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To κυκλοφορικό
καρδιακό σύστημα
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Εισαγωγή
Το ανθρώπινο σώμα εκτελεί τις σύνθετες λειτουργίες για τη διατήρηση της ζωής με τη
συνεργασία των οργάνων και των σπλάχνων του, τα οποία σχηματίζονται από εκατομμύρια
κύτταρα που στην πορεία της εξέλιξης εξειδικεύθηκαν για να εκτελέσουν τις ζωτικές για τον
οργανισμό λειτουργίες.
Στο κάθε ένα από αυτά τα κύτταρα για να λειτουργήσει πρέπει συνεχώς να παρέχονται οι
χημικές και οι θρεπτικές ουσίες που έχει ανάγκη και από αυτό πρέπει να απομακρύνονται τα
τοξικά προϊόντα που παράγονται από τη δράση και το μεταβολισμό του.
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται σχηματικά οι λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος και η
μεταφορά ουσιών από και προς τα διάφορα όργανα και κύτταρα.
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Σχηματική αναπαράσταση της κυκλοφορίας

Φλέβα

Αρτηρία

Ερυθρό με Ο2

Ερυθρό με CΟ2

Μεταφορά
θρεπτικών ουσιών

Λευκά
αιμοσφαίρια

Αιμοπετάλια
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Ανταλλαγή ουσιών και θρεπτικών συστατικών
Οι λειτουργίες της ανταλλαγής
ουσιών
και
της
μεταφοράς
θρεπτικών συστατικών γίνονται
διαμέσου του κάρδιο-κυκλοφορικού
συστήματος του σώματος που
αποτελείται από:
Α. Τις αρτηρίες, αγγεία που
φεύγουν από την καρδιά και
μεταφέρουν ουσίες προς τους
ιστούς.
Β. Τις φλέβες, που επιστρέφουν το
αίμα στην καρδιά και μαζί απάγουν
τα τοξικά προϊόντα που παράγονται
από τη δράση και το μεταβολισμό
των ιστών.
Γ. Τα τριχοειδή, αγγεία όπου γίνεται
η ανταλλαγή των ουσιών, και
Δ. Την καρδιά
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Η καρδιά
Η
καρδιά
είναι
μια
«αντλία» που λειτουργεί ρυθμικά,
εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμό με
θρεπτικές ουσίες, το οξυγόνο όλων
των κύτταρων και πραγματοποιεί την
απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών
από αυτά, με τη βοήθεια του αίματος
που είναι το μέσο μεταφοράς.
Στον άνθρωπο, η καρδιά
ζυγίζει περίπου 350γρ. Είναι ένα
μυϊκό όργανο με κοίλη μορφή, στο
μέγεθος μιας γροθιάς.
Βρίσκεται ανάμεσα στους
πνεύμονες, στο κέντρο της θωρακικής
κοιλότητας. και πάνω από έναν άλλο
μεγάλο μυ, το διάφραγμα.
Ο θωρακικός κλωβός,
που αποτελείται από τα πλευρά και το
στέρνο, την προφυλάσσει από το
περιβάλλον.
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Οι καρδιακές κοιλότητες
Η καρδιά σχηματίζεται από τέσσερις
κοιλότητες: τους δύο κόλπους (Α, Β)
και
τις
δύο
κοιλίες
(Γ,Δ).
Το μεσοκολπικό και το μεσοκοιλιακό
διάφραγμα χωρίζουν τις κοιλότητες σε
δεξιές και αριστερές.

Οι βαλβίδες της καρδιάς
Ο
δεξιός
κόλπος
επικοινωνεί με τη δεξιά κοιλία μέσω
μιας
βαλβίδας που ονομάζεται
τριγλώχινα
(Τ).
Αντίστοιχα
ο
αριστερός κόλπος επικοινωνεί με την
αριστερή κοιλία μέσω μιας βαλβίδας
που ονομάζεται μιτροειδής(Μ). Στην
έξοδο κάθε κοιλίας υπάρχει ακόμη μια
βαλβίδα.
Η
δεξιά
ονομάζεται
πνευμονική (Π) και η αριστερή αορτική
(Α).
Σε κάθε κύκλο καρδιακής
λειτουργίας οι βαλβίδες ανοίγουν και
κλείνουν ρυθμικά επιτρέποντας έτσι τη
ροή αίματος από τις φλέβες προς τους
κόλπους, από τους κόλπους προς τις
κοιλίες και από τις κοιλίες προς το
αγγειακό δίκτυο ξανά.
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Ο καρδιακός μυς
Ο μυς που σχηματίζει
την καρδιά, ονομάζεται μυοκάρδιο
(β). Το εξωτερικό του καλύπτεται
από μια λεπτή στιβάδα κυττάρων
που ονομάζεται επικάρδιο (γ),
πάνω από το οποίο βρίσκεται ένα
άλλο τοίχωμα, το περικάρδιο (ε)
που την τυλίγει εξ ολοκλήρου.
Ανάμεσα στο επικάρδιο και το
περικάρδιο, υπάρχει μια μικρή
ποσότητα υγρού που χρησιμεύει
στη λίπανση της εξωτερικής
επιφάνειας της καρδιάς και της
επιτρέπει να γλιστράει με την
ελάχιστη τριβή όταν χτυπάει (δ). Η
εσωτερική
επιφάνεια
είναι
επιστρωμένη με ένα λεπτό στρώμα
κυττάρων
που
ονομάζεται
ενδοκάρδιο (α).

α
β
γ

δ

ε
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Η κυκλοφορία του αίματος
Το αίμα, αφού παίξει το
ρόλο
του
σαν
προμηθευτής
θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου,
επιστρέφει στο δεξιό κόλπο (β) δια
μέσου της άνω (α) και της κάτω
κοίλης φλέβας (γ).
Από τον κόλπο, το αίμα
ρέει στην κοιλία της ίδιας πλευράς
και μετά διαμέσου της πνευμονικής
αρτηρίας (δ) προωθείται στους
πνεύμονες. Εκεί έρχεται σε επαφή
με τον αέρα όπου απελευθερώνει τα
τοξικά αέρια (διοξείδιο του άνθρακα)
και εμπλουτίζεται με οξυγόνο.
Μετά, επιστρέφει στην
καρδιά
δια
των
τεσσάρων
πνευμονικών φλεβών (ε). Αυτές
εκβάλλουν στον αριστερό κόλπο απ΄
όπου το αίμα προωθείται δια της
μιτροειδούς βαλβίδας στην αριστερή
κοιλία.
Τελικά το αίμα φεύγει
από την καρδιά διαμέσου της
αορτής (στ) και με τη βοήθεια των
αρτηριών και των πολυάριθμων
αιμοφόρων αγγείων, τροφοδοτεί και
το πιο απομονωμένο σημείο του
σώματος μας.

δ
α
β

ε

γ
στ

Φλέβα

Αρτηρία

Ερυθρό με Ο2

Ερυθρό με CΟ2
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Η ρυθμική δραστηριότητα της καρδιάς
Η ρυθμική δραστηριότητα της καρδιάς χωρίζεται σε δύο φάσεις, τη συστολική και τη
διαστολική. Η καρδιά συνεπώς λειτουργεί σαν μια αντλία που κυκλοφορεί το αίμα μέσα στο κύκλωμα
των αγγείων (αρτηριών, τριχοειδών και φλεβών). Οι βαλβίδες που βρίσκονται ανάμεσα απ’ τους
κόλπους και τις κοιλίες, και στην αρχή των μεγάλων αγγείων κλείνουν λόγω της πίεσης που
δημιουργείται, εμποδίζοντας έτσι την παλινδρόμηση του αίματος.

α

Το αίμα που επιστρέφει στην καρδιά
από την άνω και την κάτω κοίλη
φλέβα πηγαίνει στον δεξιό κόλπο
και από τις πνευμονικές φλέβες
στον αριστερό κόλπο

β

Μόλις γεμίσουν οι κόλποι το αίμα
ρέει δια των κολποκοιλιακών
βαλβίδων προς τις κοιλίες που
βρίσκονται
στη
φάση
της
χαλάρωσης. Αυτή είναι η διαστολική
φάση του καρδιακού κύκλου. Προς
το τέλος της διαστολής οι κόλποι
συσπώνται και αυξάνουν κατά 20%
την πλήρωση των κοιλιών.

γ

Μόλις γεμίσουν οι κοιλίες, αρχίζει η
συστολική φάση του καρδιακού
κύκλου. Οι κοιλίες συσπώνται, οι
κολποκοιλιακές βαλβίδες κλείνουν, η
αορτική και η πνευμονική βαλβίδα
ανοίγουν και το αίμα προωθείται
στην αορτή και στην πνευμονική
αρτηρία. Η διάρκεια της συστολής
είναι περίπου 2/3 της διάρκειας της
διαστολής.
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Συστολική και διαστολική πίεση και καρδιακοί τόνοι
Συστολική φάση λειτουργίας
Η συστολή του τοιχώματος των κοιλιών
οδηγεί σε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης με
αποτέλεσμα τη σύγκλειση των κολποκοιλιακών βαλβίδων
και το άνοιγμα των βαλβίδων που βρίσκονται στην
πνευμονική αρτηρία και στην αορτή. Έτσι αρχίζει η
εκροή του αίματος που ξεκινάει το δρόμο του προς τους
πνεύμονες και προς εκατομμύρια κύτταρα του
οργανισμού μας (Σελίδα 11, πίνακας γ).
Η αύξηση της πίεσης στις κοιλιακές
κοιλότητες και η σύγκλειση των κολποκοιλιακών
βαλβίδων προκαλούν τον πρώτο καρδιακό τόνο, που
ονομάζεται συστολικός και που ο γιατρός μπορεί να
ακροαστεί με τα ακουστικά του.
Η πίεση, που δημιουργείται από τη σύσπαση
του μυϊκού συστήματος των κοιλιών ονομάζεται
συστολική και όταν μετρηθεί στην αριστερή κοιλία είναι
γύρω στα 150mmHg. Η ίδια πίεση όταν μετρηθεί στις
αρτηρίες των άνω άκρων είναι γύρω στα 120mmHg. Η
μείωση αυτή οφείλεται στις αντιστάσεις και στην τριβή
μέσα στα αγγεία.
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Συστολική και διαστολική πίεση και καρδιακοί τόνοι
Διαστολική φάση λειτουργίας
Μετά την εξώθηση του αίματος, το μυϊκό σύστημα
των κοιλιών χαλαρώνει. Η μείωση της ενδοκοιλιακής πίεσης
προκαλεί το κλείσιμο της πνευμονικής και της αορτικής
βαλβίδας, διότι η ροή του αίματος δι’ αυτών δεν έχει πλέον
την απαιτούμενη δύναμη για να τις κρατήσει ανοιχτές. Η
πίεση στην οποία κλείνουν οι βαλβίδες είναι η διαστολική
πίεση. Το κλείσιμο των βαλβίδων- που εδώ εμποδίζει τη ροή
του αίματος προς τα πίσω- προκαλεί το δεύτερο καρδιακό
τόνο: το διαστολικό τόνο.
Ταυτόχρονα οι κόλποι γεμίζουν με αίμα που
επιστρέφει από την περιφέρεια. Ακολουθεί η ισομετρική
χάλαση των κοιλιακών τοιχωμάτων που προκαλεί πτώση της
ενδοκοιλιακής πίεσης σε τιμή χαμηλότερη από την
ενδοκολπική. Συνεπώς, οι κολποκοιλιακές βαλβίδες ανοίγουν
και το αίμα ρέει προς τις κοιλίες για την επαναπλήρωσή τους.
Η ροή αυτή του αίματος προκαλεί έναν ήχο χαμηλότερης
έντασης τον τρίτο καρδιακό τόνο.
Προς το τέλος της
διαστολικής φάσης οι κόλποι συσπώνται και αυξάνουν κατά
20% την πλήρωση των κοιλιών. Η απότομη αύξηση της ροής
του αίματος από τη σύσπαση των κόλπων προκαλεί έναν
ακόμη ήχο χαμηλής έντασης τον τέταρτο καρδιακό τόνο.
Ακολουθεί η σύσπαση των κοιλιών και η έναρξη ενός ακόμη
κύκλου καρδιακής λειτουργίας.

Φυσιολογικές τιμές της
αρτηριακής πίεσης
Συστολική
πίεση

120 mmHg

Διαστολική
πίεση

80 mmHg
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Τα στεφανιαία αγγεία και η αιμάτωση της καρδιάς
Η καρδιά παίρνει την ενέργεια για τη
δράση της, όπως και κάθε άλλο όργανο, από το
αίμα. Συγκεκριμένα, οι στεφανιαίες αρτηρίες που
ξεκινάνε από την αορτή και αγκαλιάζουν την
καρδιά, της προσφέρουν οξυγονωμένο αίμα.
Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι δύο:
1. Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία (Α)
Αποτελείται από ένα βραχύ στέλεχος μήκους 1-2
εκατοστών και μετά διακλαδίζεται σε δυο
μεγάλους κλάδους τον πρόσθιο κατιόντα (α) και
την αριστερή περισπωμένη αρτηρία (β).
2. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία. (Β)
Από τις δύο στεφανιαίες αρτηρίες σημαντικότερη
είναι η αριστερή, διότι στους περισσότερους
ανθρώπους είναι υπεύθυνη για την αιμάτωση
του μεγαλύτερου και του πιο σημαντικού
τμήματος του μυοκαρδίου. Δηλαδή του
αριστερού κόλπου, της αριστεράς κοιλίας και
του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
Η ροή του αίματος προς την καρδιά
είναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλο όργανο του
σώματος, τόσο σε ηρεμία όσο και σε κατάσταση
έντονης δραστηριότητας.

Α
Β

β
α
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Το νευρικό σύστημα της καρδιάς και ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας
Η καρδιά διαφέρει από τους σκελετικούς
γραμμωτούς μυς που ονομάζονται εκούσιοι, διότι η
σύσπασή της δεν ελέγχεται με τη βούληση, αλλά
από ένα ειδικό νευρικό σύστημα που λειτουργεί με
αυτόνομο τρόπο.
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα φέρει
ερεθίσματα που επιταχύνουν ή που επιβραδύνουν
την καρδιακή λειτουργία . Έτσι η καρδιά μπορεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σώματος για αίμα.
Το νευρικό ερέθισμα που ξεκινά από τους κεντρικούς
πυρήνες του αυτόνομου συστήματος στον εγκέφαλό
μας καταλήγει στην καρδιά. Εκεί υπάρχουν
ειδικευμένα κέντρα που προσλαμβάνουν και
μεταδίδουν το ερέθισμα στις μυϊκές ίνες και είναι
απαραίτητα για την σύσπαση των καρδιακών
τοιχωμάτων.

