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Τπέζπλε Γήισζε πγγξαθεά: Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί 

απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ. Απνδέρνκαη 

φηη ε Βηβιηνζήθε κπνξεί, ρσξίο λα αιιάμεη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο κνπ, λα ηε 

δηαζέζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζα απφ ηελ ςεθηαθή Βηβιηνζήθε ηεο, λα ηελ 

αληηγξάςεη ζε νπνηνδήπνηε κέζν ή/θαη ζε νπνηνδήπνηε κνξθφηππν, θαζψο θαη λα θξαηά 

πεξηζζφηεξα απφ έλα αληίγξαθα γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο.   
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο : ηα 

Λεηηνπξγηθά ηξφθηκα, Νενθαλή ηξφθηκα, Σξνθνθάξκαθα θαη Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα 

ηξφθηκα. Σα Λεηηνπξγηθά ηξφθηκα ρσξίδνληαη θπξίσο ζηα ζπκβαηηθά, ηα ηξφθηκα γηα 

εηδηθέο δηαηξνθηθέο ρξήζεηο  θαη ηα εκπινπηηζκέλα ηξφθηκα εθ ησλ νπνίσλ νη δπν 

ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία. Σα Νενθαλή ηξφθηκα δηαθέξνπλ απφ 

ηα Λεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαζψο είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ κεζφδσλ ηερλεηήο 

επεμεξγαζίαο. Σα Σξνθνθάξκαθα δηαζέηνπλ ηελ βηνδξαζηηθή ηθαλφηεηα ηξνθίκσλ ζε 

ζπκππθλσκέλε κνξθή φπσο ηα δηαηξνθηθά ζπκπιεξψκαηα (ζθφλε, θάςνπια θιπ). Σα 

Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ γελεηηθνχ 

πιηθνχ, ζπλήζσο κε ηε κέζνδν ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο 

ζπγρένπλ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο κεηαμχ ηνπο ή ηα θαηαηάζζνπλ ζε δηαθνξεηηθή 

θαηεγνξία φπσο ηα Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ζηα Νενθαλή ηξφθηκα. Κάζε ελφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηα νθέιε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηε λνκνζεζία πνπ πεξηιακβάλνληαη. Οη 

αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ παξαζθεπάδνληαη κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ή/θαη 

βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. (Κνπηειηδάθεο, 2019).  

Λέμεηο Κιεηδηά : Λεηηνπξγηθά, Νενθαλή, Σξνθνθάξκαθα, Γελεηηθά, ρξήζε, κέζνδνο 
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ABSTRACT 

The present dissertation consists of four different parts: Functional foods, Novel 

foods, Nutraceuticals and Genetically Modified foods. Functional foods are mainly 

separated as conventional, foods for specific dietary uses and enriched foods, of which the 

last two categories have been processed. Novel foods differentiate from the Functional 

foods as they are a result of artificial processing. Nutraceuticals possess the bioactive 

ability of foods in a concentrated form like the dietary supplements (powder, capsule etc). 

Genetically Modified foods are created by modification of the genetic material, usually 

with the method of genetic recombination. Every chapter refers to the benefits, hazards and 

the legislation that includes them. The food categories mentioned above are created with 

the purpose of preserving and/or improving human health.(Koutelidakis, 2019) 

Key Words: Functional, Novel, Nutraceutical, Genetically, use, method 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Με ηνλ φξν ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ελλννχκε ηξφθηκα επεμεξγαζκέλα ή κε ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφζιεςε αζζελεηψλ (Goetzke et al, 2014). Απνηεινχλ πιένλ έλα 

ζεκαληηθφ αληηθείκελν έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαηξνθήο. 

Έλα ηξφθηκν κπνξεί λα ζεσξεζεί ιεηηνπξγηθφ φηαλ εθηφο απφ ηελ θάιπςε ησλ 

βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ επηδξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο εληφο 

ηνπ νξγαληζκνχ, κεηψλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο αζζελεηψλ θαη παξέρνληαο νθέιε 

ζηελ πγεία. (Hasler et al., 2004)   

Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηελ κνξθή θαλνληθνχ ηξνθίκνπ θαη 

λα κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ ζηα πιαίζηα κηαο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο (Jones and Jew, 

2007). Οη επηζηήκνλεο έρνπλ θαηαηάμεη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

I. Σα ζπκβαηηθά ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα: ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ νπζίεο κε 

δξαζηηθφηεηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

II. Σα ηξφθηκα γηα εηδηθέο δηαηξνθηθέο ρξήζεηο: είλαη ηξφθηκα ηα νπνία έρνπλ 

ππνζηεί επεμεξγαζία έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα 

εηδηθή δηαηξνθηθή αλάγθε, γηα παξάδεηγκα ηξνθή γηα βξέθε. 

III. Σα εληζρπκέλα ή εκπινπηηζκέλα ηξφθηκα: είλαη ηξφθηκα ζηα νπνία έρεη γίλεη 

εηζαγσγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απαξαίηεησλ ζπζηαηηθψλ, είηε απηά 

πεξηέρνληαη θπζηθά είηε φρη ζην ηξφθηκν θαη ζηφρνο είλαη ε πξφζιεςε ή ε 

αληηκεηψπηζε αλεπαξθεηψλ ζηνλ πιεζπζκφ ή ζε κηα πιεζπζκηαθή νκάδα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο έρνπλ εκθαληζηεί θαη δχν λέεο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα λενθαλή ηξφθηκα (novel foods) θαη ηα ηξνθνθάξκαθα 

(nutraceuticals).  

Σα λενθαλή ηξφθηκα πξνθχπηνπλ απφ ηερληθέο ρξήζεηο κνξηαθήο βηνινγίαο θαη 

γελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπφξσλ ησλ θπηψλ. Μπνξεί λα είλαη ηξφθηκα ή ζπζηαηηθά 

ηξνθίκσλ ηα νπνία δε θαηαλαιψλνληαη ζπρλά απφ ηνλ άλζξσπν ή έρνπλ παξαρζεί κε 

ηξφπν έηζη ψζηε λα αιιάμνπλ ηελ ζχλζεζε ηεο δηαηξνθηθήο αμία ελφο ηξνθίκνπ ή αθφκα 

θαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην ηξφθηκν ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη πηζαλέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία βξίζθνληαη ππφ έξεπλα (Jonas et al, 1996) 

Σα ηξνθνθάξκαθα πνιχ ζπρλά ζπγρένληαη κε ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, πξφθεηηαη 

φκσο γηα έλα γεληθφηεξν φξν πνπ πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε κπνξεί λα έρεη φθεινο ζηελ 

πγεία, φπσο είλαη ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, ηα αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα, ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ηα λενθαλή θ.α. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ηξνθνθαξκάθσλ απφ 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα βξίζθεηαη ζηελ κνξθή ζηελ νπνία απηά θαηαλαιψλνληαη. Σα 

ηξνθνθάξκαθα θαηαλαιψλνληαη σο θάςνπιεο, δηζθία θ.ά., ελψ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

θαηαλαιψλνληαη πάληα σο ηξφθηκα ( Ekta K. Kalra, 2003). 
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1.2  ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο είλαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε σο πξνο ηα νθέιε, ηνπο θηλδχλνπο, ηε λνκνζεζία θαη ηηο 

κειινληηθέο ρξήζεηο ησλ λενθαλψλ ηξνθίκσλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, ησλ 

ηξνθνθαξκάθσλ θαη ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξνθίκσλ. 

1.3 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

 Πνηνη είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη ηζρπξηζκνί πγείαο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

 Απνδνρή θαηαλαισηή σο πξνο ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

 Πνηα ηξνθνθάξκαθα  κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαηαζηάζεηο πγείαο 

 Πνηα είλαη ε δηαθνξά ησλ λενθαλψλ ηξνθίκσλ κε ηα ιεηηνπξγηθά 

 Ζ λνκνζεζία ηεο ΔΔ ηη νξίδεη γηα ηα λενθαλή ηξφθηκα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ 

2.1 ΟΡΗΜΟΗ 

Ο πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο δηαηξνθήο είλαη λα παξέρεη αξθεηά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

ζηνλ νξγαληζκφ γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ , ελψ παξάιιεια λα δίλεη 

ζηνλ νξγαληζκφ κηα αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο θαη επεμίαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε φηη πέξα απφ ηελ θάιπςε 

ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ , ε δηαηξνθή δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζε δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κπνξεί ν ξφινο ηεο λα είλαη θαζνξηζηηθφο ζε νξηζκέλεο 

αζζέλεηεο.  

ην δπηηθφ θφζκν ε έλλνηα ηεο δηαηξνθήο απφ ην παξειζφλ έδηλε έκθαζε φρη κφλν 

ζηελ επηβίσζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πείλαο αιιά θαη ζηελ πξφιεςε εκθάληζεο 

αζζελεηψλ θαζψο θαη ηελ κείσζε θηλδχλνπ ησλ αζζελεηψλ. Οη έλλνηεο ηεο πξφιεςεο θαη 

ηεο κείσζεο εκθάληζεο αζζελεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ην 

ζπλερέο απμαλφκελν θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο θαη ηελ αλάγθε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  (Roberfroid, 2000) 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ηειεπηαία 10-12 ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ηηο 

πγεηνλνκηθέο αξρέο ζε δηάθνξεο ρψξεο φπσο ζηελ Ηαπσλία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ψζηε λα ελζαξξχλνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο θπζηνινγηθέο 

επηδξάζεηο θαη ηα νθέιε ηξνθίκσλ θαη ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ  γηα ηελ πγεία θαη γηα ηελ 

έγθξηζε ηζρπξηζκψλ ηξνθίκσλ. (Roberfroid, 2000) 

Οη Ηάπσλεο ήηαλ νη πξψηνη πνπ παξαηήξεζαλ φηη ηα ηξφθηκα ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ έλαλ ξφιν αθφκα, πέξα απφ ηελ απφιαπζε θαη ηελ παξνρή ελέξγεηαο θαη ηελ παξνρή 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.  Σε δεθαεηία ηνπ ΄80 μεθίλεζαλ νη 

έξεπλεο γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Σν 1991 ν ππνπξγφο Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηεο Ηαπσλίαο 

ζέζπηζε θαλνληζκνχο επηζήκαλζεο γηα ηξφθηκα γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ζηελ πγεία, θαη 

πεξηγξάθνληαη σο «ηξφθηκα γηα εηδηθή δηαηξνθηθή ρξήζε». (Roberfroid, 2000)(López-

Varela, Gonzalez-Gross, Marcos ,2002 ; Hasler et al., 2004)   

Ζ Ηαπσλία είλαη ε ρψξα κε ηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζηελ αγνξά θαη ε 

ρψξα πνπ λνκνζέηεζε απηά ηα πξντφληα κε ηελ FOSHU- Food for Special Health Uses. 

Μφλν ηα πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε νξηζκέλεο απαηηήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ 

ζθξαγίδα ηεο FOSHU. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ην ηαπσληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα έθεξε ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αλάγθε απηψλ ησλ πξντφλησλ ζε 

κέξε φπσο ε Δπξψπε θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη εηδηθνί ζε απηέο ηηο ρψξεο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη εθηφο ηνπ φηη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη ζε ζέζε λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο  ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη λα 

βνεζήζνπλ λα αλαπηπρζεί ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. (López-Varela, Gonzalez-Gross, 

Marcos ,2002) 

Ο φξνο ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ηαπσλία ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄80 γηα πξντφληα δηαηξνθήο κε εηδηθά ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ πιενλεθηηθέο 

θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο. (López-Varela, Gonzalez-Gross, Marcos ,2002) 
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Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηνπ 

ζψκαηνο (πρ πξνβηνηηθά θαη πξεβηνηηθά), λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν νξηζκέλσλ αζζελεηψλ 

(πρ πξντφληα γηα ηελ κεηψζεη ηεο ρνιεζηεξίλεο) θαη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ ζεξαπεία νξηζκέλσλ αζζελεηψλ 

1. Δίλαη ηξόθηκα (όρη θάςνπιεο, ράπηα ή ζθόλε) κε βάζε θπζηθά ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ  

2. Μπνξνύλ θαη πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη σο κέξνο κηαο θαλνληθήο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο 

 3. Έρνπλ θαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό:  

 Βειηίσζε  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο  

 Πξόιεςε ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηώλ  

 Τπνζηήξημε ηεο αλάξξσζεο από ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο  

 Έιεγρν ζσκαηηθώλ θαη ςπρηθώλ παξαπόλσλ  

 Δπηβξάδπλζε ηεο δηαδηθαζίαο γήξαλζεο 

Πίλαθαο 1 Σα ηαπσληθά θξηηήξηα «FOSHU» γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα (López-Varela, Gonzalez-Gross, 

Marcos ,2002) 

Σππηθά έλα ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν πνπ βξίζθεηαη ζην εκπφξην έρεη αλαπηπρζεί 

ηερλνινγηθά γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν φθεινο. Αλ θαη ν φξνο ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν έρεη 

εηπσζεί πνιιέο θνξέο , κέρξη ηψξα δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο νξηζκφο γηα απηήλ ηελ νκάδα 

ηξνθίκσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ ππάξρεη λνκνζεηηθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο πνπ λα 

δηαρσξίδεη ηα ζπκβαηηθά απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, θαη απνηειεί πξφθιεζε αθφκα θαη 

γηα ηνπο εηδηθνχο δηαηξνθήο θαη ησλ ηξνθίκσλ. Μέρξη ζήκεξα έλαο αξηζκφο εζληθψλ 

αξρψλ, αθαδεκατθψλ θνξέσλ θαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ έρνπλ πξνηείλεη νξηζκνχο γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, απφ ηνλ πην απιφ νξηζκφ κέρξη θαη πην ζχλζεηνπο νξηζκνχο 1. 

Σξόθηκα πνπ κπνξνύλ λα παξέρνπλ όθεινο ζηελ πγεία πέξα από ηε βαζηθή δηαηξνθή 

2.Σξόθηκα παξόκνηα ζε εκθάληζε κε ηα ζπκβαηηθά ηξόθηκα πνπ πξννξίδνληαη λα 

θαηαλαισζνύλ σο κέξνο κηαο θαλνληθήο δίαηηαο αιιά έρνπλ σο ζθνπό λα ππνβνεζήζνπλ 

θπζηνινγηθνύο ξόινπο πέξα από ηελ παξνρή απιώλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, απηέο νη δπν 

πξνζεγγίζεηο είλαη θαιά παξαδείγκαηα. (Hasler et al., 2004)    

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πληνληζκέλεο Γξάζεο ησλ Λεηηνπξγηθψλ Σξνθίκσλ 

(FuFoSE), πνπ ζπληνλίδεηαη απφ ηελ International Life Science Institute (ILSI) νξίδεη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα σο εμήο: έλα ηξφθηκν κπνξεί λα ζεσξεζεί ιεηηνπξγηθφ κφλν αλ καδί 

κε ηε βαζηθή ζξεπηηθή επίδξαζε πνπ έρεη , παξέρεη θαη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ έηζη είηε βειηηψλεη ηηο γεληθέο θαη 

θπζηθέο ζπλζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ  ή /θαη κεηψλεη ησλ θίλδπλν εμέιημεο θάπνηαο αζζέλεηαο 

.Σν πνζφ ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο κνξθήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

φπσο θαλνληθά αλακέλεηαη γηα ηνπο δηαηηεηηθνχο ζθνπνχο. Χο εθ ηνχηνπ δελ ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ππφ ηελ κνξθή ραπηνχ ή θάςνπιαο , πξέπεη λα έρεη ηελ κνξθή 

θαλνληθνχ/ζπκβαηηθνχ ηξνθίκνπ. Απφ ην 2001 ζηελ Ηαπσλία ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

κπνξνχλ λα πάξνπλ ηε κνξθή θαςνπιψλ ή δηζθίσλ, αλ θαη ε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ 

πξντφλησλ είλαη αθφκα ζε πην ζπκβαηηθέο κνξθέο. (Κνπηειηδάθεο, 2015) 
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Πίλαθαο 2 Λεηηνπξγηθά ηξόθηκα ζηελ Δπξώπε. ν νξηζκόο ηνπ FUFOSE (Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δπηζηεκώλ Εσήο 

Δπξώπε, 1999) 

Γελ ππάξρεη ζπλαίλεζε κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ ζρεηηθά κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ θαη απηφ νδεγεί ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο φξνπο : λενθαλή 

ηξφθηκα ( novels foods), ηξνθνθάξκαθα (nutraceauticals ) , designer foods  θηι , ε νπνία 

έρεη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο ζχγρπζεο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 

Δηθόλα 1  ρέζε κεηαμύ ησλ νξηζκώλ ζρεηηθώλ κε ηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα 

 Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ νη 

επηζηήκνλεο ηα έρνπλ θαηαηάμεη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: (Roberfroid MB, 2000) 

1. Σα ζπκβαηηθά ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα : ηα ζπκβαηηθά ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

πεξηιακβάλνπλ ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ βηνελεξγά ζπζηαηηθά , δειαδή νπζίεο κε 

δξαζηηθφηεηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηα 

απφ ηα ππεξηξφθηκα (superfoods) γηα παξάδεηγκα θάπνηα θξνχηα θαη ιαραληθά έρεη 

ηεθκεξησζεί επηζηεκνληθά φηη πεξηέρνπλ αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο , κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο δηαθφξσλ 

Σα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα είλαη: 

o ηα ζπκβαηηθά ή θαζεκεξηλά ηξόθηκα πνπ θαηαλαιώλνληαη σο κέξνο ηεο θαλνληθήο 

δηαηξνθήο  

o απνηειείηαη από θπζηθά ζπζηαηηθά, κεξηθέο θνξέο ζε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ή 

ππάξρνπλ ζε ηξόθηκα πνπ θαλνληθά δελ ηα πξνκεζεύνπλ  

o επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλα γηα ηελ πξνώζεζε ζεηηθώλ επηδξάζεσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο 

ζηόρνπ πέξα από ηε βαζηθή δηαηξνθή  

o πηζηεύεηαη όηη παξέρεη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο επεκεξίαο θαη ηεο πγείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηόηεηα δσήο θαη /ή λα κεησζεί ν θίλδπλνο αζζέλεηαο 

o δηαθεκίδεηαη από εγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνύο 
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αζζελεηψλ. Σν ιπθνπέλην ηεο ληνκάηαο, νη αλζνθπάλεο ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ θαη νη 

θαηερίλεο ηνπ ηζαγηνχ είλαη κεξηθέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο βηνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζε 

ζπκβαηηθά ηξφθηκα. Απηά ηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ην International Food Information 

Council (IFIC) ζεσξνχληαη ηα πην αλαγλσξηζκέλα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

2. Σα ηξφθηκα γηα εηδηθέο δηαηξνθηθέο ρξήζεηο : ηα ηξφθηκα γηα εηδηθέο 

δηαηξνθηθέο ρξήζεηο είλαη ηξφθηκα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζπγθεθξηκέλε βηνκεραληθή 

επεμεξγαζία κε ζηφρν λα ππνζηεξίδνπλ κηα εηδηθή δηαηξνθηθή αλάγθε πνπ πθίζηαληαη 

ιφγσ θπζηθήο, θπζηνινγηθήο ή παζνινγηθήο αηηίαο ή λα εληζρχζνπλ ηελ πξφζιεςε 

δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηξφθηκα γηα βξέθε , παηδηά 

θαη ειηθησκέλνπο, ππναιιεξγηθά ηξφθηκα , φπσο ηξφθηκα ρσξίο γινπηέλε θαη ιαθηφδε θαη 

ηξφθηκα πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ή ηελ απψιεηα βάξνπο («light» πξντφληα ). 

3. Σα εληζρπκέλα ή εκπινπηηζκέλα ηξφθηκα : ε πην δηαδεδνκέλε θαηεγνξία 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη ηα εληζρπκέλα ή εκπινπηηζκέλα ηξφθηκα. Ζ ελίζρπζε ή ν 

εκπινπηηζκφο είλαη ε πξνζζήθε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηαηηθψλ , είηε απηά πεξηέρνληαη 

θπζηνινγηθά είηε φρη ζην ηξφθηκν  θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ή ηελ αληηκεηψπηζε 

δηαγλσζκέλεο αλεπάξθεηαο ζηνλ πιεζπζκφ ή ζε κηα πιεζπζκηαθή νκάδα. Δκπινπηηζκφο 

είλαη ε επηπιένλ πξνζζήθε ελφο ζπζηαηηθνχ πνπ θπζηνινγηθά ππάξρεη ζην ηξφθηκν ψζηε 

λα επαλέιζεη ζηε ζπγθέληξσζε πνπ είρε πξηλ ηελ επεμεξγαζία ,φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ρπκψλ φπνπ έρνπκε πξνζζήθε θνιηθνχ νμένο θαη βηηακίλεο C. Δλίζρπζε είλαη ε πξνζήθε 

ελφο ζπζηαηηθνχ πνπ δελ ππάξρεη θπζηνινγηθά ζην ηξφθηκν, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

πξνζζήθεο αζβεζηίνπ ζε ρπκνχο ή ζηεξνιψλ ζε καξγαξίλεο ή πνπ ππάξρεη θπζηνινγηθά 

αιιά πξνζηίζεηαη ζε πνζφηεηα κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ είρε πξηλ ηελ επεμεξγαζία. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ησλ ηξνθίκσλ πνπ έρνπκε πξνζζήθε ζπζηαηηθψλ γηα λα αλαπιεξσζνχλ 

ηα ρακέλα επίπεδα απηψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία . ηφηε ην ηξφθηκν δελ ζεσξείηαη 

ιεηηνπξγηθφ αιιά απιψο εκπινπηηζκέλν. 

Άιιεο θαηεγνξίεο: ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εκθαληζηεί κηα λέα θαηεγνξία 

ηξνθίκσλ ηα νπνία απφ θάπνηνπο επηζηήκνλεο ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθά. Ο ιφγνο γηα ηα 

νεοφανή τρόφιμα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηερληθέο ρξήζεο κνξηαθήο βηνινγίαο 

θαη γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπφξσλ ησλ θπηψλ , ελψ πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηνπο ζηελ πγεία βξίζθνληαη ππφ έξεπλα. Μεξηθά παξαδείγκαηα λενθαλψλ ηξνθίκσλ είλαη 

ην θαιακπφθη κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιπζίλε, θξνχηα κε απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε βηηακίλεο θαη ιαραληθά πινχζηα ζε θπηνρεκηθέο νπζίεο. ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζηηο 

ΖΠΑ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ηαηξηθά ηξφθηκα (medical foods) , ηα νπνία απεπζχλνληαη 

κφλν ζε αζζελείο , ρνξεγνχληαη θπξίσο εληεξηθά θαη ζηνρεχνπλ ζηε δηαηξνθηθή δηαρείξηζε 

θαη αληηκεηψπηζε θάπνηαο αζζέλεηαο. Σα τροφοφάρμακα (nutraceuticals) είλαη επίζεο κηα 

λέα θαηεγνξία , ζηελ νπνία πνιιέο θνξέο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ γεληθφηεξν φξν πνπ ζχκθσλα κε δηεζλείο επηζηεκνληθνχο νξγαληζκνχο 

πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε έρεη κπνξεί λα έρεη φθεινο γηα ηελ πγεία , δειαδή ηα 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο , ηα αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα, ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ηα 

λενθαλή ηξφθηκα θ.ά.  (Κνπηειηδάθεο, 2015) 

2.2 ΑΥΟΡΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΣΡΟΥΙΜΩΝ 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δηαηξνθήο θαη πγείαο έρεη 

απμήζεη ηε δήηεζε γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Οη παξάγνληεο 

πνπ ηξνθνδνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ΖΠΑ ζε απηά ηα ηξφθηκα ,πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ξαγδαίεο εμειίμεηο  ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο , ηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηηο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία γηα ηα ηξφθηκα πνπ 
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επεξεάδνπλ ηελ εηηθέηα θαη ην πξντφλ , ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίηεπμε επεμίαο κέζσ ηεο δηαηξνθήο κεηαμχ άιισλ. 

 

Δηθόλα 2 Δπηζηεκνληθή βάζε γηα ελίζρπζε ιεηηνπξγίαο ή κείσζε ηνπ θηλδύλνπ κίαο αζζέλεηαο 

Σα λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ζπλερψο ηε ζεκαζία ζπγθεθξηκέλσλ 

βηνδξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηα ηξφθηκα, εληζρχνληαο  ηελ ηάζε ησλ βηνκεραληψλ λα 

αλαπηχζζνπλ πνιιά θαηλνχξηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

δηαθφξσλ εθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζχγρξνλνπο ξπζκνχο δσήο, 

φπσο ν θαξθίλνο θαη νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζηξνθήο 

πξνο έλαλ πην πγηή ηξφπν δσήο. Οη θιηληθέο θαη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ δείρλνπλ 

άκεζε ζπζρέηηζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηαηηθά κε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αζζελεηψλ, πξνβάιινπλ ηα ηξφθηκα κε 

απμεκέλε ζξεπηηθή αμία σο κηα αλακθηζβήηεηε δσηηθή επηινγή βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.   

 

   

Γηαηξνθή  Νόζνο  Αμίσζε κνληέινπ  

Αζβέζηην  Οζηενπφξσζε  Ζ ηαθηηθή άζθεζε θαη κηα πγηεηλή δηαηξνθή κε αξθεηφ 

αζβέζηην βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ησλ νζηψλ 

θαη κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηεο νζηενπφξσζεο  

Νάηξην  Τπέξηαζε  Γίαηηεο ρακειέο ζε λάηξην κπνξεί λα κεηψζνπλ ηνλ πςειφ 

θίλδπλν πίεζεο ηνπ αίκαηνο, κηα αζζέλεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

πνιινχο παξάγνληεο 
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Γηαηξνθηθό ιίπνο  Καξθίλνο  Ζ αλάπηπμε θαξθίλνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Μηα δηαηξνθή ρακειή ζε νιηθφ ιίπνο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ 

θίλδπλν νξηζκέλσλ κνξθψλ θαξθίλνπ  

Γηαηηεηηθά 

θνξεζκέλα ιίπε 

θαη ρνιεζηεξόιε  

ηεθαληαία Νφζνο  Δλψ πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή λφζν, 

δίαηηεο ρακειέο ζε θνξεζκέλα ιίπε θαη ρνιεζηεξφιε κπνξεί 

λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αζζέλεηαο απηήο.  

Πξντόληα  πνπ 

πεξηέρνπλ ίλεο 

δεκεηξηαθώλ, 

θξνύηα θαη 

ιαραληθά  

Καξθίλνη  Υακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά δίαηηεο, πινχζηεο ζε 

πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ίλεο δεκεηξηαθψλ, θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν νξηζκέλσλ ηχπσλ 

θαξθίλνπ, κηα αζζέλεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε πνιινχο 

παξάγνληεο. 

Φξνύηα, 

ιαραληθά θαη 

πξντόληα πνπ 

πεξηέρνπλ ίλεο θαη 

εηδηθόηεξα 

αδηάιπηεο 

θπηηθέο ίλεο   

ηεθαληαία Νφζνο  Γίαηηεο ρακειέο ζε θνξεζκέλα ιίπε θαη ρνιεζηεξφιε θαη 

πινχζηα ζε θξνχηα θαη ιαραληθά θαη πξντφληα δεκεηξηαθψλ 

πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλα είδε δηαηηεηηθψλ ηλψλ θαη ηδηαίηεξα 

αδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο, κπνξεί λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν 

θαξδηαθψλ παζήζεσλ. 

Φξνύηα θαη 

ιαραληθά 

Καξθίλνο  Υακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά δηαηξνθή, πινχζηα ζε 

θξνχηα θαη ιαραληθά κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν 

νξηζκέλσλ ηχπσλ θαξθίλνπ. 

Φπιιηθό νμύ  Γελεηηθέο αλσκαιίεο 

ηνπ λεπξηθνχ ζσιήλα  

Τγηεηλή δηαηξνθή κε επαξθή θαζεκεξηλή πξφζιεςε 

θπιιηθνχ νμένο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν κηαο γπλαίθαο 

λα απνθηήζεη παηδί κε έλαλ εγθέθαιν ή ην λσηηαίν κπειφ εθ 

γελεηήο κε ειάηησκα. 

Κάιην  Αξηεξηαθή πίεζε θαη 

εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην  

Γίαηηεο πνπ πεξηέρνπλ ηξφθηκα πνπ είλαη θαιέο πεγέο θαιίνπ 

θαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λάηξην κπνξεί λα κεηψζεη 

ηνλ θίλδπλν ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη ην 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην. 

Σξόθηκα νιηθήο 

αιέζεσο  

Καξδηαθέο παζήζεηο 

θαη θαξθίλνο  

Γίαηηεο πινχζηεο ζε ηξνθέο νιηθήο άιεζεο θαη ρακειή ζε 

νιηθφ ιίπνο, θνξεζκέλν θαη ρνιεζηεξφιε κπνξεί λα κεηψζεη 

ηνλ θίλδπλν ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη νξηζκέλσλ 

κνξθψλ θαξθίλνπ. 

Πίλαθαο 2 ρέζεηο δηαηξνθήο αζζελεηώλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Ακεξηθάληθή Τπεξεζία ηξνθίκσλ θαη 

Φαξκάθσλ (ADA, 2004) 

Αλακθηζβήηεηα ππάξρεη ξαγδαία αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

ηα ηξφθηκα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο κέζσ ηεο δξάζεο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ νξγαληζκφ , ηα νπνία ηξφθηκα  απνθαινχληαη  

«ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα». Γεληθά κηιψληαο φια ηα ηξφθηκα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαζψο έρνπλ ζξεπηηθή αμία θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηβίσζε. 

Χζηφζν ν φξνο ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν έρεη δηαθνξεηηθή ρξνηά θαζψο απηά παξέρνπλ έλα 

επηπιένλ φθεινο πέξα απφ ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ. Γηα ηηο 

αλαηνιηθέο ρψξεο εηδηθφηεξα, ηα ηξφθηκα δελ είλαη απιά απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε 

αιιά είλαη θαη κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο , ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ κηα 

ηζνξξνπεκέλε πξφζιεςε δηαθνξεηηθψλ ηξνθίκσλ. 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο σζηφζν πνιιά άηνκα δελ θαηαλαιψλνπλ κηα 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη απηφ έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

ζνβαξψλ κεηαβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ. Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζε αχμεζε εκθάληζεο ηνπ 

θηλδχλνπ αζζελεηψλ φπσο είλαη ε παρπζαξθία , ν δηαβήηεο ηχπνπ 2 , ε ππέξηαζε , νη 

ηξνθηθέο αιιεξγίεο θαη δπζαλεμίεο , θαζψο θαη νη γαζηξεληεξηθέο θαη θιεγκνλψδεηο 

δηαηαξαρέο. Ζ θαιή δηαηξνθή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία βειηηψλεη ηελ 
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αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ θαη παξέρεη πξφιεςε ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο. Δίλαη πιένλ 

θαηαλνεηφ φηη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα ηξφθηκα 

απφ κηα κεγάιε πνηθηιία ηξνθψλ πξνάγεη ηελ πγεία , ηε δηαηήξεζε ηεο κεηαβνιηθήο 

νκνηφζηαζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ε βέιηηζηε δηαηξνθή 

γηα φινπο, ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο δηαθχκαλζεο ηεο αλζξψπηλεο γελεηηθήο ησλ θαηλνηχπσλ, 

ησλ πνιηηηζκψλ , θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηνπο επηζηήκνλεο 

λα θαζνξίζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ελφο αηφκνπ θαη ηεο δηαηξνθήο ηνπ 

,ψζηε λα ην βνεζήζνπλ λα θάλεη ηηο θαιχηεξεο επηινγέο ζηα ηξφθηκα.   

Λεηηνπξγηθά ηξφθηκα κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θπζηθά ή κεηαπνηεκέλα πξντφληα 

θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ, κπνξνχλ λα 

παξαζθεπαζηνχλ κε ηελ απνκάθξπλζε ελφο αλζπγηεηλνχ ζπζηαηηθνχ, φπσο ε κείσζε ηνπ 

ζηηεξεζίνπ, ηεο δάραξεο ή ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ. Θεσξνχληαη επίζεο ρεκηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο, φπσο πδξνιπκέλεο πξσηεΐλεο γηα πξνβιήκαηα αιιεξγίαο. Άιινη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζζήθε νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, φπσο απγά κε σκιεγα-3. 

Μπνξνχλ επίζεο λα πεξηέρνπλ θπζηθέο βηνδξαζηηθέο νπζίεο φπσο νη θπηηθέο ζηεξφιεο 

(θαιακπφθη, ειίαλζνο, ζνγηέιαην ή ζπκπαγέο θνηληθέιαην) ή ην ιπθνπέλην ηεο ληνκάηαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηξφθηκα θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο ζηε δηαηξνθή πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε κηα ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ θπηψλ ή ησλ δψσλ, θαη 

ζηε ζπλέρεηα εκπινπηίδνπλ ηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή. ε απηφ ην πιαίζην, νξηζκέλα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη επίζεο γλσζηά σο ζρεδηαζκέλα πξντφληα, φπσο ην γηανχξηη 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά κε grola γηα κείσζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα ή ην ςσκί 

εκπινπηηζκέλν κε σκέγα-3, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε ρνιεζηεξφιε ιφγσ ηεο 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε δηαιπηέο ίλεο. Δπίζεο πξντφληα κε πξνβηνηηθά βνεζήκαηα 

ζηε γαζηξεληεξηθή ηζνξξνπία. Μηα άιιε νκάδα ιεηηνπξγηθψλ ηξνθψλ πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε πεξηιακβάλεη απηά πνπ δελ έρνπλ (κε ρακειά ιηπαξά, ρακειά ζε 

ρνιεζηεξφιε  θαη ζεξκίδεο) ή εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζζήθε βηηακηλψλ ή 

σκέγα-3 θαη/ ή 6 ιηπαξψλ νμέσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ κε ιηπαξψλ ή ειαθξψλ ηξνθψλ, 

ππνλννχλ ηε κείσζε ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλεο ρξφληεο αζζέλεηεο 

φπσο ν δηαβήηεο ή νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. Έηζη, ππάξρνπλ ηξφθηκα κε ρακειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε λάηξην, ρσξίο ρνιεζηεξφιε θαη ρσξίο δάραξε ( κε γιπθαληηθά φπσο ε 

αζπαξηάκε, ε αθεζνπιθακίλε Κ ή ε ζνπθξαιφδε) ή ηα ιηπαξά ηξφθηκα. 

Δπνκέλσο έλα πξντφλ δηαηξνθήο κπνξεί λα γίλεη ιεηηνπξγηθφ ρξεζηκνπνηψληαο 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ 5 πξνζεγγίζεηο:  

1. Δμάιεηςε ελφο ζπζηαηηθνχ πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαιεί ή αλαγλσξίδεηαη φηη 

είλαη επηβιαβή φηαλ θαηαλαιψλεηαη ( πρ αιιεξγηνγφλνο πξσηεΐλε )  

2. Αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ελφο ζπζηαηηθνχ πνπ ππάξρεη θπζηθά ζην ηξφθηκν, 

ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν νη επηδξάζεηο ηνπ ζα είλαη πξνβιεπφκελεο (πρ 

ελίζρπζε ζε έλα κηθξνζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ γηα λα θηάζνπκε ζε κηα εκεξήζηα 

πξφζιεςε πςειφηεξε απφ ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε αιιά ζπκβαηή 

κε ηηο δηαηξνθηθέο νδεγίεο γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο λφζνπ) ή αχμεζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο ελφο κε ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ ζε επίπεδν πνπ είλαη γλσζηφ 

φηη πξνάγεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. 

3. Πξνζζήθε ελφο ζπζηαηηθνχ πνπ ζπλήζσο δελ ππάξρεη ζηα πεξηζζφηεξα 

ηξφθηκα θαη δελ είλαη απαξαίηεηα καθξνζξεπηηθφ ή κηθξνζξεπηηθφ , αιιά γηα 

ην νπνίν έρεη απνδεηρηεί φηη έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (πρ αληηνμεηδσηηθά 

ή πξεβηνηηθά) 
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4. Αληηθαηάζηαζε ελφο ζπζηαηηθνχ, ζπλήζσο ελφο καθξνζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ 

(πρ ιίπνο) , ηνπ νπνίνπ ε πξφζιεςε είλαη ζπλήζσο ππεξβνιηθή θαη σο εθ 

ηνχηνπ κηα αηηία δηαθφξσλ επηδξάζεσλ, απφ έλα ζπζηαηηθφ γηα ην νπνίν έρνπλ 

εκθαληζηεί επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (πρ ηλνπιίλε θηρσξίνπ ). 

5. Αχμεζε ηεο βηνδηαζεζηκφηεηαο ή ηεο ζηαζεξφηεηαο ελφο ζπζηαηηθνχ πνπ είλαη 

γλσζηφ φηη παξάγεη ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ή φηη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

εκθάληζεο θηλδχλνπ ζηα ηξφθηκα.  

Χζηφζν, ε απφδεημε ηέηνησλ επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηελ επηζηήκε. Ζ χπαξμε κηαο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θάζε ηζρπξηζκνχ πξνο φθεινο ηεο πγείαο. 

 

Δηθόλα 3 Βήκαηα θαη δηεξγαζίεο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ 

Ζ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη κία επηζηεκνληθή πξφθιεζε πνπ απαηηεί 

δηεπηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ αθαδεκατθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

επηζηεκφλσλ. Έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα είλαη ε ηαπηνπνίεζε θαη ε επηθχξσζε ησλ 

ζρεηηθψλ δεηθηψλ γηα ρξήζε ζε κηα λέα γεληά κειεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ππνζέζεηο 

αλζξψπηλεο δηαηξνθήο γηα λα απνδείμνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επεκεξία θαη ηελ πγεία ή θαη ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αζζέλεηαο. Πξνθαλψο ην ηξφθηκν ή 

ην ζπζηαηηθφ ηξνθίκνπ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη απηή ε έλλνηα πξέπεη λα είλαη αζθαιέο 

ζχκθσλα κε φια ηα πξφηππα αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηξνθήο. Όκσο , ε πξνζέγγηζε 

θηλδχλνπ ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο αλάπηπμεο θαξκάθσλ δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηε ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε ηξνθίκσλ. Μπνξεί κηα παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε 

δνθηκήο ηνμηθφηεηαο λα είλαη επαξθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

θπηνρεκηθψλ, ε εκεξήζηα πξφζιεςε ησλ νπνίσλ είλαη πηζαλφ λα παξακείλεη ρακειή , δελ 

ηζρχεη γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ελδέρεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο πξφζιεςεο ηξνθήο. Πξάγκαηη ε θιαζζηθή ζρέζε 
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δφζεο-επίδξαζεο δχζθνια κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε απηά, επεηδή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θπζηνινγηθέο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ.  

