα µας, για να
χρησιµοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη. Εξάλλου, τόσο οι υδατάνθρακες όσο και οι
πρωτεΐνες µπορούν να µεταβολιστούν σε λίπη, όταν βρίσκονται σε περίσσεια όπου και
αποθηκεύονται στη συνέχεια ως υποδόριο λίπος κάτω από το δέρµα.
Ανάλογα µε την προέλευσή τους διαιρούνται σε ζωικά και φυτικά και µπορούµε να τα
ταξινοµήσουµε:
Σε απλά λίπη (λιπαρά οξέα, µονογλυκερίδια, διγλυκερίδια, τριγλυκερίδια και εστέρες
λιπαρών οξέων).Τα διατροφικά λίπη, τα διακρίνουµε σε δύο κύριες οµάδες στα κορεσµένα
λίπη και στα ακόρεστα λίπη.
Σε σύνθετα λίπη, (φωσφολιπίδια, γλυκολιπίδια, λιποπρωτεΐνες).
Σε παράγωγα λίπους (λιπαρά οξέα, γλυκερόλη, στερόλες, λιποδιαλυτές βιταµίνες).
Τα υγρά λίπη περιέχουν µικρής αλυσίδας τριγλυκερίδια και είναι ακόρεστα λίπη ενώ τα
στερεά λίπη αποτελούνται από κορεσµένα λιπαρά οξέα, µε εξαίρεση τα ψάρια που έχουν
αρκετά ακόρεστα λιπαρά οξέα. Επιπλέον,τα φυτικά λίπη είναι συνήθως ακόρεστα, µε
εξαίρεση το λάδι καρύδας.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι τα λίπη περιέχουν βιταµίνες Α, D, E και Κ, οι οποίες
είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του µεταβολισµού αλλά και λειτουργούν ως
µέσον για την µεταφορά και απορρόφηση των λιποδιαλυτών αυτών βιταµινών.
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Μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά
Τα περισσότερα λιπαρά που καταναλώνουµε πρέπει να προέρχονται από ακόρεστα λιπαρά:
µονοακόρεστα και πολυακόρεστα. Γενικά, οι ξηροί καρποί, τα φυτικά έλαια και τα ψάρια
αποτελούν πηγές ακόρεστων λιπαρών.
Τα ευεργετικά αποτελέσµατα των ακόρεστων και των Ω-3 λιπών στα λιπίδια του αίµατος
(αύξηση της «καλής χοληστερόλης» HDL) για την πρόληψη των καρδιαγγειακών θανάτων
είναι ήδη γνωστά .
Όµως υπάρχουν κι άλλα λιγότερα γνωστά οφέλη των ακόρεστων λιπών όπως η
αντιφλεγµονώδης δράση τους, ίδιως σε χρόνιες φλεγµονές και σε νοσήµατα που σχετίζονται
µε αυτές όπως η αρθρίτιδα , η νόσος του Crohn και το άσθµα.

ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ
ΛΙΠΑΡΑ

Ω-6 ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ
ΛΙΠΑΡΑ

Ω-3 ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ
ΛΙΠΑΡΑ

Ελαιόλαδο

Σογιέλαιο

Σογιέλαιο

Ξηροί Καρποί

Αραβοσιτέλαιο

Καρύδια

Φυτικά Έλαια

Ψάρια

Ηλιέλαιο

Λάδι Λιναρόσπορου

Αβοκάντο
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Κορεσµένα λιπαρά
Τα κορεσµένα λιπαρά είναι το κυριότερο συστατικό της διατροφής που επηρεάζει τα
επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης LDL και των καρδιακών νοσηµάτων κατά
συνέπεια.
Τα κορεσµένα λιπαρά οξέα µε την κατά σειρά εντονότερη υπερχοληστερολαιµική
δράση είναι τα µυριστικό, παλµιτικό και λαυρικό, οξέα τα οποία βρίσκονται σε µεγάλες
αναλογίες στα ζωικά λίπη. Το στεατικό οξύ, το οποίο βρίσκεται σε µεγάλη
περιεκτικότητα στη σοκολάτα, αν και επίσης αποτελεί κορεσµένο λιπαρό οξύ, δεν
εµφανίζει την ίδια επίδραση στα επίπεδα της χοληστερόλης του ορού.
Τrans λιπαρά
Τα trans λιπαρά παράγονται κατά την υδρογόνωση, διαδικασία που χρησιµοποιείται
στην βιοµηχανία τροφίµων για τη στερεοποίηση των ακόρεστων λιπαρών οξέων.
Trans λιπαρά οξέα υπάρχουν στην µαργαρίνη. στο λίπος του µοσχαριού, το βούτυρο
και το λίπος του γάλακτος. Τα µπισκότα που παρασκευάζονται από µερικώς
υδρογονωµένα φυτικά έλαια περιέχουν 3% µε 9% trans λιπαρά οξέα, ενώ πολλά είδη
πρόχειρου φαγητού (fast food, snack) περιέχουν από 8% µε 10% trans λιπαρά οξέα.
Εποµένως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µειωθεί στη διατροφή µας η συνολική
κατανάλωση ζωικών και trans λιπαρών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µειώνοντας την
πρόσληψη τροφίµων όπως το κόκκινο κρέας, τα πλήρη σε λίπος γαλακτοκοµικά,
κυρίως το βούτυρο και τα τυριά, αλλά και τα τυποποιηµένα τρόφιµα που αναγράφουν
στην ετικέτα τους τη «µαγική φράση - µερικώς υδρογονωµένα λίπη», όπως και τα
τηγανητά (trαns λιπαρά σχηµατίζονται κατά το τηγάνισµα)
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Οδηγός κατανάλωσης κορεσµένων λιπαρών ηµερησίως,
ανάλογα µε το γενετικο σας προφίλ*

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΡΜΙΔΩΝ / ΗΜΕΡΑ

8% ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ /
ΗΜΕΡΑ (γρ)

1600

14 γρ

2000

18 γρ

2200

20 γρ

2500

22 γρ

*Επιλέξτε σε ποιά οµάδα ανήκετε σύµφωνα µε τον διατροφογενετικό σας έλεγχο και τις θερµίδες που πρέπει να
λαµβάνετε ηµερησίως
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Τροφές που περιέχουν κορεσµένα λιπαρά
ΤΡΟΦΗ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ (γρ) /
100 γρ

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

23 γρ

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ LIGHT

15 γρ

ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ

25 γρ

ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ

23 γρ

ΤΥΡΙ COTTAGE

4 γρ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

4 γρ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2%

2 γρ

ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ

2 γρ

ΓΑΛΑ 1.5%

1.5 γρ

ΒΟΥΤΥΡΟ

51 γρ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

80 γρ

ΠΑΝΤΣΕΤΑ

14 γρ

ΖΑΜΠΟΝ

14 γρ

ΧΟΙΡΙΝΟ

11 γρ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

3 γρ

ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

1 γρ

ΑΥΓΟ

3 γρ

ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ

7 γρ

ΚΑΣΕΡΙ LIGHT

18 γρ

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

2 γρ

ΠΑΓΩΤΟ

7 γρ
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Τροφές που περιέχουν ακόρεστα λιπαρά
ΤΡΟΦΗ

ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ (γρ) /
100 γρ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

73 γρ

ΗΛΙΕΛΑΙΟ

66 γρ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ

55 γρ

ΦΥΣΤΙΚΙΑ

26 γρ

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

32 γρ

ΚΑΡΥΔΙΑ

47 γρ

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

10 γρ

ΣΟΛΩΜΟΣ

4.5 γρ

ΣΑΡΔΕΛΑ

8 γρ

ΠΕΣΤΡΟΦΑ

6 γρ
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΙΝΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΧΑΜΗΛΗ

Τα αποτελέσµατα σας παρουσιάζουν µέτρια ικανότητα αποτοξίνωσης του οργανισµού σας από
συγκεκριµένες βλαβερές ουσίες για τον οργανισµό.
Προτείνεται η κατανάλωση µέχρι 3 µερίδων κρέατος στα κάρβουνα/εβδοµάδα

Τα γονίδια και τα παραγόµενα ενζυµα που ελέγχονται, συµµετέχουν σηµαντικά στην αποτοξίνωση του οργανισµού
από ξενοβιοτικούς παράγοντες, οι οποίοι προκαλούν βλάβες στα κύτταρα και στο DNA µε αποτέλεσµα την αυξηµένη
πιθανότητα εµφάνισης νοσηµάτων που αναφέρονται παρακάτω.
Βιοχηµικά, ο οργανισµός µας επεξεργάζεται τις χηµικές ουσίες µέσα από τον µηχανισµό των δύο «φάσεων» αποτοξίνωσης,
γνωστές ως «φάση 1» και «φάση 2». Και οι δύο αυτές «φάσεις» πραγµατοποιούνται µε την βοήθεια ενζύµων µε απότερο
αποτέλεσµα την προστασία του DNA, των πρωτεϊνών και άλλων δοµών του κυττάρου από βλαβερά χηµικά. Εξαρτώµενοι από τα
γονίδια που κατέχουµε ο καθένας µας για την δηµιουργία αυτών των ενζύµων αλλά και άλλων ρυθµιστικών παραγόντων που
σχετίζονται µε αυτά, µπορούµε να έχουµε είτε µειωµένη είτε αυξηµένη πιθανότητα πρόκλησης βλαβών στο DNA µας
καταναλώνοντας συγκεκριµένες τροφές.
Το µαγείρεµα ορισµένων κρεατικών σε υψηλές θερµοκρασίες προκαλεί την δηµιουργία χηµικών τα οποία δεν βρίσκονται
φυσικά στα κρεατικά πριν το ψήσιµο. Μερικά απο αυτά τα χηµικά, γνωστά ως Ετεροκυκλικές Αµίνες (HCA), και Πολυκυκλικοί
Αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), αποτελούν τοξικά παράγωγα τα οποία µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο DNA και τις
πρωτεϊνες των κυττάρων µας. Οι τροφές που µαγειρεύονται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες ή για πολύ µεγάλη χρονική διάρκεια
δηµιουργούν τα µεγαλύτερα επίπεδα αυτών των χηµικών.

ΓΟΝΙΔΙΑ

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

CYP1Α2*1F

AA

++

EPHX1

CC

-

Το γονιδιακό σας αποτέλεσµα σηµαίνει ότι έχετε δύο αντίγραφα του ενζύµου CYP1A2 ταχείας δράσης. Το
ένζυµο ταχείας δράσης είναι αυτό που ενεργοποιεί τις τοξικές ουσίες που βρίσκονται στο ψητό κρέας. Η «Τ»
έκδοση του EPHX1 γονιδίου κωδικοποιεί το ένζυµο ταχείας δράσης.
Τα ανωτέρω γονίδια σχετίζονται βιβλιογραφικά µε τον καρκίνο του παχέος εντέρου, πνεύυµονα, µαστού,
ουροδόχου κύστεος και ωοθηκών όπως και µε νευρολογικά και αυτοάνοσα νοσήµατα.
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ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Τα αποτελέσµατα σας παρουσιάζουν ΑΥΞΗΜΈΝΕΣ ανάγκες σε αντιοξειδωτικά. Ο
οργανισµός σας καταπολεµάει φυσιολογικά τις ελέυθερες ρίζες.
Οι αυξηµένες ελέυθερες ρίζες σχετίζονται µε την πρόωρη γήρανση, τα καρδιαγγειακά
νοσήµατα, τον καρκίνο, την χρόνια κόπωση και κάποια νευρολογικά και αυτοάνοσα
νοσήµατα.

Τα αντιοξειδωτικά είναι µόρια τα οποία βρίσκουµε στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και παίζουν ρόλο στην µείωση των
επικίνδυνων ενώσεων που ονοµάζονται «ελεύθερες ρίζες». Οι ελεύθερες ρίζες είναι υπεύθυνες για την γήρανση των ιστών, για
την καταστροφή του DNA και ευθύνονται µαζί και µε άλλους παράγοντες για πολλές ασθένειες.
Η διατροφή εµπλουτισµένη µε πολλά αντιοξειδωτικά, βοηθάει στην µείωση των επικίνδυνων ενεργειών των ελευθέρων ριζών.
Γνωρίζοντας τα γονίδια µας µπορούµε να µάθουµε πόσο ισχυρός είναι ο οργανισµός µας στην αποµάκρυνση των ελευθέρων
ριζών και να προσαρµόσουµε την διατροφή µας ανάλογα. Τα άτοµα µε χαµηλότερη ικανότητα αποµάκρυνσης των ελευθέρων
ριζών, θα πρέπει να αυξήσουν οπωσδήποτε την κατανάλωση αντιοξειδωτικών στην διατροφή τους!