α

β
γ
δ
ε
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Το νευρικό σύστημα της καρδιάς και ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας
Το νευρικό σύστημα της καρδιάς αποτελείται
από δύο αυτόνομα κέντρα, τον φλεβόκομβο και τον
κολποκοιλιακό κόμβο και από ένα σύστημα αγωγής των
ερεθισμάτων. Τα αυτόνομα κέντρα της καρδιάς μπορούν
να προκαλέσουν σύσπαση αυτής, χωρίς τη συμμετοχή
του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Η συχνότητα,
όμως, της καρδιακής λειτουργίας ελέγχεται από το
αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το τελευταίο έχει δύο
μοίρες, το πνευμονογαστρικό που επιβραδύνει την
καρδιά και το συμπαθητικό που την επιταχύνει.
Ο φλεβόκομβος (α) βρίσκεται στο τοίχωμα
του δεξιού κόλπου κοντά στην είσοδο της άνω κοίλης
φλέβας. Ο κολποκοιλιακός κόμβος (β) βρίσκεται και πάλι
στον δεξιό κόλπο αλλά στο κατώτερο μέρος του
μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
Το σύστημα αγωγής των ερεθισμάτων αποτελείται από:
1. Ίνες που ενώνουν τους δύο κόμβους και βρίσκονται
στο οπίσθιο τοίχωμα το δεξιού κόλπου.
2. Ίνες προς τον αριστερό κόλπο.
3. Το κολποκοιλιακό δεμάτιο του His (γ) που άγει το
ερέθισμα προς τις κοιλίες και χωρίζεται σε δυο σκέλη (δ)
δεξιά και αριστερά από το διάφραγμα και
4. Από τις ίνες του Purkinje (ε) που είναι η κατάληξη του
συστήματος αγωγής και μεταδίδουν το ερέθισμα στον
καρδιακό μυ.

α

β
γ
δ
ε
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Το ερέθισμα φτάνει
στο φλεβόκομβο (α) και
από
εκεί
μεταδίδεται
ταυτόχρονα
προς
τον
κολποκοιλιακό κόμβο και
προς το τοίχωμα και των
δύο κόλπων προκαλώντας
τη σύσπαση, τους(β). Από
τον κολποκοιλιακό κόμβο
το ερέθισμα μεταδίδεται με
το δεμάτιο του His στις ίνες
του Purkinje, προκαλώντας
σύσπαση των κοιλιών (γ).
Τα κύματα των
νευρικών ερεθισμάτων που
άγονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα
προς
τον
καρδιακό μυ, δια των οδών
που μόλις περιγράψαμε,
μπορούν με τα κατάλληλα
μηχανήματα να μετρηθούν
με
τη
μέθοδο
του
ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Η αγωγή των νευρικών ερεθισμάτων μέσα στην καρδιά
Αυτόνομο Νευρικό
Σύστημα

α

ΚΝΣ*,
Βουλητικός Έλεγχος
Κίνησης

β

γ
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*ΚΝΣ= Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Φυσιολογία της κυκλοφορίας
Σε κανονικές συνθήκες η καρδιά χτυπάει 70-80 φορές το λεπτό και αυτή
είναι η «καρδιακή συχνότητα».
Η ποσότητα του αίματος που εξωθεί η καρδιά σε κάθε παλμό
ονομάζεται «όγκος παλμού» και φυσιολογικά είναι 70 με 80 ml.
Η «καρδιακή παροχή» είναι ο όγκος αίματος που εξωθεί η καρδιά ανά
λεπτό και ισούται με το γινόμενο της καρδιακής συχνότητας επί τον όγκο παλμού.
Φυσιολογικά είναι 5 με 6 lt/min.
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Φυσιολογία της κυκλοφορίας
Κάθε τύπος φυσικού έργου απαιτεί τη συμβολή της μυϊκής δράσης,
συνεπώς και κάποια κατανάλωση ενέργειας. Το κυκλοφορικό σύστημα έχει
καθήκον να μεταφέρει:

το οξυγόνο προς τα κύτταρα,

τις θρεπτικές ουσίες προς τα κύτταρα και ,

να απομακρύνει τις τοξικές ουσίες που παράγονται από τη δράση των
κυττάρων.

Έτσι, μπορούμε να πούμε πως η λειτουργική
ικανότητα αυτού του συστήματος είναι αποφασιστική για τη
ζωή.
Το
κυκλοφορικό
σύστημα
μπορεί
να
ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του σώματος,
αυξάνοντας την καρδιακή παροχή. Αυτό γίνεται είτε:

με την αύξηση της φλεβικής επαναφοράς (που
διευκολύνεται από τη δράση των μυών επί του
τοιχώματος των φλεβών),
 με την αύξηση του όγκου παλμού, που
επιτυγχάνεται με την αύξηση της συσταλτικότητας
του μυοκαρδίου, και
 με την αύξηση της καρδιακής συχνότητας.
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Προσαρμογή του κυκλοφορικού συστήματος στις ανάγκες των αθλητών
Η προσαρμογή του κυκλοφορικού συστήματος στις ανάγκες της προπόνησης χρειάζεται
κάποιο χρόνο που εξαρτάται από:

την ηλικία,
 το φύλλο,
 το στάδιο της προπόνησης,
 την ένταση της προπόνησης.
Ενώ κάτω από συνθήκες ηρεμίας η καρδιακή παροχή είναι περίπου 5 με 6 λίτρα αίματος
το λεπτό, σε συνθήκες άθλησης μπορεί να φτάσει γύρω στα 25 έως 45 λίτρα το λεπτό. Δηλαδή
περίπου 5-8 φορές πάνω από το κανονικό.
Σε συνθήκες άθλησης η καρδιακή συχνότητα αυξάνει και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις
180 σφίξεις το λεπτό. Η ανταπόκριση κάθε οργανισμού στις αυξημένες ανάγκες αλλά και η λειτουργία
της καρδιάς σε συνθήκες ηρεμίας εξαρτώνται από το επίπεδο προπόνησης. Οι αθλητές έχουν
μεγαλύτερη καρδιά με περισσότερες και ισχυρότερες μυϊκές ίνες. Συνεπώς, σε κάθε παλμό εξωθείται
περισσότερο αίμα σε σχέση με τα μη προπονημένα άτομα. Έχουν, δηλαδή, μεγαλύτερο όγκο παλμού.
Για να διατηρήσουν συνεπώς την ίδια καρδιακή παροχή με έναν μη αθλητή χρειάζονται λιγότερες
σφίξεις ανά λεπτό. Για 5 lt/min παροχή ο αθλητής χρειάζεται περίπου 40 σφίξεις και ο μη αθλητής
σχεδόν 70.
Αυτή η ελάττωση των σφίξεων ηρεμίας γίνεται εφικτή μετά από λίγες εβδομάδες
προπόνησης και εκφράζει την ικανότητα προσαρμογής του κυκλοφορικού συστήματος. Για τον
εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντική, διότι αντιπροσωπεύει την αποτελεσματικότητα της προπόνησης του
αθλητή.
Εξίσου σημαντική είναι και η γρήγορη ανάκτηση της καρδιακής συχνότητας, δηλαδή ο
χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή στο φυσιολογικό επίπεδο σφίξεων μετά από μέγιστη
κόπωση. Μετά από ένα μέγιστο έργο, ένας προπονημένος αθλητής επιστρέφει στη συχνότητα των
100 σφυγμών περίπου μέσα σε 1-3 λεπτά.
20

Διαφορές του κυκλοφορικού συστήματος αθλητών και μη αθλητών
Μη αθλητής

Ηρεμία

Άθληση

Αθλητής

Ηρεμία

Άθληση
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Άλλοι μηχανισμοί προσαρμογής σε αυξημένες ανάγκες
Οι αυξημένες ανάγκες του μυϊκού συστήματος μπορούν να καλυφθούν μέχρις ενός
ορισμένου σημείου με την αύξηση της καρδιακής λειτουργίας. Αλλά αυτό μπορεί να μην επαρκεί και
συνεπώς υπάρχει μια σειρά από μηχανισμούς που συνεπικουρούν την καρδιακή λειτουργία.
Τα τριχοειδή και τα μικρά αγγεία διαστέλλονται και αυξάνουν την παροχή αίματος προς
τους μύες. Η αυξημένη παροχή προς τους μύες θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της πίεσης για
το λόγο αυτό η ροή αίματος προς τα σπλάχνα και το σπλήνα μειώνεται. Έτσι όχι μόνο η πίεση δεν
μειώνεται αλλά αντίθετα αυξάνεται.
Ταυτόχρονα η παροχή προς τον εγκέφαλο παραμένει σταθερή για να μπορεί να συνεχίζει
την δράση του ως συντονιστής όλων των συστημάτων του σώματος.

Ροή του αίματος σε συνθήκες ηρεμίας

Ροή του αίματος σε αυξημένες ανάγκες

Μύς

Έντερο

Αρτηρία

Ερυθρό με Ο2

Καρδιά

Εγκέφαλος
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Δοκιμασία εκτίμησης
της φυσικής κατάστασης
Υπάρχουν
διάφορες
δοκιμασίες εκτίμησης της φυσικής
κατάστασης του αθλητή. Για το σκοπό
αυτό συχνά είναι απαραίτητη η
επίσκεψη σε ειδικευμένο καρδιολόγο,
που με ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο σε
ηρεμία και μετά από κόπωση, θα
μπορέσει να καθορίσει την αθλητική
ικανότητα της καρδιάς.
Μία από τις μεθόδους
μελέτης της αποτελεσματικότητας του
κυκλοφορικού συστήματος είναι και η
δοκιμασία του σκαλοπατιού (Harvard
step test). Η δοκιμασία αυτή αξιολογεί
την ικανότητα του καρδιακού μυ να
επιστρέφει σε συνθήκες ηρεμίας μετά
από έντονη κόπωση.

23

Δοκιμασία του σκαλοπατιού (Harvard step test)
Στη
δοκιμασία
αυτή
ο
εξεταζόμενος ανεβαίνει και κατεβαίνει με
ρυθμό 30 βήματα το λεπτό (ένα βήμα κάθε 2
sec) μία βαθμίδα ή σκάλα ύψους 50 cm για
τους άνδρες και 40 cm για τις γυναίκες. Αυτό
γίνεται για 5 λεπτά ή μέχρι να εξαντληθεί ο
αθλητής. Ως εξάντληση ορίζεται η αδυναμία
του αθλητή να κάνει περισσότερα από 15
βήματα το λεπτό.
Μετά το πέρας της κόπωσης ο
αθλητής κάθεται και ο γιατρός μετράει τον
αριθμό των παλμών ανάμεσα στο 1 και 1,5
λεπτό, το 2 και 2,5 λεπτά και το 3 με 3,5
λεπτά μετά την προσπάθεια.

Εκτίμηση αθλητή

Δ.Α.Ι

Πολύ καλός

> 90

Καλός

80 - 89

Μέτριος

65 - 79

Κάτω του μετρίου

55 - 64

Αγύμναστος

< 55

Από τη δοκιμασία αυτή μπορεί να
βρεθεί ο δείκτης αθλητικής ικανότητας (Δ.Α.Ι)
χρησιμοποιώντας τον τύπο: Δ.Α.Ι.= (100 x
Διάρκεια της δοκιμασίας σε δευτερόλεπτα)
διά (2 x συνολικό αριθμό των σφίξεων μεταξύ
των περιόδων ανάνηψης).
Η αποκατάσταση των σφίξεων
γίνεται τόσο γρηγορότερα όσο καλύτερα
προπονημένος είναι ο αθλητής, με συνέπεια
ο αθλητής να έχει υψηλότερο Δ.Α.Ι.

24

Βιβλιογραφία


Brouha L, Health CW, Graybiel A. Step test simple method of measuring physical fitness for
hard muscular work in adult men. Rev Canadian Biol, 1943 ;2:86



Ryhmong I. A modified Harvard step test for the evaluation of physical fitness.
Arbeitsphysiologie. 1953;15(3):235-50.



Montoye HJ. The Harvard step test and work capacity. Rev Can Biol. 1953 Mar;11(5):491-9.



Reedy JD, Saiger GL, Hosler RH. Evaluation of the Harvard Step Test with respect to factors
of height and weight. Int Z Angew Physiol. 1958;17(2):115-9.



Keen EN, Sloan AW. Observations on the Harvard step test. J Appl Physiol. 1958
Sep;13(2):241-3.



Sloan AW., A modified Harvard step test for women. J Appl Physiol. 1959 Nov;14:985-6.



Ricci B, Baldwin K, Hakes R, Fein J, Sadowsky D, Tufts S, Wells C., Energy cost and
efficiency of Harvard step-test performance. Int Z Angew Physiol. 1966 Apr 28;22(2):125-30.



Montoye HJ, Willis PW 3rd, Cunningham DA, Keller JB. Heart rate response to a modified
Harvard step test: males and females, age 10-69. Res Q. 1969 Mar;40(1):153-62.



Meyers CR., A study of the reliability of the Harvard step test. Res Q. 1969 May; 40(2): 423.