Απφ ηηο έξεπλεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ έρεη πξνθχςεη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

δηθαηνινγνχλ ηζρπξηζκνχο πνπ ζα κεηαθξαζηνχλ ζε κελχκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Γπν 

ηχπνη ηζρπξηζκψλ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αμία : (Roberfroid,1999) 

A. Αμηψζεηο βειηησκέλεο ιεηηνπξγίαο ( ηχπνο Α) 

B. Αμηψζεηο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ αζζέλεηαο (ηχπνπ Β)  

Μηα αμίσζε βειηησκέλεο ιεηηνπξγίαο (ηχπνο Α) αλαθέξεηαη ζηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ελφο ζπζηαηηθνχ ηξνθήο θαη εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην ζψκα 

ρσξίο άκεζε αλαθνξά ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο (αληηνμεηδσηηθά- 

πξφιεςε νμεηδσηηθνχ ζηξεο) . 

Έλαο ηζρπξηζκφο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ αζζέλεηαο (ηχπνπ Β) αλαθέξεηαη ζηε 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο αζζέλεηαο θαηαλαιψλνληαο έλα είδνο ή έλα κίγκα ζπζηαηηθψλ 

ηξνθήο (κείσζε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ή θαξθίλνπ).  

Ζ θάζε αμίσζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πγηή επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ είλαη 

αληηθεηκεληθά θαη ζπλεπή απφ κφλα ηνπο θαη ηθαλά λα πιεξνχλ απνδεθηά επηζηεκνληθά 

πξφηππα ζηαηηζηηθήο θαη βηνινγηθήο ζεκαζίαο θαη λα ππάξρεη εχινγε ζρέζε κεηαμχ 

παξέκβαζεο θαη απνηειεζκάησλ. Οη πιεζπζκνί –ζηφρνη απηψλ ησλ δηαηξνθηθψλ κειεηψλ 

είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πγηή άηνκα ή ππνηηζέκελα πγηή άηνκα γηα ηα νπνία ε 

ζπλεζηζκέλε δηαηξνθή ζα ηξνπνπνηεζεί κε βάζε παξακέηξνπο θαη δείθηεο ελδεηθηηθνχο 

κηαο θαιήο θαηάζηαζεο πγείαο. ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, απηνί νη 

παξάκεηξνη θαη νη δείθηεο δελ έρνπλ αθφκε βξεζεί θαη, βεβαίσο, επηθπξσζεί. 

(Roberfroid,2000) 

2.3 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  

Ζ ζπλερήο δεκνζηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπζρεηίδνπλ πνηφηεηαο 

δσήο θαη ηελ πξφιεςε δηαθφξσλ αζζελεηψλ έρεη νδεγήζεη ηηο βηνκεραλίεο ζηελ αλάπηπμε 

πνιιψλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Οη επηζηήκνλεο θαζψο θαη νη θαηαλαισηέο έρνπλ αξρίζεη 

λα δέρνληαη φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο θαηάζηαζεο πγείαο.  Ζ 

απνδνρή ηέηνηνπ είδνπο πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ε πξνψζεζε ηνπο κε 

πιεζψξα δηαθεκηζηηθψλ ηξφπσλ εληζρχεη ηελ απμεκέλε εκθάληζε λέσλ ηξνθίκσλ κε 

απμεκέλε βηνινγηθή αμία. 

χκθσλα κε πνιπάξηζκεο κειέηεο , νη θαηαλαισηέο είλαη πην πξφζπκνη λα 

πηνζεηήζνπλ  πην πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 

ζχκθσλα κε ηα δηαηξνθηθά πξφηππα , ηελ πξνψζεζε ησλ πγηεηλψλ ηξνθίκσλ 

ππνζηεξίδνληαο ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ επθνιία ζηε ρξήζε θαη ζηελ 

πξφζβαζε θαη ηελ αιιαγή ηεο ζχζηαζεο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ αιιαγή ηεο ζχζηαζεο γίλεηαη 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ εκπινπηηζκέλσλ ή εληζρπκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ .  
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Ζ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζηνρεχεη ζε 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο θαη απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο νκάδεο. Σα 

θίλεηξα ησλ θαηαλαισηψλ πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη 

ηα εμήο: .  (Κνπηειηδάθεο, 2015) 

 Πξφιεςε  

 Φπζηθή θαηάζηαζε  

 Γνλεηθή θξνληίδα  

 Δκθάληζε  

 Καιή πγεία  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ 

αλαδήηεζε ηξνθψλ γηα ειηθησκέλνπο , ηδίσο κίγκαηα πνπ παξέρνπλ ηα απαηηνχκελα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη βνεζάεη ζηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη ηε δηαηξνθή φζσλ έρνπλ 

ζρεηηθή αζζέλεηα, φπσο ν δηαβήηεο ηχπνπ 2. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαζεσξεζνχλ νη 

δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη λα ιεθζεί ππφςε φηη απηέο κεηψλνληαη 

κε ηελ ειηθία, θαζψο ππάξρεη κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο θαη ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξφζιεςε πξσηεΐλεο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 12% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξνζιακβαλφκελσλ ζεξκίδσλ, επεηδή εάλ κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, 

ε γήξαλζε επεξεάδεη  ηε ρξήζε απηνχ ηνπ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί 

αξλεηηθή ηζνξξνπία αδψηνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη λα επηβαξχλεη ρξφληεο παζνινγηθέο 

αζζέλεηεο. (Herrera et al 2015) 

2.4 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ  

Ο ζηφρνο ηεο επηζηήκεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ κίαο 

θαιχηεξεο δηαηξνθήο. Οη θαηαλαισηέο θαη φζνη θάλνπλ ζπζηάζεηο ζε απηνχο (πρ 

δηαηηνιφγνη) έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηνχλ εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

αμηψζεσλ θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ. Οη πγεηνλνκηθέο αξρέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, έρνπλ επνκέλσο ηελ 

επζχλε δεδνκέλα γηα ηε έγθξηζε ηζρπξηζκψλ πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο. 

Έλα  ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα δνζεί ζε έλα ηξφθηκν είηε κέζα απφ έλαλ «ζεηηθφ 

θαηάινγν» είηε κέζα απφ κηα επηζηεκνληθή αλαζεψξεζε ελφο αξρείνπ πνπ πεξηέρεη 

επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα  

έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ζα έρνπλ δείμεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε , βηνινγηθά ζεκαληηθή θαη επσθειήο αιιειεπίδξαζε ζηελ πγεία ζε  κία ή 

ιίγεο ιεηηνπξγίεο ζην ζψκα, νδεγψληαο είηε ζε ζπληήξεζε (ή ελδερνκέλσο βειηίσζε) κηαο 

θαιήο θαηάζηαζεο πγείαο ή κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αζζέλεηαο.  

Ζ θαηάξηηζε κίαο «ζεηηθήο ιίζηαο» θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηέρνπλ φια ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

επηζηεκνληθψλ απαηηήζεσλ, πξέπεη λα γίλεη απφ κία κεγάιε επηηξνπή δηαθφξσλ 

επηζηεκφλσλ. Ζ επηηξνπή πξέπεη λα θάλεη έλαλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε ηνλ 

επηζηεκνληθφ εθπξφζσπν ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ κε ζθνπφ λα πξνηείλεη ηα πην 

ζρεηηθά πξσηφθνιια γηα ηελ επίδεημε απνηειεζκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνζηεξίμνπλ έλαλ ηζρπξηζκφ. Ζ εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ρξήζε κίαο αμίσζεο ζα πξέπεη 

επίζεο λα πεξηιακβάλεη έλα ζαθή νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ηα φξηα ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. πγθεθξηκέλα, ε δφζε πνπ απαηηείηαη γηα λα έρνπκε 

έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ζηελ εηηθέηα θάζε 
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ιεηηνπξγηθνχ ηξνθίκνπ γηα ην νπνίν ν ηζρπξηζκφο έρεη εγθξηζεί, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί 

ζαθέο ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ πνζφηεηα ηεο δφζεο πνπ ζα ιακβάλνπλ θαηά ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ δεδνκέλνπ ηξνθίκνπ. (Roberfroid, 2000) 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ 

παξέρεη θαη ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε θαη ην 

εκπφξην απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη αξθεηά πνιχπινθε, δαπαλεξή θαη επηθίλδπλε. Ζ 

αλάπηπμε θαη ην κάξθεηηλγθ απηψλ ηνλ ηξνθίκσλ απαηηεί κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα, ε πξνζπάζεηα απηή πεξηιακβάλεη ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ελψζεσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θπζηνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ηελ αλάπηπμε ελφο 

θαηάιιεινπ ηξνθίκνπ πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ε βηνδηαζεζηκφηεηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ελψζεσλ  θαη νη πηζαλέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ, 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη θιηληθέο δνθηκέο ζηα πξντφληα πξνθεηκέλνπ 

λα θεξδίζνπλ ηελ έγθξηζε ησλ ηζρπξηζκψλ κάξθεηηλγθ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο. 

Οη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ζηηο HΠΑ, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ έγθξηζε απνδνρήο απφ ην 

FDA- Food and Drug Administration, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ πξφζζεησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηα πξντφληα ηνπο. Μέζσ ηεο λνκνζεζίαο DSHEA- Dietary Supplement 

Health and Education Act, αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ δηαηηεηηθψλ πξνζζέησλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πγείαο. χκθσλα κα ηελ DSHEA επηηξέπνληαη νη επηζεκάλζεηο σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα ησλ δηαηηεηηθψλ πξνζζέησλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγθξηζε απφ ην FDA θαη έηζη 

δφζεθε ην δηθαίσκα ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά λέα πξντφληα σο 

δηαηηεηηθά πξφζζεηα θαη φρη σο ζπκβαηηθά ηξφθηκα κε πξφζζεηα ζπζηαηηθά. Δπίζεο ην 

1990 ζεζπίζηεθε ε λνκνζεζία ΝLEA ε νπνία επέηξεςε λα γίλνληαη επηζεκάλζεηο σο πξνο 

ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο ζηηο εηηθέηεο ησλ πξντφλησλ , ζε ζπκθσλία πάληα κε ηε 

λνκνζεζία ηεο ππεξεζίαο ηνπ FDA. .  (Κνπηειηδάθεο, 2015) 

 

Γηαηξνθή  Νόζνο  Δγθξίζεθε ηζρπξηζκόο πγείαο  

Αιθνόιεο ζαθράξσλ  Σεξεδφλα  «ε ζπρλή θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα θαη άκπια κεηαμχ γεπκάησλ 

θαη ζλαθ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηε θζνξά ησλ δνληηψλ. Ζ 

αιθνφιε ζαθράξνπ […] ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γιπθάλεη 

κηα ηξνθή θαη κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

ηεξεδφλαο»  

Σξόθηκα πνπ 

πεξηέρνπλ θπηηθέο 

ίλεο από βξώκε 

ηεθαληαία 

λφζνο  

«Γίαηηεο ρακειέο ζε θνξεζκέλα ιίπε θαη ρνιεζηεξφιε, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηαιπηέο ίλεο απφ ηελ βξψκε κπνξεί λα 

κεηψζεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαθψλ παζήζεσλ» 

Σξόθηκα πνπ 

πεξηέρνπλ ίλεο από 

ςύιιην  

ηεθαληαία 

λφζνο  

«Γίαηηεο ρακειέο ζε θνξεζκέλα ιίπε θαη ρνιεζηεξφιε, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηαιπηέο ίλεο απφ ηνλ θινηφ ζπφξσλ 

ςχιιηνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαθψλ 

παζήζεσλ» 

Πξσηεΐλε ζόγηαο  ηεθαληαία 

λφζνο  

«Γίαηηεο ρακειέο ζε θνξεζκέλα ιίπε θαη ρνιεζηεξφιε, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ 25γξακκάξηα πξσηεΐλεο ζφγηαο εκεξεζίσο 

κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαθψλ παζήζεσλ. Μηα 

κεξίδα [...]   παξέρεη 6.25 γξακκάξηα πξσηεΐλεο ζφγηαο» 

Φπηηθή ζηεξόιε/ 

ζηαλόιε  

ηεθαληαία 

λφζνο  

Φπηηθέο ζηεξφιεο: «ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

0,65 γξακκάξηα αλά κεξίδα θπηηθέο ζηεξφιεο, θαη 

θαηαλαιψλνληαη δχν θνξέο ηελ εκέξα κε ηα γεχκαηα γηα 

κηα εκεξήζηα ζπλνιηθή πξφζιεςε ηνπιάρηζηνλ 1,3 

γξακκάξηα, σο κέξνο κίαο δίαηηαο ρακειήο ζε θνξεζκέλν 

ιίπνο θαη ρνιεζηεξφιε, κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηεο 
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θαξδηαθήο αζζέλεηαο.» 

Δζηέξεο θπηηθήο ζηαλφιεο: « ηα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 1,7 γξακκάξηα αλά κεξίδα εζηέξεο θπηηθήο 

ζηαλφιεο, θαηαλαιψλνληαη δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα κηα 

ζπλνιηθή πξφζιεςε ηνπιάρηζηνλ 3,4 γξακκάξηα, σο κέξνο 

κίαο δίαηηαο ρακειήο ζε θνξεζκέλν ιίπνο θαη 

ρνιεζηεξφιε, κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

θαξδηαθήο αζζέλεηαο.» 

Πίλαθαο 3 Δγθεθξηκέλνη Ηζρπξηζκνί πγείαο από ηελ Ακεξηθάληθή Τπεξεζία ηξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ θαη νη 

αθόινπζεο αλαθνξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη από ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ.(Hasler et al., 2004)    

Σν FDA ξπζκίδεη ηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη ηε θχζε ησλ 

ηζρπξηζκψλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηε ζπζθεπαζία. Πέληε είλαη νη ηχπνη δειψζεσλ ή 

απαηηήζεσλ πνπ επηηξέπνληαη ζηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο ηξνθίκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγεία.: (Κνπηειηδάθεο, 2015 ; Sirφ et al 2008) 

1. Πεξηερφκελν ζξεπηηθψλ: ππνδεηθλχνπλ ηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζξεπηηθψλ 

νπζηψλ ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν  

2. Γνκή θαη ιεηηνπξγία: πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ησλ δηαηηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηελ 

θαλνληθή δνκή ή ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο  

3. Γηαηξνθηθέο νδεγίεο: πεξηγξάθνπλ ηα νθέιε γηα ηελ πγεία ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

ηξνθίκσλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζε αζζέλεηα ή πάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία 

4. Δηδηθνί ηζρπξηζκνί πγείαο: αλαθέξνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο 

θαη ηνλ κεησκέλν θίλδπλν ηεο λφζνπ , φπσο απηφ νξίζηεθε απφ ην FDA θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην βάξνο αμηφπηζησλ δηαζέζηκσλ επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ  

5. Ηζρπξηζκνί πγείαο: επηβεβαηψλνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ζπζηαηηθψλ ηεο δηαηξνθήο θαη 

κεησκέλνπ θηλδχλνπ αζζέλεηαο ή θαηάζηαζεο πγείαο , φπσο εγθξίζεθε απφ ην FDA θαη 

έρεη ζεκαληηθά κεγάιε επηζηεκνληθή ζπλαίλεζε  

ηελ επξσπατθή έλσζε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηνπο δηαηξνθηθνχο ηζρπξηζκνχο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαζνξίδεηαη απφ νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ ηα θξάηε κέιε 

πξνζαξκφδνπλ ζηε λνκνζεζία ηνπο. Οη νδεγίεο 90/496/ΔΟΚ θαη 2000/13/ΔΚ αλαθέξνπλ 

φηη κε ηνπο δηαηξνθηθνχο ηζρπξηζκνχο δελ πξέπεη λα παξαπιαλάηαη ν θαηαλαισηήο θαη δελ 

πξέπεη λα απνδίδνληαη ζηα ηξφθηκα ηδηφηεηεο πξφζιεςεο , αγσγήο θαη ζεξαπείαο 

αζζελεηψλ. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηζρπξηζκψλ 

ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Μπνξνχλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζρπξηζκνί πγηεηλψλ ηδηνηήησλ ππφ απζηεξνχο φξνπο θαη 

κεηά απφ αλεμάξηεηε επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε  θαη έγθξηζε απφ ηελ επξσπατθή 

επηηξνπή. 

 Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζρπξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφιεςε, 

αγσγή θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ  

 Να γίλεηαη ζαθήο ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο «πξφιεςεο» θαη «κείσζεο» ηνπ παξάγνληα 

θηλδχλνπ.  
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2.5 ΚΗΝΓΤΝΟΗ-ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ 

Σα αζθαιή επίπεδα πξφζιεςεο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ 

ζην πιαίζην κηαο πγηεηλήο δηαηξνθήο. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ,ηα 

βέιηηζηα επίπεδα ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ νπζηψλ θαη άιισλ θπζηνινγηθψλ ελεξγψλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί αθφκα ζε 

αλζξψπνπο.(Hasler et al., 2004)   

 

Πίλαθαο 4 Αληνρή απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα πνπ θπθινθνξνύλ ζήκεξα ζηηο αγνξέο 

ησλ ΖΠΑ (ADA,2004) 
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Χζηφζν γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ αθξηβή επίπεδα 

ζπζηάζεσλ πξφζιεςεο ζα θαζνξηζηνχλ κφλν φηαλ ππάξρνπλ επαξθήο επηζηεκνληθά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πνιιά ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ή ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ απαηηνχλ 

ζπλερήο έξεπλα θαζψο θαη κειέηεο απφ θαξκαθνβηνκεραλίεο , πξνηνχ κπνξέζνπλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα επίπεδα ησλ ζηνηρείσλ κέζα απφ θιηληθέο δνθηκέο. Δθφζνλ 

νινθιεξσζνχλ νη θιηληθέο δνθηκέο, κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πην εηδηθέο θαη έγθπξεο 

ζπζηάζεηο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα.  

Δπηπιένλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ δηαηξνθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη 

παξέρνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθνξία γηα ηελ αθξηβήο πξφζιεςε ησλ θπζηθψλ δξαζηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ, επεηδή έρνπλ αλαπηπρζεί αλεπαξθήο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηα κε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. (Hasler et al., 2004)    

Σα δηαηξνθηθά εξγαιεία κέηξεζεο πνπ ππάξρνπλ είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλα γηα ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα επίπεδα πξφζιεςεο δηαηξνθηθψλ ζπζηαηηθψλ απαξαίηεησλ 

γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο λφζνπ. Γηα παξάδεηγκα ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηδηαίηεξα 

γηα κεγάιεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο βαζίδνληαη ζε εξσηεκαηνιφγηα ζπρλφηεηαο 

θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ, δελ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε βφηαλα , 

κπαραξηθά θ.ά. παξά ην γεγνλφο φηη πνιιά θπζηθά δξαζηηθά έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζε απηά. 

(Hasler et al., 2004)    

Πξφζθαηα ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπρλφηεηαο επηθεληξψζεθαλ ζε επηιεγκέλεο ηξνθέο 

φπσο είλαη ην ηζάη θαη ηα εζπεξηδνεηδή. Έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο είλαη φηη ην USDA-βάζε 

ζξεπηηθψλ /θπηνρεκηθψλ δεδνκέλσλ έρεη κφλν επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηα 

θαξνηελνεηδή , ηζνθιαβφλεο, θιαβνλνεηδή. Δμαθνινπζεί λα κέλεη αλεπαξθήο γηα ηα 

πεξηζζφηεξα κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ. (Hasler et al., 2004)    

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη φηη ηα δηαηηεηηθά ζπζηαηηθά θαίλεηαη φηη δξνπλ 

ζπλεξγηθά γηα λα βειηησζεί ε απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ή θπζηθψλ ελεξγψλ 

ζπζηαηηθψλ, παξάδεηγκα είλαη ην ιπθνπέλην ηεο ληνκάηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

απνξξφθεζεο φηαλ θαηαλαιψλεηαη καδί κε ιίπνο.  

Σα επίπεδα πξφζιεςεο , ζπλίζηαληαη γηα λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αζζέλεηαο 

ζε έλαλ πγηή πιεζπζκφ, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά ηελ παξνπζία κηαο αζζέλεηαο 

φπσο ν θαξθίλνο ή ε θαξδηαγγεηαθή λφζνο. Χο εθ ηνχηνπ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα 

επίπεδα πξφζιεςεο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ή ηεο αηνκηθή δηαθχκαλζεο.  

Ζ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε είλαη κηα θξίζηκε πηπρή θαη 

ηαπηφρξνλα κηα επηζηεκνληθή πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε βάζε αμηφπηζηα 

επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα κειεηνχλ ηελ πηζαλή δηακφξθσζε πνπ κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πάλσ ζηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Χζηφζν ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα δελ είλαη θαζνιηθά. Δίλαη απαξαίηεην λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη ηνπηθέο πηπρέο φηαλ κηιάκε γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. Όπσο 

ππνηίζεηαη θαη ηα θαλνληθά ηξφθηκα , έηζη θαη ηα ιεηηνπξγηθά πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζε 

πνιηηηζηηθά θαη ζπλήζε δηαηξνθηθά πξφηππα. Παξάιιεια πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί, 

επεηδή ε ππεξβνιηθή πξφζιεςε ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα 

λέα δηαηξνθηθή αληζνξξνπία. Σν πην βνιηθφ κήλπκα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο κία 

ιεηηνπξγηθή δίαηηα, κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα , κε ηα ιεηηνπξγηθά 
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ηξφθηκα σο πξφζζεην φθεινο γηα ηελ πγεία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζηεξσζνχλ νη δπλακηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζπλνιηθήο δηαηξνθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθψλ. Δπνκέλσο, θαη γηα λα αλαθαιχςνπκε ηηο πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο, λα ειέγμνπκε 

ηελ αθξηβή βηνδηαζεζηκφηεηα απηψλ ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη λα δηαπηζηψζνπκε πνηνο κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηε 

ιεηηνπξγηθή θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πσο, είλαη απαξαίηεην επίζεο λα εληνπηζηνχλ 

βηνινγηθνί δείθηεο, γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. (Roberfroid,1999) 

2.6 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Ζ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ παξέρεη κία κνλαδηθή επθαηξία λα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ ζέινπλ λα σθειήζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπο. Μφλν κηα 

απζηεξά επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ παξέρεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζα 

εγγπεζεί ηελ επηηπρία απηήο ηεο λέαο δηαηξνθήο. Δίλαη ζαθψο κηα πξφθιεζε γηα ηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, σζηφζν, πξνηνχ ζεσξεζεί νηθνλνκηθή πξφθιεζε, είλαη θαη 

παξακέλεη επηζηεκνληθή πξφθιεζε. Απνηειεί επίζεο πξφθιεζε γηα ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο 

επεηδή πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ λένπο θαλφλεο θαη λέεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα είλαη 

επηηπρεκέλεο κφλν εάλ βαζίδνληαη ζηελ επηζηήκε ζε επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε φινπο 

ηνπο ζρεηηθνχο εηαίξνπο δειαδή εξεπλεηέο βαζηθήο επηζηήκεο, δηαηξνθνιφγνπο θαη 

δηαηηνιφγνπο, θαη επηζηήκνλεο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ.  

Ζ θχξηα πξφθιεζε γηα φινπο απηνχο ηνπο ζπλεξγάηεο είλαη λα δνζνχλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο εγγπήζεηο φηη απηά ηα λέα πξντφληα δηαηξνθήο φρη κφλν είλαη αζθαιή θαη 

βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα, αιιά είλαη θαη πξντφληα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ειέγρνπλ 

θαιχηεξα ηελ πγεία ηνπο. Δίλαη επίζεο πξφθιεζε γηα ηνπο δηαηξνθνιφγνπο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ζηηο βαζηθέο βηνινγηθέο 

επηζηήκεο ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ηαπηφρξνλα λα αλαπηχμνπλ λέεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα θαιχηεξε δηαηξνθή. (Roberfroid, 1999 ; Roberfroid, 2000) 

2.7  ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΟΤ  

Οη επαγγεικαηίεο δηαηηνινγίαο δελ κπνξνχλ πιένλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ηξφθηκα 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ καθξν θαη κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Ζ 

εμέηαζε θαη ησλ άιισλ θπζηθψλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή θπηηθψλ πξνζζέησλ ζα είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο πγείαο θαη ηνπ νθέινπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηξνθίκνπ. Ζ έξεπλα θαη ηα επξήκαηα ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηνχλ ζε πξαθηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο 

δηαηηνινγίαο. Ζ επέθηαζε ηνπ ξφινπ γηα  ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο δηαηηνινγίαο 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: (Hasler et al., 2004)    

 Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ θαη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαηηεηηθήο 

πξφζιεςεο, ζηα πιαίζηα κηαο πγηεηλήο δηαηξνθήο, γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη 

ελδερνκέλσο λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ησλ αζζελεηψλ πνπ πξνιακβάλνληαη.  

 πκκεηέρνπλ ζηελ εμειηζζφκελε έξεπλα.  

 Παξέρνπλ ηερλνγλσζία ζηα ηξφθηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

κειινληηθψλ ηξνθίκσλ. 
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 Παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο, ζην θνηλφ , ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ , 

θαη ηε πνιηηηθή ησλ ππαιιήισλ γηα ηνλ ξφιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο. 

 πλεξγάδνληαη κε νξγαλψζεηο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δηαηξνθήο , γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ ελίζρπζε θαλνληζκψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα . 

 Δίλαη πεγή γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηνπο παξέρνπλ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα γηα κηα ηζνξξνπεκέλε θαη πνηθίιε δηαηξνθή. 

2.8  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ-ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ  

Πξνβηνηηθά: ηα πξνβηνηηθά νξίδνληαη σο ηα «ηα δσληαλά κηθξνβηαθά ζπζηαηηθά 

ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία, βειηηψλνληαο θπξίσο ηε κηθξνβηαθή 

ηζνξξνπία ηνπ εληέξνπ». Δίλαη πεγέο αζβεζηίνπ, ζεκαληηθνχ ζξεπηηθνχ έλαληη ηεο 

νζηενπφξσζεο, πηζαλφλ θαη ηνπ θαξθίλνπ. Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη 

είλαη: αληηθαξθηλνγελεηηθή δξάζε, ππνρνιεζηεξαηκηθή δξάζε θαη αληαγσληζηηθέο δξάζεηο 

έλαληη εληεξηθψλ παζνγφλσλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ ηνπ εληέξνπ. Ο πηζαλφο ξφινο ησλ 

πξνβηνηηθψλ ζηνλ θαξθίλν είλαη ζεκαληηθφο, ηδηαίηεξα ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα θαξθίλν 

ηνπ παρένο εληέξνπ. 

Πξέβηνηηθά: Σα πξεβηνηηθά νξίδνληαη σο «κε δψληα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ ηα 

νπνία παξέρνπλ πιενλεθηήκαηα πγείαο ζηνλ μεληζηή κέζσ δηακφξθσζεο ηεο 

κηθξνρισξίδαο ηνπ». Σα πην θνηλά πξεβηνηηθά είλαη ε ηλνπιίλε θαη νη θξνπθην-

νιηγνζαθραξίηεο, θαη  αλαγλσξίδνληαη γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απμάλνπλ ηα επίπεδα ησλ 

«θαιψλ» βαθηεξίσλ ζην εληεξηθφ ζχζηεκα ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ. 

Μηθξνζξεπηηθά πζηαηηθά: πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα κηθξνζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά φπσο ην ζειήλην, νη βηηακίλεο Α,C θαη Δ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ δηάθνξα 

ζπζηαηηθά ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  Πνιιά απφ απηά ηα κηθξνζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά πεξηιακβάλνληαη ζε ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζηελ αγνξά (δεκεηξηαθά πξσηλνχ, 

ρπκνί, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θηι.) ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ ηνπο ξφινπ ζηελ πξφζιεςε 

ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο. 

o ειήλην: ην ζειήλην έρεη επηπξφζζεηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ πγεία, ηδηαίηεξα 

ζε ζρέζε κε ηελ αλνζναπφθξηζε, ηηο ηνγελείο λφζνπο θαη ηελ πξφζιεςε ηνπ θαξθίλνπ. 

Πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε αλεπάξθεηα ηνπ Se ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα 

αλνζναλεπάξθεηαο. Σν ζειήλην θαίλεηαη λα θαηαξγεί ηελ ειηθηαθή ζρεηηθή αλεπάξθεηα 

ησλ ιεκθνθπηηάξσλ απφ ηνλ ειηθησκέλν μεληζηή γηα λα αληαπνθξηζεί ζηε δηέγεξζε κε 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε ζε θπηηαξνηνμηθά ηειεζηηθά θχηηαξα. 

o Βηηακίλε Α: ε αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο Α κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία 

δηαθφξσλ θπηηάξσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

o Βηηακίλε Δ : ε βηηακίλε Δ είλαη έλα ηζρπξφ αληηνμεηδσηηθφ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ξπζκίδεη ηηο αλνζνπνηεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ μεληζηή, είλαη έλα ζεκαληηθφ ζξεπηηθφ 

ζπζηαηηθφ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, εηδηθά ζηνπο 

ειηθησκέλνπο. ηελ αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο Δ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλνζνινγηθέο 

παξακέηξνπο παξνπζηάδνπλ κείσζε θαη απηφ ζπλδέεηαη κε απμεκέλεο κνιπζκαηηθέο 

αζζέλεηεο θαη φγθνπο. Αληίζεηα, ε ζπκπιήξσζε ηεο βηηακίλεο Δ έρεη δηάθνξα νθέιε 

ζην αλνζνπνηεηηθφ. Ζ κείσζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο κε ηε γήξαλζε ή θαηά ηελ 

αλάπηπμε εθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ πξφζιεςε κηαο 

δίαηηαο πςειήο ζε βηηακίλε Δ  θαη παίδεη ζεκαληηθφ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

αλψξηκσλ Σα θπηηάξσλ ζηνλ ζχκν αδέλα. 
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o Βηηακίλε C: ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο φπσο ε πλεπκνληθή ιεηηνπξγία, ε 

απνξξφθεζε ζηδήξνπ, δηάθνξνη δείθηεο αλνζνινγηθήο απφθξηζεο, ε παξαγσγή 

αληηζσκάησλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζιεςε ηεο βηηακίλεο C. Μειέηεο ππνζηεξίδνπλ 

ηελ ππφζεζε φηη ε βηηακίλε C έρεη θξίζηκν θαη ζεηηθφ ξφιν ζηελ πξφζιεςε ηεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ, ηνπ θαξθίλνπ θαη ηνπ θαηαξξάθηε. Έρεη αλαθεξζεί φηη ε 

πξφζιεςε ηνπιάρηζηνλ 150-200mg ηελ εκέξα βηηακίλεο C  είλαη ηθαλή λα εληζρχζεη 

απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. Σν αζθνξβηθφ νμχ έρεη απνδεηρζεί φηη αζθεί αληηθιεγκνλψδε 

δξάζε ζε αλζξψπνπο θαη δψα. Ζ ζπκπιήξσζε ηεο δηαηξνθήο κε αζθνξβηθφ νμχ 

εληζρχεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη απηφ είλαη πην εκθαλέο ζηνπο 

ειηθησκέλνπο. (Lφpez-Varela, Gonzalez-Gross, Marcos, 2002) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΝΔΟΦΑΝΖ ΣΡΟΦΗΜΑ 

3.1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ  

O φξνο λενθαλή ηξφθηκν- ―novel‖ αλαθέξεηαη ζε ηξφθηκα πνπ δελ απνηεινχλ 

κέξνο ησλ παξαδνζηαθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Σα  λενθαλή 

ηξφθηκα είλαη ηξφθηκα κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ δηάθνξεο απφςεηο θαη ζε απηφ 

ην πιαίζην, είλαη ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά ηξφθηκα. πλήζσο πξνέξρνληαη απφ 

επεμεξγαζία ζην εξγαζηήξην, απφ βηνηερλνινγηθέο δπκψζεηο ή απφ γελεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNΑ. 

Δπνκέλσο ηα λενθαλή ηξφθηκα είλαη θαηλνηφκα πξντφληα πνπ απαηηνχλ δηαθνξεηηθή 

δηαδηθαζία παξαγσγήο απφ ηελ ηππνπνηεκέλε  ή πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ βηνηερλνινγηψλ. (Zarbà et al, 2020) 

ηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ ηξνθίκσλ φηαλ εκθαλίζηεθαλ ήηαλ λα 

επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πείλαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ κε πξνζηηζέκελεο βηηακίλεο 

θαη εκθάληζε δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ ηδηνηήησλ γηα ηνλ άλζξσπν. ηα λενθαλή ηξφθηκα ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ επίζεο πνιιά ηξφθηκα κε απμεκέλε ζξεπηηθή αμία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ επεμεξγαζία ή θαιιηέξγεηα θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο είλαη αθφκε ππφ 

δηεξεχλεζε, έλα παξάδεηγκα είλαη ε ζπηξνπιίλα. Αξθεηνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηα λενθαλή 

ηξφθηκα σο κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο ηα 

δηαρσξίδνπλ απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα δεδνκέλεο ηεο ππφλνηαο πνπ ππάξρεη γηα πηζαλέο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία.  

Σφζν απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο φζν θαη σο απνηέιεζκα ησλ πεηξακαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ επηζηήκε, ε έλλνηα ησλ λέσλ ή ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ 

ή ζπζηαηηθψλ είλαη φηη απηά ηα ηξφθηκα ή ζπζηαηηθά κπνξνχλ λα έρνπλ επεξγεηηθή 

επίδξαζε ζηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δνκέο. ε νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ επηηξαπεί 

βάζηκεο αηηήζεηο γηα ηέηνηα απνηειέζκαηα, ελψ ζε άιιεο ρψξεο δελ έρνπλ επηηξαπεί 

αμηψζεηο.  

Γελ ππάξρεη ζήκεξα λνκηθφο νξηζκφο γηα ηα «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη ηα ηξφθηκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ξπζκίδνληαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα ή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζε ρψξεο φπνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

ιεηηνπξγηθέο αμηψζεηο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θαλνληζκνί γηα ηα ζπκβαηηθά ηξφθηκα, 

ηα ηξφθηκα γηα εηδηθή δηαηξνθή, ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαη ηα ηαηξηθά ηξφθηκα γηα 

ρξήζε ππφ ηελ επνπηεία ελφο γηαηξνχ γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ. ελ ΔΔ 

ππάξρνπλ θαλνληζκνί γηα ηα λενθαλή ηξφθηκα πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζσξεζνχλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Κάζε κία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο έρεη 

θαλνληζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ είηε πνηεο αμηψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ, είηε εηδηθνχο θαλφλεο 

ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ηεθκεξησζεί ε εγθπξφηεηα ηπρφλ απαηηήζεσλ ζηηο εηηθέηεο ηξνθίκσλ ή ζηε δηαθήκηζε. 

(Lupien, 2002) 

ηελ ΔΔ, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ θαιχπηνπλ 

ηα λέα ηξφθηκα θαη ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηερληθέο αλαζπλδπαζκέλνπ DNA πνπ 

αιιειεπηθαιχπηνληαη θάπσο ζηελ ΔΔ ελψ είλαη μερσξηζηέο ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα 

Εειαλδία. ην πιαίζην ηνπ Codex (είλαη κηα ζπιινγή δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ, 

θσδίθσλ πξαθηηθήο, θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη άιισλ ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηα 

ηξφθηκα , ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ) δηεμάγνληαη ελεξγά 
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ζπδεηήζεηο γηα ηα ηξφθηκα δηεζλνχο ραξαθηήξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνηερλνινγία 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο δηαβνπιεχζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ FAO (Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο) γηα ηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ, ηελ εμέηαζε ησλ πηπρψλ ηεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο απηψλ ησλ ηξνθίκσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ αιιεξγηνγφλσλ θαη ζρεηηθψλ ζεκάησλ. Οη 

δηαβνπιεχζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ FAO ελέθξηλαλ ηελ πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ΖΠΑ γηα ηελ «νπζηαζηηθή ηζνδπλακία» γηα ηα ηξφθηκα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε βηνηερλνινγία. Απηφ ζεκαίλεη κέρξη ηψξα φηη εάλ νη δηαηξνθηθέο θαη 

άιιεο πηπρέο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ήηαλ νπζηαζηηθά ηζνδχλακεο κε παξφκνηα ηξφθηκα 

πνπ δελ παξήρζεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, ηφηε δελ 

απαηηείηαη εηδηθή επηζήκαλζε. Ζ επηηξνπή Codex  γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ε 

Task Force Codex γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνηερλνινγία ζπδεηνχλ ελεξγά 

ηηο δηεζλείο πηπρέο  ηεο επηζήκαλζεο θαη έλα γεληθφ πξφηππν γηα ηα ηξφθηκα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε βηνηερλνινγία ,αιιά δελ έρνπλ ππνβιεζεί ηειηθέο ζπζηάζεηο πξνο 

έγθξηζε απφ ηα 165 θξάηε κέιε, ηελ Δπηηξνπή ηνπ Codex Alimentarius. 

Σα ηξφθηκα ζπλήζσο νξίδνληαη σο είδε γηα βξψζε θαη πφζε, ελψ ηα θάξκαθα 

νξίδνληαη ζπλήζσο σο αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηε δηάγλσζε, ηε 

ζεξαπεία ή ηελ πξφζιεςε αζζελεηψλ. ην παξειζφλ δελ ππήξρε κεζαίν έδαθνο κεηαμχ 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ θαξκάθσλ θαη νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ πγεία δελ επηηξέπνληαλ 

ζηα ηξφθηκα. Χζηφζν, νη εμειίμεηο ζε πνιιέο ρψξεο θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ηείλνπλ λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα λεφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο 

θαη επεμεξγαζίαο ηνπο, έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο επεξγεηηθέο ή πξνζηαηεπηηθέο 

επηπηψζεηο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Δμαηηίαο απηνχ, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο 

θαη ε λέα λνκνζεζία ζε νξηζκέλεο ρψξεο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα ηεθκεξησζνχλ νη 

ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ πγεία γηα ηα λενθαλή ηξφθηκα θαη ζπζηαηηθά.  

