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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
    Μια υγιής εγκυµοσύνη είναι εκείνη που διακρίνεται χωρίς φυσική ή ψυχολογική 
παθολογία στη µητέρα ή το έµβρυο και οδηγεί στην γέννηση ενός υγιούς µωρού. 
Η εγκυµοσύνη είναι µια κρίσιµη περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η καλή 
διατροφή της µητέρας είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την υγεία και του 
παιδιού και της ιδίας. Το κέρδος βάρους της µητέρας κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης επηρεάζει το βάρος και την κατάσταση υγείας του βρέφους και οι 
εκβάσεις αυτές ποικίλλουν ανάλογα µε τη θρεπτική θέση της µητέρας. 
Όπως είδαµε και από βιβλιογραφικές αναφορές η κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και 
καφεΐνης µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη του εµβρύου 
και την έκβαση της κύησης.  
    Ο σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για την αναγνώριση της σηµερινής 
πραγµατικότητας όσο αφορά το αλκοόλ, το κάπνισµα και την καφεΐνη κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης.   
Επιπλέον σκοπός είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες 
των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
Για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας  χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, 
συµµετείχαν 200 έγκυες γυναίκες από τις οποίες οι 100 ήταν κάτοικοι της πόλης της 
Πάτρας και οι άλλες 100 της πόλης της Σπάρτης. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων 
πραγµατοποιήθηκε µε  πρόγραµµα του Office, το Microsoft Excel. 
Από τα αποτελέσµατα της πτυχιακής µας καταδεικνύεται ότι το 31% του δείγµατος 
καπνίζει εκ των οποίων το 28% ελάττωσε-διέκοψε κατά τη διάρκεια της κύησης ενώ το 
37% γνώριζε τις επιδράσεις που επιφέρει η κατανάλωση καπνού. 
Όσον αφορά το αλκοόλ το 15% των εγκύων περιοριζόταν στην κατανάλωση κρασιού 
και µπύρας ενώ µόνο το 1% δεν θεωρούσε απαραίτητο να το διακόψει – ελαττώσει, και 
δυστυχώς παρατηρούµε ότι το 82% δεν είχε καµία επίγνωση των βλαπτικών 
επιδράσεων του αλκοόλ. 
Ο καφές είναι ένα διαδεδοµένο στις µέρες µας ρόφηµα, και αυτό φαίνεται και από το 
γεγονός ότι το 62% των γυναικών αρέσκεται στην κατανάλωση ροφηµάτων που 
περιέχουν καφεΐνη, το 51% περιόρισε την κατανάλώση της κατά τη διάρκεια της 
κύησης και το 40% γνώριζε τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης. 
Τέλος , από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης παρατηρούµε ότι οι εγκυµονούσες 
προσπαθούν να αλλάξουν θετικά τις διατροφικές τους συνήθειες έχοντας συνεχής 
ενηµέρωση από διάφορους φορείς. 
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                                        SUMMARY 
 
 
A healthy pregnancy is distinguished without natural or psychological pathology of the 
mother or the embryo and leads to the birth of a healthy baby. 
Pregnancy is a crucial period during which good nutrition of the mother is a basic factor 
which affects the health of both mother and child. A mother’s gaining weight during 
her pregnancy affect the child’s weight and health and the outcome of these vary 
according to the mother’s nutritional state. As we have seen in bibliographical reports 
the consumption of alcohol, caffein and smoking can have severe consequences as far 
as the development of the embryo and the outcome of the pregnancy is concerned. 
The purpose of this survey is to compile facts to identify todays reality as far as alcohol, 
caffein and smoking during the pregnancy period is concerned. 
Furthermore we aim to ascertain how much women’s diet habits have changed during 
their pregnancy. 
For the compilation of the survey facts question aires were used, 200 pregnant women 
participated out of  which 100 are residents of Patra and the other 100 of Sparta. The 
analysis of the results was done by an office, Microsoft Excel Program. 
As a result of our desertation it is obviously shown that 31% of the sample smoked, out 
of which 28% lessened or quit during their pregnancy while 37% was aware of the 
effects smoking have. 
As far as alcohol is concerned 15% of the pregnant women restricted themselves to the 
consumption of wine or beer whereas 1% did not find it necessary to stop or lessen it 
and we unfortunately observe that 82% had no knowledge of the harmful effects of 
alcohol. 
Nowadays coffee is a very common beverage and that is apparent by the fact that 62% 
of women like to consume beverages which contain caffein, 51% reduced their 
consumption during their pregnancy and 40% knew the negative effects of its 
consumption. 
In conclusion from the outcome of the present study we observe that pregnant women 
try to positively change their diet habits by constantly being informed by different 
means. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Μια υγιής εγκυµοσύνη είναι εκείνη που διακρίνεται χωρίς φυσική ή ψυχολογική 
παθολογία στη µητέρα ή το έµβρυο και οδηγεί στην γέννηση ενός υγιούς µωρού.(1) 
Η εγκυµοσύνη είναι µια κρίσιµη περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η καλή 
διατροφή της µητέρας είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την υγεία και του 
παιδιού και της ιδίας. Το κέρδος βάρους της µητέρας κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης επηρεάζει το βάρος και την κατάσταση υγείας του βρέφους και οι 
εκβάσεις αυτές ποικίλλουν ανάλογα µε τη θρεπτική θέση της µητέρας. (2) 
Το ορµονικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης παίζει σηµαντικό ρόλο 
στη διατήρηση της ροής των θρεπτικών ουσιών στο έµβρυο, στις µεταβολές στον 
οργανισµό της µητέρας και στην προώθηση της µαστικής ανάπτυξης, µεταξύ πολλών 
άλλων λειτουργιών. Με τη µείωση της λήψης ενέργειας από τη µητέρα, τις πρόωρες 
ναυτίες και  εµετούς που συνδέονται µε αυτές τις ορµονικές αλλαγές, µπορούν να 
διαδραµατίσουν έναν ρόλο στη µη ισορροπηµένη µετάβαση  των θρεπτικών ουσιών 
στον πλακούντα, κυρίως τους πρώτους µήνες της κύησης.(3) 
Το βάρος γέννησης και η κυητική ηλικία της µητέρας έχουν αναγνωριστεί από καιρό 
ως σηµαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες της εξασθενισµένης ενδοµήτριας αύξησης 
της νοσηρότητας και θνησιµότητας βρεφών (2) και η ανάπτυξη µπορεί επίσης «να 
καθορίσει» το έµβρυο για την καρδιαγγειακή, µεταβολική ή ενδοκρινή πάθηση στην 
µετέπειτα ενήλικη ζωή του(4). Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η µητρική παχυσαρκία είναι 
επίσης µια ανησυχία και αυξάνει τον κίνδυνο κυητικού διαβήτη, στεφανιαίων 
καρδιακών παθήσεων, υπέρτασης, επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού και την 
εµφάνιση παιδικής παχυσαρκίας. (5) 
Η υγιεινή διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης δεν διαφοροποιείται από µια 
υγιεινή διατροφή στην υπόλοιπη ζωή της γυναίκας και απλά σηµαίνει διατροφή από 
όλες τις οµάδες τροφίµων στις συνιστώµενες βέβαια ποσότητες. 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
 
  Η εγκυµοσύνη είναι µια από τις θρεπτικότερα απαιτητικές περιόδους της ζωής µιας 
γυναίκας. Στον κύκλο της ζωής, η εγκυµοσύνη χαρακτηρίζει µια νέα αρχή που έχει  
ισόβια αποτελέσµατα και για τη µητέρα και για το µωρό.  
Η διατροφή διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της υγείας των 
γυναικών και της αύξησης των µωρών. Ανεξάρτητα από το βάρος, το ύψος ή την 
ηλικία προ-εγκυµοσύνης, η κατάλληλη πρόσληψη βάρους είναι σηµαντικό για µια υγιή 
έκβαση.(6) 
Οι γυναίκες που βρίσκονται σε περίοδο εγκυµοσύνης πρέπει να διατηρήσουν µια  καλή 
θρεπτική κατάσταση  µέσω ενός τρόπου ζωής που βελτιστοποιεί τη µητρική υγεία και 
µειώνει τον κίνδυνο των ατελειών γέννησης και χρόνιων προβληµάτων υγείας στα 
παιδιά τους. Τα βασικά συστατικά ενός τρόπου ζωής υγεία-προαγωγής κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης περιλαµβάνουν  κατάλληλη πρόσληψη  βάρους, 
κατανάλωση ποικιλίας τροφίµων σύµφωνα µε την πυραµίδα τροφίµων, επαρκείς 
πρόσληψη βιταµινών και ιχνοστοιχείων, αποφυγή του οινοπνεύµατος, του καπνού, και 
άλλων επιβλαβών ουσιών κ.α.(7) 
   Οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης κυµαίνονται 
µεταξύ 2.500 -2.700 kcal /ηµέρα για τις περισσότερες γυναίκες, αλλά ο δείκτης µάζας 
σώµατος, το ποσοστό πρόσληψης βάρους, η ηλικία της µητέρας και η φυσιολογική 
όρεξη πρέπει να εξεταστούν στην προσαρµογή αυτής της σύστασης σε κάθε άτοµο 
ξεχωριστά. Η κατανάλωση περισσότερων τροφίµων για να ικανοποιήσουν τις 
ενεργειακές ανάγκες και η αυξανόµενη απορρόφηση και η αποδοτικότητα της 
θρεπτικής χρησιµοποίησης που εµφανίζεται στην εγκυµοσύνη είναι γενικά επαρκείς για 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες για τις περισσότερες θρεπτικές ουσίες. Εντούτοις, η 
χορήγηση συµπληρωµάτων διατροφής είναι κατάλληλες για µερικές µόνο θρεπτικές 
ουσίες και καταστάσεις.(7) 
Η εγκυµοσύνη είναι µια κρίσιµη περίοδος στην ανάπτυξη για το µωρό. Η φτωχή 
διατροφή κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ζωής αυξάνει τον κίνδυνο για  χαµηλό βάρος 
γέννησης, οδηγεί σε εξασθενισµένη πρόσληψη βάρους κατά τη διάρκεια της βρεφικής 
και της παιδικής ηλικίας, και αλλάζει µόνιµα τους ιστούς και τα ζωτικής σηµασίας 
όργανα όπως η καρδιά και τα νεφρά. Οι µελέτες δείχνουν ότι το χαµηλό βάρος 
γέννησης συνδέεται µε έναν αυξανόµενο κίνδυνο των στεφανιαίων καρδιακών 
παθήσεων, της υπέρτασης και τύπου 2 διαβήτη. Ο κίνδυνος για τη χρόνια πάθηση 
αρχίζει κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή από την προκατάληψη ως αποτέλεσµα του 
υποσιτισµού. 
  Οι γυναίκες πρέπει να επιτύχουν µια καλή θρεπτική κατάσταση πριν από, κατά τη 
διάρκεια και µετά από την εγκυµοσύνη για να βελτιστοποιήσουν τη µητρική υγεία και 
να µειώσουν τον κίνδυνο των ατελειών γέννησης και χρόνιας πάθησης στα παιδιά τους 
κατά την ενηλικίωση τους. 
Στις Ηνωµένες Πολιτείες πολλές γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης δεν 
διατηρούν µια καλή θρεπτική κατάσταση πριν από, κατά τη διάρκεια και µετά από την 
εγκυµοσύνη. 
 Οι εθνικές µελέτες δείχνουν ότι η χρήση της βιταµίνης B6, της βιταµίνης Ε, του 
σιδήρου, του µαγνησίου, του ψευδάργυρου και ειδικά του ασβεστίου είναι λιγότερη 
από τα συνιστώµενα επίπεδα για τις γυναίκες µεταξύ 20 και 49 ετών (8).  
Σε ποσοστό 19% - 38% εµφανίζεται να είναι οι  γυναίκες που είναι υπέρβαρες πριν από 
τη σύλληψη. Μόνο 30% - 40% των γυναικών κερδίζουν πραγµατικά το βάρος µέσα 
στα συνιστώµενα επίπεδα  κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης (9). 
 
 



                                                                                    - 13 -                                                                                     

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
  
   Κάθε έγκυος µπορεί να καλύψει τόσο τις δικές της ανάγκες όσο και του εµβρύου µε 
τρεις κυρίως τρόπους. Ο πιο επιθυµητός τρόπος είναι η λήψη της τροφής µέσω της 
στοµατικής κοιλότητας της µητέρας όπου τα θρεπτικά συστατικά εισέρχονται στο 
έµβρυο µέσω του πλακούντα. Για τη σωστή και επαρκή µεταφορά των θρεπτικών 
συστατικών από τη µητέρα στο έµβρυο µέσω του πλακούντα, η έγκυος πρέπει να έχει 
ένα καλά λειτουργικό καρδιαγγειακό σύστηµα καθώς και επαρκή ροή αίµατος µέσω 
των οποίων διέρχονται τα θρεπτικά συστατικά. Η έλλειψη των βασικών θρεπτικών 
συστατικών µπορεί να οδηγήσει στην καθυστέρηση της ανάπτυξης του εµβρύου. Το 
ίδιο µπορεί να συµβεί εάν  παρουσιαστεί  πρόβληµα κατά τη διάρκεια του θηλασµού. 
   Όταν η λήψη τροφής µέσω της στοµατικής κοιλότητας δεν είναι εφικτή, τότε η 
κάλυψη των θρεπτικών συστατικών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω εντερικής ή 
παρεντερικής διατροφής. Τέλος. Ένας τρίτος αλλά καθόλου επιθυµητός τρόπος είναι η 
κινητοποίηση των αποθεµάτων της µητέρας, η οποία όµως µπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την υγεία της και του εµβρύου. 
Η µέλλουσα µητέρα λοιπόν, θα πρέπει να ακολουθεί ένα πλούσιο και επαρκές 
διαιτολόγιο µε σκοπό να καλύψει τόσο τις δικές της απαιτήσεις όσο και του 
νεογνού.(10) 
 
      ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
   Η διατροφική πρόσληψη κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης πρέπει να παρέχει την 
κατάλληλη ενέργεια που θα εξασφαλίσει την οµαλή έκβαση της κύησης και του 
νεογέννητου µωρού. 
Η ιδανική κατάσταση για µια γυναίκα είναι να ΄΄εισαχθεί’’ στην εγκυµοσύνη µε ένα 
φυσιολογικό βάρος και µια καλή θρεπτική κατάσταση. Εποµένως, οι ενεργειακές 
ανάγκες της εγκυµοσύνης είναι εκείνες που απαιτούνται για ένα επαρκές κέρδος 
βάρους της µητέρας για να εξασφαλίσουν την οµαλή αύξηση του εµβρύου, του 
πλακούντα, των κυττάρων και ιστών και τις µεταβολικές απαιτήσεις της εγκυµοσύνης. 
   Το συνολικό ενεργειακό κόστος της εγκυµοσύνης υπολογίζεται σύµφωνα µε τον  
Hytten (1980) περίπου στις 84.000 kcal. Στο νούµερο αυτό συµπεριλαµβάνεται το 
κόστος για την ανάπτυξη του µητρικού ιστού, την ανάπτυξη του εµβρύου, 3-4 kg 
αποθεµατικό λίπος και η αύξηση του βασικού µεταβολισµού, το οποίο είναι 
αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης του σωµατικού βάρους.  
Επίσης όσον αφορά το βασικό µεταβολισµό κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης αρχικά 
µειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται κατά 15-20% περίπου, γεγονός το οποίο 
οφείλεται στην αύξηση της µυϊκής µάζας της µήτρας,, του πλακούντα και του εµβρύου, 
καθώς και στην επιβάρυνση της αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας. 
Η πρόσληψη ενέργειας κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης παραµένει σταθερή κατά το 
πρώτο τρίµηνο ενώ αυξάνεται κατά 340 kcal/ηµέρα το δεύτερο τρίµηνο και κατά 452 
kcal/ηµέρα το τρίτο τρίµηνο.(151) 
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 Το βάρος που θα πρέπει να παίρνει µια γυναίκα σε όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
είναι (Naeye 1979) :  

• Όσες έχουν βάρος 80 – 120% του ιδανικού (δηλαδή 20% λιγότερο ή 
περισσότερο από το κανονικό): 9 κιλά 

• Όσες έχουν βάρος πάνω από 120% του ιδανικού : 7.5 κιλά 
• Όσες έχουν βάρος κάτω από 80% του ιδανικού : 13.5 κιλά    
 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΕΓΚΥΟΥ 
(Institute Of Medicine/National Academy of Sciences) 
 
   

BMIπρο εγκυµοσύνης  Συνιστάµενη αύξηση 
βάρους(kg) 

 
 

Αύξηση 
βάρους/εβδοµάδα µετά 
τη 12η(kg) 

BMI<19,8  12,5-18  0,5 
     
BMI>19,8-26  11,5-16  0,4 

BMI>26-29  7-11,5  0,3 

BMI>29  7  

Κυοφορία διδύµων  15,9-20,4  0,7 

Κυοφορία τριδύµων  22,7 

 
BMI=βάρος(kg)/ύψος2 

 
 
 
                         Προσθήκη βάρους στην εγκυµοσύνη 
   

Κέρδος βάρους κατά προσέγγιση 
Έµβρυο                    3.4 kg 
Πλακούντας                    800 gr. 
Αµνιακό υγρό                   900gr 
Μητέρα   
Μαστός                    900gr 
Μήτρα                    900gr 
Υγρά του σώµατος                    1.8 kg 
Αίµα                    1.8 kg 
Μητρικά αποθέµατα λίπους, πρωτεΐνης και
άλλων συστατικών                    3.1 kg 

Σύνολο :                   
                  13.6 kg 

Πηγή : Planning Your Pregnancy and Birth, Third Edition, American College of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG) 
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 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ  
 
 Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα βασικά στοιχεία της δοµής των κυττάρων και των ιστών 
του ανθρώπινου οργανισµού. 
 Παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης καθώς επίσης και 
στο βάρος γέννησης του µωρού διότι συµβάλλουν στη διάπλαση νέων κυττάρων και 
στη διαµόρφωση των κυτταρικών συγκροτηµάτων και οργανικών συστηµάτων. 
∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εγκυµονούσες γυναίκες αποθηκεύουν πρωτεΐνη στην 
αρχή της κύησης ώστε να καλύψουν τις µετέπειτα ανάγκες της κύησης και του 
εµβρύου. Άρα η πρωτεϊνική πρόσληψη ειδικά προς το τέλος της εγκυµοσύνης θα 
πρέπει να είναι σχετικά αυξηµένη φτάνοντας το 20% των συνολικά 
προσλαµβανόµενων θερµίδων.(13,14,15) Εάν δεν ικανοποιηθούν οι πρωτεϊνικές 
ανάγκες της εγκύου , το BMR σταµατάει να αυξάνεται ενώ µπορεί να σταµατήσει και η 
αύξηση του σωµατικού βάρους στο τελευταίο τρίµηνο.(13) 
   Το RDΙ (Dietary Reference Intake)για την πρόσληψη πρωτεΐνης για τις έγκυες 
γυναίκες (και για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού) ανέρχεται στα 1.1 
γρ./κιλό σωµατικού βάρους, που αντιπροσωπεύει µια αυξανόµενη ανάγκη κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης σε 25 γραµµάρια ανά ηµέρα.(22) Σε γυναίκες όµως µε 
πολλαπλές κυήσεις εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος συστήνονται επιπλέον 
35γρ./ ηµέρα.(13)  
Οι µητέρες που καταναλώνουν χαµηλές ποσότητες πρωτεΐνης στο τέλος της κύησης, 
όπου οι ανάγκες είναι πιο αυξηµένες, έχουν µικρότερο βάρος πλακούντα και βάρος 
γέννησης του νεογνού. Συγκεκριµένα, για κάθε µείωση της πρόσληψης πρωτεΐνης κατά 
1 γρ. έχουµε µείωση του βάρους του πλακούντα κατά 1,4γρ. και το βάρος του νεογνού 
κατά 3,1 γρ. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην ανεπάρκεια των πρωτεϊνών στο πρώτο 
τρίµηνο που µειώνει τη διαθεσιµότητα των αµινοξέων για την ανάπτυξη του 
πλακούντα που γίνεται στα πρώτα στάδια της κύησης.(16) 
Η υπέρµετρη αύξηση της πρωτεϊνικής και ενεργειακής πρόσληψης µέσω της δίαιτας ή 
µέσω ισορροπηµένων συµπληρωµάτων (<25% του συνόλου των θερµίδων από τις 
πρωτεΐνες) αποφέρει µόνο µέτρια αύξηση του σωµατικού βάρους της µητέρας και του 
εµβρύου στις υποσιτισµένες εγκύους και δεν οδηγεί σε µακροχρόνια θετική επίδραση 
στο παιδί όσον αφορά την σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη του.(17) 
Ούτε τα ισοενεργητικά συµπληρώµατα πρωτεΐνης ούτε τα υψηλής περιεκτικότητας 
συµπληρώµατα πρωτεΐνης είναι ωφέλιµα για τη µητέρα και το παιδί.  
    Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης θα ήταν ωφέλιµο να προτιµούνται για 
κατανάλωση τρόφιµα υψηλής βιολογικής αξίας σε πρωτεΐνη όπως κόκκινο κρέας, 
κοτόπουλο, συκώτι, ψάρια, γάλα, τυρί, αυγά κ.α. 
 