Costanzo L.S., Board Review Series, Physiology 2nd edition, Wiliams & Wilkins, 1998 , p 7298



Seidel H., Physical examination handbook 2nd edition, Mosby 1999, p 109- 134



Braun J., Παθολογία- κλινικός οδηγός 5η έκδοση, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 1998, σελ 170- 172



Thieme atlas of anatomy, Thieme, 2006, p 44- 45, 49
25





Thibodeau G., Anatomy and physiology 5th edition, Mosby, 2003, p. 558-571, 595- 600
Sobotta, Άτλας ανατομικής του ανθρώπου 3η ελληνική έκδοση, Παρισιάνος 1990, τόμος 2ος
σελ. 91- 117
Guyton, Textbook of medical physiology 11th edition, 2006, p 96 -106

26

Το γαστρεντερικό
σύστημα
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Εισαγωγή
Το ανθρώπινο σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη
που τα χρησιμοποιεί για την παραγωγή ενέργειας αλλά και ως δομικά υλικά. Ακόμη, απαραίτητα είναι
τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία όπως το νάτριο, το κάλιο, το ασβέστιο, ο φώσφορος, το μαγνήσιο, το
θείο και το χλώριο. Σημαντικά, αν και είναι απαραίτητα σε μικρότερες ποσότητες, είναι ο σίδηρος, ο
ψευδάργυρος, ο χαλκός, το σελήνιο, το ιώδιο, το φθόριο, το μολυβδένιο και το μαγγάνιο.
Υπεύθυνο για την πρόσληψη των τροφών και την μετατροπή τους σε όλα τα απαραίτητα
συστατικά για τη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος είναι το γαστρεντερικό σύστημα.

Ιχνοστοιχεία

Γλυκόζη

Γαστρεντερικό σύστημα

Λίπη

Αμινοξέα
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Λειτουργίες του γαστρεντερικού συστήματος
Το γαστρεντερικό σύστημα είναι υπεύθυνο για:
α. Την πρόσληψη των θρεπτικών ουσιών από τις τροφές.
β. Την αποβολή των άχρηστων προϊόντων.
γ. Την άμυνα του οργανισμού απέναντι σε παθογόνα που εισέρχονται στο γαστρεντερικό
σωλήνα.
δ. Την παραγωγή πεπτικών ορμονών και ενζύμων, καθώς και ινσουλίνης.

Αποβολή άχρηστων ουσιών

Ορμονική δράση

Άμυνα

Πρόσληψη θρεπτικών ουσιών
29

Τμήματα και όργανα του γαστρεντερικού συστήματος
Το γαστρεντερικό σύστημα αποτελείται από τον
γαστρεντερικό ή πεπτικό σωλήνα και από τα βοηθητικά
όργανα που συμμετέχουν στη λειτουργία της πέψης των
τροφών.
Ο γαστρεντερικός σωλήνας χωρίζεται σε ανώτερο και
κατώτερο.
Α. Ανώτερος γαστρεντερικός σωλήνας:
 Στοματική κοιλότητα (Α)
 Φάρυγγας (Β)
 Οισοφάγος (Γ)
 Στόμαχος (Δ)
Β. Κατώτερος γαστρεντερικός σωλήνας:
 Δωδεκαδάκτυλο (Ε)
 Λεπτό και (Ζ)
 Παχύ Έντερο (Η)
 Πρωκτός (Θ)
Τα βοηθητικά όργανα είναι τα ακόλουθα:
 Στόμα με τα δόντια, τους σιελογόνους αδένες και τη γλώσσα
 Ήπαρ (Ι)
 Χοληδόχος κύστη και χοληφόρα (Κ)
 Πάγκρεας (Λ)

Ι
Κ

Α
Β
Γ
Δ

Ε Λ
Η

Ζ
Θ
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Κατασκευή του γαστρεντερικού σωλήνα






Ο γαστρεντερικός σωλήνας έχει ομοιόμορφη κατασκευή με μικρές διαφορές μεταξύ των
τμημάτων του που οφείλονται στις διαφορετικές λειτουργίες που αυτά επιτελούν. Το τοίχωμα του
γαστρεντερικού σωλήνα σχηματίζεται από έξω προς τα μέσα από τρεις χιτώνες:
Ορογόνος
Μυϊκός
Υποβλεννογόνιος
Τοίχωμα γαστρεντερικού σωλήνα
Βλεννογόνος

Γαστρεντερικός
σωλήνας

Βλεννογόνος

Υποβλεννογόνιος

Μυϊκός

Ορογόνος
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Βλεννογόνος





Ο βλεννογόνος είναι ο εσωτερικός χιτώνας του γαστρεντερικού συστήματος.
Έρχεται σε επαφή με τις τροφές και είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη των θρεπτικών
ουσιών αλλά και για την έκκριση των ενζύμων της πέψης.
Αποτελείται από μέσα προς τα έξω από τρείς στοιβάδες:
Επιθήλιο
Χόριο
Βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα
Στον βλεννογόνο ακόμη υπάρχουν αδένες και μονήρη λεμφοζίδια.

Τοίχωμα

Βλεννογόνος
Επιθήλιο
Χόριο
Μυϊκή στοιβάδα
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Λάχνες και επιθήλιο εντερικού βλεννογόνου
Στο λεπτό έντερο το επιθήλιο του βλεννογόνου σχηματίζει λάχνες, δηλαδή
πολλαπλές προεκβολές του μέσα στον αυλό, οι οποίες δεν υπάρχουν στο παχύ έντερο.
Επιθήλιο, είναι μονόστιβο κυλινδρικό με επιθηλιακά κύτταρα που στο λεπτό έντερο
έχουν πολλαπλές μικρoλάχνες και βλεννοπαραγωγά κύτταρα.

Μικρολάχνες

Εντερικό επιθήλιο

Λάχνη

Επιθηλιακό
κύτταρο
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Οι λειτουργίες του βλεννογόνου
Οι διαφορές στη μορφή του βλεννογόνου του γαστρεντερικού σωλήνα
αντικατοπτρίζουν το ότι σε κάθε τμήμα του ο βλεννογόνος είναι υπεύθυνος για μια
διαφορετική λειτουργία.
α. Στο στομάχι πρέπει να προστατευτεί από το όξινο περιβάλλον.
β. Στο λεπτό έντερο είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη των θρεπτικών ουσιών.
γ. Στο παχύ έντερο είναι υπεύθυνος για την ανταλλαγή ύδατος και την απομάκρυνση των
υπολειμμάτων των τροφών.

Στομάχι

Λεπτό έντερο

Παχύ έντερο

Προστασία

Πρόσληψη

Απομάκρυνση
υπολειμμάτων
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Υποβλεννογόνιος
Αποτελείται από πυκνό συνδετικό ιστό και μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Στο όριο με τον μυϊκό
χιτώνα βρίσκεται το υποβλεννογόνιο νευρικό σύστημα του Meisner που ρυθμίζει την
συσταλτικότητα των μυϊκών ινών και τη λειτουργία του επιθηλίου.
Ο βασικός της ρόλος είναι να μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες και τα υγρά από το έντερο
προς την κυκλοφορία και τις τοξικές ουσίες από την κυκλοφορία προς το έντερο.
Ακόμη με τους αδένες και το νευρικό σύστημα του Meisner παίζει καθοριστικό ρόλο στη
ρύθμιση της λειτουργίας του γαστρεντερικού σωλήνα.

Αιμοφόρα αγγεία
Ν. Σ. Meisner
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Μυϊκός χιτώνας
Ο μυϊκός χιτώνας αποτελείται από δύο στιβάδες, μια εσωτερική κυκλοτερή και μια
εξωτερική επιμήκη. Η συντονισμένη σύσπαση των δύο μυϊκών στιβάδων, που ονομάζεται
περίσταλση, προωθεί την τροφή μέσα στον γαστρεντερικό σωλήνα.
Μεταξύ των δύο μυϊκών στιβάδων υπάρχει το μυεντερικό νευρικό πλέγμα του Auerbach,
το οποίο ελέγχει την κινητικότητα του τοιχώματος και ρυθμίζει τη σύσπαση των μυϊκών ινών.

Κυκλοτερής

Ν.Π. Auerbach

Επιμήκης
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Ορογόνος χιτώνας
Ο ορογόνος αποτελεί το εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα του γαστρεντερικού σωλήνα
και αποτελείται από ανάγγειο συνδετικό ιστό και μονόστιβο κυβοειδές επιθήλιο.

Ορογόνος
Γαστρεντερικός
σωλήνας
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Στόμα
Στο στόμα εκβάλουν οι σιελογόνοι αδένες (παρωτίδα, υπογνάθιος,
υπογλώσσιος) που παράγουν το σάλιο. Το σάλιο περιέχει αμυλάση που διασπά τα
σάκχαρα και ξεκινά τη διαδικασία της πέψης (πρώτο στάδιο της πέψης).
Η γλώσσα (α) μαζί με τα δόντια (β) τεμαχίζουν την τροφή και με την προσθήκη
του σιέλου (γ) σχηματίζουν το βλωμό (δ) μέσα στην στοματική κοιλότητα.

γ
β

α
δ
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Οισοφάγος
Ο οισοφάγος (ε) είναι ένα μυϊκό σωληνοειδές όργανο που ενώνει το λάρυγγα με το στομάχι. Ο
λάρυγγας (β) είναι το τμήμα του φάρυγγα από όπου περνούν οι τροφές, και αποτελεί συνέχεια της
στοματικής κοιλότητας. Όπως έχουμε δει και στο κεφάλαιο του αναπνευστικού συστήματος, όταν
κατέρχεται ο βλωμός από το στόμα, η επιγλωττίδα (α) κλείνει και αποτρέπεται η είσοδος της τροφής
στην τραχεία. Έτσι προωθείται η τροφή προς τον οισοφάγο και στη συνέχεια προς το στομάχι. Ο
λάρυγγας περιέχει τις φωνητικές χορδές (γ), που όταν πάλλονται παράγουν ήχους, και συνέχειά του
είναι η τραχεία (δ).

Είσοδος τροφής

Αναπνοή

Ομιλία

Α αβ γ
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Στομάχι
Το στομάχι αποτελεί τη συνέχεια του γαστρεντερικού σωλήνα μετά τον οισοφάγο και πριν
από το λεπτό έντερο. Βρίσκεται πάνω και αριστερά στην κοιλιακή χώρα κάτω από το διάφραγμα.
Οι αδένες που βρίσκονται στον βλεννογόνο του στομάχου παράγουν όξινα γαστρικά υγρά
και βλέννη. Με την βλέννη προστατεύεται το στομάχι από το ιδιαίτερα όξινο περιβάλλον που
δημιουργείται από τα γαστρικά υγρά.
Η έκκριση των γαστρικών υγρών βρίσκεται υπό
τον έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος, καθώς
γ
και τοπικών μηχανισμών αυτορρύθμισης. Γίνεται σε δύο
α
φάσεις. Η πρώτη είναι η κεφαλική (α) που ενεργοποιείται
με την οσμή και τη γεύση των φαγητών. Η δεύτερη (β)
β
είναι η γαστρική που ενεργοποιείται με διάταση των
τοιχωμάτων του στομάχου και με την επίδραση των
χημικών ουσιών που περιέχονται στις τροφές. Ακολουθεί
η εντερική φάση (γ) που προκαλεί αναστολή της
δ
έκκρισης και ενεργοποιείται με την είσοδο των τροφών
ε
στο έντερο.
εδ
Πεψίνη
Στο στομάχι με την έκκριση των γαστρικών
εε
υγρών γίνεται το δεύτερο στάδιο της πέψης. Ο βλωμός
Αμινοξέα
ε
(δ) διαλύεται υπό την επίδραση των γαστρικών οξέων (ε)
και από μια συμπαγής μπάλα μετατρέπεται στον χυμό
ζ
(ζ), μια υδαρή μορφή γεμάτη με θρεπτικές ουσίες. Με
την δράση της πεψίνης οι πρωτεΐνες διασπώνται σε
αμινοξέα. Ύδωρ, αλκοόλ, αλάτι και απλά σάκχαρα
μπορούν να απορροφηθούν και από το στομάχι.
Ο χυμός προωθείται στο λεπτό έντερο όπου θα
γίνει η απορρόφηση των σύνθετων θρεπτικών ουσιών
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που περιέχει.

Λεπτό έντερο
Το λεπτό έντερο είναι το όργανο στο οποίο επιτελείται το μεγαλύτερο μέρος της
πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών από τις τροφές. Σε αυτό συνεχίζεται η διάσπαση
των πρωτεϊνών σε πεπτίδια και αμινοξέα υπό την επίδραση παγκρεατικών ενζύμων. Ακόμη
με τη δράση των χολικών οξέων και της παγκρεατικής λιπάσης τα σύνθετα λίπη
διασπώνται σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα.
Ακολουθεί η απορρόφηση τους καθώς και της χοληστερόλης με τη βοήθεια και πάλι
των χολικών αλάτων. Τέλος, με τη δράση της παγκρεατικής αμυλάσης και των ενζύμων που
βρίσκονται στην επιφάνεια του εντερικού βλεννογόνου τα σάκχαρα διασπώνται σε
μονοσακχαρίτες που μπορούν να απορροφηθούν από το λεπτό έντερο.
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Λεπτό έντερο
Το λεπτό έντερο, αν και είναι ένας ενιαίος σωλήνας, έχει τρείς λειτουργικές
μοίρες. Αμέσως μετά το στομάχι (α) είναι το δωδεκαδάκτυλο (β), ακολουθεί η
νήστιδα (γ) και τελευταίος είναι ο ειλεός.