Πξφθεηηαη γηα κία εμειηζζφκελε πεξηνρή, ηδίσο κε ηελ έλλνηα ησλ λενθαλψλ 

ηξνθίκσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, θαη ήηαλ δχζθνιν λα ηεθκεξησζνχλ νη 

ηζρπξηζκνί θαη λα δηαηεξεζεί κηα θαιή θαη ζπλερψο ηζρπξφηεξε επηζηεκνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ. ηηο ΖΠΑ, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο 

ηζρπξηζκνχο γηα έλα πξντφλ δηαηξνθήο ήηαλ έλα πξντφλ δεκεηξηαθψλ νιηθήο αιέζεσο ην 

νπνίν αλέθεξε φηη ε απμεκέλε πξφζιεςε ηλψλ ζίηνπ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη παξέπεκπε ζην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Καξθίλνπ ησλ ΖΠΑ 

σο αξρή γηα ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ. Ζ κεηαγελέζηεξε δηαηξνθηθή θαη δηαηηεηηθή έξεπλα δελ 

ππνζηήξημε πιήξσο απηφ ην αίηεκα. Οη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ απμεκέλε πξφζιεςε 

βηηακίλεο Α θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ θαξθίλν έρνπλ ακθηζβεηεζεί ιφγσ κίαο δνθηκήο 

θαπληζηψλ ζηελ Φηιαλδία, φπνπ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πςειφηεξε πξφζιεςε 

βηηακίλεο Α αχμεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ 

πλεχκνλα. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηε δηεθδίθεζε ηζρπξηζκψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ ηξνθίκσλ ή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα δίλεηαη πξνζνρή επεηδή κηα 

ακθηζβεηνχκελε ή ακθίβνιε απαίηεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξπζκηζηηθά πξνβιήκαηα ή 

απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ θαη άιια πξντφληα ηεο ίδηαο εηαηξείαο. 

(Lupien, 2002) 
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Ση είλαη ν CODEX  

O Codex πεξηγξάθεη ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα εηδηθέο δηαηηεηηθέο ρξήζεηο 

σο ηξφθηκα πνπ έρνπλ ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία ή δηαηππψλνληαη γηα λα ηθαλνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο πνπ πθίζηαληαη ιφγσ θπζηθήο ή θπζηνινγηθήο ή 

θαη εηδηθψλ αζζελεηψλ θαη δηαηαξαρψλ θαη πνπ παξνπζηάδνληαη σο ηέηνηεο. Ζ ζχλζεζε 

ησλ ελ ιφγσ ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ζχλζεζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ 

ηξνθίκσλ ζπγθξίζηκεο θχζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ απηά ηα ζπλήζε ηξφθηκα. Αλ θαη ηα 

ηξφθηκα απηνχ ηνπ είδνπο πξνθαλψο πξννξίδνληαη λα είλαη ιεηηνπξγηθά, ε ηδηαηηεξφηεηα 

απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ ηνπο θαίλνληαη λα ηα δηαρσξίδνπλ 

ζαθψο απφ άιινπο ηχπνπο πηζαλψλ «λέσλ ηξνθίκσλ» ή «ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ». Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ  Codex ζπλεπάγεηαη επίζεο φηη νη πξφζθαηα αλαθαιπθζείζεο επεξγεηηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ Codex 

ησλ ηξνθίκσλ γηα εηδηθέο δηαηξνθηθέο ρξήζεηο. 

Ο θαλνληζκφο ηεο ΔΔ γηα ηα λέα ηξφθηκα θαη ηα λέα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ (ΔΚ 

258/97) ηζρχεη γηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα, ηα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ απνκνλψλνληαη απφ κηθξννξγαληζκνχο, κχθεηεο, θχθηα θαη θπηά ή δψα, 

εθηφο απφ ηα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ θπηά ή δψα κε 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αλαπαξαγσγήο θαη έρνπλ ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο ηξνθίκσλ. 

Σα πξφζζεηα ηξνθίκσλ, ηα αξηχκαηα θαη νη δηαιχηεο εθρχιηζεο εμαηξνχληαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ γηα ηα λενθαλή ηξφθηκα ηεο ΔΔ, δηφηη ξπζκίδνληαη βάζεη άιισλ θνηλνηηθψλ 

θαλφλσλ. Οη θαλνληζκνί  γηα ηα λέα ηξφθηκα ηεο ΔΔ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ, δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνη γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ εηηθέηα θαη 

έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη έηνηκνη λα ξπζκίδνπλ ηα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε βηνηερλνινγία. Πνιιά απφ ηα λενθαλή ηξφθηκα πνπ ξπζκίδνληαη απφ 

ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ έρνπλ αλαπηπρζεί ψζηε λα εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη επί ηνπ παξφληνο δηέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ γηα ηα λέα 

ηξφθηκα ηεο ΔΔ. Δληνχηνηο, δηεμάγεηαη επίζεο έλα δσληαλφ επίπεδν ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε θαη αιινχ θαη ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε πξφζζεηεο ξπζκίζεηο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα ηελ πγεία.  

Δπεηδή ηα λενθαλή ηξφθηκα θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα δελ νξίδνληαη ή 

παξακεξίδνληαη σο ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

ξπζκίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία σο ηξφθηκα, λέα ηξφθηκα, εηδηθά δηαηηεηηθά 

ηξφθηκα, ηαηξηθά ηξφθηκα ή θάξκαθα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαηίζεληαη ζην εκπφξην, 

θαη γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα ζηελ επηζήκαλζή ηνπο ή ζηε 

δηαθήκηζε.  

ηηο ΖΠΑ πνιιά πξντφληα πνπ πσινχληαη σο παξαδνζηαθά ηξφθηκα έρνπλ 

ηζρπξηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο φηαλ θαηαλαιψλνληαη σο κέξνο 

κηαο πνηθίιεο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. Ο λφκνο πεξί ζήκαλζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα 

ηε δηαηξνθή (Nutritional Labelling and Education Act) ηνπ 1990 απαηηνχζε πξφζζεηε 

επηζήκαλζε ζρεηηθά κε ην ζξεπηηθφ πεξηερφκελν ησλ ηξνθίκσλ πέξα απφ εθείλε πνπ είρε 

πξνεγνπκέλσο απαηηεζεί ή ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ γηα ηα ηξφθηκα, ηα 

θάξκαθα, θαη ηα θαιιπληηθά. Σν NLEA επέηξεςε επίζεο ηελ νξζή ηεθκεξίσζε ησλ 

ηζρπξηζκψλ δηαηξνθήο θαη πγείαο ζηηο εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο γηα ηελ πγεία, ην FDA ηείλεη λα απαηηεί απφ ηνπο εκπφξνπο ηξνθίκσλ κε 

ηζρπξηζκνχο γηα ηελ πγεία λα ιάβνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο απαίηεζεο θαη λα 

παξνπζηάδνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία «ζεκαληηθήο επηζηεκνληθήο ζπκθσλίαο» κεηαμχ 
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εηδηθεπκέλσλ εκπεηξνγλψκσλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη φηη νη αηηήζεηο ήηαλ 

δηθαηνινγεκέλεο. ηελ πξάμε, απηή ε δηαδηθαζία δελ ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθή, αιιά ε 

ξχζκηζε ηνπ FDA γηα ηηο αμηψζεηο απφ ην NLEA ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζηηθή ψζηε λα 

νδεγήζεη ζε κία λέα λνκνζεζία πνπ νλνκάδεηαη DSHEA(Dietary Supplement Health and 

Education Act). 

Σν DSHEA ραιάξσζε ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαη 

επέηξεςε ηηο αμηψζεηο γηα ράπηα, θάςνπιεο δηζθία ή αθφκε θαη ηξφθηκα πνπ είραλ 

επηζεκαλζεί σο δηαηηεηηθέο νπζίεο θαη πεξηιάκβαλε δήισζε εηηθέηαο πσο ηα πξντφληα θαη 

νη αμηψζεηο δελ εγθξίζεθαλ απφ ην FDA, θαη πσο ηα πξντφληα απηά δελ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε σο θάξκαθν. Παξφιν πνπ δελ απαηηείηαη έγθξηζε πξηλ απφ ηελ εκπνξία απφ ην 

FDA, νη έκπνξνη ηέηνησλ πξντφλησλ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ FDA ζρεηηθά κε 

ηα πξντφληα θαη ηηο αμηψζεηο επηζήκαλζεο θαη λα έρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη νη 

πιεξνθνξίεο είλαη αιεζείο θαη κε παξαπιαλεηηθέο. 

 

 

Δηθόλα 4 Παξαδείγκαηα εηηθεηώλ κε εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ από ην FDA, αιιηεπκέλεο από ην δηαδηθηπν 

ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ηα ηξφθηκα ξπζκίδνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ηα 

ηξφθηκα θαη απφ θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ. Γεληθά ν έιεγρνο ησλ απαηηήζεσλ είλαη πην 

απζηεξφο απφ φηη ζηηο ΖΠΑ, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνπ επηηξέπνληαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο. Απηέο νη δηαθνξέο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εκπνξία πξντφλησλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ κε ηζρπξνχο 

ηζρπξηζκνχο, επεηδή ε έγθξηζε ελφο πξντφληνο ζε κία ή δπν ρψξεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δηαλνκή απηψλ ησλ πξντφλησλ ζε επίπεδν ΔΔ βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ.   

(Lupien, 2002) 
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ηνλ θαλνληζκφ γηα ηα λέα ηξφθηκα ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα 

εκπνξεπζνχλ έλα πξντφλ πνπ ζεσξείηαη λέν ηξφθηκν πξέπεη πξψηα λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηηο αξρέο ελφο θξάηνπο κέινπο φπνπ ην πξντφλ  ζα θπθινθνξήζεη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ αγνξά γηα λα απνδεηρζεί ε αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο θαη επίζεο ζα παξνπζηάζεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε επηζήκαλζε. Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο, ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο, ην ηζηνξηθφ νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή ηνπ λένπ 

ηξνθίκνπ, ηελ αλακελφκελε πξφζιεςε ή ηελ έθηαζε ρξήζεο, ηηο πιεξνθνξίεο 

πξνεγνχκελεο αλζξψπηλεο έθζεζεο ζην πξντφλ θαη ηηο δηαηξνθηθέο, ηνμηθνινγηθέο θαη 

κηθξνβηνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Όπσο αλαθέξζεθε εδψ, ε θχξηα αλεζπρία αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ηνπ λένπ θαγεηνχ, αιιά είλαη επίζεο δπλαηή ε εμέηαζε ηεο επηζήκαλζεο.  

Με βάζε ηε ζπδήηεζε εδψ, είλαη ζαθέο φηη νη έκπνξνη ηξνθίκσλ πνπ ηαηξηάδνπλ 

ζην πξνθίι ησλ ηξνθίκσλ ή ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη έηνηκνη θαη λα έρνπλ 

ζηελ θαηνρή ηνπο επαξθή επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηπρφλ ηζρπξηζκνχο 

πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα. Απηφ ζα πεξηιακβάλεη δηάθνξα βήκαηα 

γηα ηε δεκηνπξγία επαξθνχο επηπέδνπ δεδνκέλσλ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ  

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ είκαη πνιχ πην δχζθνια ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξφζζεηα ηξνθίκσλ, ηα θαηάινηπα θπηνθαξκάθσλ ή ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ή 

πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ. 

3.2 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝ 

Οη κειέηεο θαηαλαισηψλ ζηηο ΖΠΑ έδεημαλ φηη ην 95% ησλ θαηαλαισηψλ πηζηεχεη 

φηη νξηζκέλα ηξφθηκα κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ πγεία, λα παξέρνπλ πξφζιεςε 

αζζελεηψλ πέξα απφ ηα βαζηθά δηαηξνθηθά νθέιε. Οη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα είλαη 

πξφζπκνη λα δερηνχλ ηελ έλλνηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη ζέινπλ λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα απηά. Χο εθ ηνχηνπ ην κέιινλ γηα ηα λέα ηξφθηκα ή ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθφ. Χζηφζν, νη έκπνξνη λέσλ ή ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ή 

ζπζηαηηθψλ πξέπεη λα δηεμάγνπλ πξνζεθηηθέο θαη επαξθείο βαζηθέο κειέηεο  θαη δνθηκέο 

ζε αλζξψπνπο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηα λέα 

ζπζηαηηθά ή ηξφθηκα. Λφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηε ξχζκηζε ησλ ηξνθίκσλ, ησλ εηδηθψλ 

δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ, ησλ λέσλ ηξνθίκσλ, ησλ εηδψλ δηαηξνθήο ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη 

πεξηνρέο, νη δπλεηηθνί έκπνξνη απηψλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε κία 

πεξηνρή αγνξάο, θαη λα είλαη έηνηκνη λα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο απαηηήζεηο ηφζν πξηλ ηελ 

εκπνξία ελφο πξντφληνο, φζν θαη αθνχ ην πξντφλ  έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά κέζσ επαξθνχο 

επηηήξεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Ζ δπλαηφηεηα γηα λέα ή 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη κεγάιε. Δθείλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

επηηπρνχο  αλάπηπμεο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε ηα πξντφληα ηνπο λα κπνξνχλ 

λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ζα αληαπνθξίλνληαη κε κεγάιε επηηπρία.  (Lupien, 2002). 

3.3 ΠΡΟΟΓΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηξφθηκα κπνξνχλ λα έρνπλ 

άγλσζηεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ρξήζε ηεο 

αξρήο πξνθχιαμεο. Ζ θαηλνηνκία απνηειεί αλακθίβνια έλα ζεκείν  εθθίλεζεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο.  ε κεξηθέο κειέηεο, έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ επηθέξεη πςειά πνζνζηά 
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παξαγσγηθφηεηαο θαη ηαρεία, ζεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, επηδεηθλχνληαο ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν ζέκα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη εμαηξεηηθά επίθαηξν 

δηφηη ε δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζε κεησκέλν θφζηνο παξαγσγήο θαη ζε απμεκέλα 

πεξηζψξηα θέξδνπο. 

Σν απνηέιεζκα είλαη ε δέζκεπζε ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε 

ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Σα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» 

επηθεληξψλνληαη ζηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. (Zarbà et al., 2020) 

Με ηνλ θαλνληζκφ 2015/2283 ηεο επξσπατθήο έλσζεο ζρεηηθά κε ηα λέα ηξφθηκα, 

ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη σο ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα μεπεξαζηεί ε λνκηθή αβεβαηφηεηα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, θαη 

λα πξνσζήζεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ ηξνθίκσλ.(Zarbà et al., 

2020) ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφο ν θαλνληζκφο ζπγθεληξψλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Σα λέα ηξφθηκα 

ζπλεπψο, πξέπεη λα πεξάζνπλ ηελ έγθξηζε σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά 

ηελ αζθάιεηα ηνπο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαηεζνχλ ζηελ 

αγνξά. Ζ επξσπατθή επηηξνπή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππεχζπλε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο απφ ηα λέα ηξφθηκα.  

Ζ επηηξνπή εμνπζηνδνηεί θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο: 

1. Σν ηξφθηκν δελ ελέρεη θίλδπλν αζθάιεηαο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ζχκθσλα κε ηα 

δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία. 

2. Ζ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ δελ παξαπιαλά ηνλ θαηαλαισηή, εηδηθά φηαλ 

ην θαγεηφ πξννξίδεηαη γηα λα αληηθαηαζηήζεη άιιν θαγεηφ θαη ππάξρεη ζεκαληηθή 

αιιαγή ζηε δηαηξνθηθή αμία. 

3. Όηαλ ην ηξφθηκν πξννξίδεηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλα άιιν ηξφθηκν, δελ δηαθέξεη 

απφ απηφ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε θαλνληθή ηνπ θαηαλάισζε λα είλαη ζξεπηηθά 

κεηνλεθηηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

Πξνβιεκαηηζκνί 

Οη πξνβιεκαηηζκνί ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε  ηα λενθαλή ηξφθηκα 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο : 

1. Πηζαλνί ιαλζαζκέλνη ηζρπξηζκνί γηα ηελ πγεία 

2. Κίλδπλνο ππνβάζκηζεο ηεο παξαδνζηαθήο δηαηξνθήο  

3. Απφζπαζε απφ άιιεο ζεκαληηθέο έξεπλεο  

4. Καηά πφζν πξνζηηά είλαη ηα λενθαλή ηξφθηκα  

5. Γηφγθσζε ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ  
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3.4 ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ 

Δξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα λέα γνλίδηα πνπ πεξηέρνπλ ηα λενθαλή ηξφθηκα 

είλαη δπλαηφλ λα πξνζδψζνπλ αλζεθηηθφηεηα ζε θάπνηα ζηειέρε ηψλ, ελψ ηα ζπζηαηηθά 

ηνπο είλαη πηζαλφ λα πξνθαινχλ ηνμηθφηεηα ζηνλ άλζξσπν. Γηα ηελ δηεξεχλεζε απηήο ηεο 

πηζαλφηεηαο νη επηζηήκνλεο βαζίζηεθαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ απέλαληη ζε απηφ ην 

είδνο ησλ ηξνθίκσλ.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ελδεδεηγκέλν λα δνθηκάδνληαη 

κεκνλσκέλα ζπζηαηηθά ηνπ λένπ ηξνθίκνπ παξά νιφθιεξε ε ηξνθή , αλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηέηνησλ δνθηκψλ πξέπεη λα εξκελεχνληαη κε πξνζνρή θαζψο ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο έλα δείγκα κπνξεί λα κελ παξάγεη ηνμηθφηεηα ελψ έλα ζπζηαηηθφ ηνπ 

κείγκαηνο κπνξεί λα πξνάγεη κηα επίδξαζε. 

Δάλ ην λέν ηξφθηκν ή ην ζπζηαηηθφ αλακέλεηαη λα πεξηέρεη πξσηεΐλεο απφ πεγέο 

πνπ είλαη γλσζηφ φηη ζρεηίδνληαη κε ηξνθηθή αιιεξγία , γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πνπ πεξηιακβάλεη γνλίδηα απφ έλαλ νξγαληζκφ πνπ είλαη 

γλσζηφ φηη ζρεηίδεηαη κε ηξνθηθή αιιεξγία ή εάλ είλαη πξντφλ κηαο λέαο δηαδηθαζίαο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πηζαλή αιιεξγηνγέλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ, 

ηφηε ζα απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

Οη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ δνκηθέο ζρέζεηο κε γλσζηά 

αιιεξγηνγφλα ή πξνέξρνληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαιεί αιιεξγία 

εμεηάδνληαη γηα αληηδξαζηηθφηεηα IgE- αληηζσκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο νξφ απφ 

επαηζζεηνπνηεκέλα άηνκα. Δάλ παξαηεξεζεί αληηδξαζηηθφηεηα, ε γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλε θαιιηέξγεηα δελ αλαπηχζζεηαη. Δλψ ε πεπηηθή θαη ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα 

επεξεάδεη ηελ έθζεζε θαη ζπλεπψο ηνλ θίλδπλν ζε επαηζζεηνπνηεκέλα άηνκα, απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δελ κπνξνχλ λα εξκελεχνληαη ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν 

επαηζζεηνπνίεζεο. Γηα λέεο πξσηεΐλεο ηξνθίκσλ ρσξίο αλαγλσξηζκέλν θίλδπλν, ε ζεξκηθή 

ζηαζεξφηεηα δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί έγθπξα επεηδή δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά αληηζψκαηα 

IgE. Οκνίσο, ε αβέβαηε ζρέζε δφζεο κεηαμχ έθζεζεο απφ ην ζηφκα ζε αιιεξγηνγφλα θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο θαζηζηά ηελ πεπηηθή ζηαζεξφηεηα θησρφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα. 

(Herman & Ladics, 2018) 

Ζ πνηθηιία ησλ λέσλ ηξνθίκσλ θαη ησλ θαηλνηφκσλ ζπζηαηηθψλ πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ ηελ Δπξσπατθήο Έλσζεο  είλαη ηέηνηα πνπ κηα 

πξνζέγγηζε ελφο θαηαιφγνπ ειέγρνπ δελ είλαη αξθεηφο. Αληίζεηα, απαηηείηαη κία 

πξνζέγγηζε θαηά πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζχλζεζε ησλ λέσλ ηξνθίκσλ, ηελ 

πξφζιεςε , ηνλ ξφιν ηεο ζηελ δηαηξνθή θαη ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο αλαπηχρζεθε ην ζχζηεκα πξνζέγγηζεο SAFEST ην νπνίν παξέρεη έλα κέζν 

ζηφρεπζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο ζε εθείλεο ηηο πηπρέο, δηαηξνθηθέο ή 

ηνμηθνινγηθέο  ελφο λένπ  θαγεηνχ πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε αλεζπρία. Υξεζηκνπνηψληαο 

απηή ηελ πξνζέγγηζε , ηα λέα ηξφθηκα θαηαηάζζνληαη ζε κία απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο βάζεη 

νξηζκέλσλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηα λέα ηξφθηκα πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη είλαη 

ζηελ θιάζε SAFEST θαηεγνξίαο 1, δειαδή είλαη νπζηαζηηθά ηζνδχλακα κε ηα 

παξαδνζηαθά αληίζηνηρα, δελ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα λα απνδεηρζεί ε 

αζθάιεηα ηνπο. Γηα ηα ηξφθηκα ηεο θιάζεο 2, δειαδή εθείλα πνπ είλαη επαξθψο φκνηα κε 

έλα παξαδνζηαθφ αληίζηνηρν ή δηαθνξεηηθά απφ απηφ κφλν ζπγθεθξηκέλα, θαιά 

θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ε αμηνιφγεζε ζα επηθεληξσζεί ζε απηέο ηηο δηαθνξέο. Μφλν 

ζηελ πεξίπησζε λέσλ ηξνθίκσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 1 ή ζηελ θαηεγνξία 2 
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είλαη εθηεηακέλε ε δνθηκή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξνθίκσλ πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζεί λα 

ειεγρζνχλ. Αθφκε θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη δνθηκέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα 

επηζηεκνληθά βαζηζκέλε ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηιακβάλεη: 

o Βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο  

o Υεκηθή αλάιπζε  

o Γνθηκέο in vitro  

o Καη εάλ είλαη αλαγθαίν, επηβεβαίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ζηνλ 

άλζξσπν 

Ζ εμέηαζε ησλ αηηηψλ ησλ ελδερνκέλσλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνπλ νη 

θαηαλαισηέο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο λέαο ηξνθήο ή ζπζηαηηθνχ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ 

αγνξά κπνξεί λα παξάζρεη πξφζζεηε δηαβεβαίσζε ηεο αζθάιεηαο. (Jonas et al, 1996). 

3.5 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ  

Πνιιά εμσηηθά παξαδνζηαθά ηξφθηκα θαη ηδηαίηεξα εθρπιίζκαηα θαη 

παξαζθεπάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά, θαη ζπρλά ηνπο απνδίδνληαη ηζρπξηζκνί 

θαξκαθεπηηθψλ ή παξφκνησλ ηδηνηήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλεη ζαθήο λνκηθή 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο αζθάιεηαο ελφο ηέηνηνπ πξντφληνο δηαηξνθήο θαη ηπρφλ ηζρπξηζκψλ 

πνπ κπνξεί λα επηζπκεί εθείλνο πνπ πξνσζεί ην πξντφλ απηφ. Σέηνηνη ηζρπξηζκνί πγείαο 

δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ελφο λενθαλνχο 

ηξνθίκνπ, ε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ αζθάιεηα 

ηνπ πξντφληνο σο θπζηνινγηθφ δηαηηεηηθφ ζπζηαηηθφ. Δάλ θάπνηνο έκπνξνο επηζπκεί ζηε 

ζπλέρεηα λα εθαξκφζεη απηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο ζε έλα πξντφλ, αθνχ αμηνινγεζεί ε 

αζθάιεηα ηνπ θα ε άδεηα θπθινθνξίαο σο ηξφθηκν πνπ παξέρεηαη βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ 

θαλνληζκνχ γηα ηα λέα ηξφθηκα, ε λνκηκφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα απηψλ ησλ ηζρπξηζκψλ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ επηζήκαλζεο ηξνθίκσλ ή 

θαξκάθσλ ή ηελ επηθείκελε λνκνζεζία ηεο επξσπατθήο έλσζεο  γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο 

πγείαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα πνπιήζνπλ ην λέν 

πξντφλ ρσξίο ηέηνηεο αμηψζεηο ζα παξακείλνπλ ειεχζεξεο λα ην πξάμνπλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, σζηφζν, εάλ κηα αξρηθή αίηεζε πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην φηη ε 

πξνβιεπφκελε εκπνξία ηνπ πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ηα καθξνρξφληα νθέιε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, είλαη πηζαλφ φηη ζα εκπίπηεη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ΔΔ 

γηα ηα θάξκαθα ή ηελ επηθείκελε λνκνζεζία γηα ηα εθρπιίζκαηα βνηάλσλ  θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ ηζρπξηζκνχ ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ αλάινγα κε έλα απφ απηά. 

3.6 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

Ο θαλνληζκφο ζηεο ΔΔ γηα ηα λενθαλή ηξφθηκα θαη ηα λέα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ 

αθνξά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ ή ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ πνπ δελ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εληφο ηεο 

ΔΔ θαη εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

1. Σα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ 

γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 

90/220/ΔΟΚ  

2. Σα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ, αιιά δελ 

πεξηέρνπλ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο 
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3. Σξφθηκα θαη ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ κε λέα ή ζθφπηκα ηξνπνπνηεκέλε πξσηνγελή 

κνξηαθή δνκή  

4. Σξφθηκα θαη ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ απνηεινχληαη ή απνκνλψλνληαη απφ 

κηθξννξγαληζκνχο, κχθεηεο ή θχθε  

5. Σα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ απνηεινχληαη ή απνκνλψλνληαη 

απφ θπηά θαη ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ απνκνλσζεί απφ δψα, κε εμαίξεζε ηα 

ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ ιακβάλνληαη κε παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο εθηξνθήο ή αλαπαξαγσγήο θαη έρνπλ ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο 

6. Σα ηξφθηκα θαη ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ ζηα νπνία έρεη εθαξκνζηεί κηα δηαδηθαζία 

παξαγσγήο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη επί ηνπ παξφληνο, φηαλ ε δηαδηθαζία απηή 

πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ή ηε δνκή ησλ ηξνθίκσλ ή 

ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία, ην κεηαβνιηζκφ 

ή ην επίπεδν αλεπηζχκεησλ νπζηψλ  

Οξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηε ρξήζε ελφο 

λένπ ηξνθίκνπ ή ζπζηαηηθνχ ηξνθίκνπ  είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηαπηζησζεί ε αζθάιεηα 

ηνπ θαη λα εληνπηζηεί ε αλάγθε γηα πξφζζεηεο κειέηεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εθηίκεζεο 

ηεο ηνμηθνινγηθήο θαη ζξεπηηθήο αζθάιεηαο.  

Πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε:  

1. Ολνκαζία 

2. Πεγή: βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο πεγήο πεξηιακβάλνπλ εάλ ην ηξφθηκν ή ην 

ζπζηαηηθφ ηξνθίκνπ πξνέξρεηαη απφ έλα θπηφ, δψν ή κηθξννξγαληζκφ ή αλ 

είλαη πξντφλ ρεκηθήο ζχλζεζεο. ηελ πεξίπησζε λέσλ ηξνθίκσλ θαη 

ζπζηαηηθψλ απφ βηνινγηθέο πεγέο, πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο ηαμηλφκεζε ηεο 

πεγήο 

3. Καηαγσγή: απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, γηα λέα ηξφθηκα θαη ζπζηαηηθά 

πνπ ιακβάλνληαη απφ έλα θπηφ, δψν ή κηθξννξγαληζκφ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε ην εάλ ε πεγή είλαη θπζηθή , έρεη αλαπηπρζεί κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο 

αλαπαξαγσγήο θαη επηινγήο ή εάλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε. 

Δάλ ε πεγή έρεη αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθέο ηερληθέο 

αλαπαξαγσγήο ή /θαη επηινγήο, ζα πξέπεη λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ 

αξρηθφ νξγαληζκφ (πνηθηιία, ζηέιερνο θ.ιπ.). ηελ πεξίπησζε ηξνθίκσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, ηα δεδνκέλα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ-μεληζηή, ησλ θνξέσλ θαη 

ησλ γνληδίσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί θαη ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ νξγαληζκνχ. 

o Οξγαληζκφο μεληζηήο : γνλφηππνη θαη θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ , ζηελ πεξίπησζε κηθξννξγαληζκψλ , 

νπνηνπδήπνηε ηζηνξηθνχ παζνγέλεηαο) ηελ παξνπζία δεπηεξνγελψλ 

κεηαβνιηηψλ ή άιισλ δπλεηηθά ηνμηθψλ θαη κε δηαηξνθηθψλ ζπζηαηηθψλ, 

θαη θάζε ηζηνξηθφ ρξήζεο ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. 

o Φνξέαο/ παξεκβαιιφκελα γνλίδηα: ραξαθηεξηζκφο αθνινπζίαο, κέγεζνο, 

ζηαζεξφηεηα θαη θηλεηηθφηεηα, ηελ παξνπζία δεηθηψλ αληίζηαζεο, 

νπνηνδήπνηε ηζηνξηθφ ρξήζεο ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη νπνηαδήπνηε 

πηζαλή αιιεξγηνγέλεζε ησλ γνληδηαθψλ πξντφλησλ 

o Αλαζπλδηαζκέλνο νξγαληζκφο: γελεηηθή ζηαζεξφηεηα εμεηδίθεπζε ηεο 

έθθξαζεο ησλ λέσλ γνληδίσλ, πξνβιεπφκελεο δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο, 

επίπεδα έθθξαζεο γλσζηψλ ηνμηθψλ , κε ζξεπηηθψλ θαη δπλεηηθά 

ζεκαληηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ, θαη θαηλνηππηθή ζχγθξηζε (αγξνλνκηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά, ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο , κεηαβνιηζκφο, ζξεπηηθή αμία 

θ.ιπ.) κε ηνλ νξγαληζκφ μεληζηή θαη κε άιιεο εκπνξηθά ζεκαληηθέο 

πνηθηιίεο ηνπ είδνπο.  

4. Μέζνδνο παξαγσγήο θαη πξνεηνηκαζίαο: γηα φια ηα λέα ηξφθηκα θαη 

ζπζηαηηθά είλαη απαξαίηεην λα πεξηγξαθεί ε κέζνδνο παξαγσγήο ή θαη 

επεμεξγαζίαο. Απηφ πξέπεη λα είλαη επαξθψο ιεπηνκεξέο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 

εμέηαζε ησλ ελδερνκέλσλ επηπηψζεσλ ζηε ζχλζεζε ηνπ λένπ ηξνθίκνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπξηφηεξσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ, ησλ ηνμηθψλ θαη 

παζνγφλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ηξφθηκν, θαζψο θαη ησλ κνιπζκαηηθψλ 

παξαπξντφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα εηζάγνληαη απφ ηε δηαδηθαζία. Όηαλ 

απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο νδεγίεο ζε επίπεδν επεμεξγαζίαο ή ζε εγρψξην επίπεδν 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο ρξήζε ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ή ηνπ ζπζηαηηθνχ, 

πξέπεη λα παξέρνληαη.  

5. Ηζηνξηθό: ζα πξέπεη λα δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε 

ρξήζε σο ηξφθηκν ή σο δσνηξνθή ή θάξκαθν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο , 

ελδερνκέλσο, ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ρξήζεηο εθηφο ηεο ΔΔ.  Όια ηα δεδνκέλα 

ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ην επίπεδν πξφζιεςεο  ή θαη 

έθζεζεο, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. 

6. Πξνζδηνξηζκόο : νη πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ λένπ 

ηξνθίκνπ ή ηνπ ζπζηαηηθνχ είλαη νπζηψδεηο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ην πξντφλ 

πνπ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην είλαη ην ίδην κε εθείλν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε 

αμηνιφγεζε αζθάιεηαο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε πξνδηαγξαθή πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηελ αθαζάξηζηε ζχλζεζε. Άιιεο πηπρέο πνπ ελδέρεηαη λα 

απαηηνχλ αλάιπζε  πξέπεη λα απνθαζίδνληαη θαηά πεξίπησζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ πεγή ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ή ηνπ ζπζηαηηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ 

επεμεξγαζίαο ηνπ. Αιιά ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηνμίλεο, ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

θαη παξάγνληεο θαηά ηεο αιινίσζεο πνπ είλαη γλσζηφ φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεγή ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ή ζπζηαηηθνχ ή κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Σα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

θπζηθέο ηνμίλεο θαη παξάγνληεο θαηά ηεο αιινίσζεο ζηελ πεξίπησζε θπηηθψλ 

πιψλ , λνπθιετθά νμέα, d- ακηλνμέα ή μερσξηζηά ιηπαξά νμέα κήθνπο αιπζίδαο 

άλζξαθα ζε πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ κηθξνβηνθηφλα, θαηάινηπα θαηαιπηψλ 

ή δηαιπηψλ ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ζηελ πεξίπησζε λέσλ ηξνθίκσλ κε 

ηξνπνπνηεκέλε κνξηαθή δνκή, ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθψλ δνκψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο. Όηαλ ε παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζηαηηθψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθφ ηνμηθνινγηθφ ή ζξεπηηθφ 

θίλδπλν, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ αζθαιή φξηα. Γηα ηα λέα ηξφθηκα ηα νπνία 

αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή πεγή πξσηετλψλ, ιηπψλ, πδαηαλζξάθσλ 

ή θαη κεηάιισλ, ζα απαηηεζνχλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο πηπρέο.  

o Πξσηεΐλε: πξνθίι ακηλνμέσλ, κε πξσηετληθφ άδσην θαη κε ζπκβαηηθά 

ακηλνμέα.  

o Λίπνο: πξνθίι ιηπαξψλ νμέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ trans-

ιηπαξψλ νμέσλ, ππθλφηεηα ελέξγεηαο, αζαπσλνπνίεηεο ελψζεηο θαη 

πηζαλέο επηδξάζεηο ζηηο ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο. 

o Τδαηάλζξαθεο: ρεκηθή δνκή, κνξηαθφ βάξνο, πέςε θαη δχκσζε, 

πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαηηεηηθέο ίλεο. 

o Βηηακίλεο θαη κέηαιια: αλάιπζε ζεκαληηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. 
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7. θνπόο: πξέπεη λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ζθεπηηθφ ηεο εμέιημεο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ηερλνινγηθνχο ιφγνπο, γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηαηξνθήο ή γηα ηελ κείσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαηξνθηθψλ θηλδχλσλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα βνεζήζνπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ή ηνπ ζπζηαηηθνχ ζηε δηαηξνθή 

θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ πξνζιήςεσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηφρσλ.  

8. Αλακελόκελε ρξήζε: απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πξντφλ αλακέλεηαη λα ππνζηεί επεμεξγαζία, 

πξνεηνηκαζία θαη ρξήζε. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ζπρλφηεηα θαη ηα επίπεδα 

ρξήζεο απφ ηνλ πιεζπζκφ ζην ζχλνιφ  ηνπ θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο- 

ζηφρνπο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππαξρφλησλ ηξνθίκσλ πνπ αλακέλεηαη 

λα αληηθαηαζηήζνπλ ζηε δηαηξνθή θαη ηε δηαηξνθηθή ηνπο επίδξαζε ζηε 

δηαηξνθή. (de Boer & Bast, 2018 ; Jonas et al,1996) 

 

ύζηεκα SAFEST  

Οπνηαδήπνηε έλλνηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο λέσλ ηξνθίκσλ θαη 

ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ηνπ λνκνζέηε θαη ηνπ θαηαλαισηή. Δπνκέλσο  ην πιαίζην ηελ έλλνηαο 

πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο απνδεθηέο θαηεπζχλζεηο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη λα 

είλαη απνδεθηά ζηηο ππεχζπλεο πγεηνλνκηθέο αξρέο θαη ην απνηέιεζκα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί θαη λα πείζεη ηνλ θαηαλαισηή. Σα λέα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

εμίζνπ αζθαιή κε ηα παξαδνζηαθά νκφινγα, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή δελ πξέπεη λα 

πξνζζέηνπλ θηλδχλνπο δηαηξνθηθήο πξνέιεπζεο. Ζ νκάδα εξγαζίαο ILSI Europe γηα ηα 

λέα ηξφθηκα έρεη αλαπηχμεη ηελ έλλνηα SAFEST  γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ λέσλ ηξνθίκσλ θαη ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ ηεο ΔΔ γηα ηα λέα ηξφθηκα θαη ηα λέα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ.  

Ζ έλλνηα ηεο νπζηαζηηθήο ηζνδπλακίαο έρεη σο ζηφρν λα εζηηάζεη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 

νξγαληζκψλ θαη ηνπ κεηξηθνχ νξγαληζκνχ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία αλαιπηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή ζχγθξηζε ηνπ γνληθνχ θαη ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. Ζ 

εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ζα παξέρεη επίζεο ηε δηαβεβαίσζε φηη ε εηζαγσγή γνληδίνπ δελ έρεη 

σο απνηέιεζκα κε εηδηθέο ή απξφβιεπηεο επηδξάζεηο ζηνλ νξγαληζκφ-μεληζηή. Δάλ 

δηαπηζησζνχλ ηέηνηεο επηπηψζεηο, ηφηε ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

ην ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο γηα ηα λέα ηξφθηκα.  

Ζ επέθηαζε ηεο έλλνηαο ηεο νπζηαζηηθήο ηζνδπλακίαο κε άιια λέα ηξφθηκα είλαη 

δπλαηή εάλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ην λέν ηξφθηκν είλαη νπζηαζηηθά ηζνδχλακν ή 

επαξθψο παξφκνην κε έλα παξαδνζηαθφ, απνδεθηφ ηξφθηκν αλαθνξάο, έηζη ψζηε λα 

επηηξέπεηαη κηα ινγηθή αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ρσξίο εθηεηακέλεο πξφζζεηεο 

ηνμηθνινγηθέο θαη δηαηξνθηθέο δνθηκέο. Ζ ηδέα SAFEST πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν επίηεπμεο 

νπζηαζηηθήο ηζνδπλακίαο θαη επαξθνχο νκνηφηεηαο θαη πεξηγξάθεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο εάλ δελ είλαη δπλαηή ε επαξθήο ζηφρεπζε. Πεξαηηέξσ, ε 

πξνζέγγηζε ηεο ζηφρεπζεο ηεο ηζνδπλακίαο θαη ηεο νκνηφηεηαο κπνξεί λα επηζεκαίλεη ην 

πνπ ππάξρνπλ απνθιίζεηο θαη επνκέλσο λα εζηηάζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ζηε 

ζεκαζία απηψλ. 
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Δίδνο θαγεηνύ  Ηζνδπλακία ή νκνηόηεηα  SAFEST  ΔΔ 

Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε καγηά 

αξηνπνηίαο από Gist-Brocades. 

Οπζηαζηηθά ηζνδχλακε κε ηε ζπκβαηηθή 

καγηά 

1 a 

Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε καγηά 

αξηνπνηίαο από BRF 

International. 

Αξθεηά παξφκνηα κε ηε ζπκβαηηθή 

καγηά  

2 a 

Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο 

ληνκάηεο από Calgene Inc. 

Αξθεηά παξφκνηα κε ηε ζπκβαηηθή 

ληνκάηα  

2 a 

Πάζηα από γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλεο ληνκάηεο από 

Zeneca. 

Αξθεηά παξφκνηα κε ηε ζπκβαηηθή 

ληνκάηα 

2 b 

-λενθαλή  πξντόληα γνληδίσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζε πάζηα. 

Αξθεηά παξφκνην κε πάζηα απφ 

ζπκβαηηθέο ληνκάηεο 

2 b 

-λενθαλή πξντόληα πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζε πάζηα . 