Πίνακας µε τρόφιµα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. 
 
ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ / 100γρ. 
Αυγό (βρασµένο) 12.3 
Γάλα (φρέσκο) 3.3 
Κοτόπουλο (ψητό) 22.6 
Μακαρόνια (βρασµένα) 4.3 
Μοσχάρι (φιλέτο, σχάρα) 31.6 
Μπακαλιάρος 21.4 
Μπιζέλια 8.3 
Μύδια (βρασµένα) 17.2 
Νιφάδες καλαµποκιού 8.6 
Πατάτες (τηγανιτές) 3.8 
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Πίτουρο σιταριού 14.1 
All bran δηµητριακά 15.1 
Σολωµός (στον ατµό) 20.1 
Σπανάκι (βρασµένο) 5.1 
Τυρί παρµεζάνα 35.1 
Τυρί τύπου cheddar 26 
Τυρί τύπου edam 24.4 
Τυρί φέτα 16.5 
Φακές (ωµές) 23.8 
Χοιρινό (σχάρας) 28.5 
Ψωµί λευκό τύπου 72% 7.6 
Ψωµί µαύρο τύπου 85% 8.9 
Ψωµί ολικής αλέσεως τύπου 100% 8.8 
Τριχοπούλου Α., 1992 
 
 
      Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ  
 

Όπως και ένα φυσιολογικό άτοµο, έτσι και µια έγκυος γυναικά ένα µέρος της 
απαραίτητης ενέργειας για την καθηµερινή δραστηριότητα και τη λειτουργία των 
οργάνων το παίρνει από τους υδατάνθρακες. 
Η περίσσεια των υδατανθράκων που δεν χρησιµοποιείται, αποθηκεύεται υπό µορφή 
λίπους και γλυκογόνου για να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις µειωµένης 
ενεργειακής πρόσληψης. 
Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης απαιτείται επιπλέον ενέργεια εφόσον το βάρος 
αυξάνεται. Επίσης κατά την περίοδο αυτή, πρέπει να συντεθεί µια επιπλέον 
ποσότητα λίπους, η οποία θα αποθηκευτεί στον υποδόριο ιστό και θα χορηγήσει 
ενέργεια κατά τον τοκετό και θα συµβάλλει στην παραγωγή γάλακτος. 
Η ηµερήσια συνιστώµενη ποσότητα υδατανθράκων για µια φυσιολογική έγκυο  
κυµαίνεται από 350- 400 γραµµάρια / ηµέρα ή διαφορετικά να καλύπτουν περίπου 
το 55% της ηµερήσιας θερµιδικής πρόσληψης.(10) 

 
ΛΙ Π Ι∆ΙΑ  
 
  Η φυσιολογική εγκυµοσύνη χαρακτηρίζεται από κατάσταση υπερλιπιδαιµίας. Τα 
επίπεδα των λιπιδίων και λιποπρωτεινών στο πλάσµα είναι αυξηµένα σε αντίθεση 
µε τα επίπεδα των αµινοξέων που σταδιακά µειώνονται. Η αλλαγή αυτή οφείλεται 
στη στήριξη των ενεργειακών αναγκών της µητέρας µέσω της οξείδωσης των λιπών 
ώστε να µεταφέρονται τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά στο έµβρυο.(20) 
  Ο ρόλος των λιπών στην έγκυο γυναίκα δεν διαφέρει από αυτόν στα υπόλοιπα 
άτοµα : 

 ∆ηµιουργούν ένα προστατευτικό σώµα στις µεταβολές της θερµοκρασίας. 
 Είναι βασικά συστατικά της κυτταρικής µεµβράνης και του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος. 

 Βοηθούν στην απορρόφηση των λιποδιαλυτων βιταµινών Α, D, E και K. 
 Βοηθούν στην πρόσληψη των απαραίτητων λιπαρών οξέων ( λινελαικό και 
λινολενικό οξύ), τα οποία ο οργανισµός δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
συνθέσει µόνος του και πρέπει να τα προσλαµβάνει από τις τροφές. 

 Προστατεύουν τα ζωτικά όργανα και τα θερµαίνουν. 
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 Η ηµερήσια κατανάλωση των λιπών δεν πρέπει να αυξάνεται άνω του 35% των 
ηµερήσιων αναγκών κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.  Η ηµερήσια αποδεκτή 
ποσότητα σε λίπη ανέρχεται σε 80-100γρ./ηµέρα για µια φυσιολογική έγκυο ενώ για 
µια παχύσαρκη έγκυο η ποσότητα αυτή θα πρέπει να είναι µειωµένη.(10) 
 
 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
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Λιποδιαλυτές 
Βιταµίνες 

Βιτ Α 
µgr/d 

Βιτ D 
µgr/d 

Βιτ Ε µgr/d Βιτ Κ 
µgr/d 

DRIs RDA UL AL UL RDA UL EAR AL 

<18 ετών 750 2800 5 50 15 800 12 75 

19-30 ετών 770 3000 5 50 15 1000 12 90 

31-50 ετών 770 3000 5 50 15 1000 12 90 

Υδατοδιαλυτές 
Βιταµίνες 

 
Θειαµίνη  µgr/d 

 
Ριβοφλαµίνη µgr/d 

 
Νιασίνη  µgr/d 

DRIs RDA     UL      EAR RDA                  UL RDA              UL 
 

<18 ετών 1.4      ND       1.2 1.4                    ND 18                  30 

19-30 ετών 1.4      ND       1.2 1.4                    ND 18                  35 

31-50 ετών 1.4      ND        1.2 1.4                    ND 18                  35 

Βιτ 6 µgr/d Φολικό οξύ   µgr/d Βιτ B12  µgr/d Βιτ C  µgr/d 

RDA      UL  RDA          UL RDA           UL RDA      UL       EAR 
 

1.9         80 600            800 2.6             ND 80        1800        66 
 

1.9        100 600           1000 2.6             ND 85        2000        70 
 

1.9        100 600           1000 2.6             ND 85        2000        70 
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Ιχνοστοιχεία Ασβέστιο     Φώσφορος    Μαγνήσιο Ψευδάργυρος    Ιώδιο   Σίδηρος 

   DRIs  AL       UL EAR   RDA    UL EAR RDA  UL RDA     UL RDA  UL RDA   UL 

<18 ετών 1300  2500 1055 1250  3500 335   400   350 12        34 220   900 27       45 

19-30 ετών 1000  2500  580  700    3500 290   350   350 11        40 220  1100 27       45 

31-50 ετών 1000  2500  580  700    3500 300   360   350 11        40 220  1100 27       45 

 
RDA: Τα επίπεδα των διαιτητικών προσλήψεων που είναι αρκετά ώστε να καλύψουν τις διαιτητικές απαιτήσεις 
σχεδόν όλων (97-98%) των υγιών ατόµων µε ένα συγκεκριµένο στάδιο ζωής και ενός συγκεκριµένου γένους. 
UL: Το υψηλότερο επίπεδο ενός προσλαµβανόµενου θρεπτικού συστατικού που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο η 
να προκαλέσει παρενέργειες στην υγεία του γενικότερου πληθυσµού. Όταν η πρόσληψη αυξάνεται πάνω από το UL, 
ο κίνδυνος για παρενέργειες αυξάνεται. 
AL: Μια συνιστώµενη προσλαµβανόµενη τιµή βασισµένη σε πειραµατικά δεδοµένα ή παρατηρήσεις ή σε εκτιµήσεις 
πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από ένα σύνολο (α) υγιών ανθρώπων, που υπολογίζεται ότι είναι επαρκής. 
Χρησιµοποιείται όταν το RDA δεν µπορεί να υπολογιστεί. 
EAR: Η πρόσληψη ενός θρεπτικού συστατικού που εκτιµάται ότι καλύπτει τις µισές από τις απαιτήσεις των υγιών 
ατόµων σε ένα συγκεκριµένο στάδιο της ζωής τους και ενός συγκεκριµένου γένους.(23) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΚΥΗΣΗΣ 
    
 
Στην εγκυµοσύνη αρχίζει µια ιδιαίτερη σειρά αλλαγών που πραγµατοποιούνται σε όλα 
τα συστήµατα του σώµατος, οι οποίες µπορεί να διαρκέσουν και πολλές εβδοµάδες 
µετά τον τοκετό. Οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες για τη ρύθµιση του µεταβολισµού 
της µητέρας, την προώθηση της ανάπτυξης του εµβρύου και την προετοιµασία της 
µητέρας για την κυοφορία, τον τοκετό και αργότερα για το θηλασµό(24). Οι κυριότερες 
µεταβολές είναι: 
 
Μεταβολές που επέρχονται στους διάφορους ιστούς µε την έναρξη της κύησης : 
1) Τα τοιχώµατα της µήτρας ενισχύονται προκειµένου να γίνουν ικανά να 
προστατεύουν το επιπλέον βάρους του εµβρύου και γίνονται παχύτερα και πιο 
ανθεκτικά προκειµένου να εξασφαλιστεί περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη του 
εµβρύου. Πριν από την κύηση η µήτρα έχει µήκος 7 - 8 cm αλλά µετά από σαράντα 
εβδοµάδες στο τέλος της εγκυµοσύνης µπορεί να φτάσει τα 30 cm.(25) 
2) ∆ηµιουργείται ένας νέος ιστός, ο πλακούντας. Ο πλακούντας αποτελείται από τρία 
κύρια στρώµατα την κυτταροτροφοβλάστη, την συγκυτιοτροφοβλάστη και το βασικό 
φθαρτό. Κύρια λειτουργία του είναι η στενή επικοινωνία µεταξύ µητρικής και 
εµβρυϊκής κυκλοφορίας και εποµένως η ανταλλαγή θρεπτικών συστατικών, οξυγόνου 
και άλλων ουσιών. Στη διάρκεια των πρώτων µηνών της ανάπτυξης του πλακούντα η 
διαπερατότητα του είναι σχετικά µικρή, γιατί το πάχος των υµένων των λαχνών δεν 
έχει γίνει ακόµα πολύ λεπτό. Ωστόσο, καθώς η ηλικία του πλακούντα αυξάνει, η 
διαπερατότητα του αυξάνει και αυτή προοδευτικά. ∆ιαµέσου του πλακούντα 
διαχέονται το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα, η γλυκόζη, τα λιπαρά οξέα και ιόντα. 
Ταυτόχρονα έχουµε ενεργητική απορρόφηση αµινοξέων και ασβεστίου ενώ 
απεκκρίνονται ουρία, ουρικό οξύ, κρεατινίνη και άλλα απεκκριτικά προϊόντα. 
3) Παράγεται αµνιακό υγρό. Πρόκειται για το υγρό µέσα στο οποίο βρίσκεται το 
έµβρυο σ’ όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µέχρι και τον τοκετό. Η παραγωγή αρχίζει 
από την 3η-4η εβδοµάδα της εγκυµοσύνης. Το αµνιακό υγρό χρησιµεύει στην 
προστασία και τη θρέψη του εµβρύου καθώς και στην εξέλιξη του τοκετού. Με την 
εξέταση του αµνιακού υγρού (αµνιοπαρακέντηση) στην αρχή της εγκυµοσύνης είναι 
δυνατός ο έλεγχος διάφορων παθολογικών καταστάσεων (χρωµοσωµικών βλαβών) του 
εµβρύου. Συνήθως συστήνεται σε γυναίκες άνω των 35 ετών.(25) 
4) Οι µαστοί διογκώνονται και αρχίζουν να προετοιµάζονται για την παραγωγή 
γάλακτος. Μια φυσιολογική περιφέρεια στήθους 80 cm µπορεί να φτάσει κατά την 
κύηση σε 90 cm. Αυτό το επιπλέον βάρος σε συνδυασµό µε την αύξηση της µήτρας 
ανέρχεται σε 1000 - 1300 gr.(25) 
5) Αποθηκεύεται λίπους. Ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη 
είναι η ευκολία µε την οποία αποθηκεύεται το λίπος. Σε φυσιολογικές καταστάσεις το 
πλεόνασµα των υδατανθράκων µετατρέπεται σε λίπος το οποίο αποθηκεύεται. Κατά 
την εγκυµοσύνη όµως παράγονται ορισµένες ορµόνες µε αποτέλεσµα να έχουµε 
µεγάλη ενεργοποίηση του µηχανισµού εναπόθεσης λιπών στους ιστούς. Εξασφαλίζεται 
κατ' αυτό τον τρόπο ικανό απόθεµα λίπους στον µητρικό οργανισµό το οποίο θα 
διοχετευτεί στο βρέφος κατά τους πρώτους µήνες της ζωής του.  
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6) Το κυκλοφοριακό σύστηµα υφίσταται µεταβολές κατά την εγκυµοσύνη προκειµένου 
να εξασφαλίσει την µεταφορά ικανής ποσότητας οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών 
από την µητέρα στο έµβρυο για την ανάπτυξή του. Για να επιτευχθεί αυτό ο όγκος του 
αίµατος στην µητέρα αυξάνει κατά 1 - 1,5 kg. (24) 
Ο συνδυασµός όλων αυτών των παραγόντων έχει σαν αποτέλεσµα να αυξηθεί το βάρος 
της µητέρας κατά 10 - 15 kg. Κάθε επιπλέον αύξηση του βάρους οφείλεται σε 
υπερβολική απόθεση λίπους εξαιτίας µεγάλης κατανάλωσης τροφής και πρέπει να 
αποφεύγεται. Η έγκυος πρέπει να ακολουθεί µια ισορροπηµένη διατροφή που να τις 
παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για την υγιή ανάπτυξη του εµβρύου και να 
αποφεύγει τις υπερβολές. (24) 
Άσκηση κατά τη διάρκεια της  
υΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Η σηµαντικότερη µεταβολή στο καρδιαγγειακό σύστηµα κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως αφορά στην προοδευτική αύξηση της καρδιακής παροχής, η οποία κατά την 
20η µε 24η εβδοµάδα της κυήσεως αυξάνεται κατά 30-50% σε σχέση µε τις αρχικές, 
προ κυήσεως, τιµές.(26) Μετά την 24η εβδοµάδα οι τιµές της καρδιακής παροχής 
σταθεροποιούνται και τελικά τις τελευταίες 8 εβδοµάδες της κυήσεως µειώνονται 
προοδευτικά.(27,28) Η µείωση της καρδιακής παροχής στα τελευταία στάδια της 
κυήσεως οφείλεται στην πίεση που ασκεί η προοδευτικά µεγεθυνόµενη µήτρα στην 
κάτω κοίλη φλέβα, στην αορτή και στις λαγόνιες αρτηρίες. 
Ο όγκος του κυκλοφορούντος αίµατος αυξάνει σηµαντικά κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως. Χρονικά, προοδευτική αύξηση παρατηρείται ήδη από την 6η εβδοµάδα, µε 
τις µέγιστες τιµές να παρατηρούνται τις τελευταίες 6-8 εβδοµάδες προ του τοκετού.     
Κατά µέσο όρο το ποσοστό αύξησης του κυκλοφορούντος όγκου αίµατος φθάνει το 45-
50% σε σύγκριση µε τις προ κυήσεως τιµές.(29) Η "επέκταση" του όγκου αίµατος 
αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του όγκου του πλάσµατος, ενώ ο όγκος των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων αυξάνει σε σηµαντικά χαµηλότερο ποσοστό.(30) 
 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
   Παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης από 250 ml/min σε 300 ml/min , ώστε να µπορέσει να διατηρήσει τις 
πρόσθετες µεταβολικές απαιτήσεις της εγκυµοσύνης.(24) Ακόµη το έµβρυο απαιτεί 
οξυγόνο και έναν τρόπο να αποµακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα. Η έγκυος αναπνέει 
βαθύτερα αυξάνοντας πολύ λίγο το ρυθµό ανάπτυξης της ( περίπου 2 ανάσες ανά 
λεπτό). Η ανταλλαγή αερίων στους πνεύµονες είναι πιο επαρκής και η ικανότητα 
µεταφοράς οξυγόνου αυξάνεται ανάλογα.(10) 
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 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
 

      1. ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 
 
Σακχαρώδης ∆ιαβήτης Κύησης ή Gestational Diabetes Mellitus ( GDM)  ονοµάζεται η 
ποικίλου βαθµού παθολογική ανοχή των υδατανθράκων που εµφανίζεται για πρώτη 
φορά  κατά το δεύτερο µισό της εγκυµοσύνης. 
Η πρώτη αναφορά στο GDM έγινε το 1924 από τον Heinrich Gottleib Benuewitz 
φοιτητής της ιατρικής στο Βερολίνο, ο οποίος περιέγραψε τα συµπτώµατα και 
κατέγραψε πως εµφανίζεται µε την εγκυµοσύνη, διαρκεί όσο η εγκυµοσύνη και 
τελειώνει σύντοµα µε την εγκυµοσύνη. 
Η πιθανότητα το φαινόµενο αυτό να ξαναπαρουσιαστεί µετά σε επόµενες εγκυµοσύνες 
είναι 66%. 
Πολλές φορές είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν η έγκυος παρουσιάζει διαβήτη της 
κύησης ή απλά έναν διαβήτη τύπου 1 ή 2 ο οποίος άρχισε να εµφανίζεται κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης, για το λόγο αυτό οι εγκυµονούσες θα πρέπει να συνεχίζουν 
την θεραπεία τους και µετά το τέλος της εγκυµοσύνης , καθώς πολλές φορές γυναίκες 
µε GDM µεταπίπτουν σε διαβήτη τύπου 2. 
Τα συµπτώµατα του GDM είναι ίδια µε αυτά του Σ.∆. δηλαδή πολυδιψία, πολυουρία, 
νυκτουρία, επιρρέπεια σε κολπικές µολύνσεις και αποτυχία απόκτησης του 
αναµενόµενου βάρους. 
 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ   
Παρά τις πολυπληθής έρευνες για την παθογένεια του GDM, δεν έχει ακόµα 
διευκρινιστεί το πραγµατικό αίτιο εµφάνισης του. 
Η έλλειψη ενοχοποιητικών στοιχείων για αυτοάνοση καταστροφή των β-κυττάρων στη 
GDM εγκυµοσύνη αποκλείουν την πιθανότητα ο GDM να είναι αυτοάνοση ασθένεια. 
Η φυσιολογική εγκυµοσύνη χαρακτηρίζεται από υπερινσουλιναιµία και µειωµένη 
ευαισθησία στην ινσουλίνη. 
Ένα υγιές β-κύτταρο έχει την ικανότητα να αντεπεξέλθει και να εκκρίνει επαρκείς 
ποσότητες ινσουλίνης ώστε να αντισταθµίσει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η 
µειωµένη όµως έκκριση από τα β-κύτταρα σε συνδυασµό µε την αντίσταση στην 
ινσουλίνη οδηγούν στον  GDM. 
Αυτή η αντίσταση προκαλείται από της αντι – ινσουλινικές ορµόνες , όπως 
οιστρογόνα, προλακτίνη, προγεστερόνη, κορτιζόλη και η ανθρώπινη χοριακή 
γοναδοτροπίνη, του πλακούντα καθώς κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αυξάνονται. 
Όταν και οι 5 ορµόνες που προαναφέραµε φτάσουν στα ανώτερα επίπεδα τους στο 
αίµα, η γυναίκα που έχει προδιάθεση για ανοχή στη γλυκόζη βρίσκεται σε υψηλό 
κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη. Λόγω της ανεπαρκής ποσότητας της ινσουλίνης έχει ως 
αποτέλεσµα η γλυκόζη να µη µπορεί να φύγει από το αίµα και να µετατραπεί σε 
ενέργεια, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα και να 
προκαλείται η λεγόµενη υπεργλυκαιµία. (38) 
 