α
β

Νήστιδα

Ειλεός

Το δωδεκαδάκτυλο είναι το πιο βραχύ τμήμα του λεπτού εντέρου. Σε αυτό
εισέρχεται η τροφή με τη μορφή του χυλού μετά την επεξεργασία που έχει
υποστεί στο στομάχι. Εκεί εκβάλουν επίσης η χοληδόχος κύστη, τα χοληφόρα
αγγεία και το πάγκρεας.
Στη νήστιδα που ακολουθεί γίνεται απορρόφηση λιπών, πρωτεϊνών και
υδατανθράκων.
Στο δωδεκαδάκτυλο και στη νήστιδα (ιδιαίτερα στο εγγύς τμήμα της) γίνεται
η απορρόφηση του σιδήρου από τις τροφές, ο οποίος έχει προηγουμένως
οξειδωθεί σε τρισθενή σίδηρο στο στομάχι.
Ο ειλεός, το τελευταίο τμήμα του λεπτού εντέρου, επιτελεί μερικές πιο
ειδικευμένες λειτουργίες.
Εδώ, εκτός από την απορρόφηση των λιπών,
πρωτεϊνών και υδατανθράκων, γίνεται η πρόσληψη των χολικών αλάτων, της
βιταμίνης Β12 και των λιποδιαλυτών βιταμινών Α, D, E και Κ.
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Η πέψη σχηματικά
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Παχύ έντερο
Το παχύ έντερο έχει μήκος περίπου 1,5 μέτρο και αποτελεί το 1/5 του γαστρεντερικού σωλήνα.
Εκτείνεται από τον ειλεό, με τον οποίο ενώνεται με την ειλεοκολική βαλβίδα, μέχρι τον πρωκτό. Έχει
μεγαλύτερη διάμετρο από το λεπτό έντερο, προσφύεται σχετικά πιο σταθερά στο οπίσθιο κοιλιακό
τοίχωμα και η επιμήκης μυϊκή στοιβάδα του δεν είναι συνεχόμενη, αλλά σχηματίζει τρείς ταινίες.
Διακρίνονται τέσσερα τμήματα από το λεπτό έντερο
προς τον πρωκτό. Πρώτο είναι το τυφλό, ακολουθεί το
κόλον (ανιόν, εγκάρσιο και κατιόν), το σιγμοειδές , το ορθό
και ο πρωκτικός σωλήνας. Το παχύ έντερο σχηματίζει ένα
κύκλο μέσα στην κοιλιά γύρο από τις ευκίνητες
αναδιπλώσεις του λεπτού εντέρου.
Στο παχύ έντερο ζουν πολλά μικρόβια που
ονομάζονται προβιοτικά. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι ο
Lactobacillus acidophilus, το Bifidobacterium bifidum και
Bifidobacterium longum. Τα μικρόβια του παχέος εντέρου
έχουν μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες, βασικότερες
από αυτές είναι:
 Παραγωγή βιταμίνης Κ και Β12
 Διάσπαση των τοξινών που υπάρχουν στις τροφές
 Παρεμπόδιση της ανάπτυξης παθογόνων
μικροοργανισμών
 Διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγεί
στην παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου,
που είναι σημαντικά για την άμυνα του εντέρου
απέναντι σε παθογόνα μικρόβια αλλά και για την
προστασία από τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Κόλον

Εγκάρσιο
Ανιόν

Τυφλό

Κατιόν

Σιγμοειδές

Ορθό
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Ήπαρ
Το ήπαρ είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής και ανακύκλωσης όλων των ουσιών
που συνθέτουν το ανθρώπινο σώμα και κυκλοφορούν σε αυτό. Ακόμη, χρησιμεύει και για την
αποθήκευση αρκετών από αυτές.
Οι ποιο σημαντικές από τις λειτουργίες του ήπατος είναι συνοπτικά:
 Παραγωγή χολής
 Μεταβολισμός γαλακτικού οξέως αλλά και πρωτεϊνών και γλυκερόλης σε γλυκόζη, δηλαδή
γλυκονεογένεση.
 Παραγωγή και αποθήκευση γλυκογόνου από γλυκόζη και γλυκόζης από γλυκογόνο.
 Παραγωγή και μεταβολισμός πρωτεϊνών.
 Σύνθεση χοληστερόλης.
 Παραγωγή λιπαρών οξέων.
 Παραγωγή παραγόντων πήξης.
 Διάσπαση αιμοσφαιρίνης.
 Μεταβολισμός φαρμακευτικών ουσιών.
 Μετατροπή αμμωνίας σε ουρία.
 Αποθήκευση σιδήρου, Β12, χαλκού και γλυκόζης με τη μορφή γλυκογόνου.
 Μετέχει στο ανοσοποιητικό σύστημα με τη σύνθεση σειράς από αντισώματα και πρωτεΐνες
που του είναι απαραίτητα.
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Χολή, χοληδόχος κύστη και χοληφόρα αγγεία
Η χολή παράγεται στο ήπαρ, με τα χοληφόρα αγγεία, μεταφέρεται στο χοληδόχο πόρο και
με αυτόν στην χοληδόχο κύστη και στο δωδεκαδάκτυλο. Η χοληδόχος κύστη χρησιμεύει για την
αποθήκευση της χολής μέχρι αυτή να χρειαστεί για την πέψη των τροφών. Μόλις εισέλθει στο
δωδεκαδάκτυλο λιπαρή τροφή η χοληδόχος κύστη συσπάται και στέλνει χολή προς το έντερο,
ταυτόχρονα διεγείρεται και η παραγωγή χολής από το ήπαρ.
Η χολή είναι απαραίτητη για την απορρόφηση των λιπών και των λιποδιαλυτών βιταμινών.
Με τη δράση των χολικών αλάτων που περιέχει τα λίπη «ξεκλειδώνουν» με μια διαδικασία που
ονομάζεται γαλακτοματοποίηση και γίνεται δυνατή η διάσπασή τους από τις λιπάσες του
παγκρέατος.

Ακόμη επειδή τα χολικά
άλατα
είναι
αλκαλικά
χρησιμεύουν
για
την
εξουδετέρωση του ιδιαίτερα
όξινου
χυμού
που
εξέρχεται από το στομάχι
προς το δωδεκαδάκτυλο,
προστατεύοντας έτσι το
λεπτό έντερο.

Ήπαρ

Χολή

Χοληδόχος
πόρος

Χοληδόχος
κύστη
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Πάγκρεας
Το πάγκρεας βρίσκεται πίσω από το στομάχι. Έχει τρία τμήματα την κεφαλή, το σώμα και
την ουρά. Γύρω από την κεφαλή του βρίσκεται το δωδεκαδάκτυλο, στο οποίο εκβάλει η εξωκρινής
μοίρα του παγκρέατος.
Έχει δύο λειτουργικές μοίρες.
α. Ενδοκρινής μοίρα:
Αποτελείται από ειδικά κύτταρα που διατάσσονται σε συσσωματώματα ή νησίδες που
ονομάζονται νησίδια του Langerhans. Στις νησίδες παράγονται:
 Ινσουλίνη από τα β κύτταρα.
 Γλουκαγόνο από τα α κύτταρα.
 Σωματοστατίνη από τα δ κύτταρα.
 Παγκρεατικά πολυπεπτίδια από τα PP κύτταρα.
Οι ουσίες της ενδοκρινούς μοίρας μεταφέρονται στην κυκλοφορία μέσω του πλούσιου
δικτύου τριχοειδών που αυτά διαθέτουν.
β. Εξωκρινής μοίρα:
Αποτελείται από εξωκρινή κύτταρα που διατάσσονται σε ομάδες που εκβάλουν σε ένα
κοινό πόρο. Όλοι οι μικρότεροι πόροι εκβάλουν στον κοινό παγκρεατικό πόρο που με τη σειρά
του εκβάλει στο δωδεκαδάκτυλο κοντά ή μαζί με το χοληδόχο πόρο, σε μια περιοχή που
ονομάζεται φύμα του Vater.
Τα εξωκρινή κύτταρα παράγουν και εκκρίνουν ανενεργές μορφές πεπτικών ενζύμων που
ενεργοποιούνται στο έντερο με την εντεροκινάση και χρησιμεύουν για την πέψη των πρωτεϊνών
και των λιπών. Τα βασικότερα από αυτά είναι η τριψίνη, η χυμοτριψίνη και η παγκρεατική λιπάση.
Ακόμη η εξωκρινής μοίρα παράγει διττανθρακικά που, όπως και τα χολικά άλατα,
χρησιμεύουν για την εξουδετέρωση του ιδιαίτερα όξινου χυμού που εξέρχεται από το στομάχι
προς το δωδεκαδάκτυλο, προστατεύοντας έτσι το λεπτό έντερο.
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Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος- Ινσουλίνη
Α. Δράση σε υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες.
Υδατάνθρακες: Αυξάνει την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα και την παραγωγή ενέργειας
από γλυκόλυση. Ταυτόχρονα προάγει την αποθήκευση της γλυκόζης με τη μορφή γλυκογόνου
στο ήπαρ και στους μυς και μειώνει τη γλυκονεογένεση, δηλαδή την παραγωγή γλυκόζης από
άλλες ουσίες, όπως γαλακτικό οξύ, στο ήπαρ.
Λιπαρά οξέα: Η ινσουλίνη προάγει την πρόσληψη των λιπιδίων από τα λιποκύτταρα και τη
σύνθεση τριγλυκεριδίων από αυτά και μειώνει την διάσπαση του λίπους προς τριγλυκερίδια και
λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εναπόθεση λίπους στους ιστούς.
Πρωτεΐνες: Μειώνει τον καταβολισμό των πρωτεϊνών σε αμινοξέα και αυξάνει την
πρόσληψη των αμινοξέων από τα κύτταρα καθώς και τη σύνθεση πρωτεϊνών.
Συνολικά, προάγει την είσοδο όλων των ενεργειακών μορίων στα κύτταρα και την
αποθήκευσή τους σε αυτά.
Β. Συστηματικές δράσεις.
Μειώνει τον μυϊκό τόνο του τοιχώματος των αρτηριών και συνεπώς μειώνει την πίεση και
βελτιώνει την κυκλοφορία.
Αυξάνει την έκκριση υδροχλωρικού οξέως από τα κύτταρα του στομάχου.
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Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος- Γλουκαγόνο
Έχει την αντίθετη δράση από αυτή της ινσουλίνης στη σύνθεση γλυκόζης. Δηλαδή μειώνει την
είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα και την παραγωγή ενέργειας από γλυκόλυση. Ταυτόχρονα προάγει
την απελευθέρωση της γλυκόζης από το γλυκογόνο στο ήπαρ και στους μυς και αυξάνει τη
γλυκονεογέννεση, δηλαδή την παραγωγή γλυκόζης από άλλες ουσίες, όπως γαλακτικό οξύ, στο ήπαρ.
Επίσης, αυξάνει τη διάσπαση των λιπών προς τριγλυκερίδια και την παραγωγή γλυκόζης από
αυτά.

Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος- Σωματοστατίνη
Η σωματοστατίνη μειώνει την έκκριση των γαστρικών ορμονών όπως:
 Γαστρίνη, η οποία αυξάνει την έκκριση γαστρικού οξέως από το κύτταρα του
στομάχου.
 Χολοκυστοκινίνη, που εκκρίνεται από τα κύτταρα του λεπτού εντέρου και αυξάνει την
έκκριση πεπτικών ενζύμων και χολής από το ήπαρ και το πάγκρεας.
 Σεκρετίνη, η οποία εκκρίνεται από τα κύτταρα του δωδεκαδακτύλου και μειώνει την
οξύτητα του χυμού που εξέρχεται από το στομάχι.
Μειώνει την ταχύτητα της κένωσης του στομάχου και τη σύσπαση του εντερικού τοιχώματος.
Καταστέλλει τη λειτουργία του παγκρέατος, με αποτέλεσμα τη μείωση της έκκρισης των ενδοκρινών
ορμονών του, δηλαδή της ινσουλίνης και του γλουκαγόνου αλλά και των εξωκρινών πεπτικών
ενζύμων του.
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Λειτουργία της πέψης
Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς νερό, σε φυσιολογική θερμοκρασία, από 3
μέχρι 5 ημέρες, και μέχρι 8 εβδομάδες χωρίς τροφή, αν και οι βλάβες που θα του
προκληθούν μπορεί να είναι ανεπανόρθωτες.
Ο ρόλος όλων των οργάνων του πεπτικού συστήματος που περιγράψαμε είναι να
επιτελούν τη διαδικασία της πέψης των τροφών, δηλαδή της πρόσληψης όλων των
υγρών και των στερεών συστατικών που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής. Αν
το γαστρεντερικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά η ζωή δεν μπορεί να διατηρηθεί.
Η τόσο σημαντική διαδικασία της πέψης ξεκινά πριν ακόμη το φαγητό μπει στο
στόμα. Μόλις ο άνθρωπος δει ή μυρίσει μια τροφή αρχίζει η παραγωγή σιέλου, και με
αυτή το πρώτο στάδιο της πέψης.
Οι τροφές περιέχουν τις απαραίτητες για το ανθρώπινο σώμα θρεπτικές και
δομικές ουσίες σε σύνθετες μορφές. Έτσι για να μπορέσουν να απορροφηθούν πρέπει
να διασπαστούν σε μικρότερα μόρια. Με τη λειτουργία της πέψης οι πρωτεΐνες
διασπώνται σε αμινοξέα, τα λίπη σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα και τα σάκχαρα σε
γλυκόζη.
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Χημική και μηχανική πέψη
Υπάρχουν δύο βασικά είδη πέψης, η
μηχανική και η χημική.
 Μηχανική πέψη. Με την δράση
της γλώσσας και των δοντιών οι
τροφές διασπώνται σε
μικρότερα τεμάχια και
σχηματίζουν τον βλωμό στο
στόμα. Με την μηχανική
επίδραση των περισταλτικών
κινήσεων του στομάχου αλλά
και του εντέρου, η διάσπαση σε
μικρότερα ακόμη τεμάχια
συνεχίζεται.
 Χημική πέψη. Με την επίδραση
όλων
των
ενζύμων
που
εκκρίνονται στον γαστρεντερικό
σωλήνα, γίνεται διάσπαση των
ουσιών που περιέχονται στις
τροφές σε βασικές ουσίες που
μπορούν να απορροφηθούν
από τον γαστρεντερικό σωλήνα.
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Πεπτικά ένζυμα
Ένζυμο

Όργανο παραγωγής

Περιοχή έκκρισης

Οξύτητα

Αμυλάση

Σιελογόνοι αδένες

Στόμα

Ουδέτερο

Παγκρεατική αμυλάση

Πάγκρεας

Δωδεκαδάκτυλο

Βασικό

Μαλτάση

Λεπτό έντερο

Λεπτό έντερο

Βασικό

Πεψίνη

Γαστρικοί αδένες

Στομάχι

Όξινο

Τρυψίνη

Πάγκρεας

Δωδεκαδάκτυλο

Βασικό

Πεπτιδάσες

Λεπτό έντερο

Λεπτό έντερο

Βασικό

Πέψη λιπών

Λιπάση

Πάγκρεας

Δωδεκαδάκτυλο

Βασικό

Πέψη νουκλεϊκών οξέων

Νουκλεάση

Πάγκρεας

Δωδεκαδάκτυλο

Βασικό

Νουκλεοσιδάσες

Πάγκρεας

Δωδεκαδάκτυλο

Βασικό

Πέψη υδατανθράκων

Πέψη πρωτεϊνών
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Πέψη και απορρόφηση πρωτεϊνών
Τα αμινοξέα είναι τα βασικά δομικά συστατικά όλων των κυττάρων του σώματος. Καθώς
τα κύτταρα πεθαίνουν, συνεχώς το σώμα χρειάζεται αμινοξέα για να τα αντικαταστήσει.
Η πέψη των πρωτεϊνών ξεκινά στο στομάχι. Εκεί υπό την επίδραση του όξινου
περιβάλλοντος και του ενζύμου πεψίνη οι πρωτεΐνες ξεκινούν να διασπώνται σε αμινοξέα
(εικόνα σελ. 15). Η πέψη τους συνεχίζει στο δωδεκαδάκτυλο, όπου εκκρίνονται από το
πάγκρεας τα ένζυμα τρυψίνη και χυμοτριψίνη και ολοκληρώνεται από τις πεπτιδάσες που
παράγονται από το λεπτό έντερο.
Τα
αμινοξέα
που
προέρχονται
από
τις
πρωτεΐνες περνούν από τον
εντερικό βλεννογόνο και
εισέρχονται στην κυκλοφορία
μέσω
του
πλούσιου
αγγειακού
δικτύου
του
υποβλεννογόνιου εντερικού
χιτώνα. Έτσι, μεταφέρονται
σε ολόκληρο το σώμα και
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση
των
πρωτεϊνών
των
κυττάρων του.