Οπζηαηηθά ηζνδχλακν κε πάζηα απφ 

ζπκβαηηθέο ληνκάηεο  

1 b 

Διαηόιαδν από γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο ζπόξνπο, από 

PGS. 

Οπζηαζηηθά ηζνδχλακν κε ιάδη απφ 

ζπκβαηηθνχο θαξπνχο  

1 c 

Πνιπεζηέξεο πδαηαλζξάθσλ . Γελ είλαη αξθεηά παξφκνην κε έλα 

παξαδνζηαθφ νκφινγν  

3 e 

Μπθνπξσηεΐλε ,RHM. 

 

Γελ είλαη αξθεηά παξφκνην κε έλα 

παξαδνζηαθφ νκφινγν 

3 d 

Αθηηλίδην.  Γελ είλαη αξθεηά παξφκνην κε έλα 

παξαδνζηαθφ νκφινγν 

3 e 

Μαξκειάδα θξάνπια, 

επεμεξγαζκέλε κε κεγάιε 

πίεζε. 

Αξθεηά παξφκνηα κε ηε καξκειάδα 

θξάνπια πνπ έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία 

κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο 

3 f 

Σζίιη con-carne,σκηθή 

ζέξκαλζε. 

Αξθεηά παξφκνηα κε ην ηζίιη πνπ έρεη 

απνζηεηξσζεί κε άιιεο δηαδηθαζίεο 

ζέξκαλζεο  

2 f 

Triticale (ζηαπξόο 

ζίηνπ/ζίθαιεο). 

Αξθεηά παξφκνην κε ην ζηηάξη θαη ηε 

ζίθαιε  

2 e 

Πίλαθαο 5 Παξαδείγκαηα γηα ην πσο λενθαλή ηξόθηα ζα ηαηξηάδνπλ ζηε SAFEST πξνζέγγηζε (Jonas et 

al,1996) 

Ζ δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε ελφο ηξνθίκνπ ή ελφο ζπζηαηηθνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

είλαη ζεκαληηθή γηα εθείλα πνπ αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ ζεκαληηθφ ζξεπηηθφ αληίθηππν. 

Οη δηαηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ή ηνπ ζπζηαηηθνχ γηα ηνλ θαηαλαισηή ζα 

πξέπεη λα εθηηκψληαη ζε θαλνληθά θαη κέγηζηα πηζαλά επίπεδα θαηαλάισζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε δηαηξνθηθή επαλεθηίκεζε κπνξεί λα απαηηεζεί εάλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηα 

δηαηξνθηθά πξφηππα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλν. Οη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

λέν ηξφθηκν ή ζπζηαηηθφ ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ησλ 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε, ηε 

βηνκεραληθή επεμεξγαζία θαη ηελ κέζνδν καγεηξέκαηνο ζην ζπίηη. Ζ επίδξαζε απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά, θαζψο ζην παξειζφλ ππήξμαλ 

πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη δεπηεξεχνπζεο αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία είραλ ζνβαξέο 

δηαηξνθηθέο ζπλέπεηεο. 
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Αθφκε θαη ζηα παξαδνζηαθά βαζηθά ηξφθηκα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

ζπζηαηηθψλ κε έλα ζξεπηηθφ φθεινο θαη εθείλσλ κε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη ην ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηα λέα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά. Μηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθηθή 

αμηνιφγεζε θηλδχλνπ- νθέινπο ελφο λένπ ηξνθίκνπ ή ζπζηαηηθνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο δηαηξνθηθέο επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο κέζσ λέσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ πξνζηίζελην ή αθαηξνχληαη 

απφ ηα ηξφθηκα. Ζ δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε έρεη ηξία ζηνηρεία: ηε ζχλζεζε ηνπ λένπ 

ηξνθίκνπ, ηνλ ξφιν ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ζηε δηαηξνθή θαη ηα ηξφθηκα ζηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λέν ηξφθηκν ζα πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ, ηε ζχλζεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηνλ 

ζθνπφ θαη απηφ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηαηξνθηθνχ ξφινπ ζηε δηαηξνθή , 

θαζψο θαη ηα ηξφθηκα ζηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οξηζκέλα λέα ηξφθηκα ή ζπζηαηηθά 

ελδέρεηαη λα έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πνζνζηφ ζπγθεθξηκέλεο ζξεπηηθήο νπζίαο ή 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ, αιιά λα έρνπλ ειάρηζηε ζξεπηηθή ζεκαζία εάλ ε πξφζιεςε είλαη 

πηζαλφ λα είλαη ρακειή, εάλ ε δηαηξνθή είλαη ήδε επαξθήο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζξεπηηθή νπζία ή εάλ άιια ζπζηαηηθά ζην λέν ηξφθηκν ή ζηε δηαηξνθή είλαη πηζαλφ λα 

κεηψζνπλ ηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπ. Αληίζεηα νξηζκέλα λέα ηξφθηκα ή ζπζηαηηθά κε κηθξή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

ζξεπηηθή αμία εάλ νη δίαηηεο πιεζηάδνπλ ηα ζπληζηψκελα επίπεδα πξφζιεςεο γηα ηα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, εάλ νη πξνζιήςεηο ηνπ λένπ ηξνθίκνπ αλακέλεηαη λα είλαη κεγάιεο, ή 

εάλ ην λέν ηξφθηκν αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη κηα ζεκαληηθή πεγή ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ζε ππάξρνπζεο δίαηηεο. Άιια λέα ηξφθηκα ή ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ κηθξή 

δηαηξνθηθή αμία κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ ζξεπηηθφ αληίθηππν εάλ αιιειεπηδξάζνπλ 

κε άιια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ή εάλ αληηθαζηζηνχλ ηξφθηκα κε ζξεπηηθή αμία ζηε δηαηξνθή.  

Οη δηαηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο ππννκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο ηα παηδηά, νη 

ειηθησκέλνη, απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. Πνιιέο απφ απηέο ηηο νκάδεο δηαηξέρνπλ 

θίλδπλν φζνλ αθνξά νξηζκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα 

αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα: 

Τπννκάδα Πιεζπζκνχ  Θξεπηηθή νπζία ζε θίλδπλν  

Δγθπκνλνχζεο θαη ζειάδνπζεο Φνιηθφ νμχ, ξεηηλφιε, ζίδεξνο  

Παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο Βηηακίλε Α, ζίδεξνο, ιίπνο 

Δλδνγελείο-αλσκαιίεο κεηαβνιηζκνχ  Φαηλπιαιαλίλε, γαιαθηφδε  

Ζιηθησκέλνη  Βηηακίλε D,B12,Fe 

Υνξηνθάγνη  Βηηακίλε D,B12,Ca,Fe 

Δζληθέο κεηνλφηεηεο  Βηηακίλε D,B12,Fe 

Πίλαθαο 6 Παξαδείγκαηα από πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηθά πνπ πηζαλόηαηα λα εκθαλίζνπλ 

έιιεηςε (Jonas et al,1996) 

 Γηα φιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη θαζηεξσκέλε ζπληζηψκελε 

εκεξήζηα δφζε (RDA), ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλέπεηεο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ 

λένπ ηξνθίκνπ ζηηο ζπλνιηθέο δηαηηεηηθέο πξνζιήςεηο, εάλ απηφ είλαη πηζαλφ λα ππεξβεί 

ην 15% ηνπ RDA. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε πνζφηεηα θαη ε 

βηνδηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα λέα ηξφθηκα, ην επίπεδν ρξήζεο ηνπ λένπ 

ηξνθίκνπ θαη νη επηπηψζεηο ησλ παξαγφλησλ θαηά ηεο αιινίσζεο ζηε δηαηξνθή, θαζψο 

θαη νη επηπηψζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ζε άιια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηε 

δηαηξνθή. (Jonas et al,1996) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  ΣΡΟΦΟΦΑΡΜΑΚΑ 

4.1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

Οη αξρέο ηνπ 1980 ζήκαλαλ ηελ έλαξμε ηεο αλάπηπμεο παξαγσγήο 

ηξνθνθαξκάθσλ. Γεκνζηεχηεθαλ νη  πξψηεο θιηληθέο κειέηεο ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά 

ζρεηηθά κε ηα πηζαλά νθέιε ησλ ηξνθνθαξκάθσλ θαη ελεκεξψζεθε ην επξχηεξν θνηλφ 

κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ).Σα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη  θαξκάθσλ άξρηζε λα εθαξκφδεη κε κηθξά βήκαηα ηα 

απνηειέζκαηα κειεηψλ θαη εξεπλψλ .Ξεθίλεζαλ λα πξνζθέξνπλ ζην θαηαλαισηή αξθεηή 

πνηθηιία πξνηφλησλ κε επηιεγκέλε ή/θαη απμεκέλε δηαηξνθηθή αμία. ηηο εκέξεο καο ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ηξνθνθάξκαθα έρεη πιένλ απμεζεί (ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο)  ιφγσ ηνπ 

ζξεπηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ θαη πηζαλψλ εθαξκνγψλ ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

ηξνθνθάξκαθα. Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

είλαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Έλαο αθφκε 

παξάγνληαο κε θαζνξηζηηθφ ξφιν είλαη ε ‗κφξθσζε‘ ηνπ πιεζπζκνχ. Οη θαηαλαισηέο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη παιηφηεξα ελδηαθέξνληαη γηα δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο 

γλσξίδνπλ γηα ηελ εκθαλή ζρέζε δηαηξνθήο κε ηελ πγεία.    Κάζε ρξφλν απμάλεηαη ε 

δεκνζίεπζε άξζξσλ κε ηελ ζρέζε ηεο πγείαο κε ηελ δηαηξνθή αιιά θαη ηα ηξνθνθάξκαθα. 

Ζ αλαπφθεπθηε ζπζρέηηζε ηνπο αλαιχεηαη ζε πεξηνδηθά βηβιία,εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε 

αιιά θαη ην πην ζεκαληηθφ ην ίληεξλεη. εκαληηθή επηξξνή χπεξμαλ νη ηάζεηο ηεο πγείαο 

θαη ε ειηθηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Όζν απμάλεηαη ην πξνζδφθηκν δσήο ζηηο εκέξεο 

καο ηφζν νη ειηθησκέλνη θαηαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ απφ φηη 

παιηφηεξα .ε παγθφζκην επίπεδν δηαθνξνπνηήζεθε πιένλ ε εηθφλα ηεο πγείαο 

αλαγλσξίζηεθε ε παρπζαξθία θαη νη επηπηψζεηο ηεο . Σα πην ζπρλά αίηηα ζαλάηνπ ζηε 

Ακεξηθή νθείινληαη ζε θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο , θαξθίλν , νζηενπφξσζε θαη αξζξίηηδα . 

Σα γνλίδηα είλαη έλα αίηην εκθάληζεο ησλ παξαπάλσ παζήζεσλ σζηφζν ηα πεξηζζφηεξα 

ζεσξνχληαη απνηξέςηκα ή κπνξνχλ λα έρνπλ θαιχηεξε έθβαζε κε ζσζηή δηαηξνθή 

,άζθεζε ,δηαρείξηζε ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη έλα πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Σα 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο/ηξνθνθάξκαθα εληζρχνπλ ηα νθέιε ηεο δηαηξνθήο καο θαζψο 

πξνιακβάλνπλ ή/θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ αζζελεηψλ. (DeFelice,1995 ; 

Wildman & Kelley ,2007) 

O L.S. De Felice  ην 1989 θαζηέξσζε ηνλ φξν <<ηξνθνθάξκαθα>> σο ζπλδπαζκφ 

δχν ιέμεσλ θάξκαθν (pharmaceutical) θαη ζξέςε (nutrition). O φξνο «ηξνθνθάξκαθα» 

αλαθέξεηαη ζε ηξφθηκν ( ή κέξνο ηξνθίκνπ) ην νπνίν παξέρεη επεξγεηηθή δξάζε γηα ηε 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ ψζηε λα απνηξέςεη ή λα ζεξαπεχζεη κηα λφζν. χκθσλα κε ηνλ Zeisel 

(1999) , ηα ηξνθνθάξκαθα νξίδνληαη σο ηα δηαηξνθηθά ζπκπιεξψκαηα ηα νπνία 

κεηαθέξνπλ κηα ζπκππθλσκέλε κνξθή ελφο βηνδξαζηηθνχ ζπζηαηηθνχ ελφο ηξνθίκνπ 

,εκπεξηερνκέλνπ εληφο ελφο κέζνπ πνπ δελ είλαη ηξφθηκν ,θαη θαηαλαιψλεηαη ζε δφζεηο 

πνπ δελ ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα θπζηθά ηξφθηκα ,έρνληαο σο ζηφρν 

ηελ πξναγσγή ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Σα ηξνθνθάξκαθα κπνξνχλ λα είλαη είηε πηζαλά 

είηε θαζηεξσκέλα.Σα πηζαλά ηξνθνθάξκαθα είλαη εθείλα πνπ ηζρπξίδνληαη πσο 

πξνζθέξνπλ ηαηξηθφ φθεινο ή πιενλέθηεκα γηα ηε πγεία. Έλα πηζαλφ ηξνθνθάξκαθν 

αλήθεη ζηε θαηεγνξία κε ηα θαζηεξσκέλα φηαλ ππάξμνπλ επαξθή δεδνκέλα απφ έξεπλεο 

φπνπ απνδεηθλχνπλ ην ηζρπξηζκφ γηα ηα νθέιε ηνπο .Ζ πιεηνςεθία ησλ ηξνθνθαξκάθσλ 

αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία κε ηα πηζαλά κέρξη λα ππάξμνπλ αξθεηέο έξεπλεο . (DeFelice, 

1995 ; Zeisel, 1999) 
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4.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΟΡΓΑΝΧΖ 

Δθαηνληάδεο νπζίεο αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία κε ηα πηζαλά ηξνθνθάξκαθα θαη 

πξνζηίζνληαη ηαθηηθά θαηλνχξγηεο ζξεπηηθέο νπζίεο. Απαξαίηεηε δείρλεη παξάιιεια ε 

χπαξμε πνηθίισλ ζπζηεκάησλ  νξγάλσζεο γηα θαηαλφεζε θαη εχθνιε ρξήζε .Σν 

ελδηαθέξνλ πξνέξρεηαη απφ εηαηξείεο ηξνθίκσλ ,επηζηήκνλεο ηξνθίκσλ , ηαηξνχο θ.α. Σα 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα έξεπλαο απνηεινχλ ηνλ ιφγν χπαξμεο πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ 

νξγάλσζεο . Γηα παξάδεηγκα έλαο νγθνιφγνο πηζαλφηαηα ζα ζηξέςεη ηελ έξεπλα ηνπ ζε 

νπζίεο κε δξάζε ελάληηα ζηνλ θαξθίλν. Σν ελδηαθέξνλ κπνξεί λα έγθεηηαη ζε 

αληηνμεηδσηηθέο άκπλεο , ζηξαηεγηθέο απνηνμίλσζεο ή αθφκε θαη ζηελ επηβξάδπλζε ελφο 

ήδε ππάξρνληνο θαξθίλνπ θαζψο θαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηελ πξφιεςε ,ρεκεηνζεξαπεία 

,πηζαλή επηθνπξηθή ζεξαπεία κεηαμχ άιισλ. 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε εθαξκφδνπλ νη επηζηήκνλεο ηξνθίκσλ .Δπηδηψθνπλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ιεηηνπξγηθά πξντφληα δηαηξνθήο κε θπζηθέο ηδηφηεηεο ,ζηαζεξά , 

ειθπζηηθά  κε νηθνλνκηθή απφδνζε.  

Δίηε πξφθεηηαη γηα αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ,θιηληθέο έξεπλεο δεκηνπξγία 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είηε γηα δηαηηεηηθέο νδεγίεο ηα ηξνθνθάξκαθα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα νξγαλσζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.   

4.2.1 ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ 

Έλαο θνηλφο ηξφπνο νξγάλσζεο είλαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο σο ηξφθηκα  

Γηαρσξίδνληαη ζε θπηά ,δψα θαη κηθξφβηα (π.ρ. βαθηήξηα). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο είλαη 

εχρξεζηνο γηα ζρεδηαζκφ δηαηξνθηθνχ πιάλνπ θαζψο θαη ζαλ νδεγία ζε ζεκηλάξηα θαη 

αίζνπζεο. Χζηφζν νξηζκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ίζσο δελ πξνέξρνληαη κνλάρα απφ κηα 

θαηεγνξία , κε απνηέιεζκα λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε παξαπάλσ απφ κηα θαηεγνξία . Γηα 

παξάδεηγκα ε ρνιίλε θαη θσζθαηηδνρνιίλε ππάξρνπλ ζε κηθξφβηα ,θπηά θαη δψα . Έλα 

άιιν παξάδεηγκα ην ιηλνιεληθφ νμχ ππάξρεη ζε πνίθηιεο πεγέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην 

θξέαο σζηφζν ζπληίζεηαη θπξίσο ζε θπηά θαη άιια θαηψηεξα κέιε ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο. 

Πεγέο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηξνθνθαξκάθσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο δχκσζεο . Έλα παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ακηλνμέα θαη ηα παξάγσγα ηνπο σο 

απνηέιεζκα παξαγσγήο απφ βαθηήξηα ζε ζπζηήκαηα δχκσζεο .Οη ηερληθέο 

αλαζπλδπαζκέλεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία αξθεηψλ 

ηξνθνθαξκάθσλ . Έλα αθφκε παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαγσγή ηνπ εηθνζηπεληαλντθνχ 

νμένο (EPA) απφ άιγε θαη βαθηήξηα . Σν EPA ηνπ ζνισκνχ ελζσκαηψλεηαη ζην ζνισκφ 

φηαλ θαηαλαιψζεη ηα θχθηα. Σν EPA δχλαηαη πιένλ λα δεκηνπξγεζεί απφ βαθηήξηα κε ηε 

εηζαγσγή θαηάιιεινπ DNA κέζσ αλαζπλδπαζηηθψλ κεζφδσλ . Ζ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο 

κνξίσλ ηξνθνθαξκάθσλ ζε νξγαληζκνχο θαη ε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο απφδνζεο 

απνηειεί κηα αηζηφδνμε νπηηθή γηα ην κέιινλ. 

4.2.2  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ 

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο απνηειεί ν δηαρσξηζκφο ζχκθσλα κε ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ ή κηαο νκάδαο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ρξεζηκεχεη ζηελ έξεπλα ελφο ζξεπηηθνχ 

ζπζηαηηθνχ ή ζρεηηδφκελσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ σο ρξήζε γηα 
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γεσξγηθνχο/γεσγξαθηθνχο ζθνπνχο ή ηελ δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ .Πηζαλέο 

εθαξκνγέο απνηεινχλ ε έξεπλα, νη ηδηφηεηεο ηξνθνθαξκάθσλ ζε κηα ηνπηθή θαιιηέξγεηα 

γηα δηαηξνθηθνχο ζθνπνχο ή αθφκε θαη ε θαηαλάισζε παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ 

γεσγξαθηθά φπσο ην ειαηφιαδν ζε Μεζνγεηαθέο ρψξεο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζξεπηηθέο 

νπζίεο κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζε έλα ηξφθηκν ή νκάδεο ηξνθίκσλ. Έλα παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη ζεηνχρεο ελψζεηο βξηζθφκελεο ζε πςειή ζπγθέληξσζε ζην θξεκκχδη θαη ην 

ζθφξδν. 

4.2.3 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΡΑΖ  

Μηα άιιε θαηάηαμε ησλ ηξνθνθαξκάθσλ είλαη αλάινγα κε ηνλ κεραληζκφ δξάζεο 

ηνπο. Με ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δεκηνπξγνχληαη νκάδεο ηξνθνθαξκάθσλ (αλεμάξηεηα 

απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπο ) ζχκθσλα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο πηζαλέο ή απνδεδεηγκέλεο. 

Οξηζκέλεο έρνπλ δξάζεηο πξνζηαηεπηηθέο ελάληηα ζε ελάληηα ζε θαξθίλν ,ππέξηαζε 

,δπζιηπηδαηκία ,ζξφκβνπο θαη αληηνμεηδσηηθέο ,αληηβαθηεξηαθέο ηδηφηεηεο . Μηα εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ε αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ 

νθέιε ζηελ πγεία π.ρ. έλα πξντφλ γηα ηελ κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ,ηεο LDL 

ρνιεζηεξφιεο θαη ηεο θιεγκνλήο. Χζηφζν πνιιά ηξνθνθάξκαθα έρνπλ παξαπάλσ απφ 

έλα κεραληζκφ δξάζεο . Έλα απφ ηα πην πνιχπιεπξα ηξνθνθάξκαθα είλαη ε νηθνγέλεηα 

ησλ Χ3 ιηπαξψλ νμέσλ. Απνηειεί πξφδξνκε έλσζε γηα εηθνζαλνεηδή ελψζεηο κε 

πξνιεπηηθέο δξάζεηο γηα άζζκα θαη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. Σα Χ3 Pufa κεηψλνπλ ηελ 

θαξδηαθή ππεξηξνθία θαη ηελ αχμεζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ . Μηα ‗έκκεζε‘ δξάζε 

είλαη ε κείσζε ζχλζεζεο ελφο ελδχκνπ (FAS) ην νπνίν ζπλζέηεη ιηπαξά νμέα άξα 

καθξνρξφληα ίζσο κεηψζεη ην ιίπνο ηνπ ζψκαηνο . Φπζηθά ζα πξέπεη πάληα λα 

ιακβάλνληαη ππφςελ ε ζπλεξγαζία θαη αληαγσληζκφο ησλ δξάζεσλ φπσο θαη ε 

ηνμηθφηεηα ,παξάγνληεο βξηζθφκελνη ππφ κειέηε . 

4.2.4 ΟΜΑΓΔ ΣΟΗΥΔΗΩΝ  

Μηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο απνηειεί ε θαηαλνκή ηξνθνθαξκάθσλ κέζσ ηεο ρεκείαο 

, ζχκθσλα κε ηηο νκάδεο/κφξηα ησλ ζηνηρείσλ .Ζ θάζε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ 

ππνθαηεγνξίεο φπσο νη αθφινπζεο : παξάγσγα ηζνπξελνεηδψλ , θαηλνιηθέο νπζίεο , ιηπαξά 

νμέα θαη δνκθά ιηπίδηα ,πδαηάλζξαθεο θαη παξάγσγα ηνπο ,νπζίεο κε βάζε ηα ακηλνμέα, 

κηθξφβηα ,ηρλνζηνηρεία.     

4.3 ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΑΞΗΑ- ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

Οη θαηεγνξίεο ηξνθνθαξκάθσλ είλαη νη εμήο (Manisha, Shubhini, Rohit,2010 ) : 

 Πξνβηνηηθά 

 Πξεβηνηηθά 

 Γηαηηεηηθέο ίλεο 

 Χ3 ιηπαξά νμέα 

 Αληηνμεηδσηηθά 

‗Aιινη ζπγγξαθείο πξνζζέηνπλ θάπνηεο θαηεγνξίεο αθφκε :  

 Πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα 

 Αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο 
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 Πνιπθαηλφιεο  

 Μπαραξηθά/Bφηαλα 

Έλαο άιινο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηξνθνθαξκάθσλ είλαη κε ηηο ελψζεηο 

πνπ πεξηέρνπλ. 

Παξαδείγκαηα κε ελψζεηο ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξνθνθαξκάθσλ θαη ηα ηξφθηκα 

πνπ ππάξρνπλ ζε πςειή πεξηεθηηθφηεηα, παξαηίζνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

Έλσζε 

ηξνθνξκάθνπ/θαη

εγνξία 

Σξόθηκα κε πςειή 

πεξηεθηηθόηεηα 

Έλσζε 

ηξνθνθαξκάθνπ/

θαηεγνξία 

Σξόθηκα κε πςειή 

πεξηεθηηθόηεηα 

Θεηνύρεο ελώζεηο θφξδν,θξεκκχδη Kαξλνζφιε Γελδξνιίβαλν 

Ηζνθιαβόλεο φγηα ,φζπξηα Καηερίλεο Σζαη,κνχξα 

Κνπεξζεηίλε Κξεκκχδηα,θφθθηλα 

ζηαθχιηα,εζπεξηδνεηδή,Ηη

αιηθφ θίηξηλν θνινθχζη 

Αδελνζίλε θφξδν,θξεκκχδη 

Καςατθηλνεηδή Πηπεξηά (θξνχην 

Αθξηθήο) 

Ηλδφιεο Λάραλν,θνπλνππίδη,κπξφθνιν,ι

αραλάθηα Βξπμειιψλ 

ΔPA,DHA Ηρζπέιαηα Κνπξθνπκίλε Κνπξθνπκάο 

Λπθνπέλην Νηνκάηα ,παξάγσγα 

ληνκάηαο 

Διιαγηθφ νμχ ηαθχιηα, θξάνπιεο 

Ηζνζεηνθηληθά ηαπξαλζή ιαραληθά Αλζνθπάλεο Κφθθηλν θξαζί 

Β-γιπθάλεο Bξψκε Κπηηαξίλε Φπηά (ζπζηαηηθφ θπηηαξηθψλ 

κεκβξαλψλ) 

CLA (ζπδεπγκέλν 

ιηλνιεληθό νμύ) 

Βνδηλφ θξέαο, 

γαιαθηνθνκηθά 

Λνπηετλε 

,δεαμαλζίλε 

Λάραλν, ζπαλάθη, απγά, 

θαιακπφθη, εζπεξηδνεηδή 

Ρεζβεξαηξόιε ηαθχιηα, θξαζί Φχιιην Φινηφο ςπιιίνπ 

Β-θαξνηέλην Δζπεξηδνεηδή, θαξφηα, 

θνινθχζα, θίηξηλν 

θνινθχζη 

Μνλναθφξεζηα 

ιηπαξά νμέα 

Καξχδηα,ειαηφιαδν 

Lactobacillus 

,Bifidobacteria 

Γηανχξηη,γαιαθηνθνκηθά Ηλνπιίλε,θξνπθην

νιηγνζαθραξίηεο 

Σξφθηκα νιηθήο αιέζεσο 

,ζθφξδν , θξεκκχδη 

Καηερίλεο Σζάη,θαθάν,κήια,ζηαθχιη Ληγλάλεο ίθαιε,ιηλάξη 

εκείσζε: Οη ελώζεηο ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη ζε πηζαλά θαη θαζηεξσκέλα ηξνθνθάξκαθα 

Πίλαθαο 7 Δλώζεηο ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξνθνθαξκάθσλ θαη ηα ηξόθηκα πνπ ππάξρνπλ ζε πςειή 

πεξηεθηηθόηεηα (Wildman & Kelley, 2007) 

4.3.1 ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΩΣΗΚΑ 

Χο δηαηηεηηθφ αληηνμεηδσηηθφ νξίδεηαη κηα νπζία ζην ηξφθηκν, πνπ κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηηο αλεπηζχκεηεο δξάζεηο ησλ δξαζηηθψλ κνξθψλ νμπγφλνπ ,αληηδξαζηηθψλ 

εηδψλ αδψηνπ ή θαη ηα δπν ζε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζηνλ άλζξσπν ζχκθσλα κε  (Panel 

on Dietary Antioxidants and Related Compounds of the Food and Nutrition Board). Οη 

αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ δηαηξνθηθφ θνκκάηη θαζψο πξνιακβάλνπλ 

,θαζπζηεξνχλ θαη απνηξέπνπλ ηελ θπηηαξηθή θαηαζηξνθή ζε έλα νξγαληζκφ . Ζ θπηηαξηθή 

θαηαζηξνθή ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ ειεχζεξσλ ξηδψλ , έλα πξντφλ πνπ παξάγεηαη θπζηθά 

απφ ηνλ νξγαληζκφ. Οη ειεχζεξεο ξίδεο ζπκβάιινπλ ζε παζνθπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο 

ππεχζπλνπο γηα θαξθίλν ,θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ,δπζιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λεπξνεθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, φπσο ε λφζνο ηνπ Αιηζράηκεξ .Ζ 

ππεξπαξαγσγή ειεχζεξσλ ξηδψλ φπσο νη δξαζηηθέο κνξθέο νμπγφλνπ ή αδψηνπ 

δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε γλσζηή σο νμεηδσηηθφ ζηξεο. Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ππεξπαξαγσγήο ειεχζεξσλ ξηδψλ εκθαλίδνληαη ζηελ γήξαλζε, ιφγσ ζηξεζνγφλσλ 
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παξαγφλησλ ,ζε έθζεζε πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ φπσο ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

,ρεκηθέο νπζίεο ,θάπληζκα θαζψο θαη ζε έιιεηςε αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ .Οη 

αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο δεζκεχνπλ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο σο θχξην κεραληζκφ δξάζεο 

,απνηξέπνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηε ζπκβνιή ηνπο ζε κεραληζκνχο έλαξμεο νξηζκέλσλ 

αζζελεηψλ . Άιινο κεραληζκφο δξάζεο απνηειεί ε εμηζνξξφπεζε νμεηδσηηθψλ θαη 

αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ ζην θχηηαξν κε ελδνγελή θαη εμσγελή αληηνμεηδσηηθά ζπζηαηηθά 

ειέγρνληαο έηζη ηε παξαγσγή ειεχζεξσλ ξηδψλ .Ο νξγαληζκφο ηζνξξνπείηαη κέζσ ηνπ 

ακπληηθνχ αληηνμεηδσηηθνχ ζπζηήκαηνο εληζρχνληαο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

,κεηψλνληαο ηε πηζαλφηεηα νμεηδσηηθνχ ζηξεο κε αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο φπσο ηηο 

βηηακίλεο C , E ,A , ην ζειήλην ,ιπθνπέλην ,θαηλνιηθέο νπζίεο θ.α. Πεγέο αληηνμεηδσηηθψλ 

απνηεινχλ ηα θξνχηα ,ιαραληθά ,ρπκνί ,ηζάη βξηζθφκελα ζε κνξθή βηηακηλψλ 

,ηρλνζηνηρείσλ ,θαξνηελνεηδψλ ή πνιπθαηλνιψλ κεηαμχ άιισλ .Πνιιέο κειέηεο 

απνδεηθλχνπλ πσο ε πξφζιεςε αληηνμεηδσηηθψλ κέζσ ηεο ηξνθήο πξνιακβάλεη 

εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο κέζσ ηνπ ελδνγελνχο αληηνμεηδσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

πξνζηαηεχνληαο ηα θχηηαξα απφ νμεηδσηηθφ ζηξεο. Οξηζκέλα αληηνμεηδσηηθά δηαζέηνπλ 

ζπλεξγηζηηθή δξάζε θαη άκεζεο ή έκκεζεο ηθαλφηεηεο . Θα κπνξνχζακε λα 

δεκηνπξγήζνπκε θαηεγνξίεο αληηνμεηδσηηθψλ αλάινγα κε ηηο δξάζεηο ηνπο .ηε πξψηε 

θαηεγνξία νη βηηακίλεο θαη ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία κε αληηνμεηδσηηθή δξάζε φπσο νη 

βηηακίλεο Α , D ,E ,C θαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ηηο θπηνρεκηθέο νπζίεο , φπσο νη 

πνιπθαηλφιεο .Δλ θαηαθιείδη ηα αληηνμεηδσηηθά είλαη απαξαίηεηα ζηε δηαηξνθή καο θαη 

σθεινχλ ηνλ άλζξσπν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ. (Jain & Ramawat, 2013 ; 

Κνπηειηδάθεο, 2015) 

Αληηνμεηδσηηθά σο ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο 

Μηα δηαηξνθή πινχζηα ζε αληηνμεηδσηηθά δηαζέηεη πνίθηια πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 

πγεία σζηφζν ε θαηαλάισζε αληηνμεηδσηηθψλ ζππιεξσκάησλ είλαη αζαθήο νη έξεπλεο 

εάλ δηαζέηνπλ ηηο ίδηεο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία .Μηα ινγηθή εξκελεία γηα ην 

παξαπάλσ θαηλφκελν είλαη πσο ε αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ ή ηεο 

δηαηξνθήο νθείιεηαη ζηε ζπλεξγηζηηθή δξάζε ησλ ππάξρσλ αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ 

.Λφγσ ηεο δνκήο ελφο ηξνθίκνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα αληηνμεηδσηηθά ζπζηαηηθά 

απειεπζεξψλνληαη θαη απνξξνθνχληαη πην εχθνια εληφο ηνπ ηξνθίκνπ παξά ζηε κνξθή 

ζπκπιεξψκαηνο .Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηε βηνδηαζεζηκφηεηα αληηνμεηδσηηθήο 

νπζίαο ζε κνξθή ζπκπιεξψκαηνο , νη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο εληφο ηνπ ηξνθίκνπ 

αιιειεπηδξάλε κε ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δξάζε ηεο. ε κία έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηε δξάζε αληηνμεηδσηηθψλ ζπκπιεξσκάησλ ζε πγηή άηνκα θαη άηνκα κε δηάθνξεο 

αζζέλεηεο θάλεθε πσο ε θαηαλάισζε ηνπο δε είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κείσζε 

ζλεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ .Χζηφζν χζηεξα απφ ρξφληα θαηαλάισζε αληηνμεηδσηηθψλ 

ζπκπιεξσκάησλ φπσο ηεο βηηακίλεο Α,Δ , β-θαξνηέλην θάλεθαλ πηζαλέο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο κε εμαίξεζε ηε βηηακίλε C .ε κηα δηαθνξεηηθή κειέηε δηαπηζηψζεθε πσο νη 

ππαξθηέο έξεπλεο είλαη αζαθήο εάλ ε θαζεκεξηλή ρξήζε αληηνμεηδσηηθψλ 

ζπκπιεξσκάησλ πξνιακβάλεη/ζεξαπεχεη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο φπσο πξαγκαηνπνηεί 

κηα δηαηξνθή πινχζηα ζε αληηνμεηδσηηθά ηξφθηκα .Καζψο έρνπλ νξηζηεί αλψηεξα 

απνδεθηά επίπεδα γηα ηηο αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο πξέπεη ε θαηαλάισζε ηνπο ζε 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο γίλεηαη κε κέηξν .Σα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηζρπξίδνληαη πσο 

εθφζνλ κηα δηαηξνθή είλαη ηζνξξνπεκέλε θαη θαιχπηνληαη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηα 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο δε είλαη απαξαίηεηα, παξά κφλν ζε εηδηθέο πεξηζηάζεηο . 

(Κνπηειηδάθεο, 2015) 
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4.3.2 ΠΟΛΤΑΚΟΡΔΣΑ ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ 

Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δε δχλαηαη λα ζπλζέζεη νξηζκέλα ιηπαξά νμέα σζηφζν 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο .Σα ιηλειατθά (σ6) θαη α-

ιηλνιεληθά (σ3) ιηπαξά νμέα πξνέξρνληαη απφ ζπνξέιαηα (θξακβέιαην ,ειηέιαην θ.α.) 

,πξντφληα ζπνξέιαησλ θαη απφ νξηζκέλνπο μεξνχο θαξπνχο, ιηλέιαην θαη ζνγηέιαην 

αληηζηνίρσο .Σν α-ιηλνιεληθφ νμχ πξνζηαηεχεη ην αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη ζχκθσλα κε 

νξηζκέλεο κειέηεο επηδξά ζεηηθά ζηε θαξδηαγγεηαθή πγεία. Σν DHA(εηθνζηδπαεμαελντθφ ) 

EPA (εηθνζαπεληαελντθφ) απνηεινχλ ηα πνιπαθφξεζηα πνιχ καθξάο αιπζίδαο θαη 

ζπληίζεληαη ζην νξγαληζκφ απφ ην α-ιηλνιεληθφ νμχ .Απνηεινχλ ην 5-10% ηεο εκεξήζηαο 

πξφζιεςεο α-ιηλνιεληθνχ νμένο ελψ ην πνζνζηφ δηαθέξεη απφ ηε πξφζιεςε 

πνιπαθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ .Σν DHA είλαη ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ησλ κεκβξαλψλ 

λεπξηθψλ ηζηψλ (π.ρ. εγθεθάινπ ή ιηπηδίσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο ηνπ καηηνχ ) .Γηάθνξα 

βηνελεξγά ζπζηαηηθά ζεκαληηθά γηα ηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηηο αληηδξάζεηο 

αλνζνπνηεηηθνχ έρνπλ σο πξφδξνκε έλσζε ην EPA. Οξηζκέλεο κειέηεο κε EPA θαη DHA 

ζε δνζνινγία 1-2γξακκάξηα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ην θαξδηαγγεηαθφ 

θίλδπλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ . Σα πνιπαθφξεζηα 

ιηπαξά νμέα δξάλε ζεηηθά ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ,δηαζέηνπλ αληηθιεγκνλψδε δξάζε 

αλαζηέιινληαο έηζη ηελ αλάπηπμε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο .Σν ιηλειαηθφ νμχ βειηηψλεη 

ηε ζπγθέληξσζε ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα σζηφζν δε είλαη ζαθήο ν αθξηβήο κεραληζκφο 

δξάζεο ζην α-ιηλνιεληθφ νμχ , EPA θαη DHA .χκθσλα κε ελδείμεηο ην α-ιηλειατθφ ,EPA 

,DHA κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θίλδπλν θαξδηαθήο αξξπζκίαο , λα βειηηψζνπλ ηε 

ειαζηηθφηεηα αξηεξηψλ , κεηψλνληαο ζπλεπψο ηε επηβάξπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο .Σα 

EPA θαη DHA πεξηνξίδνπλ επίζεο ηεο ζπγθέληξσζε ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα θαη 

ζεσξείηαη πσο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ζξφκβνπο. (Κνπηειηδάθεο ,2015) 

4.3.3 ΠΟΛΤΦΑΗΝΟΛΔ 

Παξαθάησ παξαηίζνληαη νξηζκέλεο νκάδεο πνιπθαηλνιψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

αμηνζεκείσηα νθέιε γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξσπνπ. 