Β. ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ  
Μια από τις συχνότερες επιδράσεις είναι η υπογλυκαιµία και συµβαίνει γιατί 
επιζητείται αυστηρός έλεγχος για την αποκατάσταση της µεταβολικής διαταραχής, την 
οποία η εγκυµοσύνη επιδεινώνει. 
Η αντίθετη κατάσταση που προκύπτει είναι η υπεργλυκαιµία η οποία σχετίζεται  
Με αυξηµένο κίνδυνο ενδοµητρίου εµβρυϊκού θανάτου καθώς και εµβρυϊκής 
µακροσωµίας , λόγω εµβρυϊκής υπεργλυκαιµίας και κατ επέκταση εµβρυϊκή 
υπερινσουλιναίµιας και γρήγορου ρυθµού ανάπτυξης. 
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Η διαβητική κετοξέωση είναι µια επιπλοκή που εµφανίζεται σπάνια , είναι η αυξηµένη 
παραγωγή κετονικών σωµάτων από µειωµένη παραγωγή ινσουλίνης, είναι ικανή να 
προκαλέσει ακόµα και θάνατο του εµβρύου αν δεν υπάρχει συχνή παρακολούθηση των 
επιπέδων γλυκόζης. (38) 
 
Γ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ 
Μια από της κυριότερες επιπλοκές του GDM είναι η εµβρυϊκή µακροσωµία που 
ορίζεται ως η γέννηση του νεογνού µε βάρος µεγαλύτερο αυτό του 90ου 
εκατοστηµορίου σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο η τουλάχιστον 2 SP από το 
φυσιολογικό µέσο βάρος.(10,31,32,33,34) 
Η µακροσωµία σχετίζεται µε υψηλό κίνδυνο τραυµατισµών λόγω του µεγάλου 
µεγέθους του νεογνού. 
Εκτός της µακροσωµία εµφανίζεται και εµβρυϊκή οργανοµεγαλία στο ήπαρ, στο 
πάγκρεας, τη καρδιά και τους αδένες των επινεφριδίων ως αποτέλεσµα των υψηλών 
επιπέδων της ολικής πρωτεΐνης σώµατος, του γλυκογόνου και του λίπους. 
Η προωρότητα και ο ενδοµήτριος θάνατος του εµβρύου καθώς και η εµφάνιση 
ιδιοπαθούς συνδρόµου αναπνευστικής ανεπάρκειας νεογνού ( RDS) είναι συχνό 
φαινόµενο στον µη ελεγχόµενο GDM.(35,36) 
Κάτι άλλο που εµφανίζεται στο νεογνό είναι πολυκυτταραιµία , νεογνά µε υψηλό 
αιµατοκρίτη άνω του 65% αντι του 55-62% αυτό δηµιουργείται από την εµβρυϊκή 
υποξία που παρατηρείται λόγω της υπερινσουλιναιµίας. 
Τα βρέφη των γυναικών µε GDM µόλις γεννηθούν κινδυνεύουν από υπογλυκαιµία ( 
διότι ο γλυκαιµικός τους δείκτης βρίσκεται κάτω του 35-40mg/Dl τις πρώτες 12 ώρες. 
Λόγω της υπεργλυκαιµίας το βρέφος εµφανίζει νευρολογικά και  ψυχοπνευµατικά 
προβλήµατα καθώς και υποκινητικό η βραχύ αριστερό κόλο. 
Μελλοντικά τα παιδιά των γυναικών µε GDM παρουσιάζουν προδιάθεση για 
παχυσαρκία, µειωµένη ανοχή στη γλυκόζη η σακχαρώδη διαβήτη σε µικρή ηλικία 
λόγω τις επίδρασης του υπεργλυκιαιµικού εσωτερικού περιβάλλοντος της 
µήτρας.(33,34) 
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµία µελέτη που να αποδεικνύει ότι η πρόληψη και η 
αυστηρή πειθαρχεία ελαχιστοποιούν τις µητρικές και εµβρυϊκές επιπλοκές. 
 
2. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ 
 
Η υπέρταση στην εγκυµοσύνη (τοξιναιµία) αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου που 
είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τη διατροφή. Μπορεί να προϋπάρχει της κύησης ή να 
πρωτοεµφανιστεί κατά τη διάρκεια της. 
Υπέρταση κυήσεως ορίζεται η πρωτοεµφανιζόµενη κατά την κύηση αρτηριακή 
υπέρταση. Χαρακτηριστικά η υπέρταση κυήσεως εµφανίζεται µετά την 20η εβδοµάδα, 
οι τιµές τις αρτηριακής πίεσης στην υπέρταση κύησης θα πρέπει η συστολική πίεση να 
υπερβαίνει τα 140mmHg και η διαστολική τα 90mmHg σε 2 τουλάχιστον µετρήσεις 
.(40,12) 
Οι έγκυες µε υπέρταση πρέπει να παρακολουθούνται στενά λόγω του κινδύνου 
εµφάνισης προεκλαµψίας ή εκλαµψίας, συνδρόµου που χαρακτηρίζεται από 
επιδεινωµένη υπέρταση, πρωτεινουρία, υπερουριχαιµία, διαταραχές πηκτικότητας 
καθώς και αυξηµένα ποσοστά µητρικής και εµβρυικής νοσηρότητας ή και θνητότητας. 
Η προεκλαµψία εµφανίζεται µε ζάλη, κεφαλαλγία και οπτικές διαταραχές, καθώς και 
κοιλόπονοι, οίδηµα στο πρόσωπο, ανορεξία, ναυτία και εµετοί. Η εκλαµψία είναι 
προεκλαµψία προχωρηµένης µορφής λίγο πριν τον τοκετό και είναι πολύ επικίνδυνη 
για τη µητέρα και το έµβρυο.(10) 
Ασθενείς µε συστολική αρτηριακή πίεση έως 160 mmHg και διαστολική 105 mmHg 
θεωρούνται χαµηλού κινδύνου που θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Σε τιµές 
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διαστολικής αρτηριακής πίεσης >110 mmHg απαιτείται η έναρξη φαρµακευτικής 
αγωγής.(41) 
 
Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Παράγοντες κινδύνου για την υπέρταση κύησης αποτελούν η αύξηση της αντίστασης 
της ινσουλίνης γυναικών µε διαβήτη κύησης, γυναίκες µε χρόνια υπέρταση, γυναίκες 
που ανέπτυξαν υπέρταση σε µια προηγούµενη εγκυµοσύνη, σε γυναίκες παχύσαρκες, 
γυναίκες κάτω των 20 και άνω των 40, σε γυναίκες µε πολλαπλή κύηση, καθώς και σε 
γυναίκες µε πολυκυστικές ωοθήκες, νεφρικές παθήσεις, και ρευµατοειδή αρθρίτιδα. 
(37,10) 
Οι βασικοί µηχανισµοί µε τους οποίους η αντίσταση της ινσουλίνης αυξάνει την πίεση 
στην εγκυµοσύνη µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία υπέρτασης περιλαµβάνουν την 
ενεργοποίηση του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος, την κατακράτηση νατρίου 
στους νεφρούς, την αυξηµένη µεταφορά κατιόντων και τέλος την ενδοθηλιακή 
λειτουργία. 
Η βελτίωση της ευαισθησίας της αντίστασης στην ινσουλίνη είναι πιθανό να συµβάλει 
θετικά στην πρόληψη και στη θεραπεία του συνδρόµου, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω 
µελέτη.(10)  
 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 
Άγνωστη παραµένει ακόµη η αιτιολογία του συνδρόµου της υπέρτασης κυήσεως, αλλά 
η εµφάνιση του είναι συνδεδεµένη µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της εγκύου, την 
έλλειψη προγεννητικής φροντίδας και την ανεπαρκή διατροφή σχετικά µε τη διατροφή 
όπως η πρωτεϊνική ανεπάρκεια αποτελεί πιθανή αιτία για την υπέρταση κύησης αν και 
αµφισβητείται η βελτίωση της πίεσης µε αύξηση των πρωτεϊνών στην δίαιτα.(10) 
Σε µια µελέτη παρατηρήθηκε ότι έγκυες που παρουσιάζουν έλλειψη ασβεστίου είχαν 
περισσότερες πιθανότητες εµφάνισης του συνδρόµου υπέρτασης( Cochrane Review). Η 
χορήγηση συµπληρωµάτων ασβεστίου είναι πιθανόν να ελάττωση την αρτηριακή 
υπέρταση αν και ακόµα ερευνάται η ιδανική δόση της ποσότητας ασβεστίου ( Justus 
Hofmeyr.E.London Hospital Complex in South Africa) 
Η χρήση διουρητικών και ο περιορισµός του Na αποτέλεσαν τις πιο σηµαντικές 
προσπάθειες για τη θεραπεία του συνδρόµου της υπέρτασης κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης.(38) 
Παρατηρήθηκε όµως ότι η χρήση διουρητικών όχι µόνο δε βοηθά στην εξάλειψη ή τη 
βελτίωση του προβλήµατος αλλά ορισµένες φορές µπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνη 
λόγω της ικανότητας τους να περιορίζουν τον ενδοαγγειακό όγκο.(ΠΑΠ) 
Ενώ σε Αµερικάνικη µελέτη ανακαλύφθηκε ότι γυναίκες που ανέπτυξαν προεκλαµψία 
είχαν χαµηλή συγκέντρωση βιταµ.D από τις γυναίκες που δεν ανέπτυξαν.(39) 
Άλλες διαιτητικές τροποποιήσεις περιλαµβάνουν περιορισµό του νατρίου, κατανάλωση 
βιτ C και E, συµπληρώµατα µαγνησίου, ψευδαργύρου και κατανάλωση λιπαρών 
ψαριών που δεν έχουν αποδειχθεί πλήρως αποτελεσµατικές. 
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ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τι είναι αλκοόλ; 
 
Ο όρος αλκοόλ προέρχεται από την αραβική λέξη "al kohl" Το αλκοόλ που βρίσκεται 
στα αλκοολούχα ποτά ονοµάζεται αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη και έχει το χηµικό 
τύπο C2 H5 OH.  
Ο άνθρακας, το υδρογόνο και το οξυγόνο αποτελούν τα µόνα στοιχεία της αιθυλικής 
αλκοόλης. Αυτή είναι το µόνο είδος αλκοόλης που είναι ασφαλές για ανθρώπινη 
κατανάλωση, ταξινοµείται φαρµακολογικά , ως γενικό καταστατικό και µπορεί να 
προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Είναι ένα διάφανές, 
άχρωµο υγρό που παράγεται µέσω της αναερόβιας ζύµωσης των σακχάρων που 
προέρχονται από φρούτα, λαχανικά και σιτηρά.(42) 
 Περιλαµβάνει τα µόρια γλυκόζης (C2H12O6) που χωρίζονται για να παράγουν την 
αιθανόλη ( C2H5OH ), το διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ) και την ενέργεια . Αν και έχει 
χαρακτηρισθεί ως τοξική ουσία, το οινόπνευµα αποτελεί συστατικό πολλών 
οινοπνευµατωδών ποτών ολόκληρο τον κόσµο. 
Το ποσό του οινοπνεύµατος που περιλαµβάνεται στα διάφορα οινοπνευµατώδη ποτά 
ποικίλλει αρκετά και αναφέρεται ως ‘δύναµη του ποτού’, το οποίο εκφράζεται ως 
ποσοστό του οινοπνεύµατος από τον όγκο ( ABV alcohol by volume ). 
 
 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 
 
  Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ µπορεί να διαφέρει σε διάφορους τύπους ποτών αλλά σε 
γενικές γραµµές η µπύρα περιέχει 4 – 5% οινόπνευµα, το κρασί 12 – 14% οινόπνευµα 
και τα τυπικά σκληρά ποτά ( ουίσκι, βότκα, ρούµι, τζιν ) περίπου 40 – 45% 
οινόπνευµα. Για παράδειγµα, οι παρακάτω ποσότητες µπύρας, κρασιού και σκληρών 
ποτών περιέχουν περίπου ίσες ποσότητες οινοπνεύµατος και χαρακτηρίζονται ως ένα 
ποτό : 360 ml µπύρας – 120 ml κρασί – 38 ml σκληρό ποτό. 
  Το οινόπνευµα περιέχει περίπου 7 θερµίδες ανά γραµµάριο , σχεδόν διπλάσιες από 
µια ίση ποσότητα υδατανθράκων ή πρωτεϊνών γι αυτό το αλκοόλ θεωρείται το δεύτερο 
πιο πλούσιο σε θερµίδες συστατικό, µετά το λίπος. Η µπύρα και το κρασί περιέχουν 
επίσης ορισµένους υδατάνθρακες, µια πηγή επιπρόσθετων θερµίδων. Τα ποτά 
ποικίλουν ως προς την περιεκτικότητά τους σε υδατάνθρακες. Τα αποσταγµένα ποτά 
(ουίσκι, τζιν, βότκα, µπράντι κ.λ.π.) έχουν υψηλή συγκέντρωση αλκοόλης και καθόλου 
υδατάνθρακες.  
Οι θερµίδες που βρίσκονται στα οινοπνευµατώδη ποτά είναι ‘κενές θερµίδες’ δηλαδή 
δεν περιέχουν σηµαντικές ποσότητες πρωτεϊνών, βιταµινών και ανόργανων 
συστατικών. Το οινόπνευµα µπορεί να έχει κάποια αξία ως κοινωνικό ποτό αλλά η αξία 
του ως πηγή θρεπτικών συστατικών είναι πρακτικά µηδενική. 
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Οι οδηγίες για το λογικό σύνολο κατανάλωσης είναι : 
Για τους άνδρες  3-4 µονάδες (24-32γραµ.) ηµερησίως ή λιγότερο 
Για τις γυναίκες 2-3 µονάδες (16-24γραµ.) ηµερησίως ή λιγότερο 
Για τη εγκυµοσύνη : οι συστάσεις για την κατανάλωση αλκοόλ κατά την περίοδο της 
εγκυµοσύνης αναφέρονται σε λιγότερο από 1-2 µονάδες ανά εβδοµάδα.  
 
 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ 
 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ 
 
 Η κύρια απορρόφηση του οινοπνεύµατος γίνεται στο έντερο. Σχεδόν το 20% του 
προσληφθέντος οινοπνεύµατος µπορεί να απορροφηθεί από το στοµάχι ενώ το 
υπόλοιπο περνά για απορρόφηση στο έντερο. 
Η απορρόφηση είναι ταχύτατη, ιδιαίτερα εάν η πεπτική οδός είναι αδειανή ενώ 
εάν το αλκοόλ καταναλωθεί µαζί µε το φαγητό, η απορρόφηση του από το σώµα  
γίνεται µε πιο αργό ρυθµό. Όσο αυξάνονται τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίµα µας, τόσο 
µεγαλύτερο κίνδυνο έχουµε να προβούµε σε κατάσταση µέθης όπου υπάρχει απώλεια 
συντονισµού και λειτουργίας των αισθήσεων µας και της κρίσης µας. 
Το οινόπνευµα εισέρχεται στο αίµα και διανέµεται στους διάφορους ιστούς αραιωµένο 
στα υγρά του σώµατος. 
Μια µικρή ποσότητα του οινοπνεύµατος 3-10% απεκκρίνεται µέσω της αναπνοής, των 
ούρων ή του ιδρώτα αλλά µεγαλύτερο ποσοστό µεταβολίζεται στο συκώτι.(42) 
Τα συµπτώµατα τοξικότητας από το αλκοόλ εµφανίζονται όταν τα επίπεδα του αλκοόλ 
στο αίµα µας ξεπεράσουν 100 ml ανά 100 ml αίµατος ( δηλαδή περίπου στα 6 
ισοδύναµα αλκοόλ ). 
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ 
 
 Παρότι το οινόπνευµα παράγεται από την ζύµωση των υδατανθράκων, στον 
ανθρώπινο οργανισµό µεταβολίζεται ως λίπος. 
 Ο βαθµός που µεταβολίζουµε το αλκοόλ εξαρτάται από την ηλικία, το γένος, το 
σωµατικό βάρος και το µέγεθος του ήπατος.(43) 
Το συκώτι ενός µέσου ενήλικου άνδρα µεταβολίζει περίπου 8-10 γραµ.οινοπνεύµατος 
ανά ώρα ή κάτι λιγότερο από την ποσότητα οινοπνεύµατος σε ένα ποτό 
Το συκώτι βοηθά στη µετατροπή των µεταβολικών υποπροϊόντων του οινοπνεύµατος 
σε λιπαρά οξέα τα οποία µπορεί είτε να αποθηκευτούν στο συκώτι είτε να µεταφερθούν 
στην κυκλοφορία του αίµατος. Κάποια αλλά προϊόντα που παράγονται από τον 
µεταβολισµό της αιθανόλης όπως το γαλακτικό οξύ, το οξικό οξύ και η ακεταλδευδη 
µπορούν επίσης να µεταφερθούν στο αίµα. Τα προϊόντα αυτά µπορούν τελικά να 
αξιοποιηθούν για ενέργεια και να µετατραπούν σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. 
(42,43) 
Τα ιόντα υδρογόνου αποµακρύνονται από την αιθανόλη καθώς αυτή µετατρέπεται σε 
ακεταλδεύδη, η οποία µπορεί να απελευθερωθεί στο αίµα για µεταφορά σε άλλους 
ιστούς. Η περίσσεια ιόντων υδρογόνου µπορεί να συνδυαστεί µε λιπαρά οξέα προς 
αποτέλεσµα την παραγωγή τριακυλογλυκερολών ή µε πυροσταφυλικό οξύ προς 
παραγωγή γαλακτικού οξέος. Η υπερβολική συσσώρευση τριακυλογλυκερολών µπορεί 
να οδηγήσει στην ανάπτυξη λιπώδους ήπατος µε αποτέλεσµα πιθανή κίρρωση του 
ήπατος. 
 