Λεπτό έντερο

Πάγκρεας

Εντερικές
λάχνες

χυλός

Προς
όργανα
σώματος
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Απαραίτητα αμινοξέα
Απαραίτητα αμινοξέα είναι αυτά που το σώμα
δεν μπορεί να συνθέσει, αλλά είναι αναγκασμένο να τα
προσλάβει από τις τροφές και συνεπώς πρέπει να
υπάρχουν στην καθημερινή δίαιτα. Οι καθημερινές
ανάγκες σε απαραίτητα αμινοξέα είναι μεγαλύτερε
10% με 20% στα μικρά παιδιά και μέχρι και 150%
στον πρώτο χρόνο της ζωής.
Πλήρεις ονομάζονται οι πρωτεΐνες που
περιέχουν όλα τα απαραίτητα για το ανθρώπινο σώμα
αμινοξέα σε επαρκή ποσότητα και σε ισορροπία. Οι
ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες είναι πλήρεις. Σχεδόν
πλήρεις πρωτεΐνες υπάρχουν σε μερικά φυτά όπως
κάνναβις, αμάρανθος, κουινόα. Η σόγια έχει μικρή
περιεκτικότητα σε μεθιονίνη και κυστεΐνη.

Απαραίτητα

Μη απαραίτητα

Ισολευκίνη

Αλανίνη

Λευκίνη

Αργινίνη

Λυσίνη

Ασπαρτικό οξύ

Μεθιονίνη

Κυστεΐνη

Φαινυλαλανίνη

Γλουταμικό οξύ

Θρεονίνη

Γλουταμίνη

Τρυπτοφάνη

Γλυκίνη

Βαλίνη

Προλίνη

Ιστιδίνη

Σερίνη

Τυροσίνη

Ασπαραγίνη

Πρωτεΐνες
Αμινοξέα
τροφών

Κατασκευή αμινοξέων

Μη απαραίτητα

Απαραίτητα

Πρώτες ύλες για τη
σύνθεση αμινοξέων

Πέψη και απορρόφηση λιπών
Τα λίπη των τροφών αποτελούνται κατά μεγάλο ποσοστό από τριγλυκερίδια. Ακόμη,
περιέχουν φωσφολιπίδια, στερόλες, όπως η χοληστερόλη, και λιποδιαλυτές βιταμίνες.
Για να μπορέσουν να απορροφηθούν τα τριγλυκερίδια πρέπει:
 Τα μεγάλα συσσωματώματα τριγλυκεριδίων των τροφών, που είναι αδιάλυτα σε
υδρόφιλο περιβάλλον, πρέπει να διαχωριστούν Αυτό γίνεται στο δωδεκαδάκτυλο,
με τη βοήθεια των χολικών αλάτων, και η διαδικασία ονομάζεται
γαλακτοματοποίηση.
 Στη συνέχεια, με την δράση της παγκρεατικής λιπάσης, κάθε τριγλυκερίδιο
διασπάται σε ένα μόριο γλυκερόλης και σε τρία μόρια λιπαρών οξέων.
Με τη βοήθεια των χολικών αλάτων γίνεται γαλακτοματοποίηση και των υπόλοιπων
λιπαρών που περιέχονται στις τροφές και έτσι καθίσταται δυνατή η απορρόφησή τους από το
λεπτό έντερο.
Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες Α,D,E και Κ απορροφώνται αποκλειστικά από το τοίχωμα του
ειλεού. Στην ίδια περιοχή γίνεται και επαναπρόσληψη των χολικών αλάτων.
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Απορρόφηση λιπαρών οξέων
Τα προϊόντα της διάσπασης των λιπαρών οξέων εισέρχονται εύκολα στο εντερικό κύτταρο,
με διάχυση και μέσω ειδικών μεταφορέων.
Η είσοδός τους, όμως, στην κυκλοφορία γίνεται με ένα μηχανισμό εντελώς διαφορετικό
από τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες. Μόλις μπουν στο εντερικό κύτταρο ξαναενώνονται και
σχηματίζουν τριγλυκερίδια. Τα τριγλυκερίδια πακετάρονται μαζί με τα υπόλοιπα μόρια λιπών,
όπως χοληστερόλη και λιποπρωτείνες σε μικροσφαιρίδια που ονομάζονται χυλόμικρα. Η
διαδικασία αυτή γίνεται κατά κύριο λόγο σε ένα σχηματισμό του εντερικού κυττάρου που
ονομάζεται όργανο Golgi. Τα χυλόμικρα εξέρχονται από το όργανο Golgi περικυκλωμένα από ένα
κομμάτι πρωτεϊνικής μεμβράνης και μεταφέρονται στην κυτταρική μεμβράνη από όπου
απελευθερώνονται στον εξωκυττάριο χώρο χωρίς τη μεμβράνη τους.
Τα χυλόμικρα δεν εισέρχονται στην κυκλοφορία από το αρτηριοφλεβικό δίκτυο του εντέρου.
Αντίθετα, εισέρχονται στο λεμφικό σύστημα και μέσω αυτού μεταφέρονται στην συστηματική
κυκλοφορία. Μόλις έλθουν σε επαφή με το αίμα διασπώνται και απελευθερώνουν τα μόρια των
λιπών που περιέχουν, τα οποία με το αίμα μεταφέρονται σε όλα τα όργανα για να
χρησιμοποιηθούν.
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Χοληφόρο
σύστημα

Πάγκρεας

Εντερικό κύτταρο
Προς
όργανα
σώματος

Γλυκερόλη

Λιπαρά οξέα

Χολή

Σωματίδια
Golgi

Τριγλυκερίδιο

Χυλόμικρο

Λεμφικό
σύστημα
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Απαραίτητα λιπαρά οξέα
Όπως συμβαίνει και με τα αμινοξέα υπάρχουν λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα, δηλαδή
το σώμα αδυνατεί να τα συνθέσει. Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα χωρίζονται σε δύο ομάδες στα Ω3
και στα Ω6 λιπαρά οξέα. Τα πιο αντιπροσωπευτικά Ω6 λιπαρά οξέα είναι το Λινελαϊκό (ή Λινολεϊκό)
και το Αραχιδονικό οξύ. Και τα πιο χαρακτηρηστικά Ω3 είναι το α- Λινολενικό οξύ και τα Ενοϊκά
οξέα 20:5 και 22:6.
Τα Ω6 λιπαρά οξέα υπάρχουν σε φυτικά έλαια, όπως το καλαμποκέλαιο και το ηλιέλαιο, και
είναι απαραίτητα για τη σύνθεση του Αραχιδονικού οξέως. Το Αραχιδονικό οξύ είναι βασικό
συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών και είτε συντίθεται από το Λινελαϊκό ή προσλαμβάνεται από
ζωικές τροφές όπως κρέας, αυγά και γαλακτοκομικά. Τα Ω3 λιπαρά οξέα υπάρχουν σε έλαια όπως
το σογιέλαιο, το καμβέλαιο και το λινέλαιο, καθώς και στα ψάρια, ιδιαίτερα στο σολωμό, τις
σαρδέλες και τον ξιφία, καθώς και στα καρύδια. Είναι ουσίες απαραίτητες για τη φυσιολογική
λειτουργία των
οφθαλμών και του εγκεφάλου. Ακόμη, έχουν αντιοξειδωτική δράση και
λειτουργούν σαν φυσικά κατασταλτικά της φλεγμονής προστατεύοντας το ενδοθήλιο των αγγείων
από τραυματισμό και τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών. Η ιδανική αναλογία Ω6 και Ω3
λιπαρών οξέων στη διατροφή είναι 1:1 έως 4:1.
Ένα μίγμα από περίπου 28 ισομερή του Λινελαϊκού (ή Λινολεϊκού) οξέως, που ονομάζεται
Συζευγμένο Λινελαϊκό (ή Λινολεϊκό) Οξύ (CLA) είναι ίσως το πιο σημαντικό από τα «καλά» λιπαρά
οξέα. Έχει βρεθεί σε ποσότητα περίπου 3.4 γραμμαρίων την ημέρα ότι:
 Περιορίζει την ανάπτυξη των καρκινικών και των προκαρκινικών κυττάρων.
 Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα.
 Μειώνει την αθηροσκλήρωση και συνεπώς τις καρδιακές παθήσεις, γιατί μειώνει τα
επίπεδα της «κακής» και της ολικής χοληστερόλης, καθώς και των τριγλυκεριδίων.
 Μειώνει το ποσοστό λίπους στο ανθρώπινο σώμα .
 Έχει αντιοξειδωτική δράση.
Πηγές του CLA είναι το κρέας και τα γαλακτοκομικά, ιδιαίτερα τα πλήρη και όχι τόσο αυτά
με χαμηλά λιπαρά.
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Πέψη και απορρόφηση υδατανθράκων
Η πέψη των υδατανθράκων ξεκινά από το στόμα με την αμυλάση του σάλιου. Το πιο
σημαντικό, όμως, ένζυμο είναι η παγκρεατική αμυλάση με την οποία συνεχίζεται η πέψη των
υδατανθράκων στο λεπτό έντερο. Με την επίδραση των ενζύμων αυτών οι υδατανθράκες
διασπόώνται στον αυλό του λεπτού εντέρου σε δισακχαρίτες, δηλαδή μαλτόζη, λακτόζη και
σουκρόζη. Ακολουθεί η διάσπαση των δισακχαριτών σε μονοσακχαρίτες από ένζυμα που
παράγονται στον βλεννογόνο του λεπτού εντέρου με αποτέλεσμα την δημιουργία
μονοσακχαριτών, δηλαδή γλυκόζης, γαλακτόζης και φρουκτόζης. Τα ένζυμα που διασπούν τους
δισακχαρίτες και οι μονοσακχαρίτες που παράγονται είναι:

Ένζυμο

Δισακχαρίτης

Μονοσακχαρίτες

Μαλτάση

Μαλτόζη

Γλυκόζη

Γλυκόζη

Λακτάση

Γαλακτόζη

Γλυκόζη

Λακτόζη

Σουκράση

Σουκρόζη

Γλυκόζη

Φρουκτόζη

Οι μονοσακχαρίτες που προέρχονται από τους υδατάνθρακες περνούν από τον εντερικό
βλεννογόνο και εισέρχονται στην κυκλοφορία μέσω του πλούσιου αγγειακού δικτύου του
υποβλεννογόνιου εντερικού χιτώνα. Έτσι, μεταφέρονται σε ολόκληρο το σώμα και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας ή να αποθηκευθούν για μελλοντική χρήση.
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Πάγκρεας

Εντερικές
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Λεπτό έντερο

χυλός

Προς
όργανα
σώματος

Γλυκόζη

Λακτόζη

Φρουκτόζη

Μαλτόζη

Γαλακόζη

Σουκρόζη

Παγκρεατική
Αμυλάση

60

Βιβλιογραφία













The British Dietetic Association, Food facts section: www.bda.uk.com/foodfacts/071008probiotics.pdf
Howlett J (2008) Functional Foods - From Science to Health and Claims. ILSI EUROPE Concise
Monograph Series.
Jean Hopkins, Charles William McLaughlin, Susan Johnson, Maryanna Quon Warner, David
LaHart, Jill D. Wright. Human Biology and Health. Prentice Hall. ISBN 0-13-981176-1.
Nelson RJ. 2005. Introduction to Behavioral Endocrinology. Sinauer Associates: Massachusetts. p
57.
Bruce M. Carlson (2004). Human Embryology and Developmental Biology (3rd ed.). Saint Louis:
Mosby. ISBN 0-323-03649-X.
Colorado State University > Gastrointestinal Transit: How Long Does It Take? Last updated on
May 27, 2006. Author: R. Bowen.
Richard Coico, Geoffrey Sunshine, Eli Benjamini (2003). Immunology: a short course. New York:
Wiley-Liss. ISBN 0-471-22689-0.
Abraham L. Kierszenbaum (2002). Histology and cell biology: an introduction to pathology. St.
Louis: Mosby. ISBN 0-323-01639-1.
Άγιος Ι: Περιγραφική και Εφαρμοσμένη Ανατομική, τόμος Β΄Εκδόσεις University Press. 1997
Standring: Gray’s Anatomy: 39th Edition, Dec 2004
Sobotta: Άτλας Ανατομικής του Ανθρώπου: 1η Ελλην. Έκδοση, Β΄τόμος, Εκδόσεις Παριζιάνος
1978

61
















http://health.howstuffworks.com/live-without-food-and-water2.htm
http://health.howstuffworks.com/live-without-food-and-water1.htm
McMurry J: "Οργανική Χημεία, τόμος ΙΙ. Βιομόρια: λιπίδια", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
Ηράκλειο, σ. 1345-1369.
McMurry J: "Οργανική Χημεία, τόμος ΙΙ. Βιομόρια: λιπίδια. Χοληστερόλη και καρδιακές παθήσεις",
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, σ. 1371-1372.
Δημόπουλος ΚΑ, Αντωνοπούλου Σ: "Βασική Βιοχημεία", Αθήνα 2000, σ.187. (β) Δημόπουλος ΚΑ,
Ανδρικόπουλος ΝΚ: "Διατροφή", Εκδ. Α. Μπιστικέας, Αθήνα, 1996: Παραδόσεις Διατροφής στο
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κεφάλαιο: "Ρόλος των Λιπαρών Υλών στη Διατροφή»
Lipworth L, Martinez ME, Angell J, Hsieh CC, Trichopoulos D: "Olive oil and human cancer: An
assessment of evidence", Prev. Med. 1997, 26:181-190.
Allport S: "The Queen of Fats: Why omega-3s were removed from western diet and what we can
do to replace them", University of California Press, Los Angeles, CA, 2006.
Medlook (20/3/2002): "Μουρουνέλαιο: Ευεργετικές δράσεις για τις αρθρώσεις".
Bang HO, Dyerberg J: "Lipid metabolism and ischemic heart disease in Greenland Eskimos", in:
Draper H, ed. "Advances in Nutrition Research", Plenum Press, New York, 1980: 1-22.
Wikipedia: Omega-6 fatty acids (http://en.wilipedia.org/wiki/Omega-6_fatty acid)
University of Maryland Medical Center: "Omega-3 fatty acids" και ""Omega-6 fatty acids“
Hu FB, Bronner L, Willett WC, et al.: "Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of coronary
heart disease in women", JAMA 287:1815-1821, 2002 [PubMed].