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΕΣ

ΓΟΝΙΔΙΑ

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

SOD2

CC

++

GPX1

CC

-

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ανάγκες σε αντιοξειδωτικά.
Τα γονιδιακά σας αποτελέσµατα δείχνουν ότι έχετε χαµηλή ικανότητα εξουδετέρωσης
των ελευθέρων ριζών.
Τα αντιοξειδωτικά που προσλαµβάνουµε µέσω των τροφίµων αποτελούν ιδιαιτέρως σηµαντικές πηγές
προστασίας από τις ελεύθερες ρίζες και από άλλους τύπους οξειδωτικού στρες. Για να υποστηρίξετε τους
µηχανισµούς προστασίας του οργανισµού σας, είναι σηµαντικό να τον προµηθεύετε επαρκώς µε βιταµίνες
Α, C και Ε και σελήνιο.
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Tι είναι τα αντιοξειδωτικά;
Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες ή θρεπτικά συστατικά στα τρόφιµα µας, τα οποία µπορεί να αποτρέψουν ή
να επιβραδύνουν την οξειδωτική βλάβη στο σώµα µας. Όταν τα κύτταρα του σώµατός µας χρησιµοποιούν
οξυγόνο παράγουν ελεύθερες ρίζες (υποπροϊόντα), οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο DNA,
στις πρωτεϊνες και στα λιπίδια. Τα αντιοξειδωτικά δρουν ως "καθαριστές ελεύθερων ριζών» και ως εκ
τούτου στην πρόληψη και την αποκατάσταση των βλαβών από τις ελεύθερες ρίζες.
Προβλήµατα υγείας όπως η καρδιοπάθεια λόγω της οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών χαµηλής πυκνότητας
(LDL) στο αγγειακό ενδοθήλιο που προάγει την δηµιουργία αθηρωµατικών πλακών, η εκφύλιση της
ωχράς κηλίδας, ο διαβήτης, ο καρκίνος, εκφυλιστικά νοσήµατα όπως η νόσος Αλτσχέιµερ και Πάρκινσον
αλλά και πολλά αυτοάνοσα νοσήµατα µπορούν να προκληθούν λόγω της συµβολής της οξειδωτικής
βλάβης.
Επίσης ο καπνός του τσιγάρου, µε τα διάφορα εποξείδια και υπεροξείδια που περιέχει, καθώς και η
εισπνοή ανόργανων σωµατιδίων όπως η άσβεστος µπορούν και προκαλέσουν οξειδωτική βλάβη στους
πνεύµονες µε αποτέλεσµα την εµφάνιση νεοπλασιών.
Τα αντιοξειδωτικά µπορούν επίσης να ενισχύσουν την ανοσολογική άµυνα του οργανισµού και ως εκ
τούτου να µειώσουν τον κίνδυνο λοιµώξεων και να δράσουν ως αντιφλεγµονώδη.

ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
Η βιταµίνη Α και τα Καροτενοειδή:
Τα βρίσκουµε στο µπρόκολο, στις γλυκοπατάτες, στις ντοµάτες, στο λάχανο, στο πεπόνι,στα ροδάκινα
και στα βερίκοκα (γενικά σε φρούτα και λαχανικά µε φωτεινά χρώµατα)
Η βιταµίνη C:
Την βρίσκουµε σε φρούτα όπως τα πορτοκάλια, τα λεµόνια κ.λπ., τις πιπεριές,το µπρόκολο, τα πράσινα
φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι και τον µαϊντανό, τις φράουλες και τις ντοµάτες.
Η βιταµίνη E:
Την βρίσκουµε σε καρπούς και σπόρους, δηµητριακά ολικής αλέσεως, πράσινα φυλλώδη λαχανικά,
φυτικά έλαια και στο συκώτι.
Το σελήνιο:
Το βρίσκουµε σε ψάρια και οστρακοειδή, στο κόκκινο κρέας, στα δηµητριακά, στα αυγά, στο κοτόπουλο
και στο σκόρδο.
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Υπάρχουν και άλλα κοινά και ιδιαιτέρως ισχυρά αντιοξειδωτικά στην φύση
Οι πολυφαινόλες και τα φλαβανοειδή:
Τα βρίσκουµε στην σόγια, στο κόκκινο κρασί και στα κόκκινα σταφύλια, στο ρόδι, στα µούρα γενικώς,
στο πορτοκάλι, στα αχλάδια, στα ροδάκινα και στο τσάϊ
Το λυκοπένιο και οι ανθοκυανίνες:
Το βρίσκουµε στις ντοµάτες και τα παράγωγα τους, στο γκρεϊπφρουτ, στο καρπούζι, στις
φράουλες,στα cranberries,στα κεράσια και στα παντζάρια
Η λουτεϊνη:
Βρίσκεται σε σκούρα πράσινα λαχανικά όπως το µπρόκολο, τo σπανάκι, τα λαχανάκια βρυξελλών και
τον αρακά. Επίσης σε φρούτα όπως το ακτινίδιο και το πεπόνι, αλλά και σε καρπούς όπως τα
φυστίκια αιγίνης
Η αλισίνη:
Βρίσκεται στο σκόρδο, το κρεµµύδι και τα παράγωγα τους και έχει πάρα πολύ µεγάλη αντιοξειδωτική
δράση!
Αντιοξειδωτικά ένζυµα που παράγει ο οργανισµός µας:
Τα κυριότερα αντιοξειδωτικά όπλα που διαθέτει το κύτταρο είναι η δισµουτάση του σουπεροξειδίου, η
καταλάση και το υπεροξειδάση της γλουταθειόνης
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Φρούτα

ORAC*

ACAI BERRIES ΜΟΥΡΑ

102,700

ΚΑΡΠΟΙ ΑΓΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

96,150

ΙΠΠΟΦΑΕΣ

70,000

ΣΤΑΦΙΔΕΣ (ΞΑΝΘΕΣ)

10,450

ΜΟΥΡΑ BLUEBERRIES ΦΡΕΣΚΑ

9,621

ΜΟΥΡΑ CRANBERRIES ΦΡΕΣΚΑ

9,060

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΦΡΕΣΚΑ

8,059
6,100

ΜΟΥΡΑ BLACKBERRIES ΦΡΕΣΚΑ

5,905

ΡΟΔΙ

4,479

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

4,302

ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ

3,895

ΚΕΡΑΣΙΑ

3,747

ΣΥΚΑ ΦΡΕΣΚΑ

3,383

GOJI BERRIES

3,290

ΑΧΛΑΔΙ

2,201

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

2,103

ΡΟΔΑΚΙΝΟ

1,922

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

1,837

ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ

1,460

ΛΕΜΟΝΙ

1,346

ΜΑΝΓΚΟ

1,300

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

1,210

*ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑ 100γρ ΜΕΡΙΔΑΣ
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Λαχανικά

ORAC*

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ

9,416

ΛΑΧΑΝΟ

3,145

ΜΑΡΟΥΛΙ

2,426

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

2,252

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ

2,115

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

2,084

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ

1,776

ΠΑΤΑΤΕΣ

1,680

ΚΡΕΜΜΥΔΙ

1,521

ΣΠΑΝΑΚΙ

1,513

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

1,510

ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΚΙΤΡΙΝΕΣ)

1,063

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

968

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

932

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

728

ΚΑΡΟΤΟ

697

ΠΡΑΣΟ

569

ΣΕΛΙΝΟ

552

*ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑ 100γρ ΜΕΡΙΔΑΣ
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Όσπρια και ξηροί καρποί