Αλζνθπαλίλεο 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο έξεπλεο ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο εθ ησλ νπνίσλ ε 

πιεηνλφηεηα ήηαλ in vitro θαη δνθηκαζίεο ζε πεηξακαηφδσα. ηνπο εζεινληέο δφζεθαλ είηε 

κνχξα(κηα θαηεγνξία ή ζπλδπαζκφο πνιιψλ) είηε αλζνθπαλίλεο ζε κνξθή 

ζπκπιεξψκαηνο. Σα απνηειέζκαηα είλαη αληηθξνπφκελα θαζψο ε κηα κειέηε ζε πγηήο 

άηνκα δε έδεημε θάπνην απνηέιεζκα ελψ κηα δηαθνξεηηθή κειέηε ζε πγηή άηνκα μαλά, 

έδεημε φηη κεηψζεθε ε νμεηδσηηθή θαηαζηξνθή θπηηάξσλ θαη αλέβεθαλ ηα επίπεδα 

γινπηαζεηφλεο ζην αίκα ηα νπνία ήηαλ ρακειά. Δπίζεο,πξαγκαηνπνίεζεθε κηα  κειέηε ζε 

εξγαδφκελνπο εζεινληέο νη νπνίνη βίσλαλ θαηαζηάζεηο ζηξεο(ιφγσ εξγαζίαο ή ήηαλ 

θαπληζηέο ή άηνκα ζε πςειή νκάδα θηλδχλνπ)  θαη θάλεθε λα είραλ βειηίσζε ζηε ξνή 

αίκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο ζψκαηνο θαη βειηίσζε ηεο κπηθήο θφπσζεο. Μηα δηαθνξεηηθή 

κειέηε πξαγκαηνπνηεκέλε ζε θσπειάηεο κε θαζεκεξηλή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κείσζε 

ηε νμεηδσηηθή βιάβε θαη ελίζρπζε ην ελδνγελέο αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα.  ε θαπληζηέο 

κεηψζεθαλ ηα πδξνπεξνμείδηα ιηπηδίσλ αίκαηνο θαη ζε άηνκα κε ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα(ζε ζπλδπαζκφ κε ζεξαπεία ζηαηηλψλ) κεηψζεθε ε θιεγκφλε,ε LDL θαη ε 

αξηεξηαθή πίεζε.ε πξφζθαηε κειέηε ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνηφλ απφ ην θπηφ ηβίζθν 

κεηψζεθε ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε ε αξηεξηαθή πίεζε θαη ην έλδπκν ACE 

ηνπ πιάζκαηνο αίκαηνο. 
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Σα ηξνθνθάξκαθα θαη ζπκπιεξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ αλζνθπαλίλεο δηαζέηνπλ 

νθέιε γηα ηελ πγεία ,σζηφζν δελ είλαη μεθάζαξε βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπο γηα απνξξφθεζε 

ζηνλ νξγαληζκφ.Ζ απνξξφθεζε είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηε κνξθή θαηαλάισζεο 

(ρπκφ,ζπκπιήξσκα,θάςνπια),ην είδνο κνχξσλ θαη ηε πνζφηεηα θαηαλάισζεο. Τπάξρνπλ 

ζε κνξθή ελφο είδνπο κνχξνπ μερσξηζηά ή δηαθνξα είδε καδί. πρλά πξνσζνχληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια ηξφθηκα ζε κνξθή ζθφλεο ,θάςνπιαο θ ηακπιέηαο. Σα 

ζπκπιεξψκαηα πεξηέρνπλ πνζνζηφ αλζνθπαληλψλ απφ   ιηγφηεξν ηνπ 1%  έσο θαη άλσ ηνπ 

25% θαη νη ηακπιέηεο απφ 40mg εψο θαη 250 mg.Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο δίλνπλ 

νδεγίεο θαηαλάισζεο απφ 1 έσο 2 θάςνπιεο θαζεκεξηλά ,40mg  κε 200mg,δχν θνξέο ηελ 

εκέξα καδί κε ηα γεχκαηα ή κε έλα πνηήξη λεξφ.Γηα ηε πιεηνλφηεηα ησλ ηξνθνθαξκάθσλ 

κε αλζνθπαλίλεο δε έρεη δεκηνπξγεζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε δνζνινγία.  

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ρξεηάδεηαη πνιχ πξνζνρή ζε εηηθέηεο 

ζππιεξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ςεπδείο ηζρπξηζκνχο γηα νθέιε ηα νπνία δελ έρνπλ 

απνδεηρηεί απφ ην FDA(ν επίζεκνο Ακεξηθάληθνο Οξγαληζκφο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

πγεία).( Espi'n, Garcı´a-Conesa,Toma's-Barbera´n, 2007) 

Πξναλζνθπαληδίλεο 

Οη πξναλζνθπαληδίλεο είλαη κηα θαηλνιηθή έλσζε επξέσο δηαδεδνκέλε ζηε θχζε 

.πλαληάηαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν ζε θξνχηα απφ φηη ζηα ιαραληθά(κήια, θξάνπιεο, 

ζηαθχιηα θιπ.)αιιά θαη ζηα θαζφιηα ,θαθάν ,θξαζί θαη μεξνχο θαξπνχο .ηηο κέξεο καο 

πξνζηίζεηαη ζε ηξφθηκα γηα λα δίλεη γεχζε.ηε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εθρχιηζκα ζπφξνπ ζηαθπιηνχ θαη πξνηφληα πνπ πεξηέρνπλ 

θαθάν.ηηε κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εθρχιηζκα απφ ζπφξν ζηαθπιηνχ πνπ δείρλεη 

λα έρεη πνιια νθέιε γηα ηνλ άλζξσπν. Οξηζκέλα απφ απηά ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

αληηνμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πιάζκαηνο,ε πξφιεςε ηνπ κεηαγεπκαηηθνχ νμεηδσηηθνχ 

ζηξέο ζην πιάζκα,ε βειηησκέλε θπθινθνξία αίκαηνο ζηα πφδηα ,ε κείσζε ζηε 

θαηαθξάηεζε πγξψλ ζηηο κεηά-εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ελδνζειηνχ ζην άηνκν κε πςειφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν. 

Σα πην δεκνθηιή πξνηφληα κε πξναλζνθπαληδίλεο είλαη εθείλα βαζηζκέλα ζην 

εθρχιηζκα ζηαθπιηνχ , κε 95% πεξηεθηηθφηεηα ζε πξναλζνθπαληδίλεο ζε κνξθή θάςνπιαο 

ή ραπηνχ. Ζ πξνηεηλφκελε δνζνινγία δηαθέξεη σζηφζν ε κέζε δνζνινγία είλαη 150 mg 

έσο 200 mg ηελ εκέξα ζχκθσλα κε κειέηεο. Γελ ππάξρνπλ επαξθήο κειέηεο γηα ηε 

καθξνρξφληα ιήςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκάησλ ,νχηε αξθεηέο θιηληθέο κειέηεο.  

Φιαβαλόλεο 

Οη πην γλσζηέο θιαβαλφλεο (κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε πνξηνθάιηα θαη γθξέηπθξνπη) 

είλαη ε aglycones naringenin and hesperetin.θαη νη γιπθνδίηεο ηνπο λαξηληίλε θαη 

εζπεξηδίλε.Μηα ιηγφηεξν γλσζηή θιαβαλφλε είλαη ε κε ηε γιπθνζίδα ηεο εξπνθηηνθίλε 

eryodictyol βξηζθφκελεο ζε θινχδα ιεκνληνχ.ε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ in vitro 

ζεκεηψζεθαλ πνίθηια νθέιε : αληηνμεηδσηηθά, κείσζε ρνιεζηεξφιεο ,κείσζε γιπθαηκηθήο 

δξάζεο,πξφιεςε απψιεηαο νζηψλ θαη έλαληη φγθσλ.Με ηα παξαπάλσ νθέιε κπνξνχλ νη 

άλζξσπνη λα σθειεζνχλ γηα αζζέλεηεο φπσο  νζηενπφξσζε, ζαθραξψδε δηαβήηε , 

θαξθίλν θαη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. ε κειέηεο δηάξθεηαο 21 εκεξψλ  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πνληίθηα κε δηαηξνθή πνπ πεξηέρεη naringerin παξαηεξήζεθε 

νμείδσζε ησλ επαηηθψλ ιηπαξψλ νμέσλ ,κείσζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ,ρνιεζηεξφιεο, 

θσζθνιηπηδίσλ θαη ιηπαξψλ νμέσλ .Μία βηνρεκηθή ηδηφηεηα ηεο εζπεξηδίλεο θαη naringin 
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είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπο λα βειηηψλνπλ ην γιπθαηκηθφ θαη ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ζε 

δηαβεηηθά πεηξακαηφδσα, ξπζκίδνληαο ηνλ επαηηθφ κεηαβνιηζκφ. Μηα αθφκε ηδηφηεηα 

είλαη ε κείσζε απψιεηαο νζηψλ θαη ε κείσζε επαηηθψλ ιηπηδίσλ ζε πεηξακαηφδσα κε 

νζηενπφξσζε. Ζ εζπεξηδίλε θαη naringin έρεη ζεκεησζεί επίζεο φηη δηαζέηνπλ 

πξνζηαηεπηηθή δξάζε ελάληηα ζηε απμεκέλε ηνμηθφηεηα λεθξψλ θαη ήπαηνο. Παξφιν πνπ 

απνδεδεηγκέλα νη θιαβαλφλεο κεηψλνπλ ηε ρνιεζηεξφιε ζε πεηξακαηφδσα νη κειέηεο ζε 

αλζξψπνπο είλαη ειάρηζηεο.   

Σα ζπκπιεξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ θιαβαλφλεο φπσο ε εζπεξηδίλε θαη ε naringin 

είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα ζηελ αγνξά απφ φηη ηα ζπκπιεξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

ηζνθιαβφλεο ή αλζνθπαλίλεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκάησλ 

πεξηέρνπλ εθρπιίζκαηα εζπεξηδνεηδψλ ,αλακηγλπφκελν ζπρλά κε βηηακίλε C ή άιια 

θιαβνλνεηδή φπσο ε θιαβνλφιε. Τπάξρνπλ ηακπιέηεο εζπεξηδίλεο μερσξηζηά ή 

αλακηγλπφκελεο κε άιιν θιαβνλνεηδέο φπσο ε δηνζκίλε ή κε πξσηενιπηηθά έλδπκα φπσο ε 

βξνκειίλε ,γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνξξφθεζε ηεο εζπεξηδίλεο.Ζ πξνηεηλφκελε δφζε 

δηαθέξεη  ζην θάζε πξνηφλ.Σα νθέιε πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπο είλαη είηε πνιχ 

γεληθεπκέλα είηε θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο πιενλεθηεκάησλ.  

Ρεζβεξαηξόιε 

Σν 1995 νη Bertelli et al.αλαθαιχςαλ  νηη ε ξεζβεξαηξφιε έρεη πξνζηαηεπηηθή 

δξάζε γηα ηε θαξδηά. Χζηφζν αξγφηεξα πνπ αλαθαιχθζεθε φηη έρεη αληηθαξθηληθέο 

ηδηφηεηεο μεθίλεζε λα πξνζειθχεη ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. Πνιιέο κειέηεο έδεημαλ ελ 

ηέιε φηη δηαζέηεη πνίθηια πιενλεθηήκαηα γηα ηε πγεία. Οξηζκέλα απφ ηα νθέιε ηεο είλαη 

λα απνηξέςεη ή λα κεηψζεη ηε θξάζε απφ παζήζεηο φπσο ν θαξθίλνο, νη θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο θαη ε δξάζε ηεο ηζραηκίαο. Άιιεο δξάζεηο ηεο πεξηιακβάλνπλ φηη απμάλεη ην 

ρξφλν αληίζηαζεο ζην ζηξεο θαη παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο 

φπσο ηε καγηά. Ζ θχξηα πεγή πξνέιεπζεο ηεο είλαη ην θξαζί πεξίπνπ 14mg/L (ε 

ζπγθέληξσζε επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηε ρξνληά παξαγσγήο ) ελψ 

άιιεο πεγέο πνπ πεξηέρεηαη ζε ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε, είλαη ηα θπζηίθηα θαη ηα κνχξα 

ηνπ είδνπο Vaccinium. 

Σα ζπκπιεξψκαηα ξεζβεξαηξφιεο βξίζθνληαη ζηελ αγνξά ζε κνξθή θάςνπιαο ή 

ραπηνχ κε δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο. Ζ πξνηεηλφκελε δνζνινγία θπκαίλεηαη απφ 3mg 

εσο 1gr/εκέξα θαη ην πεξηερφκελν εμαξηάηαη είηε απφ ξεζβεξαηξφιε κφλν είηε ζε 

ζπλδπζκφ κε άιιεο πνιπθαηλφιεο ή άιια ηξνθνθάξκαθα. 

Ηζνθιαβόλεο 

Οη ηζνθιαβφλεο αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ θπηννηζηξνγφλσλ. Σα 

θπηννηζηξνγφλα έρνπλ ζεσξεζεί φηη δηαζέηνπλ νηζηξνγνληθή δξάζε θαη ηα επίπεδα νξνχ 

ησλ ηζνθιαβνλψλ θαη ησλ κεηαβνιίησλ ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηάζνπλ ην 

ρακειφηεξν κηθξνκνξηαθφ επίπεδν(πεξίπνπ 100-1000 θνξέο παξαπάλσ απφ εθείλν ηεο 

νηζηξαδηφιεο).ηα νθέιε ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε βειίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηηο 

γπλαίθεο κε εκκελφπαπζε φπσο νη αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία θαη ε εκκελφπαπζε.Άιια 

νθέιε είλαη ε επίδξαζε ηνπο ζε θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο, λεπξνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηέινο θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαη θαξθίλν ηνπ καζηνχ.Oη ηζνθιαβφλεο είλαη ε 

πνιπθαηλφιε πνπ έρεη εμεηαζηεί ζηηο πην πνιιέο κειέηεο κε αλζξψπνπο .Οη κειέηεο 

σζηφζν δίλνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Οξηζκέλεο κειέηεο έδεημαλ εθηφο απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα θαη ηελ αχμεζε νζηηθήο ππθλφηεηαο,ηε κείσζε νιηθήο ρνιεζηεξφιεο θαη 
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LDL,ηε κείσζε ηνπ θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δλ αληηζέζε δηαθνξεηηθέο κειέηεο έδεημαλ ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπο ζε αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηφηεηα,ζηα επίπεδα νξνχ ιηπνπξσηεηλψλ ,νζηηθή 

ππθλφηεηα, ιεηηνπξγίεο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ αγγείσλ θαη ηνπ θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ.  

πλήζσο ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπιήξσκα δεκηνπξγείηαη απφ εθρχιηζκα θαζνιηψλ 

ζφγηαο ή θφθθηλνπ ηξηθπιιηνχ .Γελ είλαη ππαξθηή πξνο ην παξφλ κηα πξνηεηλφκελε 

δνζνινγία ,ε νπνία λα πξνζθέξεη νθέιε γηα ηελ πγεία θαη ππάξρεη ζε δηάθνξεο κνξθέο 

(θάςνπια,ράπη,ηακπιέηα θιπ.) θαη πνζφηεηεο. πκπεξαζκαηηθά αθφκε θαη κε κεησκέλε 

δξάζε νη ηζνθιαβφλεο ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ κειινληηθά απνηειέζκαηα in vivo. 

Διιαγηθό νμύ 

Σν ειιαγηθφ νμχ κειεηήζεθε πξψηε θνξά ζηε δεθαεηία ηνπ 1960.Γηάθνξεο 

κειέηεο νξγαληζκνχο θπηηάξσλ θαη πεηξακαηφδσα αλαθάιπςαλ φηη δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ φγθσλ, νη νπνηνί πξνθαινχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα θαξθηλνγφλα.H δηαηξνθή ησλ πεηξακαηφδσσλ ζε θξάνπιεο θαη ξάζκπεξη 

απέηξεςε ηελ εκθάληζε ή θαη εμέιημε ησλ θαξθίλσλ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νηζνθάγνπ (νη 

νπνίνη πξνθιήζεθαλ απφ ρεκηθά). Ο ρπκφο απφ ξφδη δηαζέηεη ηζρπξά αληηνμεηδσηηθά θαη 

δηαζέηεη πνιιά νθέιε φπσο πξνζηαζία ελάληηα ζηνλ θαξθίλν θαη θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο ( 

ειάηησζε ησλ θηλδχλσλ αζεξνζθιήξσζεο φπσο ππέξηαζε, ζπζζψξεπζε 

αηκνπεηαιίσλ,νμεηδσηηθφ ζηξεο θαη ιηπηδαηκηθφ πξνθίι). 

Δθρπιίζκαηα απφ ξάζκπεξη,ξφδη ή άιιεο πεγέο πνπ πεξηέρνπλ ειιαγηθφ νμχ είλαη 

δηαζέζηκα ζηελ αγνξά σο ζπκπιεξψκαηα ζε κνξθή θάςνπιαο, ζθφλεο, ηακπιέηαο ή 

πφζηκεο κνξθήο. Δθφζσλ πσινχληαη σο ζπκπιεξψκαηα πξνεξρφκελα απφ ηξφθηκα 

αλαγλσξίδνληαη σο αζθαιή απφ ην FDA.Χζηφζν δελ έρνπλ ππάξμεη αθφκε απνηειέζκαηα 

απφ κειέηεο νη νπνίεο λα πξαγκαηνπνίεζεθαλ ζε αλζξψπνπο νπφηε ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε.( Espı´n, Garcı´a-Conesa, Toma´s-Barbera´n, 2007) 

Θαιάζζηα άιγε 

Ζ άιγε ρσξίδεηαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο ηελ κηθξνάιγε θαη ηελ καθξνάιγε. 

o Μηθξνάιγε 

Σα κηθξνάιγε είλαη πξσηαξρηθφ θνκκάηη ησλ ζαιάζζησλ θπηψλ πινχζηα πεγή απφ 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ φπσο ην β-θαξνηέλην ,βηηακίλεο A,B1,B2,B6,B12,C,E,H, 

αζηαμαλζίλε, πνιπζαθραξίηεο θαη πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα. Σα βηνελεξγά κφξηα ηεο 

κηθξνάιγεο παξάγνληαη γηα εκπφξην  ,ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξφζζεηα ηξνθίκσλ, 

ελζσκαηφληαη ζε θφξκνπια βξεθηθνχ γάιαθηνο θαζψο θαη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο. 

o Μαθξνάιγε 

Ζ καθξνάιγε ή αιιησο θχθη είλαη ην πην δεκνθηιέο είδνο άιγεο ζηε βηνκεραλία 

ησλ ηξνθνθαξκάθσλ θαζψο δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία ηξνθίκσλ θαη ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ 

εηδηθά ζε ρψξεο ηεο Αζίαο φπσο ε Κνξέα, Κίλα θαη Ηαπσλία. Ζ καθξνάιγε είλαη πεγή 

κεηαβνιηηψλ θαη θπζηθψλ πξνηφλησλ φπσο ε αγαξφδε, πξσηείλεο, θνπξαλφλε 

,πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, L-θατληθφ νμχ, ρξσζηηθέο νπζίεο, θινξνηαλίλεο 

(πνιπθαηλφιεο ησλ θπθησλ),θπθνθνιινεηδή (θαξξαγελάλε,άγαξ) θαη ηρλνζηνηρεία. Ζ 
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καθξνάιγε είλαη αμηνζεκείσηε πεγή ζεκαληηθψλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλζξψπηλε 

δηαηξνθή. Γηα παξάδεηγκα ην θφθθηλν θαη θαζηαλφ θχθη είλαη ελαιιαθηηθή πεγή 

βηηακηλψλ, ηρλνζηνηρείσλ, πξσηετλψλ θαη απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ παξαζθεπή βηνδξαζηηθψλ πεπηηδίσλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πεπηηθφηεηα 

πξσηετλψλ. Ζ καθξνάιγε είλαη επίζεο πεγή αδηάιπησλ θαη δηαιπηψλ θπηηθψλ ηλψλ, θαζψο 

δε πέπηνληαη απφ έλδπκα ζην έληεξν θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ αδηάιπηνπο 

πνιπζαθραξίηεο. Οη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη θαιιπληηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ θνπθάλεο απφ 

θαζηαλά θχθηα. Χζηφζν, είλαη πηζαλφ φηη δελ έρνπλ αθφκε βξεζεί φια ηα βηνδξαζηηθά 

κφξηα απφ ηελ άιγε θαη φηη ηα κφξηα απφ ηα ζαιάζζηα θχθηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

δηαθνξεηηθά νθέιε γηα ηελ πγεία.(Suleria et al, 2015) 

4.3.4 ΠΡΟΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΔΒΗΟΣΗΚΑ 

Γπν δηαθνξεηηθέο έλσζεηο κε δηαηξνθηθή αμία είλαη ηα πξεβηνηηθά θαη πξνβηνηηθά. 

Οη δπν ζπγθεθξηκέλεο ελψζεηο σθεινχλ ηνλ μεληζηή ,θαζψο δηεγείξνπλ επηιεθηηθά ηελ 

αλάπηπμε ή/θαη δξαζηεξηφηεηα ζε έλα ή παξαπάλσ αξηζκφ βαθηεξίσλ ζηελ πεπηηθή νδφ, 

βειηηψλνληαο θαζαπηφ ηνλ ηξφπν ηελ πγεία ηνπ μεληζηή. χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο φπσο ηηο δηαηηεηηθέο ίλεο πνπ απνηεινχληαη απφ πδαηάλζξαθεο . Οη 

πδαηάλζξαθεο απνηεινχληαη απφ αλζεθηηθφ άκπιν, πνιπζαθραξίηεο πνπ δε πεξηέρνπλ 

άκπιν (θπηηαξίλεο,εκηθπηηαξίλεο, πεθηίλεο,θφκκεα) θαη νιηγνζαθραξίηεο. Σα ιηπαξά νμέα 

βξαρείαο αιχζνπ είλαη εθείλα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί παξαπάλσ απφ ηα ππφινηπα. Tα 

ιηπαξά νμέα βξαρείαο αιχζνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ νμηθφ , πξνπηνληθφ, βνπηπξηθφ 

νμχ ,ηνπο κεηαβνιίηεο θαη ηα αέξηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δχκσζε ηνπο απφ βαθηήξηα. 

Γηαζέηνπλ πνιιέο ζεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηνλ νξγαληζκφ : ξπζκίδνπλ ην Ph ηνπ εληέξνπ, 

αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε παζνγφλσλ βαθηεξίσλ , επεξεάδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα εληέξνπ 

θαη πξνθαιψληαο απφπησζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κεηψλνπλ ηε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ηνπ θαξθίλνπ ζην θνινλ. Λεηηνπξγνχλ επίζεο σο θχηηαξα ζεκαηνδφηεο γηα λα κεηψζνπλ 

ηελ παξαγσγή πξνθιεγκνλνδψλ θπηνθηλψλ θαη λα πνιιαπιάζηαζνπλ ηα Σ -θχηηαξα. 

Σα πξνβηνηηθά δηαθέξνπλ ζην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη δσληαλνί κηθξννξγαληζκνί 

σθεινχλ ηνλ άλζξσπν ελψ ηα πξεβηνηηθά είλαη ηα πξντφληα ησλ κηθξννξγαληζκψλ. ηελ 

θαηεγνξία κε ηα πξνβηνηηθά σζηφζν αλήθνπλ θάξκαθα, εληεξηθέο ηξνθέο γηα βειηίσζε 

νξηζκέλσλ αζζελείσλ, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο ,βξεθηθέο θφξκνπιεο αθφκε θαη 

δσνηξνθέο. Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξεχλεζαλ ηελ εγθεθαινπάζεηα 

,λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα, απηνάλνζε απηηζηηθή δηαηαξαρή, πλεπκνλία ζρεηηδφκελε κε 

ηνλ αλαπλεπζηήξα ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο θ.α. Δηδηθφηεξα ζε αλεπάξθεηα 

πνιιαπιψλ νξγάλσλ ,αλνζνινγηθά ζεκεία ειέγρνπ θαξθίλνπ θαη κνξθέο απηηζκνχ ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ κνηάδνπλ ππνζρφκελα.   Μέρξη πξφηηλνο νη έξεπλεο γηα ηα νθέιε 

ηνπο ελάληηα ζε αζζέλεηεο θαη ζεξαπείεο γηα ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα δελ δίλνπλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα νπφηε ρξεηάδεηαη επαλαμηνιφγεζε θαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ην κέιινλ. 

(Tsai et al, 2019) 
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4.3.5 ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ/ΒΟΣΑΝΑ 

Ολνκαζία Οπζία Οθέιε πγείαο 

θόξδν Αιιηίλε,αιιηζίλε Σνλσηηθφ λεχξσλ, αληηθιεγκαηψδε 

,αληηβαθηεξηαθή θαη αληηππεξνπξηκαηθή δξάζε 

Φύιια ηνπ 

θπηνύ Ginkgo 

biloba 

Ginkolide,bilobalide Aληαγσληζηήο PAF (παξάγνληαο ελεξγνπνίεζεο 

αηκνπεηαιίσλ),εληζρχεη ηελ κλήκε ,αληηνμεηδσηηθφ 

Δρηλάηζηα  Alkylamide,echinacoside Αληηθιεγκνλψδεο, πξνζηαζία ελάληηα ζε ηνχο, 

εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ 

Σδίλζελγθ Zingiberene,gingerols Σνλσηηθφ, βνεζάεη ελάληηα ζηελ ππεξγιπθαηκία 

,ρξφληα βξνλρίηηδα θαη πνλφιαηκν 

Ginseng Ginsenosides,panaxosides Σνλψλεη ην λεπξηθφ θαη αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

Γιπθόξηδα Glycyrrhizin,liquirtin Aληηθιεγκνλψδεο ,απνρξεκπηηθή θαη 

αληηαιιεξγηθή ηδηφηεηα 

St John’s wort Hypericin,hyperforin Αληηθαηαζιηπηηθφ ,δξάζε ελάληηα ζηε επαηηηίδα C 

θαη HIV 

Κνπξθνπκάο Κνπξθνπκίλε Αληηθιεγκφλψδε, αληηθαξθηληθή ,αληηζεπηηθή , 

θαξδηπξνζηαηεπηηθή θαη αληηαξζξηηηθή δξάζε . 

Υξήζε ζε κνξθή ζθφλεο ή δηαιχκαηνο (ξφθεκα) 

Κξεκκύδη Αιιίηλε,Αιιηζίλε Πξνζηαζία ελάληηα ζηελ αζεξνζθιήξσζε, 

αληηβησηηθή δξάζε θαη ππνγιπθαηκηθή δξάζε 

Βαιεξηάλα Βαιεξηαληθφ νμχ,valerate Ζξεκηζηηθφ, βνεζάεη ελάληηα ζε βξνγρηθνχο 

ζπαζκνχο, εκηθξαλίεο, πφλνπο εκκήλνπ ξχζεσο, 

εληεξηθέο θξάκπεο 

Αιόε Aloins,aloesin Αληηθιεγκνλψδεο ηδηφηεηεο ,ηθαλφηεηα επνχισζεο 

πιεγψλ , ρξήζε ηεο ζε άηνκα κε δηαβήηε θαη 

απμεκέλα ιηπίδηα ζην αίκα 

Πίλαθαο 8 Παξαδείγκαηα ηξνθνθαξκάθσλ , ε δξαζηηθή νπζία θαη ηα νθέιε ζηελ πγεία (Chauhan et al, 2013 ; 

θιώκνο, 2018) 

Καλέια 

Ζ θαλέια είλαη απφ ηα πην γλσζηά κπαραξηθά ζηηο κέξεο καο. Οξηζκέλα νθέιε πνπ 

δηαζέηεη επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο φπσο ε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε ε νπνία φηαλ 

κεηψλεηαη ειαηηψλεηαη ε αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζε 

άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Σν πνιπκεξέο πξνθπαληδίλεο ηχπνπ Α πνπ 

απνκνλψζεθε απφ ηελ θαλέια ιεηηνπξγεί σο αληηνμεηδσηηθφ θαη παξάιιεια εληζρχεη ηελ 

αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε σζηφζν δελ είλαη ε κφλε σθέιηκε έλσζε. Μειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δψα θαη αλζξψπνπο κε αζζέλεηεο φπσο ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν 

,ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη ην ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ ζπκπέξαλαλ πσο 

ππάξρνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ θαλέια σο ηξφθηκν αιιά θαη σο εθρπιίζκα ζρεηηθά 

κε ηε γιπθφδε ,ηλζνπιίλε ,ιηπίδηα θαη αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα. Πηζαλφηαηα ππάξρνπλ  

επηδξάζεηο  ζηελ άπαρε ζσκαηηθή κάδα θαη σο αληηθιεγκνλψδεο. Οη παξαπάλσ επηδξάζεηο 

κεηψλνπλ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζρεηηδφκελνπο κε δηαβήηε θαη θαξδηαγγεηαθά. 

(Pasupuleti & Anderson, 2008) 
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Σξηγσλέιια 

Ζ ηξηγσλέιια είλαη έλα θπηφ ηεο Ηλδίαο ( Trigonella foenum-graecum) φπνπ νη 

ζπφξνη (fenugreek) ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαξκαθεπηηθέο ρξήζεηο ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπο. Πνιιέο κειέηεο πάλσ ζε αλζξψπνπο θαη δψα απέδεημαλ ηα νθέιε ζηνλ Γηαβήηε 

ηχπνπ 1 & 2 θαζψο δηαζέηεη ππνγιπθαηκηθέο ηδηφηεηεο, βειηηψλεη ηε αλνρή γιπθφδεο 

,κεηψλεη ηε γιπθφδε λεζηείαο θαη ηα επίπεδα ιηπηδίσλ ζην αίκα ζε δηαβεηηθνχο ,κε 

βειηίσζε ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζπφξνη ζε δνζνινγία 25-

50γξακκάξηα/εκέξα θαίλεηαη λα έρνπλ ηα παξαπάλσ νθέιε ζχκθσλα κε κειέηεο. 

(Pasupuleti & Anderson , 2008) 

Κνπξθνπκάο 

Ο θνπξθνπκάο είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν κπαραξηθφ ζηνλ θφζκν. Ζ 

θαζεκεξηλή πξφζιεςε ηεο θνπξθνπκίλεο (ζπζηαηηθφ ηνπ θνπξθνπκά) κείσζε ηα επίπεδα 

ηεο γιπθφδεο λεζηείαο ζην αίκα θαζψο θαη ηε πνζφηεηα ηλζνπιίλεο πνπ απαηηείηαη ζε 

δηαβεηηθά άηνκα ζχκθσλα κε έξεπλεο. Γηαζέηεη επίζεο ππνρνιεζηεξαηκηθέο ηδηφηεηεο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα κεηψζεη ην νμεηδσηηθφ ζηξέο .(Pasupuleti & Anderson, 2008) 

Βξνκειίλε (Bromelain) 

H Bξνκειίλε πξνέξρεηαη απφ ηνλ αλαλά θαη πεξηέρεη πνιιά πξσηενιπηηθά έλδπκα. 

Γηαζέηεη αληηθιεγκνλψδεο θαη αληηαξζξηηηθέο ηθαλφηεηεο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ελαιιαθηηθή ζε αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα. Δπίζεο είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα αξζξψζεηο 

πνπ έρνπλ κειαλία, πξήμηκν ή πφλν θαη δξά επνπισηηθά γηα εγθαχκαηα ή πιεγέο .Άιιεο 

δξάζεηο ηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ αληηζξνκβσηηθέο ηδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζε 

νηδήκαηα θαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Κιηληθά εξεπλάηαη γηα αληηκηθξνβηαθέο 

ηδηφηεηεο φπσο θαη θαηά ησλ φγθσλ. ε έξεπλεο κε ην ζπλδπαζκφ θαξκάθσλ θάλεθε λα 

εληζρχεη ηε δξάζε ηεο ηεηξαθπθιίλεο θαη ακνμπθηιιίλεο ρξεηάδεηαη σζηφζν πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε. (Pasupuleti & Anderson, 2008) 

Καιεληνύια 

Σν ινπινχδη ηεο θαιεληνχιαο πεξηέρεη θπξίσο ηξηηεξπέληα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζαπσλίλεο, ζηεξφιεο, θαξνηελνεηδή θαη θιαβνλνεηδή (θπξίσο γιπθνδίηεο θιαβνλφιεο ). Ζ 

θαιεληνχια ρξεζηκνπoηείηαη ζε πξνηφληα γηα ηε ζεξαπεία εγθαπκάησλ, θηξζνχο, 

αηκνξξνίδεο, πιεγψλ , γαζηξηθνχ έιθνπο θαη ειθνπο δσδεθαδαθηχινπ.  

Καθάν  

Οη ζπφξνη ηνπ θαθάν πεξηέρνπλ παξάγσγα μαλζίλεο ,θπξίσο ζενβξσκίλε,κε κηθξά 

πνζνζηά θαθείλεο θαη άιισλ αιθαινεηδψλ. Δίλαη επίζεο πινχζηα πεγή θιαβνλνεηδψλ θαη 

πξναλζνθπαληδσλ ,θπξίσο θαηερίλε, επηθαηερίλε θαη ηα πνιπκεξή ηνπο. Απφ ηνπο ζπφξνπο 

ηνπ πξνέξρεηαη θαη ην ιεγφκελν βνχηπξν ηνπ θαθάν πνπ πεξηέρεη ειαηθφ, παικηηηθφ , 

ζηεαηηθφ θαη ιηλνιετθφ νμχ. Οη δξάζεηο ηνπ είλαη ηνλσηηθέο θαη δηνπξεηηθέο ζε ιηγφηεξν 

βαζκφ σζηφζν απφ ηελ θαθείλε . Δπίζεο κειεηάηαη ε επίδξαζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

θαξδηαγγεηαθά ,ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε θιαβνλνεηδή. Σν θαθάν πεξηέρεη 

ειάρηζηε θαθείλε ζπγθξηηηθά κε άιια βφηαλα πνπ πεξηέρνπλ επίζεο θαθείλε. Ζ καχξε 

ζνθνιάηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρακειψζεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ αξηεξηαθή πίεζε σζηφζν 
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ε θαθείλε απφ ην θαθάν κπνξεί λα έρεη ηε αληίζεηε επίδξαζε. ( Wiliamson, Driver & 

Baxter, 2009) 

εζάκη ή νπζάκη  

πφξνο πξνεξρφκελνο απφ ην θπηφ sesamum κε πξνέιεπζε απφ Αθξηθή . Γηαζέηεη 

άθζνλεο θπηηθέο ίλεο θαη άιινπο πδαηάλζξαθεο ,κεηαιιηθά άιαηα ,βηηακίλεο E,B,C,Α 

,αζβέζηην θψζθνξν ,ζίδεξν ,λάηξην ,καγλήζην θαη θάιην. Οη δξάζεηο ηνπ είλαη 

ππνρνιεζηεξηλαηκηθέο ,αληηνμεηδσηηθέο ,αληηππεξηαζηθέο θαη βειηηψλεη νξηζκέλα έλδπκα 

ηνπ ήπαηνο. Υξεζηκνπνείηαη ζηελ αξηεξηνζθιήξπλζε , πςειή ρνιεζηεξίλε θαη ππέξηαζε. 

(θιψκνο, 2018) 

Μαζηίρα Υίνπ  

Πξντφλ απφ ην νκψλπκν λεζί άθζνλν ζε αληηνμεηδσηηθά θαη αξηπκαηηθέο χιεο , 

γλσζηφ απφ ηε αξραηφηεηα γηα θαηαπξαυληηθέο δξάζεηο, αληηκηθξνβηαθή δξάζε έλαληη ζην 

ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ ,κείσζε ρνιεζηεξφιεο θαη αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο. 

(θιψκνο, 2018) 

Πηπεξόξηδα ή δηγγηβέξη (ηδίληδεξ) 

Ζ ξίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ είλαη άθζνλε ζε ηρλνζηνηρεία ,βηηακίλεο θαη 

πςειφ πνζνζηφ γλσζηψλ αληηνμεηδσηηθψλ πνιπθαηλνιηθψλ νπζηψλ. Ζ ηδηαίηεξε 

πηθάληηθε-πηπεξάηε γεχζε θαη άξσκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

(έλαληη ζηνλ θαξθίλν, ρνιεζηεξφιε , ζάθραξν ,λαπηίαο θαη δπζπεςίαο ) ην θαηέζηεζαλ 

επξέσο γλσζηφ. Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θξέζθηα ξίδα ,ζθφλε , αλαςπθηηθφ ( ginger 

ale) ή αηζέξην έιαην σο πξνζζήθε ζε πνηά ,ζαιάηεο θαη θαγεηά. (θιψκνο, 2018) 

Ηππνθαέο 

Έλα απφ ηα πην αξραία θαη ηζρπξά ζεξαπεπηηθά θπηά ζηνλ θφζκν . Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο απνμεξακέλνο θαξπφο ή εθρχιηζκα ηνπ σο ξφθεκα . Γηαζέηεη 

βηηακίλεο  Β ,C,D,E,K,A, θαξνηελνεηδή ,αζβέζηην ,καγλήζην ,ζίδεξν ,θψζθνξν ,ραιθφ 

,θάιην ,ζειήλην ,ςεπδάξγπξν ,θιαβνλνεηδή θαη σ3,σ6.σ7,σ9 ιηπαξά νμέα. Πεξηέρεη 190 

ζξεπηηθέο νπζίεο εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξεο δηαζέηνπλ ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε 

,δξάλε πξνιεπηηθά ελάληηα ζηελ γήξαλζε , ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηνλ θαξθίλν. 

Γηαζέηεη ζεκαληηθέο δξάζεηο φπσο ηε ηφλσζε ηνπ νξγαληζκνχ ,ελίζρπζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ,αληηκεηψπηζε γαζηξεληεξηθψλ πξνβιεκάησλ , κείσζε ηεο LDL 

ρνιεζηεξφιεο ηνπ ζαθράξνπ θαη ηεο ππέξηαζεο ,πξνζηαηεχεη απφ θαξδηαγγεηαθά 

πξνβιήκαηα ,πεξηέρεη πξνιεπηηθή δξάζε έλαληη ζε νθζαικηθέο παζήζεηο ,εληζρχεη ηε 

απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε αληηκεηψπηζε δεξκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. (θιψκνο, 

2018) 

Λνπΐδα  

Μηα δηαθνξεηηθή νλνκαζία είλαη ην ιεκνλφρνξην γηαηί ην άξσκα ηεο κπξίδεη 

ιεκφλη . Γηαζέηεη αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο θαη ζε κνξθή ήπηνπ  ζπκπιεξψκαηνο  κε 

εθρχιηζκα ινπίδαο πξνζηαηεχεη ηα νπδεηεξφθηια ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ απφ νμεηδψζεηο 

, κεηψλνληαο ηα ζεκάδηα ηεο κπτθήο βιάβεο απφ ρξφληα άζθεζε κε ηξέμηκν .Χο αθέςεκα 
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βνεζάεη ζε πφλν ζην ζηνκάρη ,κπτθνχο ζπαζκνχο θαη ελάληηα ζην άγρνο σο εξεκηζηηθφ . 