62
















Kang J: "Balance of Omega-6/Omega-3 essential fatty acids is important for health", In:
Simopoulos AD, ed. "Nutrition and Fitness: Mental Health, Aging, and the Implementation of a
Healthy Diet and Physical Activity Lifestyle", Karger, 2005, pp. 93-102.
Breslow JL: "n-3 fatty acids and cardiovascular disease", Am. J. Clin. Nutr. 83 (Suppl. 6): 1477S1482S, 2006 [PubMed].
Schwalfenberg G: "Omega-3 fatty acids: beneficial role in cardiovascular health", Can. Fam.
Physician 52:734-740, 2006 [PubMed].
Kapoor R, Huang YS: "Gamma linoleic acid: an antiinflammatory omega-6 fatty acid", Curr.
Pharm. Biotechnolo. 7:531-534, 2006 [PubMed].
Center for Food Safety and Applied Nutrition, US Food and Drug Administration, Seafood
Information and Resources (http://www.cfsan.fda.gov/seafood1.html (accessed January 2007).
Mozaffarian D, Rimm EB: "Fish intake, contaminants, and human health. Evaluating the risks and
the benefits", JAMA 296:1885-1899, 2006 [PubMed].
Wolk A, Larsson SC, Johansson J-E, Ekman P: "Long-term fatty fish consumption and renal cell
carcinoma incidence in women", JAMA 206:1371-1376, 2006 [PubMed].
Hooper L, Thomson RL, Harrison RA, et al.: "Risks and benefits of omega-3 fats for mortality,
cardiovascular disease, and cancer: Systematic review", Br. Med. J. 332:752-760, 2006
[PubMed].
Simopoulos AP: "Evolutionary aspects of diet, the omega-6/omega-3 ratio and genetic variation:
nutritional implications for chronic diseases", Biomed. Pharmacother. 60:502-507, 2006 [PubMed].
Siddiqui RA, Harvey KA, Zaloga GP, Stillwell W: "Modulation of lipid rafts by omega-3 fatty acids
in inflammation and cancer: implications for use of lipids during nutrition support", Nutr. Clin. Pract.
22:74-88, 2007 [PubMed].

63
















Panayiotou A, Samartzis D, Nomikos Tz, Fragopoulou E, Karantonis HC, Demopoulos CA,
Zabetakis I: "Lipid fractions with aggregatory and antiaggregatory activity toward platelets in fresh
and fried cod (Gadus morhua): Correlation with platelet-activating factor and atherogenesis", J
Agric Food Chem 48:6372-6378, 2000 [PubMed].
Nomikos T, Karantonis HC, Skarvelis C, Demopoulos CA, Zabetakis I: "Antiatherogenic properties
of lipid fractions of raw and fried fish", Food Chem 96:29-35, 2006.
Nasopoulou C, Nomikos T, Demopoulos CA, Zabetakis I: "Comparison of antiatherogenic
properties of lipids obtained from wild and cultured sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead
sea bream (Sparus aurata)", Food Chem 100:560-567 2006.
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_omegaFA.htm
Gerster H (1998). "Can adults adequately convert alpha-linolenic acid (18:3n-3) to
eicosapentaenoic acid (20:5n-3) and docosahexaenoic acid (22:6n-3)?". Int. J. Vitam. Nutr. Res.
68 (3): 159–173. PMID 9637947.
Brenna JT (March 2002). "Efficiency of conversion of alpha-linolenic acid to long chain n-3 fatty
acids in man.". Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 5 (2): 127–132. doi:10.1097/00075197200203000-00002. PMID 11844977.
Burdge GC, Calder PC (September 2005). "Conversion of alpha-linolenic acid to longer-chain
polyunsaturated fatty acids in human adults.". Reprod. Nutr. Dev. 45 (5): 581–597.
doi:10.1051/rnd:2005047. PMID 16188209.
Holman RT (February 1998). "The slow discovery of the importance of omega 3 essential fatty
acids in human health". J. Nutr. 128 (2 Suppl): 427S–433S. PMID 9478042.
United States Food and Drug Administration (September 8, 2004). "FDA announces qualified
health claims for omega-3 fatty acids". Press release. Retrieved 2006-07-10.

64














•

Canadian Food Inspection Agency. Summary Table of Biological Role Claims Table 8-2.
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch8e.shtml
Lands, William E.M. (1 May 1992). "Biochemistry and physiology of n–3 fatty acids". FASEB
Journal (Federation of American Societies for Experimental Biology) 6 (8): 2530–2536. PMID
1592205. Retrieved 2008-03-21.
Shearer GC, Harris WS, Pedersen TL, Newman JW. (August 2009) Detection of omega-3
oxylipins in human plasma and response to treatment with omega-3 acid ethyl esters. J Lipid Res.
Full Free text
von Schacky C. (March 2003). "The role of omega-3 fatty acids in cardiovascular disease.". Curr.
Atheroscler. Rep. 5 (2): 139–45. doi:10.1007/s11883-003-0086-y. PMID 12573200.
Morris, Martha C.; Sacks, Frank; Rosner, Bernard (1993). "Does fish oil lower blood pressure? A
meta-analysis of controlled trials". Circulation 88 (2): 523–533. PMID 8339414.
Mori, Trevor A.; Bao, Danny Q.; Burke, Valerie; Puddey, Ian B.; Beilin, Lawrence J. (1993).
"Docosahexaenoic acid but not eicosapentaenoic acid lowers ambulatory blood pressure and
heart rate in humans". Hypertension 34 (2): 253–260. PMID 10454450.
Harris, William S. (1997). "n−3 fatty acids and serum lipoproteins: human studies". Am J Clin Nutr
65 (5 Sup.): 1645S–1654S. PMID 9129504.
Sanders, T.A.B.; Oakley, F.R.; Miller, G.J.; Mitropoulos, K.A.; Crook, D.; Oliver, M.F. (1997).
"Influence of n−6 versus n−3 polyunsaturated fatty acids in diets low in saturated fatty acids on
plasma lipoproteins and hemostatic factors". Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology
17 (12): 3449–3460. PMID 9437192.
Roche, H.M.; Gibney, M.J. (1996). "Postprandial triacylglycerolaemia: the effect of low-fat dietary
treatment with and without fish oil supplementation". Eur J Clin Nutr. 50 (9): 617–624. PMID
8880041.

65













Davidson MH, Stein EA, Bays HE, Maki KC, Doyle RT, Shalwitz RA, Ballantyne CM, Ginsberg HN
(2007). "Efficacy and tolerability of adding prescription omega-3 fatty acids 4 g/d to Simvastatin 40
mg/d in hypertriglyceridemic patients: An 8-week, randomized, double-blind, placebo-controlled
study". Clin Ther. 29 (7): 1354–1367. doi:10.1016/j.clinthera.2007.07.018. PMID 17825687.
Bucher HC, Hengstler P, Schindler C, Meier G. (2002). "n−3 polyunsaturated fatty acids in
coronary heart disease: a meta-analysis of randomized controlled trials". Am J Med 112 (4): 298–
304. doi:10.1016/S0002-9343(01)01114-7. PMID 11893369.
Burr, Michael L.; Sweetham, P.M.; Fehily, Ann M. (August 1994). "Diet and reinfarction". European
Heart Journal 15 (8): 1152–1153. PMID 7988613.
Willett, Walter C.; Stampfer, M.J.; Colditz, G.A.; Speizer, F.E.; Rosner, B.A.; Hennekens, C.H.
(1993). "Intake of trans fatty acids and risk of coronary heart disease among women". The Lancet
341 (8845): 581–585. doi:10.1016/0140-6736(93)90350-P. PMID 8094827.
Stone, Neil J. (1996). "Fish consumption, fish oil, lipids, and coronary heart disease". Circulation
94 (9): 2337–2340. PMID 8901708.
Fortin PR, Lew RA, Liang MH, Wright EA, Beckett LA, Chalmers TC, Sperling RI. (1995).
"Validation of a meta-analysis: The effects of fish oil in rheumatoid arthritis". J Clin Epidemiol 48
(11): 1379–1390. doi:10.1016/0895-4356(95)00028-3. PMID 7490601.
Kremer, Joel M.; Bigauoette, J.; Michalek, A.V.; Timchalk, M.A.; Lininger, L.; Rynes, R.I.; Huyck,
C.; Zieminski, J.; Bartholomew, L.E. (1985). "Effects of manipulation of dietary fatty acids on
clinical manifestations of rheumatoid arthritis.". The Lancet (Elsevier) 1 (8422): 184–187.
doi:10.1016/S0140-6736(85)92024-0. PMID 2857265.

66













Christensen, Jeppe H.; Gustenhoff, Peter; Ejlersen, Ejler; Jessen, Torben; Korup, Eva;
Rasmussen, Klaus; Dyerberg, Jørn; Schmidt, Erik B. (January 1995). "n−3 fatty acids and
ventricular extrasystoles in patients with ventricular tachyarrhythmias". Nutrition Research 15 (1):
1–8. doi:10.1016/0271-5317(95)91647-U.
Christensen, Jeppe H.; Gustenhoff, Peter; Korup, Eva; Aarøe, Jens; Toft, Egon; Møller, Torn;
Rasmussen, Klaus; Dyerberg, Jørn; Schmidt, Erik B. (1996-03-16). "Effect of fish oil on heart rate
variability in survivors of myocardial infarction: a double blind randomised controlled trial.". BMJ
312 (7032): 677–678. PMID 8597736. PMC 2350515.
Pignier, C.; Revenaz, C.; Rauly-Lestienne, I.; Cussac, D.; Delhon, A.; Gardette, J.; Le Grand, B.
(2007). "Direct protective effects of poly-unsaturated fatty acids, DHA and EPA, against activation
of cardiac late sodium current". Basic Research in Cardiology (Steinkopff Verlag) 102 (6): 553–
564. doi:10.1007/s00395-007-0676-x. PMID 17891522.
Su, Kuan-Pin; Huang, Shih-Yi; Chiub, Chih-Chiang; Shenc, Winston W. (2003). "Omega-3 fatty
acids in major depressive disorder: A preliminary double-blind, placebo-controlled trial". Eur
Neuropsychopharmacol 13 (4): 267–271. doi:10.1016/S0924-977X(03)00032-4. PMID 12888186.
Naliwaiko, K.; Araújo, R.L.; da Fonseca, R.V.; Castilho, J.C.; Andreatini, R.; Bellissimo, M.I.;
Oliveira, B.H.; Martins, E.F.; Curi, R.; Fernandes, L.C.; Ferraz, A.C. (April 2004). "Effects of fish oil
on the central nervous system: a new potential antidepressant?". Nutritional Neuroscience
(Maney) 7 (2): 91–99. doi:10.1080/10284150410001704525. PMID 15279495.
Green, Pnina; Hermesh, Haggai; Monselisec, Assaf; Maromb, Sofi; Presburgerb, Gadi; Weizman,
Abraham (2006). "Red cell membrane omega-3 fatty acids are decreased in nondepressed
patients with social anxiety disorder". Eur Neuropsychopharmacol 16 (2): 107–113.
doi:10.1016/j.euroneuro.2005.07.005. PMID 16243493.