ORAC*

ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΚΑΟ

55,653

ΚΑΡΥΔΙΑ

13,541

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

9,645

ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΣΟΛΙΑ

8,606

ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ

7,675

ΦΑΚΕΣ

7,282

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

4,454

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ

4,343

ΦΥΣΤΙΚΙΑ

3,166

ΚΑΣΙΟΥΣ

1,948

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΕΥΚΑ

1,861

ΡΕΒΥΘΙΑ

847

ΑΡΑΚΑΣ

600

*ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑ 100γρ ΜΕΡΙΔΑΣ
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Το σελήνιο:
Το σελήνιο απαιτείται από το σώµα για τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και την
προστασία του κατά των ελευθέρων ριζών και του καρκίνου. Η ανεπάρκεια σε σελήνιο µπορεί
να προκαλέσει πόνο στους µυς και τις αρθρώσεις, αδυναµία στις τρίχες των µαλλιών και λευκές
κηλίδες στα νύχια. Μακροπρόθεσµα µπορεί ακόµη και να οδηγήσει στην νόσο του Hashimotο,
κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστηµα του σώµατος επιτίθεται στο θυρεοειδή.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η ποσότητα σεληνίου σε οποιοδήποτε προϊόν διαφέρει σε
µεγάλο βαθµό από την ποσότητα του σεληνίου στο έδαφος στο οποίο παρήχθη ή
καλλιεργήθηκε.

ΤΡΟΦΗ

Σελήνιο µγρ / 100γρ

ΣΥΚΩΤΙ

116

ΣΤΡΕΙΔΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ)

154

ΤΟΝΟΣ

100

ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ

80

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ

80

ΜΠΕΪΚΟΝ

65

ΒΡΩΜΗ

45

ΣΟΥΣΑΜΙ

35

ΣΠΑΝΑΚΙ

56

ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ

6

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

6

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ

26
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ
Kανονικές ανάγκες σε Ω-3 λιπαρά και αντιφλεγµονώδεις τροφές.
Οι χρόνιες φλεγµονές σχετίζονται σηµαντικά µε τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, το
άσθµα, την ρευµατοειδή αρθρίτιδα και κάποια επιπλέον αυτοάνοσα νοσήµατα.
Τι είναι τα ω-3 λιπαρά οξέα και γιατί είναι ωφέλιµα για την υγεία µας;
Τα ω-3 είναι ακόρεστα λιπαρά, τα οποία πολλές φορές αναφέρονται και ως απαραίτητα λιπαρά οξέα διότι ο οργανισµός µας τα
έχει ανάγκη για να λειτουργεί κανονικά. Εφόσον δεν παράγουµε τα συγκεκριµένα λιπαρά, είναι πολύ σηµαντικό να τα
προµηθευόµαστε επαρκώς µέσα από την διατροφή µας. Υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία µας που αποδίδονται στα
ω-3 λιπαρά, όπως για παράδειγµα, η µείωση των λιπαρών του αίµατος, η βοήθεια που παρέχουν στην µείωση της εµφάνισης
ρευµατοειδούς αρθρίτιδας και η θετική αντιφλεγµονώδης δράση.
Ελέγχοντας δύο γονίδια τα οποία επηρεάζουν την αντιφλεγµονώδη δράση του οργανισµού, µπορούµε να προτείνουµε τις
διατροφικές ανάγκες σε ω-3 για τον καθένα. Αυτοί που παρουσιάζουν υψηλή φλεγµονώδη αντίδραση φυσικά, είναι καλό να
αυξήσουν την κατανάλωση τροφίµων µε µεγάλα ποσοστά ω-3, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν επιτυχώς τα υψηλά επίπεδα της
φλεγµονώδους δράσης.

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΕΣ

ΓΟΝΙΔΙΑ

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

IL6

GG

-

TNF

GG

-

Ο γονότυπος σας δείχνει ότι έχετε κανονική έκφραση για το γονίδιο TNF και για το γονιδιο IL6
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Τροφές πλούσιες σε Ω-3 λιπαρά

ΤΡΟΦΗ

Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ (γρ) /
100 γρ

ΛΙΝΕΛΑΙΟ

58 γρ

ΗΛΙΕΛΑΙΟ

37 γρ

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΙ

8 γρ

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ

7 γρ

ΚΑΡΥΔΙΑ

6 γρ

ΑΝΤΖΟΥΓΙΑ

2,5 γρ

ΣΟΛΩΜΟΣ

2.5 γρ

ΣAΡΔΕΛΕΣ

2 γρ

ΡΕΓΚΑ

2 γρ

ΣΚΟΥΜΠΡΙ

1.5 γρ

ΤΟΝΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ

1.5 γρ

ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

0.2 γρ

ΓΑΥΡΟΣ

1.5 γρ

ΠΕΣΤΡΟΦΑ

1 γρ

ΞΙΦΙΑΣ

1 γρ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

0.8 γρ

ΟΣΠΡΙΑ

0.2 γρ
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β
Ελαφρώς αυξηµένες ανάγκες σε βιταµίνες Β και φολικό οξύ.
Οι βιταµίνες Β είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήµατος
και τα ερυθρά κύτταρα. Επηρεάζουν τον µεταβόλισµο και την διαχείρηση του βάρους.
Δρούν ενάντια στην χρόνια κόπωση, την εµφάνιση άνοιας και κατάθλιψης.

Η σωστή λειτουργία του νευρικού µας συστήµατος, η διαδικασία της πέψης αλλά και τα ερυθρά κύτταρα, εξαρτώνται άµεσα από
τις βιταµίνες Β. Το γονίδιο MTHFR είναι πολύ καλά επιστηµονικά χαρακτηρισµένο για τον ρόλο του στην αξιοποίηση του φολικού
οξέως και των βιταµινών Β6 και Β12. Κάποια άτοµα έχουν έναν τύπο του γονιδίου αυτού, ο οποίος δείχνει ότι θα πρέπει να
αυξήσουν τις διατροφικές τους ανάγκες σε βιταµινες Β για να διατηρήσουν επαρκώς την υγεία τους.