 
Ethanol is metabolized by alcohol dehydrogenase (ADH) and aldehyde dehydrogenase (ALDH)  

 
(Το µεταβολικό µονοπάτι του αλκοόλ:. ADH, alcohol dehydrogenase; ALDH, aldehyde dehydrogenase. 
(Hypothesis: Fast ADH metabolizing genes and slow ALDH metabolizing genes will lead to a peak in acetaldehyde 
exposure and increased risk of alcohol-related cancers.)                                                                                               
 
Επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία του ανθρώπου 
 
Το οινόπνευµα αποτελεί κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) και 
σε µεγάλες δόσεις είναι αναισθητικό. Επιδρά σχεδόν σε όλα τα συστήµατα µε ειδική 
δράση στη λειτουργία της κυτταρικής µεµβράνης, την αναπνοή και το µεταβολισµό 
των κυττάρων (ιδιαίτερα των κυττάρων του ΚΝΣ). Σε µικρές δόσεις επιδρά διεγερτικά, 
κυρίως στη συµπεριφορά. 
Η ταχύτητα απορρόφησης του αλκοόλ διαφέρει ανάλογα µε το ποτό και την κατάσταση 
του στοµάχου. Η πληρότητα του στοµάχου, το είδος τροφής, η συχνότητα, ο ρυθµός 
λήψης και φυσικά η περιεκτικότητα του ποτού σε οινόπνευµα, αποτελούν τους 
βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την στάθµη του οινοπνεύµατος στο αίµα. Έτσι, 
όταν ένα άτοµο είναι νηστικό ένα ποτό απορροφάτε σε µια ώρα περίπου, ενώ αν δεν 
είναι νηστικό χρειάζεται περίπου τρεις ώρες. Το οινόπνευµα, όταν πίνετε µε αεριούχα 
ποτά, συνήθως απορροφάτε πιο γρήγορα. 
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Ασθένειες στις οποίες το οινόπνευµα έχει άµεσες επιπτώσεις:  
 
α) Καρκίνοι: Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) συγκαταλέγει το οινόπνευµα 
στις καρκινογόνες ουσίες.(65)Οι περισσότερες έρευνες έχουν διαπιστώσει µικρή θετική 
συσχέτιση ανάµεσα στην κατανάλωση οινοπνεύµατος και την πρόκληση ορισµένων 
νεοπλασµάτων κυρίως καρκίνου του στόµατος, του φάρυγγα, του λάρυγγα, του 
οισοφάγου και του ήπατος και λιγότερο του παγκρέατος), χωρίς όµως να έχει 
αποσαφηνιστεί ο µηχανισµός της καρκινογένεσης. (66) 
Η γενική σχέση κινδύνου µεταξύ του οινοπνεύµατος και των καρκίνων µπορεί να 
χαρακτηριστεί από µια σχεδόν γραµµική σχέση δόσης-αντίδρασης µεταξύ του όγκου 
της κατανάλωσης και του σχετικού κινδύνου έκβασης. Στις γυναίκες, ο καρκίνος του 
µαστού έχει συνδεθεί µε τη µέτρια καθώς επίσης και βαριά κατανάλωση του 
οινοπνεύµατος.Οι κίνδυνοι αυξάνονται εάν η κατανάλωση οινοπνεύµατος συνδέεται µε 
το κάπνισµα τσιγάρων.(57,58) 
 β) Καρδιαγγειακές παθήσεις: Οι έρευνες δείχνουν ότι η χρήση του οινοπνεύµατος 
είναι και ένας κίνδυνος και ένας προστατευτικός παράγοντας για τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις. Οι περισσότερες µελέτες αναφέρουν ότι η χαµηλού επιπέδου κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών ποτών προσφέρει κάποια προστασία ενάντια στις στεφανιαίες 
καρδιακές παθήσεις, αλλά τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης έχουν τα µακροπρόθεσµα 
δυσµενή αποτελέσµατα όπως την ισχαιµική νόσο του µυοκαρδίου, την υπέρταση, τη 
µυοκαρδιοπάθεια, τον αιφνίδιο θάνατο και το ανεύρυσµα της κοιλιακής 
αορτής.(49,50,51) 
  γ) Ύστερα από µακροχρόνια συστηµατική κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών  
προκαλείται αλκοολική κίρρωση του ήπατος. Η δράση του οινοπνεύµατος στο ήπαρ 
οδηγεί στην ανάπτυξη όχι µόνο καρκίνου του ήπατος αλλά και άλλων παθολογικών 
καταστάσεων, όπως είναι το λιπώδες ήπαρ, η αλκοολική ηπατίτιδα. Από το σύνολο των 
θανάτων που προκαλούν οι παθήσεις του ήπατος, το 80% οφείλεται στην κατάχρηση 
οινοπνευµατωδών ποτών.(63) 
Η αρχική βλάβη που δηµιουργείται στο ήπαρ από την κατανάλωση οινοπνεύµατος 
είναι η αυξηµένη συγκέντρωση λίπους στο ήπαρ. Η συγκέντρωση αυτή κυµαίνεται από 
µικρές εναποθέσεις λίπους σε ορισµένα ηπατοκύτταρα µέχρι τη µαζική λιπώδη 
εκφύλιση του ήπατος. Αν διακοπεί η κατανάλωση οινοπνεύµατος, το λιπώδες ήπαρ 
µπορεί να επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση. Το 10-30% περίπου των 
ασθενών µε λιπώδες ήπαρ θα εµφανίσουν κάποια στιγµή κίρρωση του ήπατος.(64) 
δ) Η επίδραση του αλκοόλ στο βλεννογόνο του στοµάχου προκαλεί διαταραχές όλων 
των λειτουργιών του και εµφάνιση χρόνιας αλκοολικής γαστρίτιδας ,καθώς επίσης  
µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη ελκών ή να επιδεινώσει τα συµπτώµατα των 
υπαρχόντων ελκών. 
ε) ∆ιανοητικές ασθένειες: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιπτώσεις της αυξηµένης 
κατανάλωσης οινοπνεύµατος στον άνθρωπο είναι οι διαταραχές που προκαλούνται 
άµεσα στη συµπεριφορά του και µακροπρόθεσµα στην ψυχική του υγεία. Άτοµα που 
ξεπερνούν τα 10 ποτά την ηµέρα εµφανίζουν συχνά κατάθλιψη, καθώς και 
καταστροφική ή αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. Επίσης, αυξάνεται η επίπτωση των 
σεξουαλικών προβληµάτων, των διαταραχών της προσωπικότητας, της αµνησίας, της 
νοητικής έκπτωσης, των παραισθήσεων. 
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 Η εισαγωγή οινοπνεύµατος έχει συνδεθεί µε την προσθήκη βάρους και µια αύξηση 
στο  δείκτη µάζας σώµατος (BMI) (µε εξαίρεση τους χρόνιους αλκοολικούς ) λόγω ότι 
το οινόπνευµα περιέχει περίπου 7 θερµίδες ανά γραµµάριο που απορροφούνται πλήρως 
από τον ανθρώπινο οργανισµό. 
 Η χρόνια υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύµατος µπορεί να έχει επιπτώσεις στη 
θρεπτική κατάσταση ενός ατόµου, επειδή µπορεί να µειώνει την εισαγωγή τροφίµων ή 
µπορεί να παρεµποδίσει την πέψη, την απορρόφηση, το µεταβολισµό και τη 
χρησιµοποίηση µερικών θρεπτικών ουσιών. 
Εντούτοις, όταν η κατανάλωση είναι µέτρια το οινόπνευµα είναι απίθανο να 
παρεµποδίσει το µεταβολισµό των θρεπτικών ουσιών ή να συνδεθεί µε την 
εξασθενισµένη λειτουργία ή τη µείωση απορρόφησης βιταµινών σε µια έκταση που 
µπορεί να βλάψει την υγεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι δίαιτες είναι επαρκείς. Τα 
οινοπνευµατώδη ποτά περιέχουν  οινόπνευµα, υδατάνθρακες και µόνο µικρά ποσά 
µερικών βιταµινών και ιχνοστοιχείων.(66) 
Ο αλκοολισµός επιδρά σε όλες τις µορφές της ατοµικής και κοινωνικής ζωής. Όχι µόνο 
η συστηµατική αλλά και η ευκαιριακή χρήση οινοπνευµατωδών ποτών βλάπτει την 
υγεία του πότη, οδηγεί συχνά στη διάλυση της οικογένειας και επιδρά ολέθρια στη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών.(48) 
Η διάδοση του αλκοολισµού επιδρά αρνητικά στην κοινωνία και συντελεί στην 
εµφάνιση τροχαίων ατυχηµάτων, στην ανάπτυξη της βίας και της εγκληµατικότητας.          
Η στενή σχέση ανάµεσα στον αλκοολισµό και την εγκληµατικότητα οφείλεται τόσο σε 
µια ορισµένη οµοιότητα των κοινωνικών και ψυχολογικών αιτιών των φαινοµένων, 
όσο και στη διαµόρφωση, υπό την επίδραση του αλκοόλ, βίαιου και ιδιοτελούς τύπου 
προσωπικότητας. (48) 
 
Επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης  
 
Η κατανάλωση του οινοπνεύµατος κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να 
προκαλέσει  φυσικές και διανοητικές ατέλειες γέννησης. Στην πραγµατικότητα, κανένα 
επίπεδο χρήσης οινοπνεύµατος κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης δεν έχει αποδειχθεί 
ασφαλές γι’αυτό θα ήταν ωφέλιµο για τις έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν να 
καταναλώνουν οποιαδήποτε ποσότητα οινοπνεύµατος, συµπεριλαµβανοµένου  µπύρα, 
κρασί και οποιοδήποτε σκληρό ποτό.(46,47,54) 
Όταν µια έγκυος γυναίκα πίνει, το οινόπνευµα περνά γρήγορα µέσω του πλακούντα 
στο έµβρυό της. Στο ανώριµο σώµα του αγέννητου µωρού, το οινόπνευµα 
µεταβολίζεται  πιο αργά απ'ό,τι στο σώµα ενός ενηλίκου ανθρώπου. Κατά συνέπεια, το 
επίπεδο οινοπνεύµατος του αίµατος του µωρού µπορεί να είναι ακόµα πιο υψηλό και 
µπορεί να παραµείνει ανυψωµένο περισσότερο από το επίπεδο στο αίµα της µητέρας. 
Αυτό µερικές φορές µπορεί να επηρεάσει την υγειά του βρέφους στην µετέπειτα 
ενήλικη ζωή του. 
 Η κατανάλωση του οινοπνεύµατος κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να 
προκαλέσει διάφορες ατέλειες γέννησης, που κυµαίνονται από ήπιες ως περίπλοκες. 
Αυτές οι ατέλειες περιλαµβάνουν τη διανοητική καθυστέρηση, συναισθηµατικά και 
συµπεριφοριστικά προβλήµατα και ανωµαλίες στη λειτουργία και το σχηµατισµό της 
καρδιάς, του προσώπου και άλλων οργάνων.(52,53,62)  
Ο όρος "εµβρυϊκή αναταραχή φάσµατος οινοπνεύµατος"( fetal alcohol spectrum 
disorder) χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα πολλά προβλήµατα που συνδέονται µε 
την έκθεση στο οινόπνευµα πριν από τη γέννηση.(56) Το πιο σηµαντικό από αυτά  
είναι το εµβρυϊκό σύνδροµο οινοπνεύµατος (fetal alcohol syndrome FAS ), ένας 
συνδυασµός φυσικών και διανοητικών ατελειών γέννησης.(44,55)  
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Η κατανάλωση οινοπνεύµατος κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αυξάνει επίσης τον 
κίνδυνο της αποβολής, του χαµηλού βάρους γέννησης και θνησιµότητας .  
Μια βρετανική µελέτη του 2002 διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που είχαν καταναλώσει 
πέντε ή περισσότερα ποτά εβδοµαδιαίως ήταν τρεις φορές πιθανότερο να έχουν ένα 
θνησιγενές µωρό από τις γυναίκες που είχαν καταναλώσει λιγότερο από ένα ποτό 
εβδοµαδιαίως.(56) 
  Όταν το αλκοόλ κυκλοφορεί στη ροή του αίµατος ενός βρέφους παρεµβαίνει στην 
εξέλιξη του σε πολλά σηµεία. Το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ από τη µητέρα 
µπορεί να µειώσει το ποσοστό µεταφοράς τροφών και οξυγόνου, ουσίες που 
µεταφέρονται στο βρέφος µέσω του πλακούντα, όπως και να αυξήσει τα επίπεδα των 
καταστρεπτικών ελευθέρων ριζών του οξυγόνου.  
Επιφέρει διαταραχές στη ρύθµιση της ανάπτυξης των κυττάρων προκαλώντας πρώιµο 
θάνατο, αποτρέποντας την γέννηση νέων κυττάρων και τροποποιώντας τη δοµή και την 
τοποθέτηση των ήδη υπαρχόντων. 
Όσον αφορά στα εγκεφαλικά κύτταρα µπορεί να αποτρέψει τη δηµιουργία συνάψεων 
αλλά και του προστατευτικού  καλύµµατος της µυελίνης, όπως επίσης να παρέµβει στη 
δράση των νευροδιαβιβαστών.  
 
 Εµβρυϊκό σύνδροµο οινοπνεύµατος (FAS)   
 
   Το εµβρυϊκό σύνδροµο οινοπνεύµατος (FAS) είναι µια από τις πιο κοινές και 
γνωστές αιτίες της διανοητικής καθυστέρησης, και η µόνη αιτία που είναι εξ 
ολοκλήρου αποτρέψιµη.(55,62)  
Το εµβρυϊκό σύνδροµο οινοπνεύµατος περιγράφει τα διάφορα γεννετικά προβλήµατα 
που συνδέονται µε την κατανάλωση οινοπνεύµατος κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
και αποτελείται από τον εµβρυϊκό περιορισµό της σωµατικής αύξησης, την εξασθένιση 
κεντρικών νευρικών συστηµάτων και τις παραµορφώσεις του προσώπου. Η διάγνωση 
απαιτεί την παρουσία και των τριών ατελειών.(67) 
Έχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων των 
µικρών µατιών, λεπτό άνω χείλος και ένα οµαλό δέρµα αντί του κανονικού αυλακιού 
µεταξύ της µύτης και του ανώτερου χειλιού. Τα όργανά τους, ειδικά η καρδιά, µπορούν 
να µην διαµορφωθούν κατάλληλα. Πολλά µωρά µε FAS έχουν επίσης µικρό εγκέφαλο, 
που µπορεί να είναι ανώµαλα διαµορφωµένος και έχουν  κάποιο βαθµό διανοητικής 
ανικανότητας.(67) Πολλοί έχουν  φτωχό συντονισµό, σύντοµη έκταση προσοχής , 
συναισθηµατικά και συµπεριφοριστικά προβλήµατα. Τα αποτελέσµατα FAS διαρκούν 
καθ’όλη τη  διάρκεια ζωής. Ακόµα κι αν όχι διανοητικά καθυστερηµένοι, οι έφηβοι και 
οι ενήλικοι µε FAS έχουν ποικίλους βαθµούς ψυχολογικών και συµπεριφοριστικών 
προβληµάτων και είναι συχνά δύσκολο να κρατήσουν µια εργασία και να ζήσουν 
ανεξάρτητα .(44,45,59,66) Σε µια µελέτη, το 30-33% των γυναικών που κατανάλωσαν  
2γρ.οινοπνεύµατος /kg.σωµατικού βάρους ανά ηµέρα, προκάλεσαν  εµβρυϊκό 
σύνδροµο οινοπνεύµατος στα βρέφη τους.(67) 
Οι αρνητικές επιδράσεις της προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ συνεχίζουν να 
υφίστανται και στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης και οδηγούν σε περιορισµένες 
ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχόλησης και ικανότητας ανεξάρτητης διαβίωσης, 
σύµφωνα µε γερµανική µελέτη που δηµοσιεύεται στο επιστηµονικό έντυπο Journal of 
Pediatrics.  
Το εµβρυϊκό αλκοολικό σύνδροµο υπολογίζεται ότι επηρεάζει περίπου 1 στα 1.000 
βρέφη που γεννιούνται, ενώ η εµβρυϊκή επίδραση του αλκοόλ τρεις µε πέντε 
γεννήσεις στις 1.000.  
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Ερευνητική οµάδα του Νοσοκοµείου του Γερµανικού Ερυθρού Σταυρού µε 
επικεφαλής τον ∆ρ Χανς-Λουντβιγκ Σποχρ εξέτασε τον συνδυασµό του εµβρυϊκού 
αλκοολικού συνδρόµου και της εµβρυϊκής επίδρασης του αλκοόλ συνδυαστικά κάτω 
από τον όρο «διαταραχή του φάσµατος του εµβρυϊκού αλκοολισµού». Μελέτησε 
επίσης τις µακροχρόνιες συνέπειες της προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ. 
Οι επιστήµονες έθεσαν υπό παρακολούθηση 37 άτοµα που είχαν διαγνωστεί µε 
σύνδροµο εµβρυϊκού αλκοολισµού ή εµβρυϊκή αλκοολική επίδραση στη βρεφική 
ηλικία ή την παιδική.  
Κατά τη διάρκεια 20 ετών, διαπίστωσαν ότι οι χαρακτηριστικές εκβάσεις του 
εµβρυϊκού αλκοολικού συνδρόµου και της εµβρυϊκής αλκοολικής επίδρασης στα 
χαρακτηριστικά του προσώπου ελαττώθηκαν µε την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η 
µικροκεφαλία, η πτωχή ανάπτυξη της αυλάκωσης στο άνω χείλος και το λεπτό άνω 
χείλος, επίσης χαρακτηριστικά της προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ, 
εξακολουθούσαν να υφίστανται.  
        Το χαµηλό ανάστηµα και το χαµηλό σωµατικό βάρος επίσης παρέµεναν ένα 
ουσιώδες ζήτηµα για τους άνδρες, ενώ αυξηµένο ενήλικο βάρος παρατηρούνται στις 
γυναίκες. Άλλες µείζονες επιπτώσεις ήταν η εµµένουσα διανοητική ικανότητα, ο 
περιορισµός των ευκαιριών επαγγελµατικής απασχόλησης και η µειωµένη πιθανότητα 
ανεξάρτητης διαβίωσης. 
 