67
















Yehuda S., Rabinovitz S., Mostofsky D.I. (2005). "Mixture of essential fatty acids lowers test
anxiety". Nutritional Neuroscience 8 (4): 265–267. doi:10.1080/10284150500445795. PMID
16491653.
Nemets, Boris; Stahl, Ziva; Belmaker, R.H. (2002). "Addition of omega-3 fatty acid to maintenance
medication treatment for recurrent unipolar depressive disorder". Am J Psychiatry 159 (3): 477–
479. doi:10.1176/appi.ajp.159.3.477. PMID 11870016.
Caryn Rabin, Roni (October 26, 2009). "Regimens: Omega-3 Fats Fail to Lift Depression in Heart
Patients". The New York Times.
Keli, S.O.; Feskens, E.J.; Kromhout, D. (1994). "Fish consumption and risk of stroke: The Zutphen
Study". Stroke 25 (2): 328–332. PMID 8303739.
Gillum, R.F.; Mussolino, M.E.; Madans, J.H. (1996). "The relationship between fish consumption
and stroke incidence: The NHANES I Epidemiologic Follow-up Study (National Health and
Nutrition
Examination
Survey)".
Arch
Intern
Med
156
(5):
537–542.
doi:10.1001/archinte.156.5.537. PMID 8604960.
Iso, H.; Rexrode, K.M.; Stampfer, M.J.; Manson, J.E.; Colditz, G.A.; Speizer, F.E.; Hennekens,
C.H.; Willett, W.C. (2001). "Intake of fish and omega-3 fatty acids and risk of stroke in women".
JAMA 285 (3): 304–312. doi:10.1001/jama.285.3.304. PMID 11176840.
Wang, C; Harris, WS; Chung, M; Lichtenstein, AH; Balk, EM; Kupelnick, B; Jordan, HS; Lau, J
(2006). "N-3 Fatty acids from fish or fish-oil supplements, but not alpha-linolenic acid, benefit
cardiovascular disease outcomes in primary- and secondary-prevention studies: a systematic
review". The American journal of clinical nutrition 84 (1): 5–17. PMID 16825676. edit
Augustsson, Katarina; et al. (2003). "A prospective study of intake of fish and marine fatty acids
and prostate cancer". Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 12 (1): 64–67. PMID
12540506.
68
















De Deckere, E.A. (1999). "Possible beneficial effect of fish and fish n−3 polyunsaturated fatty
acids in breast and colorectal cancer". Eur J Cancer Prev 8 (3): 213–221. doi:10.1097/00008469199906000-00009. PMID 10443950.
Caygill, C.P.; Hill, M.J. (1995). "Fish, n−3 fatty acids and human colorectal and breast cancer
mortality". Eur J Cancer Prev 4 (4): 329–332. doi:10.1097/00008469-199508000-00008. PMID
7549825.
Yong Q. Chen, et al. (2007). "Modulation of prostate cancer genetic risk by omega-3 and omega-6
fatty acids". J Clin Invest 117 (7): 1866–75. doi:10.1172/JCI31494. PMID 1890998. Retrieved
2008-11-30.
Pala V, et al. (2001). "Erythrocyte Membrane Fatty Acids and Subsequent Breast Cancer: a
Prospective Italian Study". JNCL 93 (14): 1088. doi:10.1093/jnci/93.14.1088. PMID 11459870.
Retrieved 2008-11-30.
MacLean, Catherine H. et al. (2006). "Effects of n−3 Fatty Acids on Cancer Risk". JAMA 295 (4):
403–415. doi:10.1001/jama.295.4.403. PMID 16434631. Retrieved 2006-07-07.
Lee Hooper et al. (2006). "Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular
disease,
and
cancer:
systematic
review".
BMJ
332
(7544):
752–760.
doi:10.1136/bmj.38755.366331.2F. PMID 16565093. PMC 1420708. Retrieved 2006-07-07.
Colomer R, Moreno-Nogueira JM, García-Luna PP, et al. (May 2007). "N-3 fatty acids, cancer and
cachexia: a systematic review of the literature". Br. J. Nutr. 97 (5): 823–31.
doi:10.1017/S000711450765795X. PMID 17408522.
Ryan AM, Reynolds JV, Healy L, et al. (2009). "Enteral nutrition enriched with eicosapentaenoic
acid (EPA) preserves lean body mass following esophageal cancer surgery: results of a doubleblinded
randomized
controlled
trial".
Ann.
Surg.
249
(3):
355–63.
doi:10.1097/SLA.0b013e31819a4789. PMID 19247018.

69














"Dietary supplementation with n−3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial
infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial.". Lancet 354 (9177): 447–455. 1999.
doi:10.1016/S0140-6736(99)07072-5. PMID 10465168.
Marchioli R.; Barzi, F; Bomba, E; Chieffo, C; Di Gregorio, D; Di Mascio, R; Franzosi, MG; Geraci,
E et al. (2002). "Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after
myocardial infarction: time-course analysis of the results of the GISSI-Prevenzione.". Circulation
105 (16): 1897–1903. doi:10.1161/01.CIR.0000014682.14181.F2. PMID 11997274.
Α Β Trivedi, Bijal (2006-09-23). "The good, the fad, and the unhealthy". New Scientist: pp. 42–49.
Wang, C; Harris WS, Chung M, Lichtenstein AH, Balk EM, Kupelnick B, Jordan HS, Lau J (July
2006). "n−3 Fatty acids from fish or fish-oil supplements, but not alpha-linolenic acid, benefit
cardiovascular disease outcomes in primary- and secondary-prevention studies: a systematic
review". Am J Clin Nutr 84 (1): 5–17. PMID 16825676.
Mozaffarian, Dariush; Rimm, Eric B. (October 2006). "Fish intake, contaminants, and human
health: evaluating the risks and the benefits". JAMA 296 (15): 1885–1899.
doi:10.1001/jama.296.15.1885. PMID 17047219.
Mita, T; Watada H, Ogihara T, Nomiyama T, Ogawa O, Kinoshita J, Shimizu T, Hirose T, Tanaka Y,
Kawamori R (2007). "Eicosapentaenoic acid reduces the progression of carotid intima-media
thickness in patients with type 2 diabetes". Atherosclerosis 191 (1): 162–167.
doi:10.1016/j.atherosclerosis.2006.03.005. PMID 16616147.
McKenney, James M.; Sica, Domenic (2007). "Prescription omega-3 fatty acids for the treatment
of hypertriglyceridemia". Am J Health-Sys Pharm 64 (6): 595–605. doi:10.2146/ajhp060164. PMID
17353568.

70















Yokoyama, M; Origasa H, Matsuzaki M, Matsuzawa Y, Saito Y, Ishikawa Y, Oikawa S, Sasaki J,
Hishida H, Itakura H, Kita T, Kitabatake A, Nakaya N, Sakata T, Shimada K, Shirato K (March
2007). "Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic
patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis". Lancet 369 (9567): 1090–
1098. doi:10.1016/S0140-6736(07)60527-3. PMID 17398308.
Zambón, D.; Sabaté, J.; Muñoz, S.; Campero, B.; Casals, E.; Merlos, M.; Laguna, J.C.; Ros, E.
(2000). "Substituting walnuts for monounsaturated fat improves the serum lipid profile of
hypercholesterolemic men and women: A randomized crossover trial". Annals of Internal Medicine
132 (7): 538–546. PMID 10744590.
Garrido-Sánchez, L.; García-Fuentes, E.; Rojo-Martínez, G.; Cardona, F.; Soriguer, F.; Tinahones,
F.J. (February 2008). "Inverse relation between levels of anti-oxidized-LDL antibodies and
eicosapentanoic acid (EPA)". Br J Nut 22 (3): 1–5. doi:10.1017/S0007114508921723. PMID
18252023.
Damsgaard, Camilla T.; Lauritzen, Lotte; Kjær, Tanja M.R.; Holm, Puk M.I.; Fruekilde, Maj-Britt;
Michaelsen, Kim F.; Frøkiær, Hanne (2007). "Fish oil supplementation modulates immune function
in healthy infants". J Nutr 137 (4): 1031–1036. PMID 17374672.
Amminger GP, Schäfer M, Papageorgiou K, et al. (Jan 2010)Long-Chain -3 Fatty Acids for
Indicated Prevention of Psychotic Disorders: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Arch Gen
Psychiatry. 2010;67(2):146-154. Full Free Text
Taepavarapruk P, Song C. (Dec 2009) "Reductions of acetylcholine release and nerve growth
factor expression are correlated with memory impairment induced by interleukin-1beta
administrations: effects of omega-3 fatty acid EPA treatment." J Neurochem. Free Full Text
Mischoulon D, Papakostas GI, Dording CM, et al. (Dec 2009) "A double-blind, randomized
controlled trial of ethyl-eicosapentaenoate for major depressive disorder." Journal of Clinical
Psychiatry. http://www.biovita.fi/suomi/pdf/Mischoulon_2009.pdf Free Full Text]
71













Α Β Green, KN; Martinez-Coria H, Khashwji H, Hall EB, Yurko-Mauro KA, Ellis L, LaFerla FM
(2007). "Dietary docosahexaenoic acid and docosapentaenoic acid ameliorate amyloid-β and tau
pathology via a mechanism involving presenilin 1 levels". J Neuroscience 27 (16): 4385–4395.
doi:10.1523/JNEUROSCI.0055-07.2007. PMID 17442823.
Α Β Sinn, Natalie; Bryan, Janet (April 2007). "Effect of supplementation with polyunsaturated fatty
acids and micronutrients on learning and behavior problems associated with child ADHD". J Dev
Behav Pediatrics 28 (2): 82–91. doi:10.1097/01.DBP.0000267558.88457.a5. PMID 17435458.
Duk-Hee; Lee, In-Kyu; Jin, Soo-Hee; Steffes, Michael; Jacobs, David R. (March 2007).
"Association between serum concentrations of persistent organic pollutants and insulin resistance
among nondiabetic adults: results from the National Health and Nutrition Examination Survey
1999–2002". Diabetes Care 30 (3): 622–628. doi:10.2337/dc06-2190. PMID 17327331.
Van de Rest, O.; Geleijnse, J. M.; Kok, F.J.; van Staveren, W.A.; Dullemeijer, C.; OldeRikkert,
M.G.M.; Beekman, A. T.F.; de Groot, C. P.G.M. (August 2008). "Effect of fish oil on cognitive
performance
in
older
subjects".
Neurology
71
(6):
430–438.
doi:10.1212/01.wnl.0000324268.45138.86. PMID 18678826.
Kris-Etherton, P.; Eckel, R.H.; Howard, B.V.; St Jeor, S.; Bazzarre, T.L. (April 2001). "AHA Science
Advisory: Lyon Diet Heart Study. Benefits of a Mediterranean-style, National Cholesterol
Education Program/American Heart Association Step I dietary pattern on cardiovascular disease".
Circulation 103 (13): 1823–1825. PMID 11282918.
Bousquet, M.; Saint-Pierre, M.; Julien, C.; Salem, N.; Cicchetti, F.; Calon, F. (April 2008).
"Beneficial effects of dietary omega-3 polyunsaturated fatty acid on toxin-induced neuronal
degeneration in an animal model of Parkinson's disease". Fed Am Soc Exper Bio J 22 (4): 1213–
1225. doi:10.1096/fj.07-9677com. PMID 18032633.

72















Lands, William E.M. (April 2003). "Diets could prevent many diseases". Lipids 38 (4): 317–321.
doi:10.1007/s11745-003-1066-0. PMID 12848276.
Α Β Lewis, Christine J.. "Letter Regarding Dietary Supplement Health Claim for Omega-3 Fatty
Acids and Coronary Heart Disease" ([dead link]). and "Letter Regarding Dietary Supplement
Health Claim for Omega-3 Fatty Acids and Coronary Heart Disease". U. S. Food and Drug
Administration via Internet Archive. October 31, 2000. Retrieved 2009-10-30.
Kromann, N.; Green, A. (1980). "Epidemiological studies in the Upernavik district, Greenland.
Incidence of some chronic diseases 1950-1974". Acta Medica Scandinavica 208 (5): 401–406.
PMID 7457208.
a b Ornish, Dean (2006-05-02). "The Dark Side of Good Fats". Newsweek: p. 2. Retrieved 200806-14.
Gissi-Hf Investigators; Tavazzi, L; Maggioni, AP; Marchioli, R; Barlera, S; Franzosi, MG; Latini, R;
Lucci, D et al. (August 2008). "Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic
heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial". Lancet 372
(9645): 1223. doi:10.1016/S0140-6736(08)61239-8. PMID 18757090.
Levy, Susan E.; Hyman, Susan L. (2005). "Novel treatments for autistic spectrum disorders". Ment
Retard Dev Disabil Res Rev 11 (2): 131–142. doi:10.1002/mrdd.20062. PMID 15977319.
Richardson, Alexandra J. (2006). "Omega-3 fatty acids in ADHD and related neurodevelopmental
disorders". Int Rev Psychiatry 18 (2): 155–172. doi:10.1080/09540260600583031. PMID
16777670.
Green, VA; Pituch KA, Itchon J, Choi A, O'Reilly M, Sigafoos J (2006). "Internet survey of
treatments used by parents of children with autism". Res Dev Disabil 27 (1): 70–84.
doi:10.1016/j.ridd.2004.12.002. PMID 15919178.

73















Richardson, Alexandra J.; Montgomery, Paul (2005). "The Oxford-Durham study: a randomized,
controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in children with developmental
coordination disorder". Pediatrics 115 (5): 1360–1366. doi:10.1542/peds.2004–2164 (inactive
2009-04-03). PMID 15867048.
Johnson M, Ostlund S, Fransson G, Kadesjö B, Gillberg C. (2008 Apr 30). "Omega-3/Omega-6
Fatty Acids for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized Placebo-Controlled Trial in
Children and Adolescents.". J Atten Disord 12 (5): 394–401. doi:10.1177/1087054708316261.
PMID 18448859.
Bent, Stephen; Bertoglio, Kiah; Hendren, Robert L. (March 2009). "Omega-3 fatty acids for autistic
spectrum disorder: a systematic review". J Autism Dev Disord 39 (8): 1145–54.
doi:10.1007/s10803-009-0724-5. PMID 19333748.
Amminger, G. Paul; et al. (2007). "Omega-3 fatty acids supplementation in children with autism: a
double-blind randomized, placebo-controlled pilot study". Biol Psychiatry 61 (4): 551–553.
doi:10.1016/j.biopsych.2006.05.007. PMID 16920077.
Gilbert, Donald L. (2008). "Regarding 'omega-3 fatty acids supplementation in children with
autism: a double-blind randomized, placebo-controlled pilot study'". Biol Psychiatry 63 (2): e13.
doi:10.1016/j.biopsych.2007.03.028. PMID 17555722. Author reply: Amminger, G. Paul; Harrigan,
Susan
M.
(February
2008).
"Reply".
Biol
Psychiatry
63
(2):
e15.
doi:10.1016/j.biopsych.2007.04.002.
Olsen, Sjúrður Fróði; Secher, Niels Jørgen (2002-02-23). "Low consumption of seafood in early
pregnancy as a risk factor for preterm delivery: prospective cohort study". BMJ (Clinical Research
Ed.) 324 (7335): 447. doi:10.1136/bmj.324.7335.447. PMID 11859044.
Odent, Michel; Colson, Suzanne; De Reu, Paul (2002-05-25). "Consumption of seafood and
preterm delivery. Encouraging pregnant women to eat fish did not show effect". BMJ (Clinical
Research Ed.) 324 (7348): 1279. PMID 12028992.
74
