(θιψκνο, 2018) 

4.3.7 ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΩΣΗΚΔ ΒΗΣΑΜΗΝΔ 

Βηηακίλε C 

Ζ βηηακίλε C είλαη κηα πδαηνδηαιπηή βηηακίλε κε ηζρπξέο αληηνμεηδσηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Σν αζθνξβηθφ νμχ παξάγεηαη κε ηελ νμείδσζε ηεο βηηακίλεο C. Ο άλζξσπνο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα  ζπλζέζεη ην αζθνξβηθφ νμχ κφλνο ηνπ, απνζεθεχεηαη φκσο ζηνλ 

νξγαληζκφ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Μειέηεο έδεημαλ πσο ε ιήςε ζπκπιεξσκάησλ 

βηηακίλεο C απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο ζην πιάζκα θαη ζην δέξκα. Πξνζθέξεη πνιιά 

νθέιε ζηνλ άλζξσπν θαζψο πξνζηαηεχεη ηνπο ηζηνχο, ηηο κεκβξάλεο θπηηάξσλ θαη ην 

DNA απφ ηελ νμείδσζε. Ζ βηηακίλε C έρεη απνδείμεη πσο βνεζάεη λα κεησζνχλ νη 

νμεηδσηηθέο δεκηέο ηεο αθηηλνβνιίαο UV-B ,ηα λενπιάζκαηα ζε πνληίθηα απφ ηελ 

αθηηλνβνιία UV θαη πξνζηαηεχεη ηα θχηηαξα απφ ηελ ππεξνμείδσζε ιηπίδησλ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ αθηηλνβνιία UV-A. Πεγέο βηηακίλεο C είλαη νη θφθθηλεο θαη πξάζηλεο 

πηπεξηέο ,πνξηνθάιηα ,γθξέηπθξνπη ,αθηηλίδηα ,κπξφθνιν ,θξάνπιεο  θαη ιαραλάθηα 

Βξπμειιψλ. Ζ δφζε πνπ είλαη επαξθήο γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ή 

αιιηψο ην RDA ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο ηκήκα Γηαηξνθήο γηα ηνπο άληξεο 

είλαη 90mg ηελ εκέξα θαη 75mg ηελ εκέξα γηα ηελ ειηθία άλσ ησλ 19 εηψλ.(Souyoul S, 

Saussy & Lupo, 2018) 

ε κνξθή ζπκπιεξσκάησλ ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο βηηακίλεο C είλαη εθείλνο πνπ 

πεξηέρεη βηνθιαβνλνεηδή ,εζπεξηδίλε θαη ξνπηίλε. Οη ηακπιέηεο θαη θάςνπιεο 

θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά κέρξη 1.000mg θαη ε ζθφλε κέρξη 5.000mg άλα θνπηαιάθη ηνπ 

γιπθνχ.Οη δφζεηο πνπ ζπληζηψληαη ζπλήζσο είλαη απφ 500mg εψο 4g. Σα νθέιε ηνπ είλαη 

πνίθηια : γηαηξεχεη πιεγέο, αηκνξξαγίεο νχισλ , εγθαχκαηα ,κεηψλεη ηε ρνιεζηεξφιε 

αίκαηνο, βνεζάεη ζηε πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηνπ θνηλνχ θξπνινγήκαηνο, βνεζάεη ζηε 

πξφιεςε ηνγελψλ/βαθηεξηαθψλ ινηκψμεσλ ,πξνζηαηεχεη ελάληηα ζε πνιιέο κνξθέο 

θαξθίλνπ , επεθηείλεη ηα ρξφληα δσήο θαζψο ελεξγνπνηεί ηα πξσηεηληθά θχηηαξα λα 

‗ζπγθξαηηνχληαη‘ καδί , βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ρακειήο ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο 

πίεζεο θαη βνεζάεη ζηε απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ. ( Mindell, 2006)   

Βηηακίλε Δ 

Ζ ιηπνδηαιπηή βηηακίλε Δ πεξηέρεη ηέζζεξηο ηνθνθεξφιεο (α,β,γ,δ,) θαη ηέζζεξηο 

ηνθνηξηελφιεο (α,β,γ,δ).Ζ α-ηνθνθεξφιε είλαη ε πην ελεξγή θαζψο πξνζηαηεχεη ηηο 

κεκβξάλεο ησλ ιηπηδίσλ θαη ηελ ππεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζεηφλεο. Ζ γ-ηνθνθεξφιε είλαη 

πην πηζαλφ λα απμήζεη ην έλδπκν ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηεο δηζκνπηάζεο θαη πξνζηαηεχεη 

ελάληηα ζε αζζέλεηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ρξφληα θιεγκνλή φπσο θαξθίλν ,λφζν ηνπ 

Αιηζράηκεξ ,θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη γήξαλζε. Οξηζκέλα ηζνκεξή κφξηα ησλ 

ηνθνηξηελνιψλ δηαζέηνπλ επίζεο αληηνμεηδσηηθέο ηθαλφηεηεο. Σν RDA γηα ελήιηθεο είλαη 

8-10IU. Γηαζέηεη δηάθνξα αμηνζεκείσηα νθέιε : πξνιακβάλεη ηελ νμείδσζε ηεο ‗θαθήο‘ 

ρνιεζηεξφιεο, βνεζάεη ζηελ πξφιεςε δηαθφξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ ,είλαη δηνπξεηηθή 

νπφηε ‗ρακειψλεη‘ηελ αξηεξηαθή πίεζε, εληζρχεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ Σ-θπηηάξσλ, κεηψλεη ην 

θίλδπλν εκθάληζεο θαη εμέιημεο ηεο λφζνπ Αιηζράηκεξ θαη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. Πεγέο βηηακίλεο Δ είλαη ηα θαξχδηα, ζηηάξη ,πξάζηλα θπιιψδε 

ιαραληθά, ηξφθηκα νιηθήο αιέζεσο, θπηηθά ιάδηα θαη ηρζπέιαηα. ( Mindell, 2006)   
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Βηηακίλε Α  

Ζ βηηακίλε Α είλαη κηα ιηπνδηαιπηή βηηακίλε ε νπνία απαηηεί πεξηβάιινλ κε ιίπνο 

θαη ηρλνζηνηρεία γηα λα απνξξνθεζεί ζσζηά. πλαληάηαη ζε δχν κνξθέο ηελ ξεηηλφιε ε 

νπνία πξνέξρεηαη κφλν απφ δσηθά ηξφθηκα θαη ηελ πξνβηηακίλε Α, γλσζηή σο θαξνηέλην 

πξνεξρφκελε απφ θπηά θαη δψα. Γηαζέηεη δηάθνξα νθέιε γηα ηνλ άλζξσπν : βνεζάεη ζηελ 

φξαζε ,ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο , δηαηεξεί ην εμσηεξηθφ 

κέξνο ησλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ πγηή, κεηψλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα αζζελεηψλ, βνεζάεη 

ελάληηα ζην εκθχζεκα θαη ην ππνζπξνεηδηζκφ , ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε γεξψλ νζηψλ 

,νχισλ ,δνληηψλ, καιιηψλ θαη δέξκαηνο .Πεγέο βηηακίλεο Α είλαη ηα ηρζπέιαηα απφ ην 

ζπθψηη ησλ ςαξηψλ, ζπθψηη, θαξφηα , ιαραληθά κε ζθνχξν πξάζηλν θαη θίηξηλν ρξψκα, 

απγά , γάιαθηνθνκηθά πξνηφληα ,καξγαξίλε θαη θίηξηλα θξνχηα. ηα ζπκπιεξψκαηα 

ππάξρεη ζε δχν κνξθέο πδαηνδηαιπηή ή απφ ην ζπθψηη ησλ ςαξηψλ ζε κνξθή ειαίνπ . Ζ 

πδαηνδηαιπηή κνξθή ζπκπιεξψκαηνο δηαζέηεη δπν κνξθέο ην παικηηηθφ άιαο θαη ην νμηθφ 

άιαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζεξαπεία αηφκσλ κε αθκή. Οη Ακεξηθάληθεο νδεγίεο 

ζπληζηνχλ 1.000 κνλάδεο RE (ηζνδχλακα ξεηηλφιεο) ή 5.000κνλάδεο IU (δηεζλήο κνλάδεο) 

σο θαζεκεξηλή δφζε γηα άληξεο ελήιηθεο γηα απνθπγή έιιεηςεο .ηηο γπλαίθεο ε 

ζπληζηψκελε δφζε είλαη 800 RE/εκέξα (4.000 IU) . (Mindell, 2006)   

4.3.8 Ω3 ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ 

Σα σ3 ιηπαξά νμέα είλαη κηα γλσζηή θαη ηδηαίηεξε νκάδα ηξνθνθαξκάθσλ  ιφγσ 

ησλ πνιπάξηζκσλ νθειψλ πγείαο πνπ δηαζέηνπλ. ην ηνκέα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ θαη 

ηξνθνθαξκάθσλ εθαξκφδνληαη ηερληθέο κηθξνελζπιάθσζεο , κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

νμείδσζεο ησλ ειαίσλ θαη ηεο αλάπηπμεο κε επηζπκεηήο γεχζεο. Οη θάςνπιεο πνπ 

παξάγνληαη κε κεζφδνπο ζπληήξεζεο απειεπζεξψλνληαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα κεηά 

ηελ θαηαλάισζε , κε απηφ ηνλ ηξφπν δε πξνθχπηεη δπζάξεζηε γεχζε. Σα σ3 PUFA 

καθξάο αιχζνπ είλαη ζεκαληηθά ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ζε 

θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο, ππέξηαζε ,δηαβήηε , αξζξίηηδα θαη άιιεο απηνάλνζεο λφζνπο. 

Δπίζεο ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρηθή πγεία φπσο ηελ θαηάζιηςε , ζρηδνθξέλεηα θαη ζε 

δηάθνξνπο ηχπνπο θαξθίλνπ θαη είλαη απαξαίηεηα ζηε δηαηήξεζε/αλάπηπμε ηνπ 

εγθέθαινπ. Γηάθνξεο κειέηεο ζε άηνκα κε αζζέλεηεο ή ζρεηηδφκελνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ απέδεημαλ πψο δφζε 3-3,5γξακκάξηα/εκέξα απφ σ3 ιηπαξά νμέα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ΔPΑ θαη DHA παξέρνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα νθέιε εάλ θαηαλαιψλνληαη 

θάζε εκέξα γηα ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο παξαηεξήζεθε πσο ην α-ιηλνιεληθφ νμχ 

(18:3 σ3) είλαη ιηγφηεξν δξαζηηθφ ζεξαπεπηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα, νπφηε δε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε θαηεγνξία ησλ ηξνθνθαξκάθσλ. Πξντφληα κε αηζπιεζηέξεο EPA 

θαη DHA ζπγθέληξσζεο 85% ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα γηα ηε 

κείσζε ηεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο θαη ησλ ηξηαθπινγιπθεξνιψλ. Απηφ απνδεηθλχεη πσο 

ηα σ3 ιηπαξά νμέα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηξνθνθάξκαθα , βηνδξαζηηθά 

ζπζηαηηθά γηα εκπινπηηζκφ ηξνθίκσλ αιιά θαη σο θαξκαθεπηηθά πξντφληα . 

4.3.9 ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά ν φξνο ηξνθνθάξκαθν  δελ αληηζηνηρεί  ζε λνκνζεηηθφ 

πιαίζην , ζε εηδηθή θαηεγνξία. Σα βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά πνπ απνκνλψλνληαη απφ ηα 

ηξφθηκα , ζηε ηειηθή ηνπο κνξθή απνηεινχληαη απφ θαξκαθεπηηθή θφξκνπια ( π.ρ. ράπηα , 

ζηξφπηα ) θαη αλαγξάθνληαη ηα νθέιε ηνπο πξνο ηελ πγεία ή έλαληη ζε αζζέλεηεο. ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηα ηξνθνθάξκαθα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά σο θάξκαθα ,ηξφθηκα 

ή ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο , αλάινγα κε ηελ επηγξαθή ηνπο γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο πγείαο .  
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ηελ Δπξσπατθή έλσζε θαη Διιάδα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ζπκπιεξψκαηα 

δηαηξνθήο ελλννχκε ηα ηξφθηκα ζρεδηαζκέλα λα ζπκπιεξψζνπλ κηα ζχλεζεο δηαηξνθή , 

ζχκθσλα κε ηε νδεγία 2002/46/ΔΚ . ηελ νδεγία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζθεπάζκαηα κε 

ζπκππθλσκέλεο πεγέο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (βηηακίλεο/κέηαιια) ,άιιεο νπζίεο κε 

ζξεπηηθέο ή θπζηνινγηθέο δξάζεηο , κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκνχο 

(πνιπβηηακίλεο/ηρλνζηνηρεία). Κπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ζε κνξθή θάςνπιαο , παζηίιηαο , 

ζθφλεο ή σο θπζίγγηα θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ζε κεηξεκέλεο δνζνινγίεο.  (θιψκνο, 

2018) 

4.3.10 ΒΗΟΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Σα ηξνθνθάξκαθα δηαθέξνπλ απφ ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαη ηα θάξκαθα 

.Πνηα είλαη φκσο ε δηαθνξά ησλ ηξνθνθαξκάθσλ κε ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο ; 

Ο φξνο «δηαηξνθηθφ ζπκπιήξσκα» νξίδεηαη σο ην πξνηφλ ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ δηαηξνθή κε έλα ή παξαπάλσ απφ ηα αθφινπζα : βηηακίλεο, 

ηρλνζηνηρεία , κπαραξηθά/βφηαλα θαη ακηλνμέα , ζε κνξθή θάςνπιαο ,ραπηνχ ή ζε πγξή 

κνξθή θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε. Οη δηαθνξέο ηξνθνθαξκάθσλ κε δηαηξνθηθψλ 

ζπκπιεξσκάησλ είλαη νη εμήο : 

 Σα ηξνθνθάξκαθα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηε αλζξψπηλε δηαηξνθή 

αιιά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ή/θαη θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ. 

 Σα ηξνθνθάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκβαηηθά ηξφθηκα θαη σο μερσξηζηά είδε 

ηξνθίκσλ ή δηαηξνθήο ζε αληίζεζε κε ηα δηαηξνθηθά ζπκπιεξψκαηα. 

Οη ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθνθαξκάθσλ νλνκάδνληαη βηνιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά 

θαζψο επηδξάλε ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο ζηε Βηνινγία θαη ηε Βηνρεκεία ( θπηά-δψα-

άλζξσπνο). Πξνεξρφκελα απφ ηξφθηκα θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε 

πεγή πξνέιεπζεο ηνπο , θπηνρεκηθά θαη δσνρεκηθά ζπζηαηηθά . Σα πεξηζζφηεξα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πξνέξρνληαη απφ ηα θπηά , φπσο νη βηηακίλεο , 

εμεγψληαο ηελ νλνκαζία θπηνρεκηθά. Σα δσνρεκηθά απνηεινχλ ηε κεηνςεθία ησλ 

βηνιεηηνπξγηθψλ ζπζηαηηθψλ. Έλα παξάδεηγκα γηα ηα πξντφληα δσηθήο παξαγσγήο 

απνηεινχλ νη κηθξννξγαληζκνί απφ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (π.ρ. γαιαθηνβάθηιινη ) 

θαη δξάλε σο πξνβηνηηθά .  

πγθεθξηκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο . Γηα 

παξάδεηγκα ηα σ3 αθφξεζηα ιηπαξά νμέα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε ιηπαξά ςάξηα θαη 

μεξνχο θαξπνχο (θαξχδηα) . Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ σο ηξνθνθάξκαθα ηηο 

βηηακίλεο θαη ηα ηρλνζηνηρεία , ηνπνζεηψληαο ηα άιινηε σο θπηνρεκηθά θαη άιινηε σο 

δσνρεκηθά. πρλά ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηξνθίκσλ πξνζηίζνληαη βηνιεηηνπξγηθά 

ζπζηαηηθά κε δξάζε άκεζε ή έκκεζε σο πξφζζεηε χιε(π.ρ. αληηνμεηδσηηθά) κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ηνπ ηξνθίκνπ 

ηε δηαηξνθή καο θαιφ ζα ήηαλ λα ηζρχεη ε θξάζε «κέηξνλ άξηζηνλ».Ο 

Παξάθειζνο αλάθεξε πσο «ην δειεηήξην βξίζθεηαη ζηε δφζε θαη φρη ζηε δνκή κηαο 

ρεκηθήο νπζίαο ». ε δφζεηο πάλσ απφ ηηο ζπληζηψκελεο πνιιά απφ ηα πξναλαθεξφκελα 

θπηνρεκηθά ζπζηαηηθά(π.ρ. ζεηνχρεο ελψζεηο ,βηηακίλε Α θ.α.) είλαη ηθαλά λα 

δεκηνπξγήζνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα επηζπκεηά . (θιψκνο, 2018) 
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4.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ-ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

4.4.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΡΟΦΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Σα ηξνθνθάξκαθα δηαζέηνπλ πνίθηια πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα θάξκαθα. 

Απνηεινχλ κηα θπζηθή επηινγή, πην νηθνλνκηθή θαη δε πξνθαινχλ ηηο αξλεηηθέο 

παξελέξγεηεο ιφγσ καθξνρξφληαο ρξήζεο φπσο ηα θάξκαθα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 

Πξνεξρφκελα απφ ηα ηξφθηκα , θαηαλαιψλνληαη κέζσ ηνπ ζηφκαηνο ην νπνίν απνηειεί ην 

πξνηηκφηεξν ηξφπν θαηαλάισζεο , είλαη κε παξεκβαηηθά θαζψο αθνινπζνχλ ηε 

δηαδηθαζία κεηαβνιηζκνχ ίδηα κε ηα ηξφθηκα θαη δε απαηηνχλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε 

ηνπο. Δπηπξφζζεηα φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δηαζέηνπλ πξνιεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

ηδηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθέο αζζέλεηεο , νη πην γλσζηέο αληηνμεηδσηηθέο ,αληηθιεγκνλψδεο 

,έλαληη ζε δηαβήηε , ππέξηαζε , παρπζαξθία ,θαξθίλν θ.α. Οξηζκέλνη επηζηήκνλεο ιφγσ 

ησλ νθειψλ ηνπο πξνηείλνπλ ηα ηξνθνθάξκαθα σο ζπκπιεξσκαηηθή ή ελαιιαθηηθή 

ζεξαπεία ελάληηα ζε αζζέλεηεο. Έλα αθφκε πιενλέθηεκα είλαη πσο δε απαηηνχληαη 

καθξνρξφληεο δνθηκέο ζε αλζξψπνπο γηα ηνμηθφηεηα , γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη θπθινθνξίαο ηνπο ζηε αγνξά .     

4.4.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΡΟΦΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Αλάινγα κε ηηο βηνινγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο νη δεπηεξεχσλ κεηαβνιίηεο ησλ 

θπηψλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν νκάδεο . ηε πξψηε νκάδα 

πεξηιακβάλνληαη ελψζεηο κε πςειή δξαζηηθφηεηα , πνπ αθνξνχλ πεξίπνπ ην 10% ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ , κε επηιεθηηθή δξάζε ζε θπηηαξηθνχο ζηφρνπο . Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία αθνξά ελψζεηο πνιιψλ νκάδσλ κε κέηξηα ή ρακειή δξαζηηθφηεηα ,απνηειεί 

πεξίπνπ ην 90% ησλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ κε δξάζε ζε πνιιά θχηηαξα. ηε πξψηε 

θαηεγνξία ζπρλά πεξηιακβάλνληαη αιθαινεηδήο ελψζεηο π.ρ. θνιρηθίλε, δηγνμίλε, 

αηξνπίλε θ.α . Σα πην πνιιά ηξνθνθάξκαθα αλήθνπλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία 

(θιαβνλνεηδή ,ηαλίλεο ,θνπκαξίλεο, κνλνηεξπέληα, ηξηηεξπέληα , ζαπσλίλεο, ιηγλάλεο θιπ. 

Δπηπξφζζεηα ,ηα ηξνθνθάξκαθα βξίζθνληαη ζε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ζηα ηξφθηκα 

(θξνχηα ,ιαραληθά). πλήζσο απαηηνχληαη κεγάιεο δφζεηο ηξνθνθαξκάθσλ γηα ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα πνπ ζα ρξεηαδφηαλ πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ 

ηα ηξνθνθάξκαθα ζε αιιειεπίδξαζε ηνπο κε νξηζκέλα ηξφθηκα ,ζε άηνκα κε νξηζκέλεο 

αζζέλεηεο ή ζε δνζνινγία άλσ ηεο ζπληζηακέλεο κπνξνχλ λα απνβνχλ ηνμηθά . (Santana-

Gálveza, Luis Cisneros-Zevallosb, Jacobo-Velázqueza, 2019) 

4.5 ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΗ 

4.5.1 ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΤΑΜΩΝ ΣΡΟΦΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  

Όηαλ ζπλδπάδνληαη ηξνθνθάξκαθα κεηαμχ ηνπο πξνθχπηνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα .Όηαλ ν ζπλδπαζκφο ηνπο δίλεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ην απνηέιεζκα πνπ 

ζα έδηλε ην θάζε ηξνθνθάξκαθν μερσξηζηά , ε δξάζε νλνκάδεηαη πξφζζεηε . Όηαλ 

ζπλδπάδνπκε ηξνθνθάξκαθα θαη ην απνηέιεζκα είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ ζα 

ππήξρε εάλ θαηαλαισλφηαλ ην θάζε ηξνθνθάξκαθν μερσξηζηά , ε δξάζε νλνκάδεηαη 

ζπλεξγηζηηθή . Ζ αληίζεηε δξάζε είλαη αληαγσληζηηθή , φηαλ ην έλα ηξνθνθάξκαθν 

αληαγσλίδεηαη ηε δξάζε ηνπ δεχηεξνπ. Μηα αθφκε ελδηαθέξνλ δξάζε είλαη ε εληζρπηηθή 

,πνπ ζπκβαίλεη φηαλ κηα αλελεξγή έλσζε εληζρχεη ηε δξάζε κηαο ελεξγήο νπζίαο . Γηα 

παξάδεηγκα ε επηθαηερίλε (θιαβνλνεηδή έλσζε ) ήηαλ αδξαλήο ζηα PC-9 θαξθηληθά 
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θχηηαξα ηνπ πλεχκνλα σζηφζν ελίζρπζε ηε δξάζε επηγαιινθαηερίλεο 3 (EGCG).Έλαο 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο  γηα λα μερσξίζνπκε ηηο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ζε εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο αληηδξάζεηο. Οη εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ελψζεσλ ζε κηα 

πεγή ( ηξφθηκν , ζπζηαηηθφ ,εθρχιηζκα ) ελψ νη εμσηεξηθέο αληηδξάζεηο εκθαλίδνληαη 

κεηαμχ ελψζεσλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ (δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ή ηξφθηκα). Οη κέζνδνη γηα 

λα μερσξίζνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηξνθνθαξκάθσλ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηε 

κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηα θάξκαθα (isobologram , combination index CI ).  

ηηο πην πνιιέο κειέηεο κε ηξνθνθάξκαθα εθαξκφδνληαη φιεο νη ζξεπηηθέο νπζίεο 

ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή . Χζηφζν είλαη εθηθηφ λα θαηαλαισζνχλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηα ηξνθνθάξκαθα θαη δηαζέηεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο δηαθέξνπλ ηα 

απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα κειέηε κε θαξθηληθά θχηηαξα παρένο εληέξνπ ηα 

νπνία επσάζηεθαλ γηα 48ψξεο κε θνπξθνπκίλε θαη ζηιπκαξίλε (θιαβνλεηδή έλσζε) πνπ 

θαηαλαιψζεθαλ καδί παξνπζηάζηεθαλ ζπλεξγηζηηθέο δξάζεηο ζηε κείσζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θπηηάξσλ θαη ηελ απφπησζε . Ζ έθζεζε ησλ θπηηάξσλ ζηε 

θνπξθνπκίλε γηα 24 ψξεο κε επαθφινπζε ζεξαπεία κε ζηιπκαξίλε γηα 48 ψξεο κείσζε 

ζεκαληηθά ηε βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ ελψ ε αληίζεηε δξάζε δε πξνθάιεζε θακία 

αληίδξαζε . Όηαλ ηα ηξνθνθάξκαθα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο εκθαλίδνπλ ηελ 

(ζπλεξγηζηηθή) ηδηφηεηα λα ελεξγνπνηνχλ θαηλνχξγηνπο κεραληζκνχο γεγνλφο πνπ δε ζα 

ζπλέβαηλε εάλ θαηαλαισλφηαλ μερσξηζηά ε θάζε ζξεπηηθή νπζία . Γηα παξάδεηγκα ε 

θνπξθνπκίλε θαη ην εηθνζηδπνεμαελντθφ νμχ (DHA) θάλεθε λα δηαζέηνπλ ζπλεξγηζηηθή 

επίδξαζε ζηε κείσζε πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ηνπ καζηνχ SK-BR-3.  

ηελ αλάιπζε κηθξνζπζηνηρείαο θάλεθε πσο νη κεραληζκνί πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ήηαλ 

ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη δε ζα ζπλέβαηλε εάλ ε θάζε νπζία 

δξνχζε μερσξηζηά. Έλα δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγηζηηθήο δξάζεο ζπλδπαζκψλ 

ηξνθνθαξκάθσλ είλαη ε αχμεζε ηεο βηνδηαζεζηκφηεηαο ησλ ελεξγψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ 

κέζσ δπν κεραληζκψλ . Ο πξψηνο κεραληζκφο ιεηηνπξγεί απμάλνληαο ηε ελδνθπηηαξηθή 

ζπγθέληξσζε θαη ν δεχηεξνο κεραληζκφο αλαζηέιιεη ην κεηαβνιηζκφ ηεο ζξεπηηθήο 

νπζίαο. Σα θιαβνλνεηδή θεξζεηίλε, απηγελίλε ,θαηκπθεξφιε  δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαζηείιινπλ ηε ζείσζε ηεο ξεζβεξαηξφιεο ζην ήπαξ ζπκβάιινληαο κε απηφ ην ηξφπν 

ζηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο. (Santana-Gálveza, Luis Cisneros-Zevallosb, Jacobo-

Velázqueza, 2019) 

4.5.2 ΓΟΟΛΟΓΗΑ 

Ζ δνζνινγία θάζε ηξνθνθαξκάθνπ δηαζέηεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο κπνξεί 

λα αιιάμεη ηε δξάζε ηνπο . Γηα παξάδεηγκα κειεηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο δνζνινγίεο 

(αλαινγίεο 1:1 ,1:2 , 1:4 ,2:1 ,4:1) ε ζνπιθνξαθάλε (ζεηνχρα έλσζε ) θαη ην DIM 

(diindolylmethane , έλσζε πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ θαηαλάισζε ζηαπξαλζή ιαραληθψλ) 

,γηα ηελ επίδξαζε ηνπο ζην πνιιαπιαζηαζκφ θπηηάξσλ ,ηελ εμέιημε ηνπ θπηηαξηθνχ 

θχθινπ θαη ηελ απφπησζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζην παρχ έληεξν. Μηα ζπλνιηθή 

ζπγθέληξσζε 2,5κΜ ησλ παξαπάλσ ελψζεσλ δηαζέηεη αληαγσληζηηθή δξάζε σζηφζν ζε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ε δξάζε εμειίζζεηαη ζηαδηαθά ζε ζπλεξγηζηηθή. Δπηπξφζζεηα 

έλα ηξνπνπνηεζνχλ νη αλαινγίεο ησλ ηξνθνθαξκάθσλ , αιιάδνπλ ηα απνηειέζκαηα . ε 

κηα πξφζθαηε έξεπλα πνπ κειεηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο (7:1 , 5:1 ,3:1 ,1:1 ,1:3 

,1:5 ,1:7) ηνπ εθρπιίζκαηνο θπηνχ Potentilla fruticose  (PFE) θαη πνιπθαηλφιεο πξάζηλνπ 

ηζαγηνχ σο πξνο ηε αληηνμεηδσηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ αλαινγία 3:1 θάλεθε λα δηαζέηεη ηε 

πην ζπλεξγηζηηθή δξάζε. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο in vitro αμηνπνηνχλ πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο θαη ηζηψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο κειέηεο in vivo. (Santana-Gálveza, 

Luis Cisneros-Zevallosb, Jacobo-Velázqueza, 2019) 



Λειτουργικϊ Σρόφιμα, Νεοφανό Σρόφιμα, Σροφοφϊρμακα & Γενετικϊ Σροποποιημϋνα Σρόφιμα 

Σμόμα Διατροφόσ & Διαιτολογύασ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Page 59 

 

4.5.3 ΒΗΟΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε βηνδηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ 

νπζηψλ φπσο ε πέςε, ε απνξξφθεζε θαη ν κεηαβνιηζκφο ηνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςηλ γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε βηνδηαζεζηκφηεηα . ε κηα έξεπλα 

πξνζνκνηψζεθε ε γαζηξεληεξηθή πέςε γηα ην θξεκκχδη, καξνχιη ,ζθφξδν θαη ηνκάηα 

ζπγθξίλνληαο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ζηα εθρπιίζκαηα απφ ηα παξαπάλσ θαη ηελ 

σκή κνξθή πνπ έρεη ππνζηεί πέςε κε ηε κέζνδν ABTS. Σν ζθφξδν έδεημε απμεκέλε 

αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ζηε κνξθή εθρπιίζκαηνο ελψ ην θξεκκχδη ,ε ηνκάηα θαη ην 

καξνχιη έδεημαλ κεησκέλε αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ζηα εθρπιίζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ 

σκή κνξθή. Μηα δηαθνξεηηθή έξεπλα κειέηεζε in vitro ηελ αιιειεπίδξαζε εθρπιίζκαηνο 

θαθέ θαη θαλέιαο κέζσ ηεο δξάζεο ηεο ιηπνμπγελάζεο . Πξνηνχ ηε πέςε ηα εθρπιίζκαηα 

θάλεθε λα δηαζέηνπλ ζπλεξγηζηηθή δξάζε ελψ κεηά ηε πέςε έδεημαλ αληαγσληζηηθή δξάζε 

. Σα αληίζεηα απνηειέζκαηα θάλεθαλ ζηα εθρπιίζκαηα θαθέ θαη ηδίληδεξ. (Santana-

Gálveza, Luis Cisneros-Zevallosb, Jacobo-Velázqueza, 2019) 

4.5.4 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ  

Ο ζρεδηαζκφο ηξνθνθαξκάθσλ απνηειεί κηα πνιππαξαγνληηθή δηαδηθάζηα . Σν 

πξνηεηλφκελν πξσηφθνιιν απεπζχλεηαη ζε εξεπλεηέο θαη βηνκεραλίεο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ ψζηε λα απινπνηεζεί ζε απιά βήκαηα. αλ πξψην βήκα ζέηνπκε σο ζηφρν κηα 

αζζέλεηα . Ύζηεξα θαζνξίδνπκε ηελ επίδξαζε πνπ ζέινπκε λα πξνθαιέζεη ην 

ηξνθνθάξκαθν , πξνιεπηηθή , ζεξαπεπηηθή ή ζπλδπαζκφ πξνιεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο . 

Μειεηάκε ηελ επίδξαζε ψζηε λα ζηνρεχζνπκε ηα άηνκα πνπ πξννξίδνληαη ηα 

ηξνθνθάξκαθα θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε απφδεημε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ. 

Δάλ ε επηζπκεηή αληίδξαζε είλαη ε πξνιεπηηθή , ην ηξνθνθάξκαθν απεπζχλεηαη ζε πγηή 

άηνκα πξέπεη λα επαιεζεπηεί ζε έξεπλα δηάξθεηαο ίζσο ρξφλσλ ,πσο ην ηξνθνθάξκαθν 

δηαζέηεη ζεκαληηθή πξνιεπηηθή δξάζε ζηα άηνκα πνπ ην έιαβαλ ζπγθξηηηθά κε άηνκα πνπ 

δε ηνλ έιαβαλ .Αληηζέησο ε ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ελφο ηξνθνθαξκάθνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θξηζεί έγθπξν δνθηκάδεηαη ζε άηνκα κε ηελ αζζέλεηα πνπ εμεηάδνπκε θαη ν ρξφλνο 

απφδεημεο ηεο ζεξαπεπηηθήο ηδηφηεηαο θπκαίλεηαη απφ εκέξεο εψο κήλεο. Μφιηο 

θαζνξηζηεί ε αληίδξαζε ζεξαπεπηηθή ή πξνιεπηηθή , εμεξεπλάηαη ε επηζπκεηή ηδηφηεηα  , 

φπσο αληηνμεηδσηηθή , αληηθιεγκνλψδε , έλαληη ζην θαξθίλν ,δηαβήηε ,παρπζαξθία θ.α. 

Με ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επηιέγνληαη ηα είδε πεηξακάησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα 

κηα ή παξαπάλσ επηζπκεηέο ηδηφηεηεο . χκθσλα κε ηε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

επηιέγεηαη εάλ ζα δνθηκαζηεί ζε αλζξψπνπο (ηδαληθά) ,δψα (π.ρ. πνληίθηα) ή in vitro. 

Καηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ δξάζεο ησλ ηξνθνθαξκάθσλ ζε ζπλδπαζκφ ή μερσξηζηά 

ίζσο ρξεζηκεχζεη γηα αλαθάιπςε ησλ πην δξαζηηθψλ ηδηνηήησλ .Μεηέπεηηα ζα εξεπλεζεί ν 

θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ηξνθνθαξκάθσλ . Ζ θαηάιιειε ζπγθέληξσζε ηνπ ελφο 

ηξνθνθαξκάθνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεη in vitro γηα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα . 

Δλδερνκέλσο δνθηκέο ζε αλαινγίεο θαη δφζεηο θξηζνχλ απαξαίηεηεο γηα λα θαηαιήμνπκε 

ζην θαηάιιειν ζπλδπαζκφ .Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο εχξεζεο ηνπ θαιχηεξνπ 

ζπλδπαζκνχ απνηειεί ε εθαξκνγή έγθπξσλ κεζφδσλ φπσο ηεο ζπλερήο εμέιημεο ( CI) ή 

κηαο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ .Ο θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ζξεπηηθψλ νπζηψλ ηδαληθά ζα 

πξνέξρεηαη απφ πεγέο ηξνθίκσλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζε πςειή ζπγθέληξσζε .Θα ιεθζεί 

ππφςε επίζεο ε βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπ ηξνθνθαξκάθνπ , ε πιεηνςεθία ησλ 

ηξνθνθαξκάθσλ ππάξρνπλ αλεπαξθήο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο .ηε 

ζπλέρεηα εξεπλάηαη εάλ ηα ηξνθνθάξκαθα θαηαιήγνπλ ζε αθέξαηεο δφζεηο θαη αλαινγίεο 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο .Πξνθεηκέλνπ λα ην δηαπηζηψζνπκε  ,πξαγκαηνπνηνχκε δνθηκέο in 

vitro κε πξνζνκνίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο ,δίλνληαο 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην κεηαβνιηζκφ, πέςε , απνξξφθεζε θιπ. Δθρπιίζκαηα 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί πέςε ή απνξξνθεζε αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε άιια ηξνθνθάξκαθα .Σν επφκελν 

βήκα απνηειεί ε δνθηκή ηνπ ηξνθνθαξκάθνπ ζε πεηξακαηφδσα ψζηε λα απνθαζηζηεί ε 

δνζνινγία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζε κειινληηθέο κειέηεο ζηνλ άλζξσπν .Ύζηεξα 

ην ηξνθνθάξκαθν πξέπεη λα επαλαιάβεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζε πεηξάκαηα κε 

αλζξψπνπο ψζηε λα είλαη έγθπξν , λα απνθαζηζηεί ε δφζε (π.ρ. ζπρλφηεηα) θα ε δηάξθεηα 

θαηαλάισζεο γηα λα εκθαληζηεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα .Μηα δηαθνξεηηθή κειέηε πνπ 

απαηηείηαη πξνηνχ εκθαληζηεί ζηελ αγνξά είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ηξνθνθαξκάθνπ . 

Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε θάζε ρψξα δηαθέξεη ζε κειέηεο πνπ 

απαηηνχληαη θαη ηνπο λφκνπο/θαλνληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα θπθινθνξήζεη ην 

ηξνθνθάξκαθν ζηε αγνξά . (Santana-Gálveza, Luis Cisneros-Zevallosb, Jacobo-

Velázqueza, 2019) 

 

Δηθόλα 5 Πξνηεηλόκελν πξσηόθνιιν ν αλάπηπμεο λέσλ ηξνθίκσλ Santana-Gálveza, Luis Cisneros-Zevallosb, 

Jacobo-Velázqueza, 2019 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΓΔΝΔΣΗΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΡΟΦΗΜΑ 

5.1 ΟΡΗΜΟΗ 

Ζ γελεηηθή κεραληθή εξεπλά ηε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ γνληδησκάησλ ελφο 

νξγαληζκνχ .Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο βηνηερλνινγίαο επεξεάδεη δηάθνξνπο θιάδνπο 

(γελεηηθήο ,ηαηξηθήο θιπ.) θαζψο αλαθαιχπηεη λέεο δηαγλσζηηθέο θαη αλαιπηηθέο ηερληθέο 

ζηνρεχνληαο ζηε ζεξαπεία αζζελεηψλ. Ο αλαζπλδπαζκφο ηνπ DNA πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πνίθηιεο κεζφδνπο .Αξρηθά απνκνλψλεηαη ην ππν κειέηε γνλίδην ή κηα αιιεινπρία DNA 

απφ ηνλ νξγαληζκφ (δφηεο) θαη εηζάγεηαη ζε θχηηαξν (μεληζηήο) δηαθνξεηηθνχ νξγαληζκνχ 

. Σν γνλίδην πνπ εηζάγεηαη δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θπηηάξνπ μεληζηή ή λα δεκηνπξγήζεη κηα ‗μέλε‘ πξσηεΐλε ζην θχηηαξν-μεληζηή πνπ 

θσδηθνπνηείηαη απφ ην θαηλνχξγην γνλίδην . Έλα θαιφ παξάδεηγκα απνηειεί έλα βαθηήξην 

πνπ ππνρξεψλεη ηε παξαγσγή ηλζνπιίλεο κφιηο εηζαρζεί έλα αλζξψπηλν γνλίδην πνπ 

θσδηθνπνηεί ηε παξαγσγή ηλζνπιίλεο ζην ζπγθεθξηκέλν βαθηεξίδην. Χο πξνο ην δεχηεξν 

ηξφπν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην βαθηεξίδην (μεληζηήο) πνπ έρεη ππνζηεί 

ηαρεία δηαίξεζε , κε ζθνπφ ηε πξνζζήθε γηα έλα ίδην αληίγξαθν ηνπ θπηηάξνπ-μεληζηή . Ζ 

‗θισλνπνίεζε‘ ζπκβαίλεη φηαλ δεκηνπξγνχληαη πνιιά γνλίδηα ίδηα κε ην αξρηθφ θχηηαξν-

μεληζηή . (θιψκνο, 2018) 

Γηαγνληαδηαθνί νξγαληζκνί νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ εηζαρζεί 

«μέλα» γνλίδηα κέζσ ηεο γελεηηθήο κεραληθήο (ν ίδηνο νξηζκφο ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο). 

Οη γελεηηθά αλαζπλδπαζκέλνη νξγαληζκνί δεκηνπξγνχληαη κε ηε γελεηηθή 

κεραληθή ,φηαλ εηζάγνληαη ηα γνλίδηα κε ηε κέζνδν ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. 

Γελεηηθή ηξνπνπνίεζε νλνκάδεηαη ε ηερληθή απνκφλσζεο γνληδίσλ απφ έλα ηφ ή 

έλα νξγαληζκφ (κε πξνέιεπζε απφ δψν, θπηφ, έληνκν ή κηθξφβην) θαη κε ηερλεηή 

εηζαγσγή ησλ γνληδίσλ ζε ίδην ή δηαθνξεηηθφ νξγαληζκφ ,ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέα είδε 

κε λέεο ηδηφηεηεο. 