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΕΣ

ΓΟΝΙΔΙΟ

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

MTHFR

CΤ

+

Έχετε την έκδοση του γονιδίου MTHFR η οποία παράγει την ελαφρώς µειωµένη ενζυµατική λειτουργία. Το
ένζυµο που παράγετε λειτουργεί στο 70%.
Προτείνεται να αυξήσετε την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φολικό οξύ και βιταµίνες του συµπλέγµατος
Β
Το φολικό οξύ βρίσκεται σε υψηλές δόσεις στο συκώτι και τα σκούρα φυλλώδη λαχανικά.
Άλλες καλές πηγές φολικού οξέως είναι το βοδινό, το αρνί, το χοιρινό, το αβοκάντο και τα προϊόντα ολικής
άλεσης.
Τις βιταµίνες Β6 και Β12 τις βρίσκουµε σε τρόφιµα όπως τα σπαράγγια, τα ρεβίθια, το αυγό και τα φυστίκια.
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ A
Κανονικές ανάγκες σε βιταµίνη Α.
Το γονίδιο σας παράγει το ένζυµο για την µετατροπή της βιταµίνης Α στην ενεργή
µορφή του, που χρειάζονται τα κύτταρα µας, κανονικά.
Μπορείτε να καταναλώνετε βιταµίνη Α από φυτικές και ζωικές τροφές.
Η ρετινόλη αποτελεί την ενεργή µορφή της βιταµίνης Α και το β-καροτένιο την συχνότερη µορφή
προβιταµίνης Α που λαµβάνουµε από την τροφή µας. Για να µετατραπέι το β-καροτένιο στην ενεργή για τον
οργανισµό, ρετινόλη, απαιτείται η δράση του ενζύµου BCMO1. Ελέγχουµε το γονίδιο που ευθύνεται για την
δράση του ενζύµου αυτού, έτσι ώστε να παρουσιάσουµε τις διαφορετικές ανάγκες του καθενός για βιταµίνη
Α.
Η βιταµίνη Α, που ονοµάζεται επίσης ρετινόλη, έχει πολλές λειτουργίες στο σώµα. Βοηθάει τα µάτια να προσαρµοστούν στις
αλλαγές του φωτός, παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των οστών και των δοντιών, στην αναπαραγωγή, στην κυτταρική
διαίρεση, στην γονιδιακή έκφραση και στην ρύθµιση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Το δέρµα , τα µάτια και η βλεννογόνος
του στόµατος, της µύτης, του λαιµού και των πνευµόνων εξαρτώνται από την βιταµίνη Α για να παραµείνουν υγρά. Η βιταµίνη Α
αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό αντιοξειδωτικό και παίζει ρόλο στην πρόληψη ορισµένων νεοπλασιών.

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΕΣ

ΓΟΝΙΔΙΟ

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

BCMO1

ΑΑ

-

Έχετε την οµόζυγη ΑΑ έκδοση του γονιδίου ΒCMO1 η οποία παράγει την κανονική ενζυµατική λειτουργία.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθείτε τις κανονικές ηµερήσιες συστάσεις σε βιταµίνη Α.

Καταναλώνοντας µια ευρεία ποικιλία τροφίµων εξασφαλίζετε ότι το σώµα σας παίρνει αρκετή βιταµίνη Α. Η
ρετινόλη και µορφές ρετινοϊκού οξέος της βιταµίνης Α παρέχονται κυρίως από τρόφιµα ζωικής προέλευσης
όπως τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα ψάρια και το συκώτι. Τα τρόφιµα φυτικής προελεύσεως, περιέχουν το
αντιοξειδωτικό βήτα-καροτένιο, που βρίσκεται σε φρούτα και λαχανικά, ειδικά εκείνα που έχουν πορτοκαλί
ή σκούρο πράσινο χρώµα όπως τα καρότα, η κολοκύθα, τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα
βερίκοκα.
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
Έχετε κανονικές ανάγκες σε βιταµίνη D και προτείνεται να ακολουθείτε τις
κλασσικές συστάσεις κατανάλωσης της.
Δίνετε προσοχή στην επαρκή κατανάλωση της ή δηµιουργία της µέσω της ηλιακής
ακτινοβολίας.
H βιταµίνη D, σχετίζεται µε την οστεοπόρωση, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, τον καρκίνο και
αυτοάνοσα νοσήµατα.
*****ΠΡΟΣΟΧΗ! Πολλά άτοµα εχουν µειωµένα επίπεδα βιταµίνης D λόγω ανεπαρκούς
διατροφής/παραγωγής, ενώ ο υποδοχέας της βιταµίνης (VDR) κυτταρικά είναι φυσιολογικός.
Θα πρέπει να γίνεται κι έλεγχος των επιπέδων της βιταµίνης στο αίµα. ‘Ενας φυσιολογικός
υποδοχέας γονιδιακά, σηµαίνει ότι όταν τα επίπεδα επανέλθουν σε φυσιολογικές τιµές, η
απορρόφηση της D θα γίνεται κανονικά.
Οι βιταµίνες D βοηθάνε στην διατήρηση του φυσιολογικού επιπέδου του ασβεστίου στο αίµα και στην
ενίσχυση της δοµής των οστών µας. Παρόλο που βρίσκεται σε ορισµένα τρόφιµα, το δέρµα µας µπορεί
επίσης να παράγει βιταµίνη D, όταν εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία. Όταν δεν λαµβάνουµε αρκετή
βιταµίνη D, έχουµε αυξηµένη πιθανότητα οστεοπόρωσης αλλά και άλλων νοσηµάτων τα οποία
σχετίζονται µε τις διάφορες λειτουργίες της βιταµίνης D.
Το γονίδιο VDR είναι γνωστό ως υποδοχέας της βιταµίνης D και οι παραλλαγές στο γονίδιο αυτό
έχουν συσχετιστεί µε ατοµικές διαφορές στις απαιτήσεις σε βιταµίνη D.

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΕΣ

ΓΟΝΙΔΙΟ
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VDR

GG

-

Έχετε τον γονότυπο GG ο οποίος δεν έχει βρεθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την απορρόφηση της βιταµίνης D
Σας συµβουλεύουµε να ακολουθείτε τις κλασσικές οδηγίες κατανάλωσης βιταµίνης D ηµερησίως.

Οι ασκήσεις όπως το τρέξιµο και τα βάρη στο γυµναστήριο, έχουν αποδειχθεί ότι προωθούν την αύξηση
της οστικής µάζας.