 
 
 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 
 
 
  Μια από τις κυριότερες αιτίες έλλειψης σηµαντικών βιταµινών στον οργανισµό µας 
είναι το αλκοόλ όπου έχει σαν  αποτέλεσµα άτοµα που λαµβάνουν συχνά αλκοόλ, να 
έχουν αυξηµένες ανάγκες σε βιταµίνες. Η κατανάλωση οινοπνεύµατος µπορεί να 
ερεθίσει το  γαστροεντερικό σωλήνα, που οδηγεί στη µειωµένη απορρόφηση των 
βιταµινών και ιχνοστοιχείων (67). 
Το οινόπνευµα εµποδίζει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταµινών D και E που 
απορροφώνται κανονικά µαζί µε τα διαιτητικά λίπη. Η βιταµίνη C και οι βιταµίνες Β, 
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καθώς επίσης η θειαµίνη και το φολλικό οξύ είναι επίσης ανεπαρκείς σε µερικούς 
αλκοολικούς. Το οινόπνευµα εξασθενίζει την απορρόφηση θειαµίνης και ενισχύει την 
έκκριση της από τα ούρα. Κατ' εκτίµηση τέσσερις από τους πέντε αλκοολικούς 
εµφανίζουν ανεπάρκεια θειαµίνης.(66) 
  Σε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, κάποια στοιχεία έδειξαν ότι οι βιταµίνες του 
συµπλέγµατος Β µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε την εισαγωγή οινοπνεύµατος κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και να έχουν επιπτώσεις στο µητρικό και εµβρυϊκό 
µεταβολισµό και τις εκβάσεις της εγκυµοσύνης. Η κινητοποίηση της βιταµίνης Α από 
το συκώτι µπορεί να αυξηθεί µε την υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύµατος  και να 
οδηγήσει σε τοξικότητα βιταµίνης Α, όπου µπορεί να προκαλέσει γενετικά 
προβλήµατα. ∆ηλαδή, η χρόνια, υπερβολική εισαγωγή οινοπνεύµατος εµφανίζεται να 
αφορά την τοξικότητα της βιταµίνης Α, όχι στην ανεπάρκειά της.(67) 
Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και τις ανεπάρκειες ιχνοστοιχείων, γίνεται 
αναφορά για το ασβέστιο, µαγνήσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. 
Αν και υπάρχουν στοιχεία για τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ του οινοπνεύµατος και των 
ιχνοστοιχείων και τις δυσµενείς εκβάσεις της εγκυµοσύνης, τα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν είναι ανεπαρκή λόγω της περιορισµένης έρευνας σε αυτόν τον τοµέα και 
κρίνονται απαραίτητες µελλοντικές µελέτες. (67) 
 
 Συστάσεις κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης 
 
 
   Κανένα επίπεδο κατανάλωσης του οινοπνεύµατος δεν έχει αποδειχθεί ασφαλές κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.(46,47)  
Το εµβρυϊκό σύνδροµο οινοπνεύµατος εµφανίζεται συνήθως στα νεογέννητα  των 
γυναικών που είναι αλκοολικοί ή κάνουν χρόνια χρήση οινοπνεύµατος. Επίσης, κάποια 
προβλήµατα  µπορούν να εµφανιστούν στα µωρά των γυναικών που καταναλώνουν 
µέτριες ποσότητες αλκοόλ  κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Οι ερευνητές ρίχνουν 
µια πιο στενή µατιά στα αποτελέσµατα της µέτριας και ελαφριάς κατανάλωσης κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης.  
Μια µελέτη του 2002 διαπίστωσε ότι τα 14 χρονών παιδιά  των οποίων οι µητέρες 
κατανάλωσαν αλκοόλ σε ελάχιστο βαθµό όπως ένα ποτό εβδοµαδιαίως ήταν σηµαντικά 
κοντύτερα, πιο αδύνατα και είχαν µια µικρότερη  περιφέρεια κεφαλής (ένας πιθανός 
δείκτης του µεγέθους εγκεφάλου) από τα παιδιά των γυναικών που δεν κατανάλωσαν 
καθόλου αλκοόλ κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης.(60) 
 Μια άλλη µελέτη του 2001 διαπίστωσε ότι 6 και 7 χρονών παιδιά, των οποίων οι 
µητέρες  είχαν καταναλώσει µικρές ποσότητες αλκοόλ όπως ένα ποτό εβδοµαδιαίως 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ήταν πιθανότερο να έχουν προβλήµατα 
συµπεριφοράς, όπως επιθετικές και εγκληµατικές συµπεριφορές από τα παιδιά των 
οποίων οι µητέρες δεν κατανάλωσαν καθόλου αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης . Αυτοί οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά των οποίων οι µητέρες 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης κατανάλωσαν οποιοδήποτε οινόπνευµα, 
περισσότερες από τρεις φορές εβδοµαδιαίως ήταν πιθανό να καταδείξει εγκληµατικές 
συµπεριφορές.(61)  
Άλλοι ερευνητές εκθέτουν  προβλήµατα συµπεριφοράς και µάθησης στα παιδιά που 
εκτίθενται στη µέτρια κατανάλωση κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, 
συµπεριλαµβανοµένων των προβληµάτων προσοχής και µνήµης, την 
υπερδραστηριότητα, τις φτωχές κοινωνικές και δεξιότητες επικοινωνίας, τα ψυχιατρικά 
προβλήµατα (συµπεριλαµβανοµένων των αναταραχών διάθεσης) και τη χρήση 
οινοπνεύµατος και ναρκωτικών .(55) 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Το κάπνισµα είναι µια συνήθεια που πρωτοεµφανίστηκε στην Αµερική και 
εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσµο από Ευρωπαίους. Για να φθάσει ένας καπνιστής να 
καπνίζει ελεύθερα, πέρασε από εκκλησιαστικούς αφορισµούς, ακρωτηριασµούς των 
µελών του σώµατος και θανατικές εκτελέσεις, µέτρα τόσο αυστηρά, που ίσως να 
συνετέλεσαν στη σηµερινή µεγάλη εξάπλωση του καπνίσµατος.(68) 
Θεωρείται, παγκόσµια, ένας από τους κύριους αιτιολογικούς παράγοντες για την 
εµφάνιση διαφόρων νοσηµάτων. Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτηρίζει 
το κάπνισµα ως τη µεγαλύτερη επιδηµία του περασµένου αιώνα που θα έχει δυσµενείς 
επιδράσεις στην υγεία, όχι µόνο των ενεργητικών καπνιστών, αλλά και των 
παθητικών.(69) 
Το τσιγάρο έχει 3.700 ουσίες, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι τοξικές. Οι πιο 
γνωστές είναι η νικοτίνη, το µονοξείδιο του άνθρακα και η πίσσα. Η νικοτίνη είναι η 
ουσία εκείνη, που προκαλεί την εξάρτηση, τον εθισµό, σε κάθε καπνιστή. Ουσιαστικά, 
πρόκειται για ένα “δηλητήριο”, το οποίο επιδρά, άµεσα, στους πνεύµονες, περνά στην 
κυκλοφορία του αίµατος και, επειδή επενεργεί στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, 
προκαλεί εθισµό. Η νικοτίνη απορροφάται στους πνεύµονες και φθάνει στον εγκέφαλο 
µέσα από την κυκλοφορία του αίµατος σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.(70) 
Η νικοτίνη επηρεάζει διάφορες περιοχές του εγκεφάλου και προκαλεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το σώµα. Αυξάνονται οι καρδιακοί παλµοί, ανεβαίνει η πίεση, επιταχύνεται 
ο µεταβολισµός, συστέλλονται τα αιµοφόρα αγγεία και µειώνεται η κυκλοφορία του 
αίµατος στα άκρα (γι' αυτό οι καπνιστές έχουν συχνότερα από τους µη καπνιστές 
παγωµένα χέρια και πόδια). Οι επιδράσεις αυτές καταπονούν τον οργανισµό και είναι 
παρόµοιες µε αυτές που προκαλεί το άγχος.(71) 
 
 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
 
  Αν και το ποσοστό των καπνιστών στο γενικό πληθυσµό µειώνεται, ο ρυθµός όµως 
µείωσης µεταξύ των γυναικών της ηλικίας τεκνοποίησης είναι πιο αργός. 
Πρόσφατες έρευνες για την κατάχρηση φαρµάκων ,έδειξε ότι ανάµεσα σε γυναίκες της 
αναπαραγωγικής ηλικίας, σχεδόν το 1/3 καπνίζουν σε κανονική βάση. Σε έρευνες που 
έγιναν σε όλες τις χώρες τις ΗΠΑ, ο βαθµός χρήσης τσιγάρων από τις γυναίκες κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης, στις αστικές περιοχές έχει αναφερθεί ότι είναι µεταξύ 22% 
και 30%. 
 Παρατηρείται  ότι το µονοξείδιο του άνθρακα και η νικοτίνη από τον καπνό αυξάνουν 
τα επίπεδα carboxyhemoglobin ( αιµογλοβίνης που φέρνει το µονοξείδιο του άνθρακα 
αντί του οξυγόνου) στο αναπτυσσόµενο έµβρυο ( κατά 2 φορές στα επίπεδα αυτά της 
µητέρας) και µειώνουν την πλακούντια ροή αίµατος, µε αποτέλεσµα να  περιορίζουν το 
παρεχόµενο οξυγόνο στο έµβρυο. Το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
µειώνει το βάρος γέννησης κατά µέσο όρο 200γρ και µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο  
πρόωρης γέννησης και εµβρυϊκής θνησιµότητας.   
Οι αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσµατος δεν αφορούν µόνο την εµβρυϊκή ανάπτυξη  
αλλά και τη µετέπειτα αύξηση στη νηπιακή ηλικία.(72) 
Επιπλέον η παθητική έκθεση στον καπνό του τσιγάρου µπορεί επίσης να µειώσει την 
µετέπειτα αύξηση  των νηπίων. (73) 
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Το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης συνδέεται επίσης µε άλλες δυσµενείς 
µακροπρόθεσµες εκβάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διανοητικής καθυστέρησης, 
καθώς επίσης και τον εθισµό νικοτίνης στο έµβρυο.(74)Επίσης µπορεί να περιορίσει 
την εµβρυϊκή ανάπτυξη ακόµη και των γυναικών που εγκαταλείπουν το κάπνισµα το 
πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης τους , οι συµβουλές και η υποστήριξη σχετικές µε τη 
διακοπή καπνίσµατος πρέπει να στοχεύουν οι γυναίκες να εγκαταλείπουν το κάπνισµα 
πριν ή ακόµα και πολύ πριν από τη σύλληψη.(75,76) 
 
 
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ  
  
  Οι  βλαβερές  συνέπειες  του καπνίσµατος κατά την εγκυµοσύνη είναι ευρέως 
γνωστές σε σχέση µε τα παλαιότερα χρόνια. Εντούτοις διάφορες έρευνες δείχνουν ότι 
µόνο το 18%-25% των εγκύων διακόπτουν το κάπνισµα στην εγκυµοσύνη. 
Έτσι το ενδεχόµενο επιπλοκών κατά την εγκυµοσύνη είναι αυξηµένο:       

 ∆ιπλάσιος κίνδυνος χαµηλής πρόσφυσης του πλακούντα, ώστε αντί να 
λειτουργεί σαράντα εβδοµάδες, στην περίπτωση αυτή ζει µόνο τριάντα έξι ή το 
πολύ τριάντα οκτώ γεγονός που οδηγεί σε καισαρική τοµή. (77)      

 Eώς και 2,5 φορές µεγαλύτερος ο κίνδυνος πρώιµης αποκόλλησης του 
πλακούντα, γεγονός που οδηγεί σε πρόωρο τοκετό και αυξηµένη προγεννητική 
θνησιµότητα . 

 Yπάρχει επίσης υψηλότερος κίνδυνος πρώιµης ρήξης του αµνιακού σάκου και 
πρόκληση πρώιµου τοκετού.                                                                     

 Η νικοτίνη µπορεί να προκαλέσει σύσπαση των αγγείων του οµφάλιου λώρου 
και της µήτρας, µειώνοντας την παροχή του οξυγόνου στο έµβρυο. Επίσης 
µειώνει την ποσότητα του αίµατος στην αιµατική κυκλοφορία του εµβρύου.(78) 

 
   
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ:  
 
Το κάπνισµα στη διάρκεια της εγκυµοσύνης και κυρίως στο 2ο και 3ο τρίµηνο 
επιβαρύνει ιδιαίτερα την υγεία του εµβρύου, καθώς αυξάνει τους καρδιακούς παλµούς 
των εµβρύων κατά 10-20 φορές το λεπτό, σκληραίνει τις εξωτερικές µεµβράνες του 
πλακούντα και στενεύει τα αιµοφόρα αγγεία µε συνέπεια την ανεπαρκή µεταφορά 
θρεπτικών ουσιών στο έµβρυο. Οι γυναίκες που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης εκθέτουν το παιδί τους στον κίνδυνο να προσβληθεί από σοβαρές 
ασθένειες και να υποστεί µόνιµες βλάβες.  
Οι επιπτώσεις που µπορεί να προκύψουν από την κατανάλωση καπνού περιλαµβάνουν: 
 
Α). Το κάπνισµα διπλασιάζει τον κίνδυνο σε µια γυναίκα να έχει προβλήµατα µε τον 
πλακούντα της περιλαµβανοµένου: (79) 

 Previa πλακούντα (ένας low-lying πλακούντας που καλύπτει το µέρος ή όλο το 
άνοιγµα της µήτρας) 

 Placental απόσπαση (στην οποία ο πλακούντας ξεφλουδίζει , µερικώς ή σχεδόν 
ολόκληρος από το µητρικό τοίχος, πριν τον τοκετό) 

Και τα δύο µπορούν να οδηγήσουν σε βαριά αιµορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού 
ώστε να κινδυνέψουν µητέρα και έµβρυο, αν και µε καισαρική τοµή µειώνεται κατά 
πολύ ο κίνδυνος.  
Β. Επίσης αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρης ρήξης των µεµβρανών (PROM), όταν σπάζει ο 
σάκος που κρατά το µωρό µέσα στη µήτρα πριν από την ολοκλήρωση των 37 
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εβδοµάδων της εγκυµοσύνης (79,84). (Συνήθως, όταν σπάζει, ο τοκετός ακολουθεί 
µέσα σε µερικές ώρες.) Εάν η ρήξη εµφανίζεται πριν από 37 εβδοµάδες της 
εγκυµοσύνης, οδηγεί συχνά στη γέννηση ενός πρόωρου µωρού. (80) 
Γ. Μπορεί να προκύψουν προβλήµατα γονιµότητας σε µια καπνίστρια. Αν και µελέτες 
δείχνουν ότι τα αναπαραγωγικά προβλήµατα εξαλείφονται µετά τη διακοπή του 
καπνίσµατος.(79,84) 
∆. Σε µελέτη που έγινε το 2003 παρατηρήθηκε ότι τα µωρά καπνιζόντων µητέρων 
παρουσίαζαν συµπτώµατα που προκύπτουν και από κατανάλωση απαγορευµένων 
φαρµάκων. Εµφάνιζαν αδυναµία συγκέντρωσης, η διάσπαση της προσοχής, 
υπερκινητικότητα, ανεξέλεγκτα παρορµητική συµπεριφορά.(81)   
Ε. Επίσης τα µωρά των καπνιζόντων µητέρων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι 
3 φορές πιθανότερο να πεθάνουν από ξαφνικό σύνδροµο θανάτου νηπίων (SIDS) από 
τα µωρά των µη καπνιζόντων µητέρων.  
ΣΤ. Περιορίζει την ανάπτυξη του εµβρύου. Το 2004,στις Ηνωµένες Πολιτείες 11.9% 
των καπνιζόντων γυναικών είχαν χαµηλό βάρος γέννησης (λιγότερο από 5 λίβρες ½), 
έναντι του 7.2% των µη καπνιστών. Αυτό συµβαίνει, γιατί τα προϊόντα της καύσης του 
τσιγάρου παράγουν ορισµένες ουσίες στο αναπνευστικό σύστηµα, όπως το διοξείδιο 
του άνθρακα, το οποίο δεσµεύεται πιο εύκολα από την αιµοσφαιρίνη στο αίµα. Έτσι, 
αντί η αιµοσφαιρίνη να δεσµεύει µόρια οξυγόνου και να τα µεταφέρει στο έµβρυο για 
να αναπνέει, δεσµεύει διοξείδιο του άνθρακα, µε αποτέλεσµα να φτάνει λιγότερο 
οξυγόνο στο παιδί, το οποίο τελικά θα γεννηθεί µε µικρότερο βάρος από το κανονικό. 
(81) 
Ζ. Τα πρόωρα και χαµηλού-βάρους γέννησης µωρά αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο 
σοβαρών προβληµάτων υγείας κατά τη διάρκεια της νεογέννητης περιόδου, αυτά των 
χρόνιων ανικανοτήτων (όπως η εγκεφαλική παράλυση, η διανοητικά καθυστέρηση και 
τα µαθησιακά προβλήµατα), και ακόµη και του θανάτου. (83-5)  
 

 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 

 
  Το κάπνισµα  κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να επηρεάσει  τα επίπεδα 
µικροθρεπτικών συστατικών  της εγκύου και του εµβρύου, που οδηγεί σε δυσµενείς 
εκβάσεις για την κύηση. Το κάπνισµα µπορεί να µειώσει την όρεξη και το ποσό 
θρεπτικών ουσιών που καταναλώνονται από την έγκυο γυναίκα, οπότε αυξάνονται οι 
θρεπτικές απαιτήσεις.(67) 
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι συγκεντρώσεις βιταµίνης C πλάσµατος και λευκοκυττάρων 
είναι χαµηλότερες στους καπνιστές απ' ότι στους µη καπνιστές     (90, 91). Αυτή η 
διαφορά µπορεί να αποδοθεί σε χαµηλότερες εισαγωγές της βιταµίνης C από τους 
καπνιστές (92). Όµως σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, οι έγκυες που κάπνιζαν, µε 
εισαγωγές βιταµίνης C παρόµοιες µε εκείνες των εγκύων µη καπνιστών, είχαν 
χαµηλότερα επίπεδα βιταµίνης C στο πλάσµα, το αµνιακό υγρό και το µητρικό γάλα 
.(93) 
Έρευνες επίσης δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις  ß-καροτίνη, β-12, β-6 και του φολλικού 
οξέος εµφανίζονται χαµηλότερες στις εγκύους που καπνίζουν απ' ότι στις εγκύους µη 
καπνίστριες, αν και είναι ασαφές εάν οι χαµηλότερες συγκεντρώσεις  οφείλονται στις 
αυξηµένες απαιτήσεις τις εγκυµοσύνης, στις χαµηλότερες διατροφικές προσλήψεις ή 
άλλους παράγοντες.(67) 
Επίσης, το κάδµιο που περιέχεται στο τσιγάρο συσσωρεύει και δεσµεύει στον 
ψευδάργυρο στον πλακούντα, εποµένως χαµηλώνει το ποσό ψευδάργυρου που είναι 
διαθέσιµο στο έµβρυο. Ως εκ τούτου τα  επίπεδα ψευδάργυρου στον πλακούντα είναι 
υψηλότερα στις έγκυες που καπνίζουν. (94) 
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  ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Οι March of Dimes προτείνουν οι γυναίκες να σταµατήσουν το κάπνισµα πολύ πριν 
την εγκυµοσύνη, κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και µετά το πέρας της. Για κάποιες 
γυναίκες σίγουρα δεν είναι εύκολο να σταµατήσουν πολύ εύκολα το κάπνισµα. 
Ο παροχέας υγείας µπορεί να την παραπέµψει σε ένα πρόγραµµα διακοπής 
καπνίσµατος ( το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα) ή να προτείνει 
κάποιους τρόπους περιορισµού. Οι March of Dimes υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 5 
βήµατα διακοπής καπνίσµατος τα οποία αποκαλούν <<τα 5 Ά>>  όπου µε τα οποία έχει 
αποδειχθεί ότι βελτιώθηκε κατά 30% η συµπεριφορά των εγκύων γυναικών. (88) 
 
∆ιάφορες µελέτες αποδεικνύουν ότι οι παράγοντες που καθιστούν µια γυναίκα να 
επιτύχει τις προσπάθειες να εγκαταλείψει το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της κύησης 
περιλαµβάνουν: 

 Την προσπάθεια να εγκαταλείψει συνήθειες του παρελθόντος.  
 Έχοντας κάποιον συνεργάτη που δεν καπνίζει. 
 Την υποστήριξη από την οικογένεια η άλλους σηµαντικούς ανθρώπους της ζωής 
της. 

Καθώς και την κατανόηση των επιβλαβών αποτελεσµάτων του καπνίσµατος. 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ 
ΚΑΠΝΙΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 
    
Οι επιπτώσεις που προέρχονται από την ενεργητική ή παθητική κατανάλωση καπνού 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης σύµφωνα µε αυτά στοιχεία που διεξήχθησαν από 
διάφορες έρευνες δεν αφορούν µόνο την εµβρυϊκή ηλικία αλλά τη βρεφική, παιδική , 
εφηβική καθώς και όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
Τα προβλήµατα και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την ενεργό η παθητική 
καπνίστρια µητέρα συµπεριλαµβάνουν: 

 υπερκινητικά παιδιά (ADHD) 
 παιδιά µε µειωµένη ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης  
 προβλήµατα στη συµπεριφορά, τη µάθηση και τη γλώσσα 
 βλάβες στην ποιότητα των εγκεφαλικών κυττάρων 

 
Συµπερασµατικά, οι ερευνητές δήλωσαν ότι η σχολική απόδοση των παιδιών των 
καπνιστών ήταν φτωχότερη από αυτή των υπολοίπων, όταν µετριούνται από την άποψη 
της κακής απόδοσης τους στα θεωρητικά θέµατα. Ήταν επίσης κοντύτερα στο ύψος, 
σχεδόν 1 εκατοστόµετρο( λίγο λιγότερο από 1 ίντσα) και η απόδοση τους στο σχολείο 
ήταν φτωχότερη µεταξύ των ελέγχων για τις µητέρες που κάπνισαν 10 και 20 τσιγάρα 
την ηµέρα.  (10) 
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ΚΑΦΕΪΝΗ 
 
Τι είναι η καφεΐνη; 
 
Οι ειδικοί στην φαρµακολογία κατατάσσουν την καφεΐνη, στα ελαφρά διεγερτικά του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος ( Κ.Ν.Σ) και θεωρείται παγκοσµίως ως ένα από τα πιο 
διαδεδοµένα ροφήµατα, το οποίο αποτελεί συστατικό πολλών φαρµάκων.(95) Η  
καφεΐνη αποτελεί µέρος µιας οµάδας ενώσεων γνωστή ως µεθυλοξανθίνες                  
(τριµεθυλοξανθίνη), οι οποίες βρίσκονται σε περισσότερα από 60 είδη φυτών.  
Στην ίδια οµάδα µε την καφεΐνη ανήκουν η θεοφυλλίνη και η θεοβρωµίνη. Από τις 
τρεις αυτές ενώσεις οι οποίες παρουσιάζουν ορισµένες φαρµακολογικές ιδιότητες, η 
καφεΐνη, θεωρείται το πιο δραστικό διεγερτικό του Κ.Ν.Σ  και είναι αυτή για την οποία 
έχουν πραγµατοποιηθεί και οι περισσότερες µελέτες.(96,97) 
O καφές εµφανίστηκε στην Αφρική περίπου το 575 µ.Χ όπου οι κόκκοι του 
χρησιµοποιούνταν ως χρήµατα και στην συνέχεια καταναλωνόταν ως τρόφιµο. Τον 
καφέ ως ρόφηµα γνώρισαν πρώτοι οι Άραβες τον 11ο αιώνα. 
Εξερευνώντας τον Νέο Κόσµο, οι Ισπανοί ήρθαν σε επαφή µε το ρόφηµα σοκολάτας το 
1959 από τον αυτοκράτορα των Αζτέκων. 
Η καφεΐνη ανακαλύφθηκε από έναν Γερµανό φαρµακοποιό Friendrich Ferdinand 
Runge το 1819. 
Τέλος το 1880 πρωτοεµφανίστηκαν και τα µη αλκοολούχα ποτά µε καφεΐνη, στα οποία  
χρησίµευε ως αρωµατική ουσία, πρόσδιδε µια πικρή γεύση τροποποιώντας τις γεύσεις 
άλλων συστατικών ξινών ή  γλυκών. Αν και µετά από αναθεώρηση της έρευνας ( 
Drewnowski, 2001) ειπώθηκε ότι η καφεΐνη απλά συµβάλλει στην αισθητήρια έκκληση 
των µη αλκοολούχων ποτών. 