Χο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκόο νξίδεηαη θάζε κηθξννξγαληζκφο κε 

αιινησκέλν γελεηηθφ πιηθφ ιφγσ ηερλεηήο παξέκβαζεο ζηηο θπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

ζχδεπμεο ή/θαη θπζηθνχ αλαζπλδπαζκνχ (ζχκθσλα κε ηε νδεγία E.U 90/219/EEC). 

Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά δεκηνπξγνχληαη φηαλ κε πνίθηιεο κνξηαθέο 

ηερληθέο κε επέκβαζε ζην γελεηηθφ πιηθφ πξνθχπηνπλ νξγαληζκνί .Απνηειεί δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε απφ ηα θπηά πνπ δεκηνπξγνχληαη κε θιαζηθέο κεζφδνπο δηαζηαπξψζεσλ 

ζπγγελψλ νξγαληζκψλ .Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο παξαγσγήο είλαη κε αλαζπλδπαζκφ 

ηνπ DNA, κε εηζαγσγή ζην θπηφ ή νξηζκέλσλ γνληδίσλ απφ κε ζπγγελείο θπηηθνχο 

νξγαληζκνχο ή δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο (δψα, κχθεηεο ,κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο 

θ.α.) 

Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα νλνκάδνληαη ηα πξντφληα νξγαληζκψλ (δψσλ 

,θπηψλ ,κηθξννξγαληζκψλ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κε θπζηνινγηθφ ηξφπν (δηαθνξεηηθφ 

απφ φηη ζηε θχζε) επεμεξγαζία ζην γελεηηθφ πιηθφ DNA. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε 

ζηνρεχεη ζηε εκθάληζε λέσλ ,επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ. Σν DNA 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε ηξείο ηξφπνπο , ηελ εηζαγσγή λένπ γνληδίνπ απφ κε ζπγγεληθφ 

είδνο, ηελ αθαίξεζε γνληδίνπ θαη ηε κεηαβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γνληδίνπ (ηξνπνπνίεζε 
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έθθξαζεο). Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε δηαθέξεη απφ ηε γελεηηθή 

βειηίσζε θαζψο ε γελεηηθή βειηίσζε κε ηερλεηή κέζνδν δηαζηαπξψλεη νξγαληζκνχο ίδηνπ 

ή ζπγγεληθνχ είδνπο. Δπηπξφζζεηα ν φξνο κεηαιιαγκέλν ηξόθηκν δελ είλαη απφιπηα 

ζσζηφο θαζψο ε αληίζηνηρε κεηάιιαμε ή κεηαιιαγή ζην γελεηηθφ πιηθφ κπνξεί λα ζπκβεί 

κε πνίθηια ρεκηθά ή θπζηθνχο παξάγνληεο (κεηαιιαμηγφλα) εθηφο εξγαζηεξίνπ. (θιψκνο, 

2018 ; Κνπηειηδάθεο, 2019) 

5.2 Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Ζ πξψηε ζεκαληηθή βάζε γηα ηε γελεηηθή μεθηλάεη κε ηνλ Κάξνιν Γαξβίλν θαη ηηο 

έλλνηεο γηα ηα είδε θαη ηε θπζηθή επηινγή .Ζ αξρή ηεο ηερλνινγίαο ηξνπνπνίεζεο DNA 

ζπλέβε ην 1944 φηαλ εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ πσο ην γελεηηθφ πιηθφ κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ.  

Σν 1954 νη Γνπάηζνλ θαη Κξίθ αλαθάιπςαλ ηε δνκή ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA , 

ην DNA κεηαγξάθεηαη ζην RNA θαη κεηαθξάδεηαη ζε πξσηεΐλε . Ο Μάξζαι Νίξελκπεξγθ 

θαη ζπλεξγάηεο απνθξππηνγξάθεζαλ ην γελεηηθφ θψδηθα ην 1963. Ο ηάλιετ Κνέλ θαη 

ζπλεξγάηεο ην 1973 δεκηνχξγεζαλ ηε ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA κε ηελ 

απφδεημε πσο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα κφξηα DNA δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθά είδε . Σν 1977 πξαγκαηνπνηήζεθε ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε 

βαθηεξίσλ απφ ηνλ Itakura θαη ζπλεξγάηεο . Σν 1983 3 δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο 

δεκηνχξγεζαλ ηα πξψηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά (πεηνχληα θαη θαπλφο) αλζεθηηθά 

ζηα αληηβηνηηθά .  

 ηελ Ακεξηθή ην 1994 θπθινθφξεζαλ ζην εκπφξην ηα πξψηα είδε γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλεο ηνκάηαο κε έγθξηζε ηνπ FDA. Μεηέπεηηα ν FDA έγθξηλε πνίθηιεο 

δηαγνληδηαθέο θαιιηέξγεηεο ,φπσο ην ιάδη θαλφιαο κε ηξνπνπνηεκέλε ζχλζεζε ,ην βακβάθη 

θαη ηα θαζφιηα ζφγηαο αλζεθηηθά ζε δηδαληνθηφλα θ.α. Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα 

ζηε αγνξά ζπκπεξηιακβάλνπλ παηάηεο ,κειηηδάλεο ,θξάνπιεο, θαξφηα θιπ.  (Zhang, 

Wohlhueter, Zhang, 2016) 

Έηνο Γεγνλόο Έηνο  Γεγνλόο 

1859 Γεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Charles Darwin ―On the 

Origin of Species‖. 

1980 Οη Jon W. Gordon et al.  

δεκίνπξγεζαλ ην πξψην 

δηαγνληδηαθφ πνληίθη. 

1865 Ο Gregor Mendel αλαθάιπςε γηα ηε κεηάδνζε 

ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο.  

1983 Ο Karry Mullis εθήπξε ηε 

PCR. 

1869 Ο Frederick Miescher πξαγκαηνπνηήζε 

απνκφλσζε DNA. 

1985 Γελλήζεθε ην πξψην 

δηαγνληδηαθφ νηθφζηην δψν, έλα 

γνπξνχλη. 

1902 Ο Walter Sutton δεκηνχξγεζε ηε θιεξνλνκηθή 

ζεσξία ρξσκνζσκάησλ.  

1987 Γεκηνπξγήζεθε ν πξψηνο 

ράξηεο αλζξψπηλνπ 

γνληδηψκαηνο . 

1911 Ο Thomas Hunt Morgan έδεημε πσο ηα γνλίδηα 

κεηαθέξνληαη πάλσ ζηα ρξσκνζψκαηα. 

1990 Γεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ 

αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο. 

1941 Ο George Beadle θαη Edward Tatum  ππέζεζαλ 

ηελ ζεσξία ηνπ ελφο ελδχκνπ. 

1991 Οη πξψηεο δνθηκέο γνληδηαθήο 

ζεξαπείαο ζε αλζξψπνπο  

1944 Οη  Oswald Avery et al απέδεημαλ πσο ην DNA 

κεηαηξέπεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ θπηηάξσλ. 

1992 Αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο γεληάο 

γελεηηθνχ ράξηε αλζξψπηλνπ 

γνληδηψκαηνο. 

1952 Ο Alfred Hershey θαη Martha Chase έδεημαλ πσο 

ηα γνλίδηα δεκηνπξγνχληαη απφ DNA. 

1993 Ζ ρξήζε ζσκαηνηξνπίλεο ησλ 

βννεηδψλ γηα ρξήζε ζε 

αγειάδεο κε ζθνπφ ηε αχμεζε 
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παξαγσγήο γάιαθηνο , 

εγθξίζεθε απφ ην FDA. 

1953 Οη Francis H. Crick θαη James D. Watson ηε δνκή 

δηπιήο έιηθαο DNA. 

1994 Έγθξηζε απφ ην FDA γηα ην 

πξψην γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν 

ηξφθηκν, ηε ηνκάηα FLAVR 

SAVR. 

1958 Οη Matthew Meselson θαη Franklin Stahl έδεημαλ 

ηνλ εκηζπληεξεηηθφ ηξφπν αληηγξαθήο ηνπ DNA. 

1996 Ζ γέλλεζε ηνπ πξψηνπ 

θισλνπνηεκέλνπ δψνπ, ην 

πξφβαην Νηφιη. 

1961 Οη Sydney Brenner et al. αλέθεξαλ πσο ην DNA 

κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζην mRNA 

1997 Σν γνληδίσκα E.coli ππέζηε 

αιιεινχρηζε.  

1966 Οη Nirenberg et al  απνθηξππηνγξάθεζαλ ην 

γελεηηθφ θψδηθα  

1998 Πξαγκαηνπνηήζεθε 

αιιεινχρηζε ηνπ βαθηεξίνπ 

M.tuberculosis θαη ηνπ 

ζθνπιεθηνχ C.elegans. 

1968 Οη Steward Linn θαη Werner Arber πεξηέγξαςαλ 

ην πξψην ‗έλδπκν πεξηνξηζκνχ‘  

1999 Απνθσδηθνπνίεζε ηνπ πξψηνπ 

αλζξψπηλνπ ρξσκνζψκαηνο 

,ρξσκφζσκα 22. 

1973 Οη Stanley Cohen θαη Herbert Boyer εθεχξαλ ηε 

θισλνπνηήζε DNA. 

2002 Γεκηνπξγήζεθε πξνζρέδην γηα 

ην γνληδίσκα πνληηθηνχ. 

1977 Οη Richard Roberts θαη Phil Sharp αλαθάιπςαλ 

ηα ηληξφληα. 

2003 Ζ αιιεινχρηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ γνληδησκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Πίλαθαο 9 εκαληηέο ρξνλνινγίεο ζηε γελεηηθή κεραληθή (Zhang, Wohlhueter, Zhang, 2016) 

5.3 ΖΘΗΚΔ ΑΝΖΤΥΗΔ 

ηελ Δπξψπε ,εηδηθφηεξα ην Άκζηεξληακ ην 1972 θαηά ηε δηάξθεηα δηεζλνχο 

ζπλεδξίνπ (Federation of European Biochemistry Societies) εθδειψζεθε αλεζπρία γηα ηε 

ηερλνινγία ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. Οιιαλδνί εξεπλεηέο ην 1974 ζπδήηεζαλ γηα ηηο 

εζηθέο επηπηψζεηο (League of Scientific Workers) θαη θαζηεξψζεθε κηα επηηξνπή απφ ηε 

Οιιαλδηθή Βαζηιηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, κε ζθνπφ λα επηβιέπεη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ γελεηηθή ηξνπνπνίεζε . Αξγφηεξα ε επηηξνπή κεηνλνκάζηεθε ζε Δπηηξνπή 

Γελεηηθήο Σξνπνπνίεζεο θαη έιαβε ηε λνκηθή ηνπ βάζε ην 1990. ηελ Ακεξηθή άξρηζε ε 

ζπδήηεζε κε αλνηρηή επηζηεκνληθή επηζηνιή  θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ην γξάκκα 

ηνπ Berg ην 1974. Σν γξάκκα νδήγεζε ζε  θαζπζηέξεζε λνκηκνπνηήζεο ελφο ρξφλνπ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο εξεπλεηέο εζεινληηθά θαζψο θαη ηε βηνκεραλία. Έπεηηα απφ 

ζπδεηήζεηο ε Ακεξηθάληθε θπβέξλεζε απνθάζηζε ζε επίβιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ. (Zadoks 

& Waibel, 2000) 

5.4 ΟΗ ΥΡΖΔΗ 

Ζ γελεηηθή κεραληθή δηαρψξηζε θαζνξηζκέλα γνλίδηα (απφ ηα βαθηήξηα) κε ηε 

ηδηφηεηα λα θσδηθνπνηνχλ θαη λα δεκηνπξγνχλ ηνμίλεο (πξντφληα δειεηεξηψδε γηα ηα 

έληνκα). Χο πξνο ηε θπηηθή παξαγσγή , δηάθνξα θπηά (π.ρ. ιάραλα, παηάηεο, ηνκάηεο ) 

πνπ κνιχλνληαη απφ έληνκα γηα λα κε ςεθαζηνχλ κε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο 

(εληνκνθηφλα) πξαγκαηνπνηείηαη εηζαγσγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ γνληδίσλ. Δπηπξφζζεηα 

απνκνλψζεθαλ απφ θπηά γνλίδηα αλζεθηηθά ζε ζπγθεθξηκέλα δηδαληνθηφλα θπηνθάξκαθα. 

Με εηζαγσγή ησλ γνληδίσλ ζε νξηζκέλα θπηά (ηεχηια, ζηηάξη, αξαβφζηην θιπ.) 

δεκηνπξγήζεθαλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο πνηθηιίεο απφ δηδάληα θαη ζπγθεθξηκέλα 

δηδαληνθηφλα. Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε εηδηθψλ δηδαληνθηφλσλ κε 

κηθξφηεξν θίλδπλν θαη πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθή πεξίπησζε είλαη ηα 
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θπηά πνπ παξάγνπλ ην βηνεληνκνθηφλν Bacillus thuringiensis πνπ παξάγεη κηα κε ηνμηθή, 

βηνδηαζπψκελε εληνκνθηφλν νπζία. Με ηε κέζνδν ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA θαη ελφο 

πιαζκηδίνπ εληφο ηνπ DNA θπηψλ, κεηαθέξεηαη ην γνλίδην ηνπ βαθηεξίνπ πνπ 

θσδηθνπνηεί ηε παξαγσγή ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ ηα ζπγθεθξηκέλα θπηά παξάγνπλ 

βηνεληνκνθηφλν θαη δε ρξεηάδνληαη ρεκηθά εληνκνθηφλα. Έλα αθφκε παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα θπηά κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ νπζία glyphosate, ε νπνία δηαιχεη ηε 

ρισξνθχιιε θαη εκπεξηέρεηαη ζε δηδαληνθηφλα. 

Δπηπιένλ δεκηνπξγήζεθαλ πνηθηιίεο θπηψλ αλζεθηηθέο ζε δχζθνιεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (παγεηφ, μεξαζία), ηνμηθά κέηαιια θαζψο θαη πνηθηιίεο θπηψλ αλζεθηηθέο ζε 

αζζέλεηεο απφ ηνχο, βαθηήξηα θαη κχθεηεο.  

Χο απνηέιεζκα ηεο γελεηηθήο κεραληθήο ζρεκαηίζηεθαλ πνηθηιίεο ειίαλζνπ κε 

απνθιεηζηηθά αθφξεζηα ή θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα. Οη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαζνξίδνπλ ηε ζχζηαζε απφ ηα ζπνξέιαηα πξνεξρφκελα απφ 

ειαηνχρνπο ζπφξνπο φπσο ε ζφγηα θαη ν ειίαλζνο ζηνρεχνληαο λα παξάγεη ιάδη 

θαηάιιειν γηα ηεγάληζκα, ιάδη πςειφ ζε πεξηεθηηθφηεηα ειατθνχ νμένο φπσο ην 

ειαηφιαδν θιπ.     

ηα ακπινχρα πξντφληα φπσο ην θαιακπφθη θαη νη παηάηεο έγηλαλ παξφκνηεο 

γελεηηθέο κεηαηξνπέο. Πξνέθπςαλ πνηθηιίεο φπνπ αλαιφγσο ην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ ακχινπ είλαη κφλν ακπινπεθηίλε ή κφλν ακπιφδε. Αμηνζεκείσην είλαη 

επίζεο φηη κέλσ ηεο γελεηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε θαζπζηέξεζε ηεο σξίκαλζεο ζε θπηά 

χζηεξα απφ ηε ζπιινγή ηνπο (ηνκάηα, πεπφλη, κπξφθνιν θιπ). Μηα αθφκε ηξνπνπνίεζε 

αθνξά ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ πνιπγαιαθηνπξνλαζψλ, έλδπκα ππεχζπλα γηα ηε 

καιαθή πθή ησλ θξνχησλ θαηά ηελ σξίκαλζε ηνπο. Δπίζεο κε ηε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε 

επηηπγράλνπκε πην γιπθά θξνχηα θαη ιαραληθά, κε ηε κεηαθνξά γνληδίσλ απφ δχν 

γιπθαληηθέο πξσηεΐλεο (κνλειίλε, ζαπκαηίλε), κε 3000 θνξέο πην γιπθηά γεχζε απφ ηε 

δάραξε. Δπηπξφζζεηα κε ηε ρξήζε βαθηεξηδίσλ θαηαζηξάθεθε ην έλδπκν ππεχζπλν γηα ην 

ζρεκαηηζκφ θαθεΐλεο ζην θαθέ, κε απνηέιεζκα λα γίλεη παξαγσγή θαθέ κε ρακειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θαθεΐλε (πεξίπνπ 3%). 

Έλαο δηαθνξεηηθφο ηνκέαο εθαξκνγήο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA απνηειεί ε 

δσηθή παξαγσγή. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαζπλδπαζκέλε βφεηα απμεηηθή νξκφλε 

(αιιηψο βφεηα ζσκαηνηξνπίλε ή BST) πνπ πξνέθπςε κεηά απφ γελεηηθνχο ρεηξηζκνχο. ε 

πεηξάκαηα κε αγειάδεο πνπ θαηαλαιψλνπλ παξαπάλσ BST θαη ηξνθή έγηλε απμεκέλε 

παξαγσγή γάιαθηνο θαζψο ε απμεηηθή νξκφλε ξπζκίδεη ηε αλάπηπμε θαη παξαγσγή 

γάιαθηνο. ε εθηξνθή ρνίξσλ ρνξεγήζεθε ρνηξηλή απμεηηθή νξκφλε (ρνηξηλή 

ζσκαηνηξνπίλε ή PST) θαη παξαηεξήζεθε πψο είραλ παξαπάλσ θξέαο κε ιηγφηεξν ιίπνο. 

Δπηπιένλ έγηλε παξαγσγή απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ςάξηα κε πην γξήγνξε ηαρχηεηα 

αλαπαξαγσγήο ζπγθξηηηθά κε ηα ςάξηα αλνηθηήο ζάιαζζαο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηαο ή 

αλνζία ζε αζζέλεηεο. Έλα αθφκε απνηέιεζκα γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε παξαγσγή 

δηαγνληδηαθψλ θνηφπνπισλ κε αλζεθηηθφηεηα ζε ζαλάζηκνπο ηνχο. Ζ βηνηερλνινγία 

ζπκβάιιεη ζηε παξαγσγή πνιπζαθραξηηψλ θαη ελδχκσλ. ηε ηερλνινγία ηξνθίκσλ γηα 

εκπινπηηζκφ ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη παξάγσγα 

δεμηξφδεο θαη μαλζάλεο (πνιπζαθραξίηεο) θαη έλδπκα γηα ρξήζε ζε πνίθηιεο δπκψζεηο.  

Παξά ηα νθέιε θαη ηηο πνίθηιεο ρξήζεηο ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο απνκέλνπλ 

ελδνηαζκνί θαη πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία θαη 

ην πεξηβάιινλ.(Κνπηειηδάθεο, 2019) 



Λειτουργικϊ Σρόφιμα, Νεοφανό Σρόφιμα, Σροφοφϊρμακα & Γενετικϊ Σροποποιημϋνα Σρόφιμα 

Σμόμα Διατροφόσ & Διαιτολογύασ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Page 65 

 

Υξήζε σο εκβόιηα θαη ζεξαπεπηηθά ηξόθηκα 

ηελ επνρή καο πεξίπνπ 800 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πεηλάλε, κε ηε πιεηνςεθία 

ηνπο λα επηθξαηεί ζε ππναλάπηπθηεο ρψξεο. Ζ πείλα ζε ζπλδπαζκφ κε αζζέλεηεο φπσο 

ινηκψμεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (απφ βαθηήξηα, ηνχο θαη παξάζηηα κε θχξην ζχκπησκα 

ηε δηάξξνηα) ζεσξείηαη ε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ ζε παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ, κε ηε πξψηε 

αηηία λα απνηειεί ην ξνηατφ, ηφ Norwalk, ρνιέξα θαη  εληεξίηηδα απφ Escerichia Coli. Ο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο γηα λα δηαρεηξηζηεί ην πξφβιεκα ζηνρεχεη ζην 

εκβνιηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ κε εκβφιηα πξνζβάζηκα ζην θνηλφ, κε ρακειφ θφζηνο, εχθνια 

ζηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή κε επαξθή πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη δηαρείξηζε. Τπάξρεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα εθ ηνπ ζηφκαηνο εκβφιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θπηά. ηε 

βηνθαξκαθεπηηθή εθηηκάηαη ην θαηάιιειν θπηφ-μεληζηήο θαη γνληδηαθή έθθξαζε. Ο 

νξηζκφο ‗εθ ηνπ ζηφκαηνο εκβφιην‘ αλαθέξεηαη ζηα βξψζηκα κέξε ηνπ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπ θπηνχ πνπ παξάγνπλ αληηγφλα (πξσηεΐλεο) σο πξνζηαζία ελάληηα ζε 

αζζέλεηεο ρσξίο ηελ ηδηφηεηα παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί 

πσο ελψ απνηεινχλ ελαιιαθηηθή ιχζε εκβνιηαζκνχ δε παχνπλ λα απνηεινχλ ηξφθηκα κε 

ηε πξνζδνθία λα παξέρνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά φπσο νη βηηακίλεο. Γηαζέηνπλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα φπσο φηη δε απαηηείηαη θξχα αιπζίδα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο, δχκσζε ή 

απνζηείξσζε ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά εκβφιηα. Άιιεο ηθαλφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη ε δπλαηφηεηα γηα 

ρξήζε ηνπο ζε σκή κνξθή ηξφθηκνπ ή σο κνξθή ζθφλεο, κε απνηέιεζκα ρακειφ θφζηνο 

πξνεηνηκαζίαο, παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. χκθσλα κε έξεπλεο ε γελεηηθή 

κεραληθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θπηά, παξέρεη επθαηξίεο γηα ρακειά ζε θφζηνο εθ ηνπ 

ζηφκαηνο εκβφιηα, αληηζψκαηα θαη ζπκβνιή ζηε βηνθαξκαθεπηηθή. Χζηφζν δηαζέηνπλ 

νξηζκέλα εκπφδηα. Μηα δπζθνιία απνηειεί ε αληνρή ηνπ αλζξψπηλνπ βιελλνγφλνπ ελάληηα 

ζε μέλα αληηγφλα φπσο ησλ ηξνθίκσλ θαη εκπνδίδεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε πηζαλή αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε πηζαλή 

αξλεηηθή επίδξαζε ζην βιελλνγφλν ηνπ εληέξνπ. Γηα λα μεπεξαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

δπζθνιία απαξαίηεην είλαη λα απμεζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ αληηγφλσλ ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρήο δηέγεξζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα αθφκε 

δπζθνιία απνηειεί ε πξνζπάζεηα λα ππνινγηζηεί ε θαηάιιειε ζπγθέληξσζε θαη 

δνζνινγία γηα ην αληηγφλν. Έλα επηπιένλ εκπφδην είλαη ε εχξεζε ηνπ πην θαηάιιεινπ 

ζξεπηηθά ηξφθηκνπ γηα ηε κέγηζηε έθθξαζε επηπέδσλ πξσηετλψλ. Μηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη ε ρξήζε εθ ηνπ ζηφκαηνο εκβνιίσλ σο ζεξαπεπηηθά ηξφθηκα. Ζ 

θαηαλάισζε ηνπο ζε κνξθή ηξφθηκνπ ή ζε κνξθή ζθφλεο πνπ εκπεξηέρνπλ πξσηεΐλεο σο 

αληηγφλα. 

 Δπξέσο δηαδνκέλε ζηξαηεγηθή απνηειεί ην RUTF (έηνηκν γηα ρξήζε ζεξαπεπηηθφ 

ηξφθηκν) θαη εθαξκφδεηαη ελάληηα ζε κεηξίνπ ή πςεινχ βαζκνχ ππνζξεςία, ζε παηδηά απφ 

ειηθία 6 κελψλ έσο 5 εηψλ. Ζ ηδησηηθή Γαιιηθή εηαηξεία Nutriset δεκηνχξγεζε έλα 

ζπκπιήξσκα νλνκαδφκελν Plumpy‘Nut κε ηε ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Δξεπλψλ ηεο Γαιιίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πγείαο ηνπ Παγθνζκίνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο Ακεξηθήο καδί 

κε ηαηξηθή επίβιεςε, αληηβηνηηθά θαη εκβφιηα. Σν έλα θαθειάθη πεξηέρεη ζε ζθφλε πάζηα 

θπζηηθηψλ, δάραξε, γάια θαη κπνξεί λα αλαθηεζεί εσο θαη 1 θηιφ ηελ εβδνκάδα. Γηαζέηεη 

πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεξκίδεο, είλαη εηδηθά εκπινπηηζκέλν γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο θαη 

είλαη θαηάιιειν γηα παηδηά κε ζνβαξή ππνζξεςία.  Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηε UNICEF ζε 

αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο φπσο ηε θξίζε Darfur ζην νπδάλ ην 2003. Ζ επηηξνπή γηα ηξφθηκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο (Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Use) 

είλαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηα ζεξαπεπηηθά 
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ηξφθηκα γηα παηδηά κε ζνβαξή ππνζξεςία. Ζ αλάγθε αλάπηπμεο νδεγηψλ βαζίδεηαη ζηε 

εξκελεία πσο ηα παηδηά κε ζνβαξή ππνζξεςία ρξεηάδνληαη αζθαιή θαη γεπζηηθά ηξφθηκα 

κε επάξθεηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (φπσο βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία θιπ) θαη 

απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο. Σα ζεξαπεπηηθά ηξφθηκα απνδείρζεθαλ ρξήζηκα σζηφζν 

ππάξρνπλ αθφκε ζάλαηνη ιφγσ δηαθφξσλ αζζελεηψλ. Τπάξρεη σζηφζν ε δπλαηφηεηα λα 

εκπινπηηζηεί κε αληηγφλα απφ θπηά ε θφξκνπια κε ζθνπφ ηε ελδπλάκσζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ ηα εθ ηνπ ζηφκαηνο εκβφιηα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηα  ζεξαπεπηηθά ηξφθηκα.(Miranda, Ruiz-Cabello, 

Hurtado, 2020)  

Σξόθηκν Ηδηόηεηα Όλνκα πξντόληνο 

Μήιν 

(Malus×Domestica) 

Αληίζηαζε ζηα αληηβηνηηθά, 

θαηλφηππν κε καπξίζκαηνο. 

Arctic™―golden 

Delicious‖Apple,Arctic™―Granny Smith‖ 

Apple. 

Κάλνια 

Αξγεληηλήο 

(Brassicanapus) 

Σξνπνπνηεκέλν ιάδη/ιηπαξά 

νμέα, αληίζηαζε ζηα 

αληηβηνηηθά, αλζεθηηθφηεηα 

ζην δηδαληνθηφλν glyfosinate 

θαη glyphosate , 

απνθαηάζηαζε γνληκφηεηαο, 

αληξηθή ζηεηξφηεηα, 

αλζεθηηθφηεηα ζην 

δηδαληνθηφλν oxynil. 

Laurical™Canola, Optimum 

Glycanola,Roundup Ready™ Canola, 

LibertyLink™Independence™, 

InVigor™Canola, 

LibertyLink™Innovator™, 

TruFlex™Roundup Ready™Canola, 

Phytaseed™Canola, Navigator™Canola 

Παηάηα (Solanum 

tuberosum L.) 

Αληίζηαζε ζηα αληηβηνηηθά, 

ηξνπνπνηεκέλν 

άκπιν/πδαηάλζξαθεο, 

κεησκέλε πηζαλφηεηα γηα 

αθξπιακίδην, αληίζηαζε ζε 

αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ηνχο, αληίζηαζε ζε 

έληνκα (coleopteran), 

αλζεθηηθφηεηα ελάληηα ζην 

καχξηζκα 

Lugovskoi plus, Elizaveta plus, Starch 

Potato, Atlantic NewLeaf™potato, New 

Leaf™Russet Burbank potato, 

Innate™Russet Burbank Potato, Innate™ 

G/H Potato,Hi-Lite New Leaf™ Y 

potato,Innate™Atlantic Potato,NewLeaf™ Y 

Russet Burbankpotato,NewLeaf™Plus 

RussetBurbankpotato, Shepody NewLeaf™ 

Y potato, Innate™Snowden Potato 

Ρύδη               

(Oryza sativaL.) 

Αληίζηαζε ζηα αληηβηνηηθά, 

αλζεθηηθφηεηα ζην 

δηδαληνθηφλν glyfosinate, κε 

αιιεξγηνγφλν, αλζεθηηθφ 

ελάληηα ζε έληνκα 

(Lepidopteran). 

BT Shanyou63, Huahui-1,Liberty Link™rice 

Φαζόιηα ζόγηαο 

(Glycine max L.) 

Σξνπνπνηεκέλν ιάδη/ιηπαξά 

νμέα, αληνρή ζηε μεξαζία, 

αλζεθηηθφ ελάληηα ζηα 

έληνκα(Lepidopteram),ρξήζε 

σο νπηηθφο δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο, αληίζηαζε 

ζηα αληηβηνηηθά, 

αλζεθηηθφηεηα ζηα 

δηδαληνθηφλα sulfonylurea, 

glufosinate, isoxaflutole, 

dicamba, mesotrione, 

glyphosate θαη ην 2,4 D 

δηδαληνθηφλν. 

Liberty Link™soybean, ,Cultivance, 

Enlist™Soybean, Treus™, 

Plenish™, Optimum GAT™, Roundup 

Ready™ soybean, 

Verdeca HB4 Soybean, Intacta™Roundup 

Ready™ 2 Pro, 

Vistive Gold™, Genuity®Roundup Ready™ 

2 Xtend™, 

Genuity®Roundup Ready™ 2 Yield™, 

Herbicide-tolerant 

Soybean Line 
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Σνκάηα 

(Lyopersicon 

esulentum) 

Καζπζηέξεζε ζηελ 

σξίκαλζε θαη καιάθσκα ησλ 

θξνχησλ, αληίζηαζε ζηα 

αληηβηνηηθά θαη αζζέλεηεο 

ιφγσ ηψλ. 

FLAVR SAVR™ 

Εαραξόηεπηια  

(Saccharum sp.) 

Αληίζηαζε ζηα αληηβηνηηθά, 

αληίζηαζε ζην δηδαληνθηφλν 

glyphosate, ρξήζε σο 

νπηηθφο δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο. 

InVigor™sugarbeet, Roundup 

Ready™sugarbeet, Liberty Link™sugarbeet 

ηηάξη 

 (Triticum 

aestivum) 

Αλζεθηηθφηεηα ζην 

δηδαληνθηφλν glyphosate. 

Roundup Ready™wheat 

Πίλαθαο 10 Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξνηόληα , νη ηδηόηεηέο ηνπο θαη νη εκπνξηθέο νλνκαζίεο ηνπο  (Zhang, 

Wohlhueter, Zhang, 2016) 

5.5. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Πνίθηια νθέιε θαηαγξάθνληαη γηα ηε ρξήζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ. 

εκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί ε κείσζε ή/θαη κε ρξήζε εληνκνθηφλνπ θαη 

δηδαληνθηφλνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο κε απνηέιεζκα λα κε ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. πκπιεξσκαηηθά, νη θαιιηέξγεηεο βειηηψλνπλ 

ηελ απφδνζε θαη αλζεθηηθφηεηα ζε δχζθνιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, κε επαθφινπζν 

λα απμεζνχλ ηα εδάθε δηαζέζηκα γηα θαιιηέξγεηα θαζψο θαη ε ζπκβνιή γηα παξαγσγή ζε 

ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο. (Κνπηειηδάθεο, 2019) 

Οηθνλνκηθά νθέιε  

Σν παγθφζκην θέξδνο απφ ηε βηνκεραλία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ 

εθηηκήζεθε θνληά ζηα 116 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα 6 ρξφληα (2006-2012). Σν 

ζπγθεθξηκέλν λνχκεξν θέξδνπο είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζην απφ δέθα ρξφληα πξίλ (ην 2006). 

χκθσλα κε κηα εθηίκεζε πεξίπνπ ην 42% ηνπ θέξδνπο νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε 

απφδνζε ηεο παξαγσγήο ιφγσ ηεο αληίζηαζεο ζηα έληνκα θαη δηδάληα. Σν ππφινηπν 58% 

απφ ην θέξδνο εξκελεχεηαη σο κεησκέλν θφζηνο παξαγσγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ειάηησζε ζηε ρξήζε ησλ δηδαληνθηφλσλ θαη εληνκνθηφλσλ. (Zhang, Wohlhueter, Zhang, 

2016) 

 πκβνιή ζηε αγξνλνκία   

Σε ρξνληθή πεξίνδν 1996-2012 ζηελ Ακεξηθή ην 1/7 ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο 

νθεηιφηαλ ζηα γελεηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά. Ζ αχμεζε μεπέξαζε ηνπο 370εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ζπφξσλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αλάινγε αχμεζε ζηε παξαγσγηθφηεηα φπσο 

κε ηνπο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο ζπφξνπο απαηηνχληαλ άλσ ησλ 300εθαηνκκχξηα 

ζηξέκκαηα απφ ‗ζπλεζηζκέλνπο‘ ζπφξνπο. ηα ζπγθεθξηκέλα ζηξέκκαηα ζα ρξεηαδφηαλ 

απνδάζσζε , παξαπάλσ ιίπαζκα θαη πφηηζκα. ηξέκκαηα αλάινγεο έθηαζεο ζα 

απνηεινχζαλ πιήγκα γηα ην πεξηβάιινλ. Μηα έξεπλα γηα ηα έηε 1996-2013 ζε φιν ηνλ 

θφζκν, αλαθέξεη πσο ε βηνηερλνινγία είλαη ππεχζπλε γηα ηε επηπιένλ παξαγσγή απφ 138 

εθαηνκκχξηα θαζφιηα ζφγηαο, 274 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαιακπφθη, 21,7 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο βακβάθη θαη 8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαλφια. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αλάινγε 

αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ρσξίο ηε ζπκβνιή ηεο βηνηερλνινγίαο ζα ρξεηαδφηαλ αχμεζε 
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11% ηνπ εδάθνπο θαηάιιειν γηα θαιιηέξγεηα ζηε Ακεξηθή ή 32% ζην έδαθνο θαηάιιειν 

γηα θαιιηέξγεηα κε δεκεηξηαθά ζηελ Δπξψπε. (Zhang, Wohlhueter, Zhang, 2016) 

Σξνπνπνίεζε ζηε ρεκηθή ζύλζεζε ησλ ηξνθίκσλ. 

Οξηζκέλεο γελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο απνζθνπνχλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηξνθίκσλ κε 

ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ δηαζέηνπλ ζεξαπεπηηθά νθέιε γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ (π.ρ. 

βηηακίλε Α,C,E, κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα, πξνβηνηηθά θιπ. ). Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην ξχδη ‗Golden Rice‘ γηα ηε θαηαπνιέκεζε ππνζξεςίαο. Με ηε 

ρξήζε ησλ ίδησλ κεζφδσλ ηξνπνπνηήζεθε ε ζχλζεζε πδαηαλζξάθσλ θαη ακηλνμέσλ. Γηα ηα 

ακηλνμέα παξάδεηγκα απνηειεί ν εκπινπηηζκφο ηνπ ακηλνμένο κεζεηνλίλε ζηα γιπθά 

ινχπηλα. ην ηνκέα ησλ πδαηαλζξάθσλ αλήθεη ε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε πνηθηιία 

παηάηαο Amflora. Με ηε κεηαβνιή ζχλζεζεο ησλ πδαηαλζξάθσλ (ακπιφδε, 

ακπινπεθηίλε) επηηπγράλεηαη πςειή ζξεπηηθή αμία ζηα ηξφθηκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο εηζάγεηαη έλα επηπιένλ αληίγξαθν γνληδίνπ GSBB κε απνηέιεζκα ηε 

γνληδηαθή απνζηψπεζε ηνπ γνληδίνπ GSBB. Ζ ηειηθή ζχλζεζε ηεο παηάηαο Amflora 

δηαζέηεη κεησκέλε ακπιφδε θαη απμεκέλε ακπινπεθηίλε. (Zhang, Wohlhueter, Zhang, 

2016) 

 Βειηίσζε επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ 

Μηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε εθαξκνγή ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνηήζεο κε πξνέιεπζε απφ 

δψα ή θπηά. ηα θπηά ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πνηθηιία ηνκάηαο Flavr 

Sarr. Μέζσ ηεο επηβξάδπλζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ελδχκνπ πνιπγαιαθηνπξνλάζε 

επηηεχρζεθε ε θαζπζηέξεζε ηεο σξίκαλζεο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα λα απμεζεί ν ρξφλνο 

δσήο ηνπ θπηνχ. Δξεπλάηαη ε εθαξκνγή ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζηα δσηθά πξντφληα. 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ηελ ελίζρπζε νξκνλψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη κάδαο ζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ςάξηα. Σν πξψην γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλν ςάξη εγθξίζεθε κεηά απφ δχν δεθαεηίεο γηα θαηαλάισζε απφ ην 

Οξγαληζκφ Διέγρνπ Φαξκάθσλ θαη Σξνθίκσλ ησλ ΖΠΑ (FDA) είλαη ν ζνινκφο 

AquaAdvantagea. Ζ αλαθεξφκελε πνηθηιία ζνινκνχ απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα 

αλαπηπρζεί πιήξσο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη απμεκέλε παξαγσγή ηνπο θαη ίζσο 

ειαηησζεί ε δήηεζε γηα ειεχζεξν ςάξεκα. Δπηπιένλ, πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε 

παξαγσγή γάιαθηνο κε ρακειή ιαθηφδε ή αλζξσπνπνηεκέλνπ γάια βννεηδνχο (ρσξίο 

επηηπρία πξνο ην παξφλ). (Zhang, Wohlhueter, Zhang, 2016) 

5.6 Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Ζ επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά έλα γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλν νξγαληζκφ γηα πξψηε θνξά απαηηείηαη λα ππνβάιεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

ηνπ Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θάθειν κε αλαιπηηθή εθηίκεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο . ε πεξίπησζε ζεηηθήο 

γλσκνδφηεζεο ην Κξάηνο-Μέινο ελεκεξψλεη ηα ππφινηπα Κξάηε-Μέιε κέζσ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ην θάθειν έγθξηζεο απφ ηα 

ππφινηπα Κξάηε-Μέιε ,ηφηε ην Κξάηνο-Μέινο εγθξίλεη ηε θπθινθνξία ηνπ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ζε κνξθή πξντφληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  ε πεξίπησζε 

αληίξξεζεο απφ θάπνην άιιν Κξάηνο-Μέινο, επεκβαίλεη θαη απνθαζίδεη ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. Αξρηθά ε Δπξσπατθή Έλσζε αλακέλεη ηελ έγθξηζε ηεο 

Μφληκεο Δπηηξνπήο Σξνθίκσλ απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ θαη 

κεηέπεηηα ζπκβνπιεχεηαη ηηο Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο εηδηθέο ζε ζέκαηα Γεκφζηαο 
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Τγείαο ιακβάλνληαο ηελ απφθαζε έγθξηζεο, κε αλάινγε ελεκέξσζε ζηνπο Δπξσπαίνπο 

πνιίηεο . (θιψκνο, 2019) 

Ζ Δπξσπατθή λνκνζεζία (EFSA) πξαγκαηνπνηεί κηα αμηνιφγεζε επηθηλδπλφηεηαο 

ζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ : 

 Υαξαθηεξηζηηθά κνξίσλ : αμηνιφγεζε θαηλνχξγησλ πξσηετλψλ σο πξνο ηε κνξηαθή 

δνκή ηνπο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ησλ πηζαλψλ αιιειεπηδξάζεσλ . 