Puri, Basant K. (2006). "High-resolution magnetic resonance imaging sinc-interpolation-based
subvoxel registration and semi-automated quantitative lateral ventricular morphology employing
threshold computation and binary image creation in the study of fatty acid interventions in
schizophrenia, depression, chronic fatigue syndrome and Huntington's disease". Int Rev
Psychiatry 18 (2): 149–154. doi:10.1080/09540260600583015. PMID 16777669.
Calabrese, J.R.; Rapport, D.J.; Shelton, M.D. (1999). "Fish oils and bipolar disorder: A promising
but untested treatment". Arch Gen Psychiatry 56 (5): 413–414; discussion 415–416.
doi:10.1001/archpsyc.56.5.413. PMID 10232295.
Stoll, A.L.; et al. (1999). "Omega 3 fatty acids in bipolar disorder: A preliminary double-blind,
placebo-controlled trial". Arch Gen Psychiatry 56 (5): 407–412. doi:10.1001/archpsyc.56.5.407.
PMID 10232294.
Nemets, H.; Nemets, B.; Apter, A.; Bracha, Z.; Belmaker, R.H. (2006). "Omega-3 treatment of
childhood depression: A controlled, double-blind pilot study". Am J Psychiatry 163 (6): 1098–1100.
doi:10.1176/appi.ajp.163.6.1098. PMID 16741212.
Huan, M.; et al. (2004). "Suicide attempt and n−3 fatty acid levels in red blood cells: a case control
study in China". Biol Psychiatry 56 (7): 490–496. doi:10.1016/j.biopsych.2004.06.028. PMID
15450784.
Freeman MP, Hibbeln JR, Wisner KL, et al. (2006) Omega-3 fatty acids: evidence basis for
treatment and future research in psychiatry. J Clin Psychiatry. 2006;67(12):1954-67. Free Full Text
Lin, Pao-Yen; Kuan-Pin Su (July 2007). "A Meta-Analytic Review of Double-Blind, PlaceboControlled Trials of Antidepressant Efficacy of Omega-3 Fatty Acids". J Clin Psychiatry 68 (7):
1056–1061. doi:10.4088/JCP.v68n0712. PMID 17685742.
Mischoulon D, Papakostas GI, Dording CM, et al. "A double-blind, randomized controlled trial of
ethyl-eicosapentaenoate for major depressive disorder." J Clin Psychiatry. 2009 Aug 25. Abstract
75

















Food and Nutrition Board, Institute of Medicine of the National Academies (2005), pp.423
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine of the National Academies (2005), pp.770
"Product Review: Omega-3 Fatty Acids (EPA and DHA) from Fish/Marine Oils".
ConsumerLab.com. 2005-03-15. Retrieved 2007-08-14.
"Pollutants found in fish oil capsules". BBC News. 2002-04-06. Retrieved 2010-01-06.
Lawson, L.D.; Hughes, B.G. (1988). "Absorption of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic
acid from fish oil triacylglycerols or fish oil ethyl esters co-ingested with a high-fat meal". Biochem
Biophys Res Commun 156 (2): 960–963. doi:10.1016/S0006-291X(88)80937-9. PMID 2847723.
Beckermann, B.; Beneke, M.; Seitz, I. (1990). "Comparative bioavailability of eicosapentaenoic
acid and docasahexaenoic acid from triglycerides, free fatty acids and ethyl esters in volunteers"
(in German). Arzneimittel-Forschung 40 (6): 700–704. PMID 2144420.
Falk-Petersen, S., S.; et al. (1998). "Lipids and fatty acids in ice algae and phytoplankton from the
Marginal Ice Zone in the Barents Sea". Polar Biology 20 (1): 41–47. doi:10.1007/s003000050274.
ISSN 0722-4060.
Corsolini S; Covaci, A; Ademollo, N; Focardi, S; Schepens, P (March 2006). "Occurrence of
organochlorine pesticides (OCPs) and their enantiomeric signatures, and concentrations of
polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the Adélie penguin food web, Antarctica.". Environ.
Pollut. 140 (2): 371–382. doi:10.1016/j.envpol.2005.04.039. PMID 16183185.
Covaci A; Voorspoels, S; Vetter, W; Gelbin, A; Jorens, PG; Blust, R; Neels, H (August 2007).
"Anthropogenic and naturally occurring organobrominated compounds in fish oil dietary
supplements.". Environ. Sci. Technol. 41 (15): 5237–5244. doi:10.1021/es070239g. PMID
17822085.
"Krill Oil: Does It Live Up to the Hype?". Bartram (1998), pp.271

76













DeFilippis, Andrew P.; Laurence S. Sperling. "Understanding omega-3's" (PDF). Retrieved 21
October 2007.
Wilkinson, Jennifer. "Nut Grower's Guide: The Complete Handbook for Producers and Hobbyists"
(PDF). Retrieved 21 October 2007.
Trebunová, A.; Vasko, L.; Svedová, M.; Kasteľ, R.; Tucková, M.; Mach, P. (July 2007). "The
influence of omega-3 polyunsaturated fatty acids feeding on composition of fatty acids in fatty
tissues and eggs of laying hens". Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 114 (7): 275–279. PMID
17724936.
Cherian, G. Effect of feeding full fat flax and canola seeds to laying hens on the fatty acids
composition
of
eggs,
embryos,
and
newly
hatched
chicks.
http://www.fao.org/agris/search/display.do?f=./1991/v1717/US9138554.xml;US9138554
Azcona, J.O., Schang, M.J., Garcia, P.T., Gallinger, C., R. Ayerza (h), and Coates, W. (2008).
"Omega-3 enriched broiler meat: The influence of dietary alpha-linolenic omega-3 fatty acid
sources on growth, performance and meat fatty acid composition". Canadian Journal of Animal
Science, Ottawa, Ontario, Canada, 88:257-269.
European Parliament (9 November 2009). "MEPs adopt strict conditions for the placing on the
market of seal products in the European Union" (HTML). Hearings. European Parliament.
Retrieved 12 March 2010.
Okuyama H (2001). "High n−6 to n−3 ratio of dietary fatty acids rather than serum cholesterol as a
major risk factor for coronary heart disease.". Eur J Lipid Sci Technol 103: 418–422.
doi:10.1002/1438-9312(200106)103:6<418::AID-EJLT418>3.0.CO;2-# (inactive 2010-03-17).

77















Griffin BA (2008). "How relevant is the ratio of dietary n−6 to n−3 polyunsaturated fatty acids to
cardiovascular disease risk? Evidence from the OPTILIP study". Curr. Opin. Lipidol. 19 (1): 57–62.
doi:10.1097/MOL.0b013e3282f2e2a8. PMID 18196988.
Mozaffarian D, Ascherio A, Hu FB, Stampfer MJ, Willett WC, Siscovick DS, Rimm EB., D;
Ascherio, A; Hu, FB; Stampfer, MJ; Willett, WC; Siscovick, DS; Rimm, EB (2005). "Interplay
between different polyunsaturated fatty acids and risk of coronary heart disease in men.".
Circulation 111 (2): 157–64. doi:10.1161/01.CIR.0000152099.87287.83. PMID 15630029. PMC
1201401.
Willett WC, WC (2007). "The role of dietary n-6 fatty acids in the prevention of cardiovascular
disease.". J Cardiovasc Med 8: Suppl 1:S42–5. doi:10.2459/01.JCM.0000289275.72556.13
(inactive 2010-03-17). PMID 17876199.
Tribole, E.F.; Thompson, RL; Harrison, RA; Summerbell, CD; Ness, AR; Moore, HJ; Worthington,
HV; Durrington, PN et al. (2006). "Excess Omega-6 Fats Thwart Health Benefits from Omega-3
Fats". BMJ 332 (7544): 752–760. doi:10.1136/bmj.38755.366331.2F. PMID 16565093. PMC
1420708. Retrieved 2008-03-23.
Simopoulos, AP (September 2003). "Importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty
acids: evolutionary aspects". World Review of Nutrition and Dietetics 92: 1–174.
doi:10.1159/000073788. ISBN 3805576404. PMID 14579680.
Simopoulos AP, Leaf A, Salem Jr N (2000). "Statement on the essentiality of and recommended
dietary intakes for n−6 and n−3 fatty acids". Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 63 (63):
119–121. doi:10.1054/plef.2000.0176. PMID 10991764.
Erasmus, Udo, Fats and Oils. 1986. Alive books, Vancouver, ISBN 0-920470-16-5 p. 263 (roundnumber ratio within ranges given.)

78

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goyens, Petra LL; et al. (1 Jul 2006). "Conversion of alpha-linolenic acid in humans is influenced
by the absolute amounts of alpha-linolenic acid and linoleic acid in the diet and not by their ratio".
American Journal of Clinical Nutrition 84 (1): 44. PMID 16825680. Retrieved 21 October 2007.
Fürst P, Stehle P (1 June 2004). "What are the essential elements needed for the determination of
amino acid requirements in humans?". Journal of Nutrition 134 (6 Suppl): 1558S–1565S.
Reeds PJ (1 July 2000). "Dispensable and indispensable amino acids for humans". J.
Nutr. 130 (7): 1835S–40S.
Young VR (1994). "Adult amino acid requirements: the case for a major revision in current
recommendations". J. Nutr. 124 (8 Suppl): 1517S–1523S.
Imura K, Okada A (1998). "Amino acid metabolism in pediatric patients". Nutrition 14 (1): 143–8.
(FAO/WHO/UNU (2007). "PROTEIN AND AMINO ACID REQUIREMENTS IN HUMAN
NUTRITION". WHO Press., page 150
Fürst P, Stehle P (1 June 2004). "What are the essential elements needed for the determination of
amino acid requirements in humans?". J. Nutr. 134 (6 Suppl): 1558S–1565S.
Reeds PJ (1 July 2000). "Dispensable and indispensable amino acids for humans". J.
Nutr. 130 (7): 1835S–40S.
McGilvery, Robert W. Biochemistry, a Functional Approach 1979. Chapter 41, esp Page 787
"Nutrition for Everyone: Basics: Protein". Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved
2008-05-15.
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19940015664_1994015664.pdf

79

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Amaranth: Composition, Properties, and Applications of a Rediscovered Food Crop". Retrieved
2010-03-07.
Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets. JADA,
2003; 103(6) 748 – 765.
Williams, R.A.D.; Eliot, J.C. (1989). Basic and Applied Dental Biochemistry. Elsevier Health
Sciences. pp. 149. ISBN 0443031444.
Hellman B, Gylfe E, Grapengiesser E, Dansk H, Salehi A (2007). "[Insulin oscillations--clinically
important rhythm. Anti-diabetics should increase the pulsative component of the insulin release]"
(in Swedish). Lakartidningen 104 (32-33): 2236–9.
BRS physiology 4th edition ,page 255-256, Linda S. Constanzo, Lippincott publishing
The Body, by Alan E. Nourse, in the Time-Life Science Library Series (op. cit., p. 171.)
Maton, Anthea; Jean Hopkins, Charles William McLaughlin, Susan Johnson, Maryanna Quon
Warner, David LaHart, Jill D. Wright (1993). Human Biology and Health. Englewood Cliffs, New
Jersey, USA: Prentice Hall. ISBN 0-13-981176-1. OCLC 32308337.
Verspohl EJ, Tacke R, Mutschler E, Lambrecht G (1990). "Muscarinic receptor subtypes in rat
pancreatic islets: binding and functional studies". Eur. J. Pharmacol. 178 (3): 303–11.
Harper, Douglas. "Pancreas". Online Etymology Dictionary. Retrieved 2007-04-04.
Carlson, Bruce M. (2004). Human embryology and developmental biology. St. Louis: Mosby.
pp. 372–4. ISBN 0-323-01487-9.
Romer, Alfred Sherwood; Parsons, Thomas S. (1977). The Vertebrate Body. Philadelphia, PA:
Holt-Saunders International. pp. 357-359. ISBN 0-03-910284-X.

80

Περιεχόμενα
To κυκλοφορικό καρδιακό σύστημα
Εισαγωγή
Σχηματική αναπαράσταση της κυκλοφορίας
Ανταλλαγή ουσιών και θρεπτικών συστατικών
Η καρδιά
Οι καρδιακές κοιλότητες - Οι βαλβίδες της καρδιάς
Ο καρδιακός μυς
Η κυκλοφορία του αίματος
Η ρυθμική δραστηριότητα της καρδιάς
Συστολική και διαστολική πίεση και καρδιακοί τόνοι
Τα στεφανιαία αγγεία και η αιμάτωση της καρδιάς
Το νευρικό σύστημα της καρδιάς και ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας
Η αγωγή των νευρικών ερεθισμάτων μέσα στην καρδιά
Φυσιολογία της κυκλοφορίας
Προσαρμογή του κυκλοφορικού συστήματος στις ανάγκες των αθλητών
Διαφορές του κυκλοφορικού συστήματος αθλητών και μη αθλητών
Άλλοι μηχανισμοί προσαρμογής σε αυξημένες ανάγκες
Δοκιμασία εκτίμησης της φυσικής κατάστασης
Δοκιμασία του σκαλοπατιού (Harvard step test)
Βιβλιογραφία
Το γαστρεντερικό σύστημα
Εισαγωγή

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
81

Λειτουργίες του γαστρεντερικού συστήματος
Τμήματα και όργανα του γαστρεντερικού συστήματος
Κατασκευή του γαστρεντερικού σωλήνα
Βλεννογόνος
Λάχνες και επιθήλιο εντερικού βλεννογόνου
Οι λειτουργίες του βλεννογόνου
Υποβλεννογόνιος
Μυϊκός χιτώνας
Ορογόνος χιτώνας
Στόμα
Οισοφάγος
Στομάχι
Λεπτό έντερο
Η πέψη σχηματικά
Παχύ έντερο
Ήπαρ
Χολή, χοληδόχος κύστη και χοληφόρα αγγεία
Πάγκρεας
Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος- Ινσουλίνη
Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος- Γλουκαγόνο
Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος- Σωματοστατίνη
Λειτουργία της πέψης

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
49
50
82

Χημική και μηχανική πέψη
Πεπτικά ένζυμα
Πέψη και απορρόφηση πρωτεϊνών
Απαραίτητα αμινοξέα
Πέψη και απορρόφηση λιπών
Απορρόφηση λιπαρών οξέων
Πέψη και απορρόφηση λιπών- λιπαρών οξέων σχηματικά
Απαραίτητα λιπαρά οξέα
Πέψη και απορρόφηση υδατανθράκων
Πέψη και απορρόφηση υδατανθράκων σχηματικά
Βιβλιογραφία

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

83