                                                                         
Η καφεΐνη στη βιοχηµική του δοµή είναι ένα άσπρο κρυστάλλινο αλκαλοειδές 
Που ενεργεί ως ψυχοενεργό τονωτικό φάρµακο καθώς και ήπιο διουρητικό, στους 
ανθρώπους και στα ζώα.(98,99) 
Eίναι ευρείας ψυχοενεργός ουσία, αλλά αντίθετα από τις άλλες ψυχοενεργές ουσίες 
είναι νόµιµη και ανεξέλεγκτη σχεδόν στη χρήση της, αν κρίνουµε ότι στη Βόρεια 
Αµερική το 90% των ενηλίκων την καταναλώνουν καθηµερινά. (100) 
Εκτός από τα καφεόδεντρα ( καφές), τα δέντρα τσαγιού ( τσάι) , και τα κακαόδεντρα ( 
σοκολάτα), αν παρατηρήσετε τις ετικέτες τροφίµων η καφεΐνη εµπεριέχεται σε µια 
ευρεία γκάµα προϊόντων διατροφής είτε φυσικά είτε τεχνητά όπως π.χ στα αναψυκτικά 
τύπου κόλα καθώς και σε ποτά. 
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ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕΪΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 
 
 
  Η καφεΐνη, εκτός από τα ροφήµατα στα οποία παρουσιάζεται σε µεγάλη ποσότητα, 
είναι κρυµµένη και σε ένα πλήθος ακόµη τροφίµων και ειδών. Η περιεκτικότητα σε 
καφεΐνη διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από το ένα είδος τσαγιού στο άλλο. Το πόσο 
δυνατό ή όχι θα είναι ένα τσάι ή ο καφές εξαρτάται από την ποικιλία, το µέγεθος των 
τεµαχίων του έτοιµου προϊόντος και από τον τρόπο και χρόνο παρασκευής. Ακόµη η 
περιεκτικότητα σε καφεΐνη είναι διαφορετική από αναψυκτικό σε αναψυκτικό, όµως το 
κάθε αναψυκτικό τύπου Coca-Cola, έχουν σταθερή και ελεγχόµενη περιεκτικότητα σε 
καφεΐνη. Κάτι ανάλογο παρουσιάζεται και στα διάφορα χάπια, δεν είναι λίγα αυτά τα 
οποία περιέχουν σηµαντικές ποσότητες καφεΐνης  γι αυτό πρέπει να αναφέρεται στο 
γιατρό σας ότι είστε έγκυες όταν ξεκινάτε µια θεραπεία. Η καφεΐνη αποτελεί συστατικό 
πολλών φαρµάκων όπως αναλγητικών, διουρητικών, διεγερτικών και πολλών ακόµη 
που ανακουφίζουν από τον πονοκέφαλο και τις ηµικρανίες. 
Μερικά από τα είδη αυτά και οι ποσότητες καφεΐνης που περιέχουν παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί:(10) 
 
   Είδος  Ποσότητα Περιεκτικότητα σε 

καφεΐνη (mg) 
Καφές  227 g/8oz      175 
Καφές ζυθοκοπτείου 142 g/5oz  105 - 115 
Εσπρέσσο  Mονός      100 
Καπουτσίνο  Μονός       100 
Στιγµιαίος καφές  170 g/6oz       57 
Ντεκαφεινέ  142 g/6oz        5 
Τσάι 170 g/6oz  20 – 110 
Παγωµένο τσάι 340 g/12oz       70 
Στιγµιαίο τσάι 198 g/7oz       30 
Coca – Cola 1340 g/12oz κουτάκι  30 – 56 
Coca – Cola διαίτης 1340 g/12oz κουτάκι  38 – 45 
7 – Up (Σπράιτ) 1340 g/12oz κουτάκι       0 
Σοκολάτα     57 g/2oz   10 – 50  
Κακάο  1142 g/5oz 1 φλ.       4 
Χάπια διαίτης            1  100 - 200  
Αναλγητικά ( Excedrin, 
Anacin) 

           1  30 και πάνω 

                                      (∆.Παπανδρέου, ∆ιατροφή στην εγκυµοσύνη & το θηλασµό, 2003) 
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ 
 
Η καφεΐνη είναι ένα µεταβολικό τονωτικό και χρησιµοποιείται και φαρµακευτικά για 
να µειώσει τη φυσιολογική κούραση και να αποκαταστήσει τη διανοητική 
επαγρύπνηση όταν εµφανίζεται ή ασυνήθιστη αδυναµία ή υπνηλία, διεγείροντας το 
Κ.Ν.Σ. 

               
 
Μεταβολίζεται στο συκώτι σε 3 αρχικούς µεταβολίτες:  
 

1. παραξανθίνη (84%) 2. θεοβροµίνη ( 12%) 3. θεοφυλλίνη (4%) 
από το ενζυµικό σύστηµα κυτοχρωµάτων P450. 
1. Η παραξανθίνη αυξάνει τη λιπόλυση , µε την αύξηση των επιπέδων τις γλυκερίνης 
και των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο πλάσµα του αίµατος 
2. η θεοβροµίνη διαστέλλει τα αγγεία του αίµατος και αυξάνει τον όγκο των ούρων, 
είναι το κύριο αλκαλοειδές στο κακάο και εποµένως στη σοκολάτα. 
3. η θεοφυλλίνη χαλαρώνει τους µύες των βρόγχων και βοηθάει στη θεραπεία του 
άσθµατος. 
Κάθε ένας από αυτούς τους µεταβολίτες , µεταβολίζεται περαιτέρω και εκκρίνεται 
έπειτα στα ούρα. (104) 
  Η καφεΐνη, διασχίζει εύκολα τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό όπως και το αλκοόλ, η 
νικοτίνη και τα αντικαταθλιπτικά χάπια, συµπεριφέρεται σαν ανταγωνιστής των 
υποδοχέων τις αδενοσίνης που βρίσκονται στον εγκέφαλο. Η αδενοσίνη είναι µια 
φυσική χηµική ουσία του σώµατος που ενεργεί ως αγγελιοφόρος στη ρύθµιση της 
δραστηριότητας του εγκεφάλου και στον έλεγχο των καταστάσεων διέγερσης και 
ύπνου (είναι ένα «σήµα κούρασης»). Η δοµή της καφεΐνης είναι παρόµοια µε αυτή τις 
αδενοσίνης µε αποτέλεσµα να δεσµεύει τους υποδοχείς τις αδενοσίνης χωρίς να τους 
ενεργοποιεί, µε αποτέλεσµα να ενεργεί ως ανταγωνιστικός ανασταλτικός παράγοντας.  
Η µειωµένη δραστηριότητα της αδενοσίνης οδηγεί στην αυξηµένη δραστηριότητα των 
νευροδιαβιβαστών της ντοπαµίνης. Η καφεΐνη µέσω ενός άλλου µηχανισµού αυξάνει 
και τα επίπεδα της επινεφρίνης/αδρεναλίνης, καθώς και τα επίπεδα τα σεροτονίνης 
προκαλώντας θετικές αλλαγές στη διάθεση. (102-6) 
Απορροφάτε εντελώς από το στοµάχι και το λεπτό έντερο σε 45 λεπτά µετά την 
κατάποση και όπου διανέµεται σε όλους τους ιστούς του σώµατος και αποβάλλεται από 
first – order kinetics. (107) 
Η ηµιζωή της καφεΐνης, ο χρόνος που απαιτείται για να αποβάλλει το σώµα το µισό του 
συνολικού ποσού της καφεΐνης που καταναλώνεται, ποικίλλει ανάλογα την ηλικία, την 
λειτουργία του ήπατος, την εγκυµοσύνη, την φαρµακευτική αγωγή, και το επίπεδο των 
ενζύµων στο συκώτι που απαιτούνται για το µεταβολισµό της καφεΐνης. 
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Στους υγιείς ενήλικες ο χρόνος που απαιτείται είναι 3-4 ώρες , στις γυναίκες που 
παίρνουν αντισυλληπτικά 5-10 ώρες(108), στις έγκυες 9-11 ώρες (109). 
 η εγκυµοσύνη επιβραδύνει τον ρυθµό µεταβολισµού της καφεΐνης µε αποτέλεσµα τα 
επίπεδα της να διατηρούνται σταθερά για αρκετό διάστηµα, σε άτοµα µε σοβαρά 
προβλήµατα στο συκώτι µπορεί να φτάσει και τις 96 ώρες, (110)ενώ σε ένα νεογγένητο 
φτάνει τις 30 ώρες και άλλοι παράγοντες όπως το κάπνισµα µειώνουν το χρόνο 
ηµιζωής της καφεΐνης. (111) 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
 

1) Η καφεΐνη του καφέ, το κύριο δραστικό συστατικό του δρα ως διεγερτική ουσία 
του Κ.Ν.Σ αυξάνοντας τα επίπεδα της ντοπαµίνης ( νευροδιαβιβαστής που 
δραστηριοποιεί το κέντρο της ευχαρίστησης του εγκεφάλου). 

2) Σε µέτριες δόσεις βελτιώνει τη µνήµη 
3) Έχει όπως προείπαµε διουρητική ικανότητα, λόγω αυτής µπορεί να προκληθεί 

αφυδάτωση, γι αυτό πρέπει να καταναλώνουµε άφθονο νερό. 
4) Μπορεί να προκαλέσει µείωση της όρεξης. 
5) Ανακουφίζει για σύντοµο χρονικό διάστηµα από την κούραση και τη νύστα. 
6) Χρησιµοποιείται για τη θεραπεία διάφορων ειδών πονοκεφάλων και 

ηµικρανίας, ενώ οι υψηλές δόσεις πιθανόν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα 
και να προκαλούν πονοκέφαλο. 

7) Με έρευνα που δηµοσιεύτηκε το 2004 στο American Journal of Cardiology 
ανέφερε ότι η καφεΐνη αυξάνει τα επίπεδα της πίεσης του αίµατος µε 
αποτέλεσµα τον κίνδυνο υπέρτασης(by researchers at Duke). Ενώ άλλοι 
ερευνητές αναφέρουν ότι αυτή η αύξηση είναι προσωρινή. 

8) Έχει επίσης εξεταστεί εκτενώς και η σχέση της καφεΐνης µε τις καρδιακές 
παθήσεις, η σχέση αυτή αναλύθηκε σε 2.648 άνδρες και 3.566 γυναίκες από τον 
Framingham και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν έχει καµία επίδραση η 
καφεΐνη στις καρδιακές παθήσεις. 

9) Έχει δειχθεί ότι η κατανάλωση καφεΐνης προκαλεί µια µικρή και προσωρινή 
άνοδο στο επίπεδο έκκρισης ασβεστίου, σύµφωνα µε έρευνα όταν η 
κατανάλωση ξεπερνά τα 300mg η απώλεια οστικής µάζας είναι µεγαλύτερη από 
την µέτρια κατανάλωση καφεΐνης, µε αποτέλεσµα η έκκριση ασβεστίου να 
θεωρείται παράγοντας κινδύνου για οστεοπόρωση (Framingham). 

10) ∆εν υπάρχει καµία συσχέτιση της καφεΐνης και των καρκίνων σε οποιοδήποτε 
σηµείο του σώµατος. 

11) ∆ηµιουργεί προβλήµατα στη ρύθµιση της ινσουλίνης και γλυκόζης στους ήδη 
διαβητικούς. 

12) Έρευνα επίσης δείχνει ότι η καφεΐνη υπό µορφή µη αλκοολούχων ποτών 
συνδέεται µε την υπογλυκαιµία και το διαβήτη παχυσαρκίας. 

13) Οι µελέτες, κυρίως από τις χώρες της Σκανδιναβίας, έχουν δείξει ότι ο καφές 
µπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ολικής και LDL-χοληστερόλης (κακή 
χοληστερόλη), γνωστοί παράγοντες κινδύνου για τις καρδιακές παθήσεις.  Αυτή 
η επίδραση φαίνεται να περιορίζεται στον βρασµένο, όχι φιλτραρισµένο, καφέ 
(ο φιλτραρισµένος, ο διηθηµένος ή ο στιγµιαίος καφές δεν αυξάνουν τη 
χοληστερόλη αίµατος) και να µη συνδέεται µε την καφεΐνη. Αυτή η επίδραση 
φαίνεται να προκαλείται από κάποια συστατικά του καφέ, καλούµενα ως 
διτερπένια, που υπάρχουν σε υψηλότερες ποσότητες σε κάποιες ποικιλίες 
κόκκων καφέ, αλλά αφαιρούνται µε το φιλτράρισµα. 

14) Ασθενείς που πάσχουν από ψυχολογικά προβλήµατα όπως το σύνδροµο του 
µετατραυµατικού στρες ή καταστάσεις που συνοδεύονται από κοινωνικό άγχος 
πιθανόν να επιδεινωθεί η κατάσταση τους µετά την κατανάλωση καφεΐνης. 
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15) Η καφεΐνη προκαλεί εθισµό. Όταν σταµατήσει κάποιος να καταναλώνει καφέ, 
µπορεί να παρουσιάσει πονοκέφαλο, ευερεθιστικότητα και νευρικότητα. Γ ι 
αυτό η διακοπή να γίνεται σταδιακά.(125-130) 

 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΚΥΗΣΗΣ 
 
  Οι γνώσεις για την θρεπτική κατάσταση της εγκύου που καταναλώνει µεγάλες 
ποσότητες καφεΐνης είναι περιορισµένες. Αποτελέσµατα ερευνών, αναφέρουν ότι οι 
γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερα από 300mg καφεΐνης ηµερησίως κατά την 
κύηση, είχαν χαµηλότερο βάρος ( σε σχέση µε το ύψος τους) και είχαν χαµηλότερη 
µέση πρόσληψη ενέργειας, πρωτεΐνης, ασβεστίου, βιταµίνης Α, θειαµίνης, 
ριβοφλαµίνης, και βιταµίνης C σε σύγκριση µε γυναίκες που κατανάλωναν η ίσα µε 
300mg καφεΐνης ηµερησίως.(121-3) 
Οι πληροφορίες που αφορούν στην επίδραση του καφέ και της καφεΐνης στην µητρική 
διατροφή είναι περιορισµένες και δεν είναι ακόµη γνωστό εάν τα διατροφικά 
συµπληρώµατα είναι απαραίτητα ή ωφέλιµα για τις εγκύους που συνεχίζουν να 
καταναλώνουν καφεΐνη κατά την διάρκεια της κύησης, ακόµη και πριν από τη 
σύλληψη φαίνεται λογικός, τα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα δεν είναι επαρκή, ώστε να 
ληφθεί µια συγκεκριµένη σύσταση. Το 1980 το U.S.Food and Drug administration 
συστήνει την αποφυγή προϊόντων που περιέχουν καφεΐνη ή την σπάνια χρήση τους. 
Άλλοι πάλι ερευνητές συστήνουν ότι οι έγκυες δεν πρέπει να καταναλώνουν ποσότητα 
µεγαλύτερη από 2 φλιτζάνια ηµερησίως, ενώ η κατανάλωση τσαγιού δε θα πρέπει να 
είναι ελεύθερη αλλά ελεγχόµενη.(124)   
Η καφεΐνη προκαλεί εθισµό και η αυξηµένη κατανάλωση συνδέεται µε καταστάσεις 
αϋπνίας, συχνών και έντονων πονοκεφάλων µε αποτέλεσµα να δρα αρνητικά στο 
νευρικό σύστηµα. (120) 
Είναι επίσης τονωτικό, το οποίο αυξάνει τους καρδιακούς παλµούς και το µεταβολισµό 
της µητέρας, µεταβολές οι οποίες επηρεάζουν τον καρδιακό παλµό, την αναπνοή και 
την ανάπτυξη του εµβρύου. Αυτή η επιρροή διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο 
σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες. 
Στις έγκυες γυναίκες, κυρίως στο τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης απαιτούνται 18-20 
ώρες για να γίνει ο µεταβολισµός της µισής ποσότητας της καταναλωθείσας καφεΐνης, 
αλλά ο ρυθµός του µεταβολισµού επιστρέφει στο κανονικό µετά τον τοκετό. 
  ∆εν είναι λίγες οι γυναίκες εκείνες, οι οποίες αποφασίζουν από µόνες τους να 
αποβάλουν από το καθηµερινό τους διαιτολόγιο τον καφέ και κάθε ρόφηµα το οποίο 
περιέχει καφεΐνη, µόλις µάθουν ότι είναι έγκυες, κάτι που παρατηρήσαµε και στη δική 
µας έρευνα όταν το 46% διέκοψε η ελάττωσε την κατανάλωση της. 
Σύµφωνα µε έρευνες κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο να γίνει, εφόσον η έγκυος 
αρέσκεται στη γεύση του καφέ. Μια µέτρια κατανάλωση η οποία δεν ξεπερνά τα 
300mg ανά ηµέρα (3 φλυτζ στιγµιαίου καφέ ή έξι φλυτζ τσάι ή 8 κουτάκια coca-cola) 
δεν µπορεί να βλάψει ούτε τη µητέρα ούτε το έµβρυο( American Dietetic Association 
1994-1998). 
Η συστηµατική κατανάλωση καφεΐνης σε ποσότητα µεγαλύτερη των 300mg/ηµέρα, 
δεν έχει ακόµη εξακριβωθεί αν µπορεί να βλάψει το έµβρυο. Ωστόσο πολλοί 
ερευνητές, πιστεύουν ότι η υπερκατανάλωση καφεΐνης µπορεί να σχετίζεται µε µείωση 
της µητρικής αύξησης βάρους και µε αυξηµένο κίνδυνο γέννησης βρεφών χαµηλού 
βάρους( Grosso et al 2001 and March of Dimes), ιδιαίτερα στους τελειόµηνους 
τοκετούς. Περισσότερο από οχτώ φλιτζάνια καφέ ανά ηµέρα σε συστηµατική 
κατανάλωση, µπορούν να αυξήσουν το ποσοστό των νεκρογεννήσεων   ( Savitz et al 
2008), (114,115) χωρίς όµως το φαινόµενο αυτό να έχει πλήρως αποδειχτεί, καθώς στις 
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έρευνες αυτές δεν έχουν συµπεριληφθεί και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως το 
κάπνισµα και το αλκοόλ. Αυξηµένος κίνδυνος για αυτόµατη έκτρωση κατά τη διάρκεια 
του 1ου και 2ου τριµήνου, παρατηρήθηκε σε γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερα 
από 150mg καφεΐνης ηµερησίως, χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες κινδύνου 
που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις. ∆εν έχει πλήρως ακόµη εξακριβωθεί, αν οι 
επιδράσεις αυτές οφείλονται στην καφεΐνη ή σε άλλα συστατικά του καφέ ή σε άλλα 
χαρακτηριστικά των ατόµων που καταναλώνουν καφέ.(116)  
Γυναίκες µε ναυτία κατά τη διάρκεια της κύησης έχουν µικρότερο κίνδυνο αποβολής 
του εµβρύου σύµφωνα µε έρευνα του Dr. Jorge Chavarro που εκπονήθηκε στο Harvard 
School of Public Health. 
  Μπορεί να µην έχουν πλήρως εξακριβωθεί οι έµµεσες αρνητικές επιδράσεις της 
καφεΐνης στο έµβρυο, γνωρίζουµε όµως πολύ καλά ότι η καφεΐνη διαπερνά τον 
πλακούντα και φτάνει στο έµβρυο. Υπερβολικές δόσεις (300- 1000mg) καφεΐνης σε 
ποντίκια είναι τερατογόνος, αλλά τα αποτελέσµατα µικρών δόσεων δεν έχουν ακόµη 
εξακριβωθεί.(Higdon and Frei, 2006). (117) 
  Τελευταίες µελέτες που έγιναν αφορούσαν την κατανάλωση καφεΐνης και η σχέση της 
µε τη διακοπή της κύησης η µια δηµοσιεύτηκε στο American Journal of Obstetrics and 
Gynecology το 2008 και η οποία αναφέρει ότι  αυξηµένος κίνδυνος για διακοπή τη 
κύησης (κατά 25%) υπάρχει όταν η πρόσληψη καφεΐνης ξεπερνά τα 200mg ηµερησίως. 
Ωστόσο, η µέθοδος εκτίµησης της πρόσληψης καφεΐνης βασίστηκε στις δηλώσεις των 
γυναικών και όχι στην καταγραφή τους, µέθοδος η οποία συνήθως είναι ανακριβής. 
(118,119)Επιπλέον, τον ίδιο µήνα δηµοσιεύτηκε άλλη µία µελέτη στο επιστηµονικό 
περιοδικό Epidemiology η οποία έδειξε ότι η πρόσληψη καφεΐνης δεν συσχετίζεται µε 
αυξηµένο κίνδυνο διακοπής της κύησης. Στη µελέτη συµµετείχαν 2407 γυναίκες 
(διπλάσιο δείγµα από την προαναφερθείσα µελέτη), οι οποίες κατέγραφαν την 
καθηµερινή πρόσληψη καφεΐνης πριν την εγκυµοσύνη, τα επίπεδα κατανάλωσης στις 
τέσσερις εβδοµάδες µετά την τελευταία έµµηνο ρήση, και τα επίπεδα πρόσληψης τη 
στιγµή διεξαγωγής της µελέτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει την υποχρέωση για 
αναγραφή προειδοποιητικής επισήµανσης στα ποτά στα οποία η καφεΐνη δεν είναι 
φυσικό συστατικό, όταν υπερβαίνει τα 150mg/l. 
 Καταλήγουµε στο ότι η γυναίκα θα πρέπει να προσέχει την κατανάλωση καφεΐνης 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της. Η εγκυµοσύνη είναι ένα φυσιολογικό 
φαινόµενο και η συµπεριφορά της γυναίκας δε θα πρέπει να βγαίνει από το 
φυσιολογικό. Όταν, όµως η συµπεριφορά της γυναίκας πριν την εγκυµοσύνη της ήταν 
έξω από το φυσιολογικό , η έγκυος θα πρέπει να προσαρµόσει τη συµπεριφορά της και 
τις διατροφικές της συνήθειες όσο το δυνατό πιο κοντά στο ιδανικό.  
 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΙΝΗΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 
 