Το σώµα παράγει µόνο του βιταµίνη D όταν εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία, οπότε
προσπαθήστε να βγαίνετε το ελάχιστο 15 λεπτά την ηµέρα στον ήλιο. Η πολύωρη
ηλιοθεραπεία χωρίς έλεγχο σχετίζεται µε τον καρκίνο του δέρµατος αλλά και µε την
µείωση της βιταµίνης D. Πρέπει ετησίως να λαµβάνουµε 15 λεπτά ακτινοβολίας/
ηµέρα, όχι µόνον τους καλοκαιρινούς µήνες.
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Λίγα λόγια για τις βιταµίνες.
Οι βιταµίνες αποτελούν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα τρόφιµα.
Εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες στον οργανισµό και είναι ζωτικής σηµασίας για τη
διατήρηση της βέλτιστης υγείας.
Το ανθρώπινο σώµα µπορεί και παράγει την δική του βιταµίνη D στο δέρµα όταν
εκτίθεται στο φως του ήλιου και φιλικά βακτήρια στο έντερο παρέχουν µικρές
ποσότητες βιταµίνης Κ. Ενώ τα ζώα µπορούν και παράγουν τη δική τους βιταµίνη C,
δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν µπορούν. Οι άνθρωποι πρέπει να λαµβάνουν όλες τις
υπόλοιπες βιταµίνες µέσω µίας υγιεινής, ισορροπηµένης και ποικίλης διατροφής.
Οι δύο διαφορετικοί τύποι βιταµινών είναι οι λιποδιαλυτές και οι υδατοδιαλυτές
βιταµίνες.
Οι λιποδιαλυτές βιταµίνες - βιταµίνες A, D , E και K - διαλύονται στο λίπος και έπειτα
απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίµατος για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Οι περίσσειες των εν λόγω βιταµινών αποθηκεύονται στο συκώτι και για αυτόν τον
λόγο η κατανάλωση τους δεν απαιτείται ηµερησίως.
Αντίθετα, οι υδατοδιαλυτές βιταµίνες διαλύονται στο νερό και δεν αποθηκεύονται από
τον οργανισµό (εκτός της Β12). Από τη στιγµή που αποβάλλονται στα ούρα, απαιτείται
η συνεχής καθηµερινή κατανάλωση τους. Οι υδατοδιαλυτές βιταµίνες περιλαµβάνουν
το σύµπλεγµα Β βιταµινών και την βιταµίνη C.
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Βιταµίνες Β - συµπλέγµατος
Είναι η θειαµίνη ( βιταµίνη Β1), η ριβοφλαβίνη ( βιταµίνη Β2), η νιασίνη ( βιταµίνη Β3), η
βιταµίνη Β6, το φολικό οξύ, η βιταµίνη Β12, η βιοτίνη και το παντοθενικό οξύ. Οι βιταµίνες Β
είναι ευρέως κατανεµηµένες σε τρόφιµα και επηρρρεάζουν πολλά µέρη του σώµατος.
Λειτουργούν ως συνένζυµα που βοηθούν τον οργανισµό να λαµβάνει ενέργεια από τα
τρόφιµα. Οι βιταµίνες Β είναι επίσης σηµαντικές για την καλή όραση και το υγιές δέρµα, το
νευρικό σύστηµα και τον σχηµατισµό ερυθρών αιµοσφαιρίων.
Θειαµίνη (Βιταµίνη Β1), Ριβοφλαβίνη (Βιταµίνη Β2) και Νιασίνη (Βιταµίνη Β3)
Βοηθούν στην απελευθέρωση ενέργειας από τις τροφές, προωθούν την καλή όραση και το
υγιές δέρµα και είναι σηµαντικές για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του νευρικού
συστήµατος .
Πηγές θειαµίνης: Αρακάς, χοιρινό, συκώτι και όσπρια. Η θειαµίνη βρίσκεται επίσης σε
δηµητριακά ολικής αλέσεως.
Πηγές ριβοφλαβίνης: Συκώτι, αυγά, σκούρα πράσινα λαχανικά, όσπρια, προϊόντα
ολικής αλέσεως και γάλα.
Πηγές νιασίνης: Συκώτι, ψάρια, πουλερικά, κρέας και φιστίκια.
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Βιταµίνη Β6
Η βιταµίνη Β6 ενισχύει τον µεταβολισµό των πρωτεϊνών και το σχηµατισµό ερυθρών
αιµοσφαιρίων. Επίσης συµµετέχει στην παραγωγή της ινσουλίνης και της αιµοσφαιρίνης.
Πηγές βιταµίνης B6: Κρέας, δηµητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια και πράσινα
φυλλώδη λαχανικά.
Φολικό οξύ
Το φολικό οξύ, ενισχύει τον µεταβολισµό των πρωτεϊνών, τον σχηµατισµό ερυθρών
κυττάρων του αίµατος και µειώνει τον κίνδυνο ανωµαλιών του νευρικού σωλήνα στα
έµβρυα. Το φολικό οξύ, επίσης, παίζει ρόλο στον έλεγχο των επιπέδων της οµοκυστεΐνης,
µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για καρδιακά και νευροεκφυλιστικά νοσήµατα.
Πηγές φολικού οξέος: Συκώτι, σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, κρέας, ψάρια,
δηµητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, φρούτα και εσπεριδοειδή.
Βιταµίνη Β12
Η βιταµίνη Β12 συµµετέχει στην δηµιουργία του γενετικού υλικού, την παραγωγή ερυθρών
κυττάρων και τη συντήρηση του νευρικού συστήµατος.
Πηγές βιταµίνης Β12: Η βιταµίνη Β12 µπορεί να βρεθεί µόνο µόνο σε τρόφιµα ζωικής
προέλευσης, όπως το κρέας, ιδίως το συκώτι, τα ψάρια, τα αυγά, το γάλα και όλα τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα στρείδια και τα οστρακοειδή γενικώς.
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Τροφές που περιέχουν βιταµίνη 6, βιταµίνη 12 και φολικό οξύ

ΤΡΟΦΗ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6
mγρ / 100 γρ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
mγρ / 100 γρ

ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ
µγρ / 100 γρ

ΣΥΚΩΤΙ (βοδινό)

1

60

290

ΣΥΚΩΤΙ (αρνίσιο)

1

90

230

ΣΥΚΩΤΙ (χοιρινό)

0.7

30

210

ΦΑΚΕΣ

0.5

-

480

ΦΑΣΟΛΙΑ

0.3

-

380

ΣΙΤΑΡΙ ΟΛΙΚΗΣ

1.3

-

280

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ

1.3

-

220

ΣΠΑΝΑΚΙ

0.2

-

190

ΦΥΣΤΙΚΙΑ

0.6

-

110

ΚΑΡΥΔΙΑ

0.6

-

100

ΑΡΑΚΑΣ

0.2

-

60

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

0.2

-

60

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

0.1

-

50

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

0.2

-

50

ΑΥΓΑ

0.2

1.5

50

ΚΡΕΑΣ

0.4-0.6

0.5-2.5

6-40
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Βιταµίνη C (Ασκορβικό Οξύ)
Το σώµα χρειάζεται τη βιταµίνη C για την διατήρηση της καλής του λειτουργίας. Η βιταµίνη
C ωφελεί το σώµα κρατώντας τα κύτταρα µαζί µε τη σύνθεση κολλαγόνου. Το κολλαγόνο
αποτελεί τον συνδετικό ιστό που κρατά τους µυς, τα οστά και τους άλλους ιστούς µαζί. Η
βιταµίνη C επίσης βοηθά στην επούλωση των πληγών, στην δηµιουργία των οστών και των
δοντιών, ενισχύοντας τα τοιχώµατα των αιµοφόρων αγγείων, βελτιώνοντας το
ανοσοποιητικό σύστηµα και αυξάνοντας την απορρόφηση του σιδήρου. Ακόµη αποτελεί
ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό.
Δεδοµένου ότι το σώµα µας δεν µπορεί να την παράγει, απαιτείται η επαρκής ηµερήσια
πρόσληψη της. Η βιταµίνη C συνεργάζεται µε τη βιταµίνη Ε ως αντιοξειδωτικό και παίζει
κρίσιµο ρόλο στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών σε όλο το σώµα. Μελέτες έχουν
δείξει ότι η βιταµίνη C µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο ορισµένων µορφών καρκίνου,
καρδιακών παθήσεων και του καταρράκτη. Πηγές βιταµίνης C: Πολλές κοινές φυτικές
τροφές περιέχουν βιταµίνη C. Για παράδειγµα, ένα πορτοκάλι, ένα ακτινίδιο, ένας
χυµός γκρέιπφρουτ ή 1/3 φλιτζάνι ψιλοκοµµένο γλυκό κόκκινο πιπέρι παρέχουν
αρκετή βιταµίνη C για µία ηµέρα.