 χγθξηζε θαη αλάιπζε : ζχγθξηζε ηνπ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ θπηνχ κε παξφκνην 

ζπκβαηηθφ θπηφ . Ο ζθνπφο ηεο ζχγθξηζεο είλαη νη δηαθνξεηηθέο ζξεπηηθέο αμίεο θαη ε 

εχξεζε δηαθνξψλ ζηελ εκθάληζε ηνπ θπηνχ (π.ρ. ρξψκα) θαη ζηα αγξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. απφδνζε). 

 Αμηνιφγεζε πηζαλήο ηνμηθφηεηαο θαη αιιεξγηνγφλσλ νπζηψλ . 

 Αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ .(EFSA, no date ) 

 ηελ Διιάδα σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ηζρχνπλ νη παξαπάλσ θαλνληζκνί 

θαζψο θαη φηη νξίδεη ν ΔΦΔΣ. ηνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο αλαθέξεηαη ε παξαγσγή 

, θπθινθνξία θαη επηζήκαλζε ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ ή παξάγνληαη απφ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ζε έλα νξηνζεηεκέλν πιαίζην πνπ ζα ππνζηεί αιιαγέο 

κφιηο εθαξκνζηνχλ νξηζκέλνη θαλνληζκνί . Οη αλαθεξφκελεο αιιαγέο αθνξνχλ ην 

Καλνληζκφ 1829/2003  (L268/18.10.2003, ζει. 1-23) πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ‗γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο‘ θαη ν  Καλνληζκφο 1830/2003 πνπ αθνξά "ηελ 

ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ 

ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη απφ γελεηηθψο 

ηξνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ" 

(l268/18.10.2003,ζει. 24-28) . Οη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : 

 χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/18 (L 106/17.04.2001) "γηα ηε ζθφπηκε ειεπζέξσζε 

γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 90/220/ΔΟΚ", ε νπνία αλαιχεη ζηνπο θαλφλεο ζθφπηκεο απειεπζέξσζεο ΓΣΟ, 

ζέηεη ζε εθαξκνγή ηε "βήκα πξνο βήκα" δηαδηθαζία έγθξηζεο, εθφζνλ φκσο έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηά πεξίπησζε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ε θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε.   

 Πην ζπγθεθξηκέλα ε νδεγία 2001/18/ΔΚ εηζαγάγεη:  ππνρξεσηηθφ ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ζρεηηθά κε ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ΓΣΟ κε άιινπο ΓΣΟ θαη ην πεξηβάιινλ, γεληθνχο θαλφλεο ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο 

θαη αληρλεπζηκφηεηαο, ππνρξεσηηθή γλσκνδφηεζε απφ ηηο Κνηλνηηθέο Δπηζηεκνληθέο 

Δπηηξνπέο, ππνρξέσζε γλσκνδφηεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηηο 

απνθάζεηο έγθξηζεο απειεπζέξσζεο ΓΣΟ. 

 Σνλ Καλνληζκφ 258/97 (L43/14.02.1997) "ζρεηηθά κε ηα λέα ηξφθηκα θαη ηα λέα 

ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ", ν νπνίνο πξνβιέπεη ηνπο φξνπο έγθξηζεο θαη θπθινθνξίαο θαη 

ηνπο γεληθνχο θαλφλεο επηζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ 

ΓΣΟ ή άιισλ λενθαλψλ ηξνθίκσλ. Αλαθέξεη ηελ έλλνηα ηεο "νπζηαζηηθήο 

ηζνδπλακίαο" (substantial equivalent), γηα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ΓΣΟ, αιιά 

δελ πεξηέρνπλ ΓΣ πξσηεΐλε ή DNA θαη ηα νπνία ζεσξνχληαη "νπζηαζηηθά ηζνδχλακα" 

κε ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά ζπγθξηηηθά κε ηε ζχλζεζε, ηε ζξεπηηθή αμία, ην 

κεηαβνιηζκφ, ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπο θαη παξέρεη κηα απινπζηεπκέλε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο γηα ηξφθηκα πνπ ζεσξνχληαη νπζηαζηηθά ηζνδχλακα. ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο νη εηαηξείεο πνπ ζα δηαζέζνπλ έλα ηξφθηκν ζηελ αγνξά 

ραξαθηεξηδφκελν σο "νπζηαζηηθά ηζνδχλακν" αξθεί λα πξνβνχλ ζε κηα απιή δήισζε 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ), πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ επηζηεκνληθή γλσκνδφηεζε 

ή γλψκε αξκφδηαο Αξρήο Κξάηνπο – Μέινπο  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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 Ο Καλνληζκφο 1139/98 (L159/03.06.1998) "γηα ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ζηνηρείσλ, 

επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ νδεγία 79/112/ΔΟΚ θαη ζηελ επηζήκαλζε 

νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο", 

αλαιχεη ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο επηζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ζπζηαηηθψλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο πνηθηιίεο Roundup Ready 

ζφγηα θαη Bt - 176 Maximizer αξαβφζηην, πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο 96/281/ΔΚ θαη 97/98/ΔΚ. χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαλνληζκνχ ηξφθηκα θαη ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο παξαπάλσ 

πνηθηιίεο θαη πεξηέρνπλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν πιηθφ πξέπεη λα θέξνπλ ηελ αλάινγε 

επηζήκαλζε. 

 Ο Καλνληζκφο 49/2000, ηξνπνπνηεί ηνλ Καλνληζκφ 1139/98 πξνθεηκέλνπ λα 

ζεζκνζεηεζεί φξην αλνρήο ηπραίαο επηκφιπλζεο ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία ζε 

θάπνην ζηάδην απφ ηελ θαιιηέξγεηα έσο ηελ κεηαπνίεζε κπνξεί λα επηκνιπλζεί απφ 

άιια παξαγφκελα απφ εγθεθξηκέλεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο πνηθηιίεο ζε κέγηζην 

πνζνζηφ 1% επί ελφο εθάζηνπ ζπζηαηηθνχ θαη φρη ηειηθνχ πξντφληνο. Οη επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ θαη νη εηζαγσγείο πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ -βάζεη ζηνηρείσλ- θαηά ηνλ 

έιεγρν φηη απέθπγαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη ε 

επηκφιπλζε είλαη ηπραία. 

 Ο Καλνληζκφο 50/2000, επηβάιιεη ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ 

πξφζζεηεο θαη αξηπκαηηθέο χιεο, κε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ή έρνπλ παξαρζεί απφ 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ζηηο νπνίεο αληρλεχνληαη πξσηεΐλε ή DNA 

απφ γελεηηθή ηξνπνπνίεζε. Οη πξφζζεηεο θαη αξηπκαηηθέο χιεο εμαηξνχληαλ ηφζν απφ 

ηνλ Καλ. 258/97, φζν θαη απφ ηνλ Καλ. 1139/98. (ΔΦΔΣ, no date) 

 ηε αγνξά πξνο ην παξφλ ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα πνπ έιαβαλ ηε έγθξηζε 

δε δηαζέηνπλ ζνβαξέο αληελδείμεηο. 

ηελ Δπξσπατθή αγνξά θπθινθνξνχλ λφκηκα 16 πξντφληα απφ Γελεηηθά 

Σξνπνπνηεκέλνπο Οξγαληζκνχο. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 90/220 (πξηλ ηελ έλαξμε 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 258/97) εγθξίζεθε κηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε πνηθηιία 

ζφγηαο θαη κηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε πνηθηιία αξαβφζηηνπ. Σξφθηκα πνπ έρνλ ππνζηεί 

επεμεξγαζία θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ‗νπζηαζηηθά ηζνδχλακα‘ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

258/97 ,απνηεινχλ 7 γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο πνηθηιίεο ειαηνθξάκβεο, 4 ΓΣ πνηθηιίεο 

αξαβφζηηνπ θαη ιάδη απφ 2 ΓΣ πνηθηιίεο ζπφξσλ βακβαθηνχ. χκθσλα κε ην θαηλνχξγην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην αλακέλεηαη λα εγθξηζνχλ δέθα αηηήζεηο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 

ηξνθίκσλ , πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο. 

πλνιηθά 18 Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί εγθξίζεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ, απφ ηνλ Οθηψβξην 1991 φπνπ εθαξκφζηεθε ε νδεγία 

90/220. Ζ ηειεπηαία έγθξηζε θάησ απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο νδεγίαο 90/220/ΔΔ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998. Όηαλ θαηαξγήζεθε ε νδεγία 2001/18/EC , 13 

αηηήζεηο ήηαλ ζε αλακνλή. Με βάζε ηελ Οδεγία 90/220 απφ ην άξζξν 16 νξηζκέλα 

Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπο αλέζηειιαλ πξνζσξηλά ηε 

θπθινθνξία ΓΣ πξντφλησλ αξαβνζίηνπ θαη ειαηνθξάκβεο ζηελ αγνξά.  (ΔΦΔΣ, no date) 

Δπηζήκαλζε ζηα Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα  

Σν 1997 άξρηζε ε ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε ηεο παξνπζίαο γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζηα ηξφθηκα . Δπηπξφζζεηα, απφ ηηο 17/10/2002 ηεξείηαη ε 

νδεγία 2001/18/ΔΚ αλαθεξφκελε ζηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ 

ηα Κξάηε-Μέιε , γηα λα ππάξρεη ε επηζήκαλζε ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ 
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ζηα ηξφθηκα ζε φια ηα ζηάδηα θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά . χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

258/97 ππνρξεψλεηαη ε επηζήκαλζε ζηα ηξφθηκα θαη ζπζηαηηθά πνπ απνηεινχληαη ή 

πεξηέρνπλ Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνπο Οξγαληζκνχο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη άιιεο 

επηζεκάλζεηο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. ηα ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη απφ ΓΣΟ δελ 

πεξηέρνπλ σζηφζν γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε πξσηεΐλε ή DNA , δελ είλαη αλαγθαία ε 

επηζήκαλζε, θαλνληζκφο πνπ αιιάδεη κε ην θαηλνχξγην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ απαηηεί 

ηελ επηζήκαλζε ησλ ΓΣ πξντφλησλ αλεμάξηεηα αλ αληρλεχεηαη ζην πεξηερφκελφ ηνπο 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν πιηθφ. Οη  Καλνληζκνί 1139/98, 50/2000 θαη 49/200 έρνπλ ήδε 

αλαθεξζεί παξαπάλσ κε ηηο απαηηήζεηο επηζήκαλζεο. ε φηη αθνξά ηελ επηζήκαλζε ησλ 

ΓΣ πνηθηιηψλ ζπφξσλ, απηή είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 98/95/EEC, ελψ 

γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ΓΣ δσνηξνθψλ δελ ππήξρε κέρξη ζήκεξα θακία απαίηεζε 

επηζήκαλζεο. (ΔΦΔΣ,no date) 

5.7 ΟΗ  ΚΗΝΓΤΝΟΗ   

Ζ αλεζπρία ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο πηζαλνχο θίλδπλνπο ζρεηηθά κε ηα γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα, αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία θαζψο θαη ηε αζθάιεηα 

ηνπο σο ηξφθηκα . Οη αλεζπρίεο ησλ θαηαλαισηψλ νθείινληαη ζηε δπζθνιία ησλ 

επηζηεκφλσλ λα βεβαηψζνπλ ην επξχηεξν θνηλφ γηα ηηο βηνινγηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη , ηελ ελδερνκέλσο αθαηάιιειε δηαηχπσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα, ηηο εζηθέο αξρέο εκπιεθφκελεο κε ηε παξαδνζηαθή 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαη ε ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα αμηνιφγεζεο 

ησλ ΓΣ ηξνθίκσλ . 

5.7.1 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΑ ΓΣΣ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ΓΣ ηξνθίκσλ ζηνρεχνπλ λα πξνζδψζνπλ ζηα θπηά αληίζηαζε 

ζηα δηδαληνθηφλα θαη θπηνθάξκαθα .Σν βαθηήξην Bacillus thuringiensis (Bt) παξάγεη κε 

θπζηθφ ηξφπν θξπζηαιιηθέο πξσηεΐλεο πνπ ζθνηψλνπλ ηα έληνκα ,σζηφζν ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζπφξσλ πνπ παξάγνπλ ηηο θξπζηαιιηθέο πξσηεΐλεο . Οη ζπφξνη 

παξάγνληαη γηα λα εθθξάζνπλ έλδπκα ελάληηα ζε δηδαληνθηφλα (π.ρ. ην πξντφλ glyphosate 

Roundup ) θαζψο κεηψλνπλ ηελ δξάζε ησλ δηδαληνθηφλσλ. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν ηερλνινγηψλ ρακειψλεη ην θφζηνο γηα ηνπο αγξφηεο , 

κεηψλεη ηα αλεπηζχκεηα ρφξηα θαη απαηηνχληαη ιηγφηεξν ηνμηθά θαη αθξηβά θπηνθάξκαθα 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ. Δίλαη δπλαηφλ σζηφζν νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο λα 

ζπλαγσληζηνχλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηελ θχζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο γηα ηε ζπλερή 

βειηίσζε ζηελ επηινγή εηδψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ; Μνηάδεη αλαπφθεπθην πσο 

ζε κεξηθά ρξφληα ζηα ‗αλεπηζχκεηα‘ έληνκα θαη θπηά ζα ππάξμεη εμέιημε ζε ηξφπνπο 

εμνπδεηέξσζεο ησλ δηαγνληδηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

Έλαο δηαθνξεηηθφο θίλδπλνο, απνηειεί ε πηζαλφηεηα λα αιιάμεη ε ηξνθηθή 

αιπζίδα. Σα θπηά κε αληίζηαζε ζηα έληνκα κεηψλνπλ ηνλ θχξην ηχπν παξαζίησλ 

,απμάλνληαο ηαπηφρξνλα  ηα κηθξά παξάζηηα θαζψο αιιάδεη ην είδνο εληφκσλ πνπ 

πξνζβάιινπλ ηα θπηά. Σα ‗θαηλνχξγηα‘ είδε εληφκσλ ίζσο θαηαλαιψλνληαη σο ηξνθή απφ 

δηαθνξεηηθά είδε δψσλ φπσο θαη εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο ,δηαηαξάζζνληαο ηε ηξνθηθά 

αιπζίδα. ην κέιινλ ηα έληνκα ίζσο εκθαλίζνπλ κεραληζκνχο γηα αλζεθηηθφηεηα ζε 

βηνινγηθά εληνκνθηφλα πνπ πξνέξρνληαη απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα.   



Λειτουργικϊ Σρόφιμα, Νεοφανό Σρόφιμα, Σροφοφϊρμακα & Γενετικϊ Σροποποιημϋνα Σρόφιμα 

Σμόμα Διατροφόσ & Διαιτολογύασ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Page 72 

 

Έλα αθφκε πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγνχλ νη επηπηψζεηο ησλ δηδαληνθηφλσλ ζην 

έδαθνο. Ζ παξαηεηακέλε ρξήζε νξηζκέλσλ δηδαληνθηφλσλ επξέσο θάζκαηνο θαζψο θαη ε 

ηνμίλε Bt ζηα θπηά πηζαλφλ λα επηθέξνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζε έληνκα, κχθεηεο θαη 

κηθξννξγαληζκνχο βξηζθφκελα ζην έδαθνο. Ο ιφγνο είλαη πσο κπνξεί λα παξακείλνπλ 

ππνιείκκαηα θπηψλ κε αληίζηαζε ζηα δηδαληνθηφλα θαη θπηνθάξκαθα ζην έδαθνο ή λα κε 

δηαζπαζηνχλ απφιπηα ηα θπηηθά ππνιείκκαηα θαη λα παξακείλνπλ ζην έδαθνο κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

Δπηπιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε νη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί 

επεξεάδνπλ ηε ηξνθηθή αιπζίδα ε νπνία αληίζηνηρα αιινηψλεη ηελ νηθνινγία ηεο 

πεξηνρήο. Δλδερνκέλσο νη λένη νξγαληζκνί λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε κε ζπγγεληθά 

άγξηα είδε κε απνηέιεζκα λα ηξνπνπνηεζεί ην πεξηβάιινλ. Χο ζπλέπεηα ηεο Bt ηνμίλεο 

κεηψλνληαη ηα δηδάληα αιιά θαη ηα σθέιηκα έληνκα, πνπ νδεγεί ζε κείσζε πηελψλ, χζηεξα 

ησλ άγξησλ δψσλ πνπ ηξέθνληαη απφ εθείλα , κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ επίπησζε ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο.  

Δπηπξφζζεηα, πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί ην γεγνλφο πσο ζηηο δηαγνληδηαθέο 

θαιιηέξγεηεο (π.ρ. ζφγηα) κε αλζεθηηθφηεηα ζηα ρεκηθά δηδαληνθηφλα δε ζα ππάξρεη 

έιεγρνο ζηε ρξήζε ηνπο θαη ζα γίλεη ππεξθαηαλάισζε.  Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα γνλίδηα 

κεηαθέξνληαη κε ηε γχξε θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα αλαπαξαγσγήο θπηψλ απφ ην ίδην ή 

δηαθνξεηηθφ είδνο . Με απηφ ην ηξφπν δεκηνπξγνχληαη πβξίδηα κε πηζαλέο ηδηφηεηεο ιφγσ 

ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο θαη επηκνιχλεηαη ε δηπιαλή θαιιηέξγεηα ή παξάγνληαη θπηά 

νλνκαδφκελα ‗ππεξδηδάληα‘ κε αληίζηαζε ζηα δηδαληνθηφλα. (Zhang, Wohlhueter, Zhang, 

2016 ; Κνπηειηδάθεο, 2019) 

5.7.2 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

 ρεηηθά κε ηελ πγεία νη θχξηνη θίλδπλνη είλαη ηξείο : ε ηνμηθφηεηα , ε πξφθιεζε 

αιιεξγηψλ θαη νη γελεηηθνί θίλδπλνη . Πξνθχπηνπλ απφ ηξείο πηζαλέο πεγέο , ην γνλίδην 

πνπ πξνζηέζεθε θαη ηηο πξσηεΐλεο ηνπ , δεπηεξεχσλ ή πιεηνηξνπηθέο επηδξάζεηο πξντφλησλ 

ηεο έθθξαζεο γνληδίσλ  θαη ε πηζαλή παξέκβαζε ζηα θπζηθά γνλίδηα ζηνλ νξγαληζκφ. 

Πηζαλή πξόθιεζε αιιεξγηώλ  

Καηά ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο λέσλ γνληδίσλ ζε θπηά, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

έθθξαζεο λέσλ πξσηετλψλ. Χζηφζν δελ ππάξρεη αθξηβήο κέζνδνο γηα λα πξνβιέςεη ηε 

δξάζε ηεο πξσηεΐλεο σο αιιεξγηνγφλν θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δχζθνιν λα δηαπηζησζεί 

αλ νη πξσηεΐλεο δεκηνπξγνχλ αιιεξγία. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηή ε πηζαλή 

αιιεξγηθή δξάζε απμάλεηαη ν θίλδπλνο θαηαλάισζεο γηα δψα θαη αλζξψπνπο. Δάλ 

πξαγκαηνπνηεζεί εηζαγσγή γνληδίσλ ηξφθηκνπ πνπ πεξηέρεη πξσηεΐλεο κε γλσζηή 

αιιεξγηνγφλν δξάζε  ζε δηαθνξεηηθφ ηξφθηκν, ηφηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελφο ηξφθηκνπ 

θαζψο θαη ε αιιεξγηνγφλνο δξάζε κεηαθέξνληαη ζην δεχηεξν. Έλα παξάδεηγκα είλαη φηαλ 

εηζάγνπκε πξσηεΐλεο κε πξνέιεπζε απφ μεξνχο θαξπνχο ή ζαιαζζηλά θαη γλσξίδνπκε ηε 

δπλαηφηεηα ηνπο γηα πξφθιεζε αιιεξγηψλ. Δάλ ηξνπνπνηεζνχλ ηα επίπεδα έθθξαζεο ησλ 

θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ έλα νξγαληζκφ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγήζεη 

αιιεξγηθή αληίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα ηα θαζφιηα ζφγηαο κε απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα 

κεζεηνλίλεο (ιφγσ ελφο γνληδίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θπζηίθηα Βξαδηιίαο ) κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αιιεξγία ζε άηνκα κε γλσζηή αιιεξγία ζηα αλαθεξφκελα θπζηίθηα. 
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Οη δεπηεξεχσλ παξελέξγεηεο είλαη πην δχζθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ ζπγθξηηηθά κε 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνληδίσλ ή ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σν ηξνπνπνηεκέλν γνλίδην δηαζέηεη 

ηελ ηδηφηεηα λα θσδηθνπνηήζεη έλα έλδπκν πνπ ζπκκεηέρεη ζε θπζηθέο κεηαβνιηθέο 

δηαδηθαζίεο ζε ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη αιιαγέο ζηα επίπεδα ησλ κεηαβνιηηψλ 

(ηνμηθψλ ή κε ) ίζσο δελ επεξεάζνπλ ην κεηαβνιηζκφ ηνπο,. Ζ βηνρεκεία απνηειεί κηα 

πνιχπινθε ζηε θαηαλφεζε δηαδηθαζία. (Κνπηειηδάθεο, 2019) 

Καξθίλνο ιόγσ Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξνθίκσλ 

Τπάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ ιφγσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ γνληδίσλ ζηα 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα. Ζ απμεηηθή νξκφλε εγθξίζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

βννεηδή ην 1994 απφ ηνλ FDA. Σα πεηξάκαηα ζε αξνπξαίνπο έδεημαλ κεηάιιαμε ζηα 

φξγαλα ηνπο θαη αχμεζε ηεο ζπιήλαο ηνπ αξνπξαίνπ (ζε πνζνζηφ 46% ) πνπ απνηειεί 

παξάγνληα αλάπηπμεο ιεπραηκίαο. Τπεχζπλε ζεσξήζεθε ε πξσηεΐλε IGF-1 πνπ απμάλεηαη 

απφ ηε ρξήζε ηεο νξκφλεο r-BGH πνπ απνηειεί αηηία γηα ηελ αχμεζε έσο θαη 400-500% 

ηχπσλ θαξθίλνπ. (Κνπηειηδάθεο, 2019) 

Αληίζηαζε ζηα αληηβηνηηθά 

ηε γεσξγία ,ζην ηνκέα ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη 

αληηβηνηηθά σο «δείθηεο επηινγήο» (selection markers) κε ζθνπφ λα δηαρσξίζνπλ ηα 

επηηπρψο κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα απφ εθείλα αλεπεξέαζηα απφ επηκνιπζκέλα 

γνλίδηα. ηε δηαδηθαζία ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ν   αλζξψπηλνο νξγαληζκφο 

θηλδπλεχεη λα κεηαθέξεη ηα γνλίδηα κε αληίζηαζε ζηα αληηβηνηηθά ζηα ρξήζηκα βαθηήξηα 

ζηε αλζξψπηλε ή δσηθή κηθξνρισξίδα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα .Χο εθ ηνχηνπ φηαλ 

κεηαθεξζνχλ ζηνλ άλζξσπν ζα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πγεία καο, ρσξίο λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ. Μηα άιιε πηζαλφηεηα είλαη ν 

θαηαλαισηήο ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ παζνγφλα βαθηήξηα 

λα επεξεάζνπλ ρξήζηκα γνλίδηα ,γηα παξάδεηγκα εθείλα πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ 

δπζάξεζηεο επηπηψζεηο αληηβηνηηθψλ. (Κνπηειηδάθεο, 2019) 

Πηζαλή ηνμηθόηεηα 

ε νξηζκέλα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα εηζάγνληαη γνλίδηα κε ηελ ηδηφηεηα 

παξαγσγήο ηνμηλψλ ζηα θχηηαξα ησλ ηξνθίκσλ. Ζ εηζαγσγή ησλ γνληδίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζθφπηκα γηα λα εγγπεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ κηθξνβίσλ θαη λα επεθηαζεί ν 

ρξφλνο δσήο ηνπ ηξφθηκνπ. Δληνχηνηο νη ηνμίλεο δηαζέηνπλ άγλσζηε καθξνρξφληα δξάζε ή 

αθφκε θαη αξλεηηθή δξάζε θαζψο νη ηνμίλεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα εμνληψζνπλ 

νξγαληζκνχο πνπ δελ απνηεινχζαλ πξψηηζην ζηφρν. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε πσο νη ηνμίλεο θαηαζηξέθνληαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ. (Κνπηειηδάθεο, 2019) 
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5.7.3 ΠΗΘΑΝΟΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

Οη βηνινγηθνί θίλδπλνη πθίζηαληαη θπξίσο ζην ζηάδην παξαζθεπήο δηαγνληδηαθψλ 

νξγαληζκψλ  

1. Γηάζπαζε θπζηθώλ θξαγκώλ                                                                                                                                   

ηε θχζε ππάξρνπλ κε θπζηθφ ηξφπν γελεηηθνί θξαγκνί κεηαμχ ησλ εηδψλ. Όηαλ 

εηζάγνληαη λέα γνλίδηα ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα δηαθνξεηηθφ νξγαληζκφ γηα λα 

κεηαθεξζνχλ επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, αλαζηέιινληαη νη θπζηθνί θξαγκνί θαη 

αιινηψλνληαη ηα γνλίδηα ηνπο κε αθχζηθν ηξφπν θαη ίζσο δεκηνπξγεζνχλ απξφβιεπηεο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.  

2. ύληεμε γελεηηθνύ πιηθνύ ζην γνλίδην  

Σν γελεηηθφ πιηθφ ζπγρσλεχεηαη κε ηπραίν ηξφπν ζην γνληδίσκα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ν ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ γελεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ νξγαληζκφ κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζεί δηαθνξεηηθά ε κνξθνινγία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν εηζαγφκελν γελεηηθφ πιηθφ κεηαπνηεί ην γνλίδην θαη ίζσο ηε 

ξχζκηζε άιισλ γνληδίσλ κε αξλεηηθή επηξξνή.  

3. Γξάζε ππνθηλεηή 

Μαδί κε ηα λέα γνλίδηα γίλεηαη πξνζζήθε ελφο ππνθηλεηή (κηα αιιεινπρία DNA κε 

ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ ). ηνλ νξγαληζκφ ζπλαληψληαη 

αλελεξγά γνλίδηα πνπ ν ππνθηλεηήο δηαζέηεη ηε ηδηφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη 

επεξεάδνληαο ηα γνλίδηα κε αξλεηηθή θαη απξφβιεπηε δξάζε. (Κνπηειηδάθεο, 2019) 

5.7.4 ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ/ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 

Οη  γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί πξνθαινχλ αβεβαηφηεηα ζε απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εζηθή, ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ηηο απφςεηο ηνπ θνηλνχ θαη αλ απνηεινχλ 

ζσζηή επηινγή ιφγσ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Σα γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα θπηά δηαζέηνπλ επλντθή πξφγλσζε, κε πνίθηιεο δπλαηφηεηεο. Λφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζε  ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο, δελ ππάξρνπλ αξθεηά 

ζηνηρεία γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο γελεηηθήο κεραληθήο ζε βάζνο ρξφλνπ. Κάζε αξκφδηα 

ππεξεζία ρψξαο εμεηάδεη ην γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν ηξφθηκν γηα λα θπθινθνξήζεη ζηε 

αγνξά ή λα εγθξηζεί ε θαιιηέξγεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηψλ θαη απαηηνχληαη 

απνδείμεηο (εάλ είλαη εθηθηφ) πσο δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία. 

Δπίζεο γηα λα είλαη ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα δηαζέζηκα ζην θνηλφ αλαγθαία 

είλαη ε πιήξεο ελεκέξσζε ζηε εηηθέηα ηνπ πξντφληνο γηα ηε ηξνπνπνίεζε ζηα ζπζηαηηθά, 

ψζηε λα επηιέμεη ελεκεξσκέλα ν θαηαλαισηήο. Ζ επηζεψξεζε ησλ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα ηξνθίκσλ γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ίζσο πξνθιεζνχλ κπνξεί λα 

ζπκβεί : 

 Όηαλ νη εξεπλεηέο εγθξίλνπλ ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ/καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ. 

 Με απαίηεζε ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο ζε γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα πνπ 

παξάγνληαη ή πεξηιακβάλνπλ ελ κέξε ή νιφθιεξα κέξε απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 

ηξφθηκα. Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη λα αλαβαζκηζηεί ν έιεγρνο γηα γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα. 

 Λφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθαινχλ ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ απφ εζηθέο θαη θνηλσληθέο ακθηβνιίεο, ζα σθεινχζε κηα 

επηηξνπή εξεπλεηψλ γηα αμηνιφγεζε εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ αξρψλ κε βάζε ηα 

θξηηήξηα απφ επηζηεκνληθέο έξεπλεο.  
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Δξσηήκαηα : 

 ην κέιινλ ζα πξνθιεζεί αιιεξγία απφ ηηο δηαγνληδηαθέο πξσηεΐλεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε γελεηηθή κεραληθή ; 

 Θα ππάξμεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα νηθνζπζηήκαηα ιφγσ ηεο κεηαθνξάο 

γελεηηθνχ πιηθνχ ; 

 Ζ γελεηηθή κεραληθή θαζψο κεηαζρεκαηίδεη θαη κεηαθέξεη ην κηθξνβηαθφ DNA 

δεκηνπξγεί ηε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο λένπ παζνγφλνπ; 

 Πξνθεηκέλνπ λα σθειεζνχλ νη άλζξσπνη ζα επηιέμνπλ ζσζηά εζηθά ; 

 (Κνπηειηδάθεο, 2019) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Οη θαηαλαισηέο πνπ αλαδεηνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πγεία ηνπο, δχλαηαη λα 

εκπινπηίζνπλ ην δηαηηνιφγην ηνπο επηιέγνληαο ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Μηα επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε κπνξεί σζηφζν λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία καο. Σα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα απνηεινχλ κηα πξφθιεζε απφ πνιιέο απφςεηο. Οη πγεηνλνκηθέο αξρέο 

νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο, ιακβάλνληαο ππφςε 

επηζηεκνληθά ζηνηρεία απφ εξεπλεηέο, επηζηήκνλεο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

δηαηηνιφγνπο-δηαηξνθνιφγνπο θιπ. Δπίζεο, απνηειεί κηα γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

πξφθιεζε φπσο θαη γηα ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Οη δηαηηνιφγνη κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα απφ βηνινγηθέο επηζηήκεο, γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

πξντφλησλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο δηαηξνθήο. Ζ 

κεγαιχηεξε ίζσο πξφθιεζε είλαη ε εγγχεζε ζηνπο θαηαλαισηέο πσο απνηεινχλ κηα 

αζθαιή επηινγή κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία καο δηφηη είλαη βαζηζκέλν ζε 

εξεπλεηηθέο απνδείμεηο. Χζηφζν, ε αλάπηπμε λέσλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία κε πνιιά ζηάδηα, πνπ απαηηεί ζπκβνιή απφ αθαδεκατθνχο θαη εκπνξηθνχο 

θνξείο κεηαμχ άιισλ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη απνδνρή απφ ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ. (Roberfroid, 2000 ; Jones & Jew, 2007)  

Σα λενθαλή ηξφθηκα ζπκπεξηιακβάλνπλ κεγάιε πνηθηιία ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

θαη απαηηείηαη κηα μερσξηζηή αμηνιφγεζε γηα ην θάζε λενθαλέο ηξφθηκν, ζρεηηθά κε ηε 

ειηθηαθή νκάδα-ζηφρν, ηε ζχλζεζε ηνπο θαη ην ξφιν ηνπ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ ππφ 

εμέηαζε ζηε δηαηξνθή. Σν ζχζηεκα SAFEST απνηειεί κηα αζθαιή επηινγή θαη κπνξεί λα 

θαζεζπράζεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε αζθάιεηα ησλ λενθαλψλ 

ηξνθίκσλ. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θαλνληζκνί γηα μερσξηζηέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ φπσο 

ηα ηξφθηκα γηα εηδηθέο δηαηηεηηθέο ρξήζεηο θαη ηα λενθαλή ηξφθηκα ζε θάζε ρψξα θαη 

απαηηείηαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ θαλνληζκψλ πξνηνχ θπθινθνξήζεη έλα ηξφθηκν θαζψο θαη 

κεηά ηε θπθινθνξία ηνπ. Όηαλ μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα γηα ηε αλάπηπμε ηνπο ηα 

ιεηηνπξγηθά θαη λενθαλή ηξφθηκα δηαζέηνπλ κεγάιε πξννπηηθή θαη κπνξνχλ λα είλαη πνιχ 

επηηπρεκέλα κειινληηθά. (Lupien, 2002 ; Jonas et al,1996 )   

Ζ ρξήζε ησλ ηξνθνθαξκάθσλ σο πξνζέγγηζε γηα ην ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ αλάινγα 

κε ηε πεξίζηαζε, κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο είλαη κηα κέζνδνο κε ζπλερήο 

εμέιημε .Σα ηξνθνθάξκαθα κε επηβεβαησκέλα νθέιε ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε 

αζζελεηψλ , φηαλ θαηαλαιψλεηαη ε ζπληζηψκελε δηαηηεηηθή πξφζιεςε. Οη επηζηήκνλεο 

πγείαο, δηαηηνιφγνη, ηνμηθνιφγνη ζα έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα ζρεδηάζνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο θαλνληζκνχο γηα ηα κέγηζηα νθέιε γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Σα 

ηξνθνθάξκαθα είλαη έλα πνιιά ππνζρφκελν εξγαιείν γηα ην κέιινλ γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ, παξ‘ φια απηά απαηηείηαη αθφκε παξαπάλσ επηζηεκνληθή έξεπλα  ψζηε λα 

απνδείμνπλ πσο είλαη κηα κέζνδνο κε αμηνζεκείσηα νθέιε θαη ειάρηζηεο παξελέξγεηεο. 

(Chauhan, Kumar, Ansari, 2013 ; Agarwa, Hordvik, Morar, 2006)  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιινί επηζηήκνλεο ξσηάλε εάλ ε θαηαλάισζε θαη 

παξαγσγή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξνθίκσλ είλαη απαξαίηεηε. Μία πιήξεο επηζηεκνληθή 

απάληεζε ζα ιάκβαλε ππφςε ην νηθνλνκηθφ φθεινο, ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηξνθίκσλ, 

κνξηαθή βηνινγία, αλνζνινγία, ηελ νηθνινγία απφ δψα θαη κηθξφβηα. Οξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη παξαθάησ : εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαηαλαιψλνπλ ηξφθηκα 

πνπ πεξηέρνπλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ζπζηαηηθά. ηηο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 

θαιιηέξγεηεο απαηηεί μερσξηζηή εθηίκεζε ην θάζε είδνο θαζψο ρξεηάδεηαη καθξνρξφληα 

κειέηε γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Οη θίλδπλνη είλαη ππνζεηηθνί ζρεηηθά κε 
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ηηο κειινληηθέο αιιεξγίεο ησλ λέσλ πξσηετλψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα φπσο θαη άγλσζηεο επηπηψζεηο. Μέρξη πξφζθαηα δελ ππήξμε 

θάπνηα αξλεηηθή επίπησζε ιφγσ ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξνθίκσλ ζηνλ άλζξσπν. 

Οη πηζαλνί θίλδπλνη ιφγσ ησλ κεηαθεξφκελσλ γνληδίσλ ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 

θπηψλ απφ ηε γχξε ζε παξαδνζηαθά θπηά θαη πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο ζηε βηνπνηθηιφηεηα 

είλαη αληηθείκελα ππφ κειέηε. Λφγσ ηεο ακθηβνιίαο νξηζκέλσλ θαηαλαισηψλ θαη 

εξεπλεηψλ αληηδξάλε επηθπιαθηηθά ελάληηα ζηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα φπσο 

θαη ηε βηνκεραλία ηεο αγξνηηθήο βηνηερλνινγίαο. Ο ρξφλνο θαηαλάισζεο ησλ ηξνθίκσλ 

έρεη κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα θαη δε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί καθξνρξφληεο έξεπλεο ζε 

βάζνο γηα λα ππάξμεη κηα αζθαιή έθβαζε. Ζ παξαγσγή ησλ ΓΣΟ κεηψλεη ηε ρξήζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ πνπ δηαζέηνπλ βιαβεξέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε 

ηξνθηθή αιπζίδα. Δπηπιένλ ε αλζξψπηλε επσθειείηαη θαζψο δεκηνπξγνχληαη 

εκπινπηηζκέλα ζπζηαηηθά θαη πξντφληα.  Σέινο ίζσο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ή ζα 

έπξεπε λα επηβξαδπλζεί ή αλαζηαιεί ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα ηξνθίκσλ. Γε δχλαηαη λα παξαβιέςνπκε ηα νθέιε (ιφγσ κειινληηθψλ 

θφβσλ ή αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ) θαζψο ππεξηεξνχλ ζπγθξηηηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα. Ζ 

θαιχηεξε επηινγή απνηειεί ε πξνζεθηηθή επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε ησλ πεξηζηάζεσλ κε 

ηελ πξψηε έλδεημε θηλδχλνπ. (Zhang, Wohlhueter, Zhang, 2016 ; Κνπηειηδάθεο, 2019) 

Σε ζήκεξνλ εκέξα ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη 

ηξφθηκα πνπ σθεινχλ ηελ πγεία καο. Οη επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο γλσξίδνπλ 

πσο ηα ηξφθηκα δηαζέηνπλ δπλαηφηεηεο παξαπάλσ απφ ηηο παξαδνζηαθέο. Οη 

επαγγεικαηίεο δηαηηνιφγνη κεηαθξάδνπλ έξεπλεο ζε δηαηηεηηθέο εθαξκνγέο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ΜΜΔ θαη ηελ αλάινγε λνκνζεζία. Ζ ζπκβνιή 

ηνπο είλαη πνιχηηκε γηα κειινληηθέο έξεπλεο, παξαγσγή θαηλνχξγησλ πξντφλησλ θαη ηε 

λνκνζεζία. Οη επαγγεικαηίεο δηαηηνιφγνη δηαζέηνπλ γλψζεηο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα αιιά είλαη ηθαλνί λα επηθέξνπλ ηε ζχγρξνλε αιιαγή ζην ηνκέα ησλ 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ, ηξνθίκσλ θαη ελ θαηαθιείδη ηελ αλζξψπηλε πγεία. (Hasler et al., 2004)    
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