  ∆εδοµένου ότι πολλές γυναίκες καθυστερούν την εγκυµοσύνη, πολλές έρευνες έχουν 
εστιάσει στο να προσδιορίσουν τους παράγοντες που µπορούν να έχουν επίπτωση στη 
γονιµότητα, συµπεριλαµβανοµένης και της καφεΐνης. 
Ο καφές είναι απαραίτητο ρόφηµα σήµερα και µπορεί να ξεπεράσει ακόµα και τα 3-4 
φλιτζάνια ηµερησίως.  
  Σύµφωνα µε έρευνες διαπιστώθηκε ότι η αυξηµένη κατανάλωση καφεΐνης  
(κατανάλωση µεγαλύτερη από 300mg/ηµέρα), µπορεί να µειώσει την ικανότητα της 
γυναίκας για σύλληψη, µέχρι και 27%, σε σύγκριση πάντα µε τις γυναίκες που δεν 
καταναλώνουν καθόλου καφεΐνη.  
Η µέτρια κατανάλωση καφεΐνης (1-2 φλιτζ καφέ ηµερησίως), µπορεί να µειώσει την 
πιθανότητα σύλληψης µέχρι και 10%. 
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∆εν έχει ακόµα διαπιστωθεί ο ακριβής µηχανισµός µε τον οποίο η καφεΐνη συνδέεται 
αρνητικά µε την ικανότητα σύλληψης. Πιστεύεται ότι τα διεγερτικά συστατικά του 
καφέ, επηρεάζουν την ωορρηξία µέσω ορµονικών διαταραχών. 
Ακόµη και η µικρή κατανάλωση καφεΐνης, συνδέεται αρνητικά µε την ικανότητα 
σύλληψης της γυναίκας, ενώ αυξάνονται όλο και περισσότερο οι θεωρίες που θέλουν 
την καφεΐνη ως παράγοντα γονιµότητας του άνδρα, µέσω της ενεργητικότητας που 
προκαλεί στο σπέρµα. (10,112) 
 Επίσης από πρόσφατη έρευνα του National Institute of Environmental Health Sciences 
µιας οµάδας υγιών γυναικών, διαπίστωσε ότι γυναίκες που κατανάλωναν 1-2 φλιτζ 
καφέ/ ηµέρα, είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες να συλλάβουν κατά την έµµηνο ρύση, σε 
σχέση µε αυτές που κατανάλωναν µικρότερη ποσότητα ή δεν κατανάλωναν καθόλου 
καφέ. Τα ευρήµατα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από άλλες έρευνες. 
 Συγκεκριµένα ο Nawrot .et al.2003 διαπίστωσε για άλλη µια φορά ότι οι 
επιδηµιολογικές µελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση καφεΐνης ίση η άνω των 300mg 
δεν είχε καµία επίπτωση στη γονιµότητα στις ειδάλλως εύφορες- γόνιµες γυναίκες. 
Αλλά σύµφωνα µε την µελέτη των Hakim and Gray 1998 για την επίπτωση που έχει ο 
συνδυασµός καφεΐνης και οινοπνεύµατος στη γονιµότητα κατέδειξε ένα σηµαντικό 
κίνδυνο, αλλά κανένα αρνητικό αποτέλεσµα όταν καταναλωθεί µόνη της η καφεΐνη. 
Γι αυτό είναι σηµαντικό να σηµειωθεί προσοχή στο συνδυασµό ενεργειακών ποτών µε 
οινόπνευµα. 
Το 2006 η επιδηµιολογική µελέτη των Higdon and Frei σηµείωσε ότι οι γυναίκες που 
έχουν δυσκολία σύλληψης- µειωµένη γονιµότητα καλό θα ήταν να περιορίσουν την 
καφεΐνη κάτω των 300mg ανά ηµέρα καθώς και τη χρήση καπνού και οινοπνεύµατος. 
(113) 
Περαιτέρω µελέτες των Sata et.al στην Ιαπωνία πρότεινε ότι µόνο οι γυναίκες που 
έχουν µια ιδιαίτερη γενετική σύνθεση ( δηλ. κατέχοντας τα οµόζυγη αλληλόµορφα 
γονίδια CYPIA21F ) διατρέχουν τον κίνδυνο µειωµένης γονιµότητας ακόµα και µε 
µέτρια κατανάλωση καφεΐνης ( 100-225mg/ηµέρα)    
 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΦΕΙΝΗ 
 
  Οι γνώσεις για την θρεπτική κατάσταση της εγκύου που καταναλώνει µεγάλες 
ποσότητες καφεΐνης είναι περιορισµένες. Αποτελέσµατα ερευνών, αναφέρουν ότι οι 
γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερα από 300mg καφεΐνης ηµερησίως κατά την 
κύηση, εκτός από χαµηλό βάρος γέννησης ( σε σχέση µε το ύψος τους)είχαν και 
χαµηλότερη µέση πρόσληψη ενέργειας, πρωτεΐνης, αλλά και µειωµένη απορρόφηση 
ανόργανων αλάτων και ιχνοστοιχείων όπως το µαγνήσιο, ο ψευδάργυρος ο σίδηρος, το 
κάλιο, το ασβέστιο, βιταµίνης Α, βιταµίνες συµπλέγµατος Β(θειαµίνη, ριβοφλαβίνη), 
και βιταµίνης C σε σύγκριση µε γυναίκες που κατανάλωναν λιγότερο από 300mg 
καφεΐνης ηµερησίως. 
  Η καφεΐνη έχει διουρητικές ιδιότητες, µε αποτέλεσµα να χάνεται ένα σηµαντικό 
ποσοστό νερού και ηλεκτρολυτών, τα οποία είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της 
κύησης. Η καφεΐνη, όπως προαναφέραµε εµποδίζει ακόµη την απορρόφηση 
σηµαντικών ιχνοστοιχείων για τον οργανισµό όπως το ασβέστιο του οποίου η απώλεια 
παρατηρείται στα ούρα, και του σίδηρου, όπου το τσάι µειώνει την απορρόφηση κατά 
60% ενώ ο καφές κατά 40%, κυρίως όταν καταναλώνεται µια ώρα πριν ή µετά το 
γεύµα.  
Ο χηµικός µηχανισµός µε τον οποίο εµποδίζεται η απορρόφηση του σιδήρου είναι 
ασαφής, ενώ στο τσάι είναι γνωστό ότι οι τανίνες επιδρούν στην απορρόφηση, η 
βιολογική διαθεσιµότητα του σιδήρου µπορεί να επηρεαστεί µέσω άλλων µηχανισµών 
όπως η οξείδωση. (121-3) 
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ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ 
 
Ο καφές µπορεί να έχει προστατευτικές επιδράσεις ενάντια στον διαβήτη τύπου 2, το 
Parkinson και τις ηπατικές ασθένειες (κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα). 
Υπάρχουν αυξανόµενα στοιχεία που δείχνουν ότι η κατανάλωση καφέ µπορεί να είναι 
προστατευτική ενάντια στην ανάπτυξη του διαβήτη τύπου 2. Όπως µε πολλούς τοµείς 
έρευνας, ο ακριβής µηχανισµός αυτής της προφανούς προστατευτικής επίδρασης 
πρέπει να διευκρινιστεί. Φαίνεται ότι ουσίες που βρίσκονται στον καφέ, εκτός από την 
καφεΐνη, ευθύνονται για την επίδραση αυτή, καθώς τέτοιου είδους επιδράσεις 
παρατηρούνται και στα καφεϊνούχα και στα ντεκαφεϊνέ προϊόντα.  
Υπάρχουν, επίσης, αυξανόµενα πρόσφατα στοιχεία ότι η κατανάλωση καφέ µπορεί να 
βοηθήσει στη διατήρηση των γνωσιακών λειτουργιών κατά τη γήρανση. Αυτά τα 
µακροπρόθεσµα οφέλη µπορεί να συνδέονται µε την καφεΐνη και τα φλαβονοειδή του 
καφέ, τα οποία και τα δύο είναι αντιοξειδωτικά, αλλά κάτι τέτοιο θα πρέπει να 
επιβεβαιωθεί. .(125-130) 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ  
 
Συνήθως κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης αλλάζουν οι γευστικές – διατροφικές 
συνήθειες των γυναικών κάτι το οποίο παρατηρήσαµε και στη δική µας έρευνα µε 
ποσοστό 40-60% ,και κυρίως στο 1ο τρίµηνο της κύησης, µε αποτέλεσµα να νιώθουν 
απέχθεια για τον καφέ ενώ πριν την εγκυµοσύνη ήταν το αγαπηµένο τους ρόφηµα.  
Αν όµως αυτή η συνήθεια συνεχίσει να αρέσκεται ακολουθούν κάποιο τρόποι 
περιορισµού: 

⇒ Η παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού να πραγµατοποιείται σε περισσότερη 
ποσότητα νερού. 

⇒ Η κατανάλωση του καφέ να γίνεται σε φλιτζάνι αντί σε κούπα. 
⇒ Το σακουλάκι του τσαγιού να παραµένει στο φλιτζάνι µε το νερό 1΄ λεπτό αντί 

για 5΄. 
⇒ Να αντικαταστήσετε τον πρωινό καφέ µε χυµό φρούτων ή γάλα 
⇒ ∆ιακόψτε το κάπνισµα, ώστε να µην σας δηµιουργείτε η επιθυµία του καφέ. 
⇒ Αντικαθείστε τον καφέ µε νερό ( παγωµένο, ανθρακούχο ή µε λεµόνι), µε 

ρόφηµα βοτάνων χωρίς καφεΐνη. 
Εάν είστε φανατικός καταναλωτής του καφέ ή των αναψυκτικών, Για να 
ελαχιστοποιήσετε τα συµπτώµατα που  περιλαµβάνουν πονοκέφαλους, κούραση και 
υπνηλία, κάντε το βαθµιαία. 

⇒ Ελαττώστε την ποσότητα του αγαπηµένου σας ποτού κατά µισό 
φλιτζάνι/ποτήρι κάθε ηµέρα. 

⇒ Μπορείτε επίσης να πίνετε στιγµιαίο αντί για φρέσκο καφέ. 
⇒ Μπορείτε να πίνετε καφέ ή αναψυκτικά χωρίς καφεΐνη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 
 
Εφ' όσον υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων και των 
συστατικών τροφίµων, οι ερευνητές θα συνεχίσουν να ψάχνουν τις απαντήσεις και, 
πράγµατι, υπάρχουν πολλές µελέτες υπό εξέλιξη. Οι οργανώσεις προσφερόντων 
ιατρικές υπηρεσίες όπως το American College of Obstetricians και Gynecologists and 
March of Dimes  συστήνουν οι έγκυες γυναίκες να περιορίσουν την κατανάλωση της 
καφεΐνης σε 1 έως 2 φλιτζανιών του καφέ ηµερησίως. 
Αν αναλογιστούµε ότι πίνοντας ένα πλήρη καφέ κάθε µέρα η εγκυµονούσα µπορεί να 
γεννήσει ένα παιδί 100-150γρ λιγότερο από το αναµενόµενο και γνωρίζοντας τη 
σπουδαιότητα του κανονικού βάρους γέννησης θα πρέπει να διακοπεί η πρόσληψη 
καφεΐνης σε όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Έχοντας λάβει υπόψη όλες αυτές τις 
έρευνες και τη σηµαντικότητα της γέννησης ενός υγιούς παιδιού και τις συστάσεις του 
Α.C of O ο περιορισµός κάθε ουσίας (αλκοόλ, κάπνισµα, καφεΐνη) που περιορίζει έστω 
και στο ελάχιστο την καλή υγεία του µωρού καλό θα ήταν να αποφεύγονται.(11) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  
 
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
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∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 
  
 Οι απαιτήσεις τροφίµων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης δεν είναι δραστικά 
διαφορετικές από µια κανονική και ισορροπηµένη διατροφή.           
 Οι θρεπτικές ανάγκες είναι υψηλότερες, αλλά οι γενικές αρχές της υγιούς διατροφή 
που περιλαµβάνει ποικιλία, ισορροπία και  µέτρο ισχύει και κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης. ∆εν υπάρχει κανένα "τέλειο" τρόφιµο που παρέχει όλες τις απαραίτητες 
θρεπτικές ουσίες και να καλύπτει όλες τις ανάγκες των εγκύων  γυναικών.  
Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να φάνε  προσεκτικά επιλεγµένα και ποικίλα  τρόφιµα κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας, να πάρουν το συνιστώµενο ποσό θερµίδων, των πρωτεϊνών,  
βιταµινών και ιχνοστοιχείων που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, όπως καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, η 
κατανάλωση πρέπει να είναι ευχάριστη. 
Η µητέρα για να έχει µια οµαλή έκβαση της κύησης θα πρέπει να ακολουθεί µια 
υγιεινή διατροφή. 
Αναλυτικότερα: 
 

 Να υπάρχει ποικιλία στη διατροφή της δηλαδή να επιλέγει τρόφιµα από όλες τις 
οµάδες τροφίµων όπως γαλακτοκοµικά, φρούτα, λαχανικά, ψωµί και 
δηµητριακά, κρέας και λίπη(κύρια πηγή λιπαρών να είναι το ελαιόλαδο). 

 Να καταναλώνει 4-6 γεύµατα καθηµερινά από τα οποία, 3 κύρια γεύµατα 
(πρωινό – µεσηµεριανό – βραδινό) και 2-3 µικρά ενδιάµεσα γεύµατα 
(δεκατιανό – απογευµατινό –    προ ύπνου). 

 Τα δύο κύρια γεύµατα (µεσηµεριανό και βραδινό) να περιλαµβάνουν µια καλή 
πηγή πρωτεΐνης. Τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φτωχά σε 
λίπος 

       → ψάρι, µοσχάρι, κοτόπουλο, γαλοπούλα, όσπρια, αυγά. 
 Το διαιτολόγιο θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα πλούσιο πρωινό. 
 Να καταναλώνει 2-4 µερίδες γαλακτοκοµικών προϊόντων για να προσλαµβάνει 
ασβέστιο 1.100mg ηµερησίως και βιτ. D. που είναι απαραίτητα για τη ρύθµιση 
και λειτουργία του νευρικού και µυϊκού συστήµατος καθώς και για τη ρύθµιση 
της πίεσης και τη λειτουργία των ενζύµων. Η βιτ. D είναι απαραίτητη για την 
απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, καθώς και τη διατήρηση γερών 
και υγιών οστών. 

 Κάθε γεύµα θα πρέπει να περιλαµβάνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία 
περιέχουν απαραίτητα συστατικά για τον οργανισµό όπως βιταµίνες, µέταλλα 
και ιχνοστοιχεία. Επίσης, περιέχουν φυτικές ίνες που βοηθούν στη καλή 
λειτουργία του εντέρου. Θα πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 4-6 µερίδες 
καθηµερινά. 

 Η βάση του διαιτολογίου θα πρέπει να την αποτελούν τα δηµητριακά και τα 
παράγωγα του σε ποσοστό 50% καθηµερινά. Να προτιµούνται οι σύνθετοι 
υδατάνθρακες γιατί η απορρόφηση τους γίνεται µε πιο αργό ρυθµό από τους 
απλούς κι έτσι βοηθάτε και η ρύθµιση του σακχάρου του αίµατος. 
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  Υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών από: 
  δηµητριακά και ψωµί ολ.αλέσεως 
 φρέσκα και κατεψυγµένα λαχανικά 
 φρέσκα φρούτα και φυσικούς χυµούς 
 όσπρια 

 Μειωµένη κατανάλωση κορεσµένου λίπους : 
 Αποµάκρυνση του ορατού λίπους από τα τρόφιµα πχ. πέτσα από 
κοτόπουλο 

 Αποφυγή τροφών όπως το µπέικον, λουκάνικα, αλλαντικά 
υψηλά σε λιπαρά, βούτυρο, κρέµες γάλακτος, έτοιµες σάλτσες 
κ.α. 