Συγκεκριµένες συνθήκες έχουν αποδειχθεί ότι αυξάνουν τις απαιτήσεις σε βιταµίνη C και
αυτές είναι: το περιβαλλοντικό στρες, όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση, η
χρήση ορισµένων φαρµάκων , όπως τα αντισυλληπτικά , η επούλωση των πληγών, η
ανάπτυξη (παιδιά από 0- 12 µηνών και έγκυες γυναίκες), ο πυρετός, οι λοιµώξεις και το
κάπνισµα.
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Τροφές που περιέχουν βιταµίνη C
ΤΡΟΦΗ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C mγρ/ 100 γρ

ΙΠΠΟΦΑΕΣ

695

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ

190

ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΣΙΛΙ

144

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

130

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

90

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

90

ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

80

ΓΚΟΤΖΙ ΜΟΥΡΑ

73

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

60

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

53

ΛΕΜΟΝΙ

53

ΑΝΑΝΑΣ

48

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

31

ΣΚΟΡΔΟ

30

ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ

30

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

30

ΣΠΑΝΑΚΙ

30

ΛΑΧΑΝΟ ΩΜΟ

30

ΠΕΠΟΝΙ

20

ΝΤΟΜΑΤΑ

14

ΣΤΑΦΥΛΙ

10

ΡΟΔΑΚΙΝΟ

10

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ

10
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Βιταµίνη Α (Ρετινόλη)
Η βιταµίνη Α, που ονοµάζεται επίσης ρετινόλη, έχει πολλές λειτουργίες στο σώµα. Βοηθάει τα
µάτια να προσαρµοστούν στις αλλαγές του φωτός, παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των
οστών και των δοντιών, στην αναπαραγωγή, στην κυτταρική διαίρεση, στην γονιδιακή
έκφραση και στην ρύθµιση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Το δέρµα , τα µάτια και η
βλεννογόνος του στόµατος, της µύτης, του λαιµού και των πνευµόνων εξαρτώνται από την
βιταµίνη Α για να παραµείνουν υγρά. Η βιταµίνη Α αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό
αντιοξειδωτικό παίζει ρόλο στην πρόληψη ορισµένων καρκίνων.
Πηγές βιταµίνης Α: Καταναλώνοντας µια ευρεία ποικιλία τροφίµων εξασφαλίζετε ότι το
σώµα σας παίρνει αρκετή βιταµίνη Α. Η ρετινόλη και µορφές ρετινοϊκού οξέος της
βιταµίνης Α παρέχονται κυρίως από τρόφιµα ζωικής προέλευσης όπως τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα ψάρια και το συκώτι. Μερικά τρόφιµα φυτικής προέλευσης
περιέχουν το αντιοξειδωτικό βήτα-καροτίνη, την οποία το σώµα µετατρέπει σε βιταµίνη
Α και βρίσκεται σε φρούτα και λαχανικά, ειδικά εκείνα που έχουν πορτοκαλί ή σκούρο
πράσινο χρώµα όπως τα καρότα, η κολοκύθα, τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
και τα βερίκοκα.

ΤΡΟΦΗ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α* µγρ /100 γρ

ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ

30.000

ΣΥΚΩΤΙ (βοδινό,χοιρινό)

6.500

ΣΥΚΩΤΙ (κοτόπουλο)

3.300

ΚΑΡΟΤΟ

835

ΣΠΑΝΑΚΙ

470

ΜΠΡΟΚΟΛΟ (φύλλα)

800

ΑΥΓΟ (κρόκος)

381

ΚΑΣΕΡΙ

240

ΦΕΤΑ

210

* Μονάδα µέτρησης βιταµίνης Α = RAEs (Ισοδύναµο ρετινόλης)
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Βιταµίνη D
Η βιταµίνη D παίζει κρίσιµο ρόλο κατά την κατανάλωση ασβεστίου και φωσφόρου,
αυξάνοντας την ποσότητα του ασβεστίου που απορροφάται από το λεπτό έντερο, βοηθώντας
έτσι στο σχηµατισµό και τη διατήρηση των οστών. Η βιταµίνη D βοηθάει το ανοσοποιητικό
σύστηµα και συµβάλλει στον έλεγχο της ανάπτυξης των κυττάρων. Τα παιδιά, ιδιαίτερα,
χρειάζονται επαρκείς ποσότητες βιταµίνης D για την ανάπτυξη γερών οστών και δοντιών.
Πηγές βιταµίνης D: Οι πρωτογενείς πηγές βιταµίνης D είναι το γάλα και άλλα
γαλακτοκοµικά προϊόντα εµπλουτισµένα µε βιταµίνη D. Η βιταµίνη D επίσης υπάρχει
στα λιπαρά ψάρια ( π.χ. ρέγκα , ο σολοµός και οι σαρδέλες ), καθώς και στο
µουρουνέλαιο . Πέραν της βιταµίνης D που παρέχεται από τα τρόφιµα, παίρνουµε
βιταµίνη D µέσω του δέρµατος µας, το οποίο παράγει βιταµίνη D όταν εκτίθεται στην
ακτινοβολία του ηλίου.

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι απαραίτητη για τον οργανισµό για την παραγωγή
της δραστικής µορφής της βιταµίνης D. Δέκα µε δεκαπέντε λεπτά υπό το φως του ήλιου χωρίς
αντηλιακό στα χέρια και το πρόσωπο, δύο-τρείς φορές την εβδοµάδα είναι αρκετά για να
λάβουµε επαρκή ποσότητα βιταµίνης D. Προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος για καρκίνο του
δέρµατος θα πρέπει να εφαρµόζεται αντηλιακό µε δείκτη προστασίας 15 ή περισσότερο, αν ο
χρόνος στον ήλιο υπερβαίνει τα 10 έως 15 λεπτά.

Ανεπάρκεια βιταµίνης D
Η ανεπάρκεια βιταµίνης D σε ενήλικες µπορεί να οδηγήσει σε οστεοµαλακία (αδυναµία µυών
και οστών) και οστεοπόρωση ( απώλεια οστικής µάζας).
Η ανεπάρκεια βιταµίνης D έχει συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο κοινών καρκίνων,
αυτοάνοσων ασθενειών, υπέρτασης και µολυσµατικών ασθενειών.
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Τροφές που περιέχουν βιταµίνη D
ΤΡΟΦΗ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D mγρ / 100 γρ

ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ

8.500

ΣΟΛΟΜΟΣ

650

ΣΑΡΔΕΛΕΣ

300

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

200

ΑΥΓΟ

100

ΣΥΚΩΤΙ

50

ΣΚΟΥΜΠΡΙ

50

ΓΑΛΑ (πλήρες)

40

ΒΟΥΤΥΡΟ

40

ΓΑΡΙΔΕΣ

4

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

2

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ

1
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Τροφές που περιέχουν ασβέστιο
ΤΡΟΦΗ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ mγρ / 100 γρ

ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ

1.100

ΓΡΑΒΙΕΡΑ

900

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ

800

ΧΑΛΟΥΜΙ

600

ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ

500

ΦΕΤΑ

500

ΣΑΡΔΕΛΕΣ

350

ΤΑΧΙΝΙ

320

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

260

ΦΑΣΟΛΙΑ

240

ΣΟΛΟΜΟΣ

220

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

190

ΓΑΛΑ

110

ΦΥΣΤΙΚΙΑ

110

ΚΑΡΥΔΙΑ

100

ΒΕΡΥΚΟΚΑ (αποξηραµένα)

70

ΦΑΚΕΣ

60

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ

50

ΑΥΓΟ

45
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Βιταµίνη Ε
Η βιταµίνη Ε ωφελεί τον οργανισµό, δρώντας ως αντιοξειδωτικό, παρέχοντας προστασία αι
την καταστροφή στις βιταµίνες Α και C, τα ερυθρά αιµοσφαίρια και τα απαραίτητα λιπαρά
οξέα.
Πηγές βιταµίνης Ε: Περίπου 60 τοις εκατό της βιταµίνης Ε στην διατροφή, προέρχεται
από φυτικά έλαια ( ελαιόλαδο, σογιέλαιο, αραβοσιτέλαιο ). Βιταµίνη Ε περιλαµβάνουν
επίσης τα φρούτα και τα λαχανικά, τα δηµητριακά, οι ξηροί καρποί ( αµύγδαλα και
φουντούκια ) και σπόροι (ηλίανθος ).

Βιταµίνη Κ
Η βιταµίνη Κ παράγεται φυσιολογικά από τα βακτήρια του εντέρου και διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην κανονική πήξη του αίµατος και την προαγωγή της υγείας των οστών
βοηθώντας την παραγωγή πρωτεΐνών για το αίµα, τα οστά και τα νεφρά.
Πηγές βιταµίνης Κ: Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως σπανάκι, κουνουπίδι, λάχανο
και µπρόκολο και ορισµένα φυτικά έλαια συµπεριλαµβανοµένων το σογιέλαιο και το
ελαιόλαδο. Οι ζωικές τροφές, σε γενικές γραµµές, περιέχουν περιορισµένες
ποσότητες βιταµίνης Κ.
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Τροφές που περιέχουν βιταµίνη Ε
ΤΡΟΦΗ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε mγρ / 100 γρ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ

60

ΗΛΙΕΛΑΙΟ

40

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ

30

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

20

ΚΑΡΥΔΙΑ

20

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

15

ΦΥΣΤΙΚΙΑ

10

ΕΛΙΕΣ

5

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

2

ΣΠΑΝΑΚΙ

2

ΑΥΓΟ

1

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

1

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

1
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ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΕ ΛΑΚΤΟΖΗ
Παρουσιάζετε δυσανεξία στη λακτόζη.
Η δυσανεξία στη λακτόζη σχετίζεται µε “φουσκώµατα”, διαταραχές του
πεπτικού συστήµατος, γαστρίτιδα αλλά και µε χρόνιες φλεγµονές.
Η λακτόζη είναι ένα σάκχαρο που κανονικά βρίσκεται µόνο στο γάλα και τα παράγωγα του και
διασπάται στο σώµα από ένα ένζυµο που ονοµάζεται λακτάση. Στην πλειονότητα του παγκόσµιου
πληθυσµού, το ένζυµο λακτάση παράγεται µόνο για λίγα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Σε ό, τι
αφορά την εξέλιξη, το χρειαζόµαστε µόνο όταν τρεφόµαστε µε µητρικό γάλα – έτσι το µεγαλύτερο µέρος
του παγκόσµιου πληθυσµού έχει δυσανεξία στη λακτόζη. Η δυσανεξία στην λακτόζη δεν αποτελεί
ασθένεια, ούτε είναι πολύ σοβαρή, αλλά σηµαίνει ότι η λακτόζη δεν διασπάται επαρκώς από τη
χλωρίδα του εντέρου, δηµιουργώντας καταστάσεις που προκαλούν δυσφορία, πόνο ,διάρροια και
χρόνιες φλεγµονές. Ωστόσο, µερικές χιλιάδες χρόνια πριν µια γενετική µετάλλαξη εµφανίστηκε στην
κεντρική Ευρώπη στο γονίδιο της λακτάσης, η οποία έκανε το γονίδιο να παράγει το ένζυµο της
λακτάσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου-ανοχή στην λακτόζη. Τα αποτελέσµατά σας
δείχνουν αν έχετε στην κατοχή σας µία ή δύο εκδόσεις του γονιδίου ανοχής στην λακτόζη.

ΧΑΜΗΛΗ

ΥΨΗΛΗ

ΓΟΝΙΔΙΟ

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

CC

++

Το αποτέλεσµα σας, CC, σηµαίνει ότι δεν έχετε κληρονοµήσει το γονίδιο που προκαλεί ανοχή στην
λακτόζη οπότε προτείνεται να µειώσετε/ αποφεύγετε την κατανάλωση της λακτόζης.
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ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΡΕΠΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RDA

ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1

1.2 mg

1.2 mg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β3

18 mg

18 mg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β5

5 mg

5 mg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6

1.5 mg

5 mg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β7

30 μg

30 μg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β9

400 μg

400 μg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β10

25 mg

25 mg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12

2.4 μg

10 μg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α

2350 IU (700 μg)

2350 IU (700 μg)

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C

85-105 mg

500 mg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

600 IU (15 μg)

600 IU (15 μg)

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε

15 IU (13.5 mg)

200 IU (180 mg)

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ

140-170 μg

140-170 μg

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

25 gr

25 gr

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

8-11 mg

8-11 mg

Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ

1.6 gr

2 gr

ΧΡΩΜΙΟ

30 μg

30 μg

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

1000 mg

1000 mg

ΣΕΛΗΝΙΟ

75 μg

90 μg

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

700 mg

700 mg

ΣΙΔΗΡΟΣ

14 mg

14 mg

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

140 mg

200 mg

ΝΑΤΡΙΟ

2.4 gr

2.4 gr

ΚΑΦΕΪΝΗ

300 mg

300 mg

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΗ

20 gr

18 gr

* O ανωτέρω πίνακας αναφέρεται σε άτομα άνω των 18 ετών κι όχι σε ανηλίκους και
γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού.
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