 Μείωση στο τηγάνισµα των τροφών και να προτιµάτε το 
ψήσιµο, το βράσιµο, στον ατµό ή στα κάρβουνα. 

 Κατανάλωση πρωτεϊνικών τροφών χωρίς λίπος όπως κοτόπουλο, 
ψάρι, γαλοπούλα, µοσχάρι. 

 Να περιορίσει τα σπορέλαια και να αποφύγει όλα τα 
συσκευασµένα τρόφιµα που περιέχουν υδρογονωµένα ή µερικώς 
υδρογονωµένα λίπη. 

 
 Αυξηµένη κατανάλωση µονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών: 

 Κατανάλωση ελαιολάδου, ψαριών, ξηρών καρπών, ελιές,   
 Οι τροφές αυτές  περιέχουν τα απαραίτητα  ω-3 και ω-6 λιπαρά 
οξέα. 

 Να αποφύγει τα γλυκά που είναι ένας κακός συνδυασµός ζάχαρης και λίπους  
(συχνά κορεσµένου) και κατά συνέπεια κακής διατροφικής αξίας και ποιότητας 
, που επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης και συµβάλλει στην αύξηση του 
σωµατικού βάρους. 

 Να αποφύγει τα αναψυκτικά, τα οποία δεν έχουν καµία διατροφική αξία και 
προσφέρουν µόνο ‘κενές’ θερµίδες στον οργανισµό.  

  Η κατανάλωση ζάχαρης πρέπει να είναι περιορισµένη λόγω του θερµιδικού της 
περιεχοµένου (4 θερµίδες ανά γραµµάριο), αλλά επίσης µπορεί να προκαλέσει 
µια παθολογική κατάσταση που ονοµάζεται "διαβήτης κύησης". και 
εµφανίζεται σε ένα ποσοστό 10-20%, και η οποία είτε εµφανίζεται κατά την 
κύηση και υποχωρεί µετά, είτε παραµένει. Και στις δύο περιπτώσεις ο διαβήτης 
κύησης επηρεάζει σηµαντικά την έκβαση της εγκυµοσύνης και απαιτεί ειδική 
διατροφική αγωγή. 
 Το 50-60% του ανθρώπινου σώµατος αποτελείται από νερό, τα 8-12 ποτήρια 
νερό που  συνίστανται ηµερησίως πολλές φορές δεν είναι αρκετά γι αυτό 
πρέπει να καλύπτονται και από γάλα ή χυµούς που πρέπει να καταναλώνονται 
ηµερησίως. Σύµφωνα µε έρευνες το αίσθηµα της δίψας είναι το τελευταίο 
στάδιο αφυδάτωσης, γι αυτό πρέπει να πίνουµε νερό πριν διψάσουµε. 

 Φάρµακα που επιτρέπονται :Τα φάρµακα που µπορεί να επιτραπούν, κατά την 
διάρκεια της εγκυµοσύνης, και πάντα µε την συνταγογράφηση του ιατρού, 
ανήκουν συνήθως στην κατηγορία της παρακεταµόλης. Τα γνωστά ελαφρά 
παυσίπονα που περιέχουν µόνο παρακεταµόλη (Depon, Ponadol κλπ.) είναι 
σχετικά ασφαλή εάν τα πάρουµε σε µικρές δόσεις, και µόνο κατόπιν των 
οδηγιών του ιατρού. ∆εν θα πρέπει η έγκυος να παίρνει κανένα φάρµακο 
χωρίς να το δώσει ο γυναικολόγος που την παρακολουθεί.  Προτιµότερο είναι 
στην εγκυµοσύνη να µην λαµβάνεται κανένα φάρµακο παρά µόνο εάν 
υπάρχει απόλυτη ανάγκη. 
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 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
  Στις µέρες µας, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε πριν από µερικά χρόνια, ο αριθµός των 
γυναικών που ασκούνται κατά τη διάρκεια της κύησης ολοένα και αυξάνει.(131) Με 
την προϋπόθεση, ότι η κύηση δεν χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου και δεδοµένης 
της απουσίας επιπλοκών κατά τη διάρκειά της, η άσκηση και η έντονη φυσική 
δραστηριότητα κατά την περίοδο αυτή θεωρούνται τουλάχιστον ωφέλιµες, καθώς και 
αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής πολλών γυναικών.(132) Η άσκηση όµως κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τις φυσιολογικές µεταβολές 
που συµβαίνουν, τόσο στην έγκυο, όσο και στον κυοφορούµενο οργανισµό. Αυτός 
είναι και ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται ο προσεκτικός σχεδιασµός της άσκησης 
κατά την κύηση. Οι ειδικοί που θα καταρτίσουν το πρόγραµµα, θα πρέπει µε γνώµονα 
το επίπεδο της φυσικής κατάστασης και την προπονητική εµπειρία της συµµετέχουσας 
γυναίκας να θέτουν ως πρώτιστο σκοπό την εξασφάλιση της υγείας τόσο της 
µέλλουσας µητέρας όσο και του νέου, αναπτυσσόµενου οργανισµού.(133) 
 
 
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 
 
  Η άσκηση κατά τη διάρκεια της κύησης, όταν γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις 
προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, είναι ασφαλής και ενδείκνυται για τις 
περισσότερες έγκυες γυναίκες. Υπάρχουν όµως κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
άσκηση καλό είναι να αποφεύγεται, αν όχι να απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της 
κύησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 
Α. Απόλυτες αντενδείξεις για την άσκηση κατά τη διάρκεια της κύησης:  
µυοκαρδιοπάθειες, ρήξη υµένων, κίνδυνος πρόωρου τοκετού, πολύδυµη κυοφορία, 
αιµορραγία, ανεπάρκεια τραχήλου, ιστορικό τριών ή περισσότερων αποβολών ή 
εκτρώσεων, πρόδροµος πλακούντας, φλεβοθρόµβωση ή πρόσφατη πνευµονική εµβολή, 
επιβράδυνση ενδοµήτριας ανάπτυξης, υπερτασική νόσος της εγκυµοσύνης, πρόσφατη 
πνευµονική εµβολή.(137-140) 
Β. Σχετικές αντενδείξεις για την άσκηση κατά τη διάρκεια της κύησης:    
 υπέρταση, αναιµία ή άλλες αιµατολογικές διαταραχές, παθήσεις του θυρεοειδούς 
αδένα, σακχαρώδης διαβήτης, αίσθηµα πτερυγισµού της καρδιάς, αρρυθµίες, ισχιακή 
προβολή του εµβρύου κατά το τρίτο τρίµηνο της κυήσεως, έντονη παχυσαρκία 
(ΒΜΙ<=33),(135) εκσεσηµασµένη απώλεια σωµατικού βάρους, επιβράδυνση της 
ενδοµήτριας ανάπτυξης και τέλος ιστορικό αιµορραγιών κατά την εγκυµοσύνη.       
Στις περιπτώσεις αυτές η έγκυος ασκούµενη θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή 
επίβλεψη, οι ειδικοί που θα σχεδιάσουν το πρόγραµµα άσκησης θα πρέπει να 
βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και τέλος οι παράµετροι της άσκησης (ένταση, 
διάρκεια, κ.λπ.) θα πρέπει να είναι οι χαµηλότερες των 
προτεινόµενων.(134,137,141,142) 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
 
  Πριν γίνει η καταγραφή των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της άσκησης 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενασχόληση µε κάποια 
αθλητική δραστηριότητα έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της. Απλά, όσον 
αφορά στην άσκηση κατά την εγκυµοσύνη οφείλει να υπάρχει κάποια ειδική ιατρική 
µέριµνα, ευαισθησία και ευθύνη για την προστασία τόσο της εγκύου όσο και του 
εµβρύου. 
Πιο συγκεκριµένα οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της άσκησης κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης είναι οι εξής: 
Α. Αρνητικές επιπτώσεις που πιθανόν να έχει η άσκηση στην ανάπτυξη του 
εµβρύου: 
(1) υποξία 
(2) υπερθερµία 
(3) επιζήµιες αλλαγές του καρδιακού ρυθµού και 
(4) προβλήµατα που σχετίζονται µε την βαροµετρική πίεση, όταν η άσκηση γίνεται σε 
µεγάλο υψόµετρο ή όταν γίνεται κάτω από το νερό(134,135, 137) 
Β. Αρνητικές επιπτώσεις που πιθανόν να έχει η άσκηση στην έγκυο γυναίκα:  
(1) οι µυοσκελετικοί τραυµατισµοί και η επιβάρυνση της οσφυϊκής µοίρας της 
σπονδυλικής στήλης, ειδικά όταν προϋπάρχουν προβλήµατα 
(2) το έντονο stress που µπορεί να προκαλέσουν το Jogging και η άσκηση µε 
αντιστάσεις στις αρθρώσεις και  
(3) η αύξηση της ενδοµητρικής δράσης (134,135, 137) 
 
 
 
Στα πλεονεκτήµατα της άσκησης κατά την εγκυµοσύνη συγκαταλέγονται κατά 
γενική οµολογία τα εξής:  
 
(1) η βελτίωση της περιφερικής κυκλοφορίας (µείωση των περιφερικών αντιστάσεων) 
και η µείωση του κινδύνου εµφάνισης και βαρύτητας των ευρυαγγειών και των κιρσών  
(2) η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας 
(3) η µείωση του πρόσθετου βάρους και της εναπόθεσης λίπους  
(4) η βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης και της πνευµατικής διαύγειας  
(5) η αυξηµένη αίσθηση αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης 
(6) η µείωση του άγχους της εγκύου 
(7) ο ευκολότερος και µε λιγότερες επιπλοκές τοκετός 
(8) η ευκολότερη και ταχύτερη επάνοδος στην προηγούµενη (της κυήσεως) σωµατική 
κατάσταση, ειδικά αν η άσκηση συνεχιστεί και µετά τον τοκετό 



                                                                                    - 52 -                                                                                     

(9) ο περιορισµός του εµφανιζόµενου οιδήµατος 
(10) η διευκόλυνση της γαστρεντερικής λειτουργίας  
(11) η καλύτερη ρύθµιση του διαβήτη κυήσεως  
(12) η ενίσχυση της σπονδυλικής στήλης, του σκελετικού και του µυϊκού συστήµατος 
προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες µηχανικές φορτίσεις, συµβάλλοντας στην 
ορθή στάση του σώµατος  
(13) η ελάττωση του φαινοµένου των µυϊκών συνολικών στα κάτω άκρα και 
(14) η διατήρηση, αν όχι η βελτίωση, της ευλυγισίας(134-136,137,139,141,143-150) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ 2200 Kcal 
ΓΙΑ ΕΓΚΥΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
       Κατανοµή  θρεπτικών συστατικών 
 

 Υδατάνθρακες : 52% *2200kcal = 1144kcal/4 kcal = 286gr. 
 Λιπαρά :  30% * 2200kcal = 660kcal / 9 kcal = 73gr. 
 Πρωτεΐνες : 18% * 2200kcal = 396kcal / 4 kcal = 96gr. 

 
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΩΙΝΟ 
 

• 1 φλυτζ. γάλα πλήρες                                                             1 ισοδ. γάλακτος 
• ½ φλυτζ. δηµητριακά ολ.αλέσεως                                         1 ισοδ. αµύλου 
• 1 φρούτο                                                                                 1 ισοδ. φρούτου 

 
ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
 

• 1 φλυτζ. φυσικό χυµό πορτοκάλι                                             2 ισοδ. φρούτου 
• 1 φρυγανιά ολ.αλέσεως                                                           ½  ισοδ. αµύλου 
 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
 

• 150γρ.µοσχαρίσιο φιλέτο ψητό                                               5 ισοδ. κρέατος 
• 2 φλυτζ .λαχανικά βραστά                                                      4 ισοδ. λαχανικών 
• 1 µέτρια πατάτα βραστή                                                          1 ισοδ,αµύλου 
• 3 κουτ.γλ. ελαιόλαδο                                                               3 ισοδ. λίπους 
• 1 φέτα ψωµί (30γρ.)                                                                 1 ισοδ.αµύλου 
• 1 φρούτο                                                                                  1 ισοδ. φρούτου 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 
 

• 1 φλυτζ. γιαούρτι πλήρες                                                        1 ισοδ. γάλακτος 
• 1 κουτ.σ. µέλι                                                                          1 ισοδ. φρούτου 
• 2 ολόκληρα καρύδια                                                                1 ισοδ. λίπους 
 

ΒΡΑ∆ΙΝΟ 
 

• 2 φλυτζ. µακαρόνια βραστά                                                     4 ισοδ. αµύλου 
• 1 κουτ.σ. τυρί (µε χαµηλά λιπαρά)                                           1 ισοδ. κρέατος 
      Σαλάτα 
• 2 φλυτζ. µαρούλι                                                                     2 ισοδ. λαχανικών 
• 2.5 κουτ.γλ. ελαιόλαδο                                                            2.5 ισοδ. λίπους 
• 1 φρούτο                                                                                   1 ισοδ. φρούτου 

 
ΠΡΟ ΥΠΝΟΥ 
 

• 1 φρούτο                                                                                   1 ισοδ. φρούτου 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ   Α’ 
 
Μεθοδολογία έρευνας.  
 
Α) Είδος της έρευνας. 
 
Η έρευνα που ακολουθεί είναι µια διερευνητική µελέτη, που πραγµατοποιήθηκε 

µε τη µέθοδο που στηρίζεται στο «περιγραφικό µοντέλο» έρευνας. Η ερευνητικό οµάδα 
επέλεξε την συλλογή στοιχείων µε την χρήση ερωτηµατολόγιου, το οποίο 
συµπληρώθηκε από εγκύους δυο πόλεων Πάτρα – Σπάρτη, στοχεύοντας στην 
διερεύνηση του βαθµού κατανάλωσης αλκοόλ, καπνού και καφεΐνης κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης, καθώς και των διατροφικών συνηθειών. 

 
Β) Σκοπός της έρευνας. 
 
Ο σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για την αναγνώριση της 

σηµερινής πραγµατικότητας όσο αφορά το αλκοόλ, το κάπνισµα και την καφεΐνη κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.   

Επιπλέον σκοπός είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο αλλάζουν οι διατροφικές 
συνήθειες των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 

 
Γ) Στόχοι της έρευνας: 
 

 Να ερευνηθεί το επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ. 
 Να ερευνηθεί το επίπεδο κατανάλωσης καπνού. 
 Να ερευνηθεί το επίπεδο κατανάλωσης καφεΐνης. 
 Ακόµα να ερευνηθούν διατροφικές συνήθειες των εγκύων. 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ   Β’ 
 
Υλικό  –  Μέθοδος 
 
Α) Σχεδιασµός της έρευνας. 
 
Η µέθοδος µας στηρίχθηκε στο περιγραφικό µοντέλο έρευνας µε βάση το οποίο 

περιγράφονται µεταβλητές και συγκρίνονται οµάδες ατόµων µε κάποια µεταβλητή. 
 

Β) Πληθυσµός – ∆είγµα. 
 
Για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας  χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 

κατάλληλα σχεδιασµένο από την οµάδα των φοιτητριών µε την καθοδήγηση του 
υπεύθυνου καθηγητή, το οποίο απευθυνόταν σε 200 εγκύους. 

Στο σύνολο των ερωτηθέντων (Πάτρα – Σπάρτη, 200 άτοµα) είχαν µέσο όρο 
ηλικίας µεταξύ 31 – 35 ετών και ο µήνας της εγκυµοσύνης είναι ο 5ος. Το µορφωτικό 
επίπεδο των συµµετεχόντων είναι Απόφοιτοι Λυκείου. Όσο αφορά την επαγγελµατική 
τους κατάσταση οι περισσότερες είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι. 
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Στην Πάτρα, ο µέσος όρος της ηλικίας είναι µεταξύ 31 – 35 ετών και ο µήνας 
της εγκυµοσύνης είναι ο 6ος. Το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων είναι 
Απόφοιτοι Λυκείου και όσο αφορά την επαγγελµατική τους κατάσταση είναι Ιδιωτικός 
Υπάλληλοι. 

Στη Σπάρτη ο µέσος όρος της ηλικίας είναι µεταξύ 36 – 41 ετών και ο µήνας 
της εγκυµοσύνης 4ος. Το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων είναι Απόφοιτοι 
Γυµνασίου και όσο αφορά την επαγγελµατική τους κατάσταση ο µέσος όρος είναι 
Ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

Η δειγµατοληψία ήταν τυχαία. Ως όργανο µέτρησης χρησιµοποιήθηκε γραπτό 
ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από 35 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ήταν διαφόρων 
τύπων, από αυτές 4 ερωτήσεις αφορούν τα δηµοσιονοµικά, 19 ερωτήσεις διχοτοµικές 
(Ναι – Όχι) και οι 13 υπόλοιπες εναλλακτικών απαντήσεων. 
 
            Γ) Τόπος και χρόνος έρευνας. 
 
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από 01/04/2007 έως 30/09/2007 στην Πάτρα και στη Σπάρτη. 

 
           ∆) Κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισµού δεδοµένων. 

 
Κριτήρια εισαγωγής στην έρευνα µας ήταν: 

 Οι συµµετέχοντες γυναίκες να διαµένουν στις δυο πόλεις (Πάτρα – 
Σπάρτη), ανεξάρτητα από καταγωγή, οικογενειακή και κοινωνικο-
οικονοµική κατάσταση. 

Κριτήρια αποκλεισµού ήταν: 
 ∆εν υπήρχαν. 

 
Τελικά, χρησιµοποιήθηκαν όλα τα ερωτηµατολόγια από αυτά που 

διανεµήθηκαν. 
 

Ε) Κωδικοποίηση και στατιστική ανάλυση. 
 
Κάθε πιθανή απάντηση σε µια ερώτηση κωδικοποιήθηκε µε έναν ακέραιο 

αριθµό ανάλογα µε τον αριθµό των δυνατών απαντήσεων. Έπειτα τα δεδοµένα 
εισήχθησαν στον Ηλεκτρονική Υπολογιστή σε µεταβλητές που η κάθε µια 
αντιπροσώπευε µια ερώτηση. 

Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε γα την εισαγωγή των κωδικοποιηµένων 
δεδοµένων και τη στατιστική επεξεργασία τους ήταν το Microsoft Excel. 

 
                                              ΕΝΟΤΗΤΑ   Γ’ 

 
            Περιγραφική κατανοµή. 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν συντάχθηκαν σε πίνακες στους οποίους  
αναφέρεται το όνοµα της µεταβλητής καθώς και η αντίστοιχη ερώτηση στην οποία 
αναφέρεται. Επίσης, αναφέρονται οι εξεταζόµενες οµάδες, καθώς και τα σύνολα των 
απαντήσεων. 

Έτσι, οι µετρήσιµες µεταβλητές  
δεν παρουσιάζονται µε µέση τιµή των µετρήσεων τους, την τυπική απόκλιση, 

την ελάχιστη και την µέγιστη τιµή λόγω µη ύπαρξης τους. 
 Οι δε µη µετρήσιµες µεταβλητές (βαθµωτές, διχοτοµικές, τριχοτοµικές ή 

κατηγορικές) παρουσιάζονται µε τη συχνότητα (απόλυτος αριθµός) εµφάνισης της 
απάντησης καθώς και µε τη σχετική συχνότητα (ποσοστιαία αναλογία) εµφάνισης της 
κάθε τιµής της µεταβλητής. 
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             Στατιστική ανάλυση. 

 
Για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας ως χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 
κατάλληλα σχεδιασµένο από την οµάδα µε την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, 
το οποίο απευθυνόταν σε 200 εγκύους γυναίκες. 
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από 01/04/2007 έως 30/09/2007 στις πόλεις της Πάτρας και 
της Σπάρτης.  
Η δειγµατοληψία ήταν τυχαία.  
Ως όργανο µέτρησης χρησιµοποιήθηκε γραπτό ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από 6 
ενότητες οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

 Ατοµικές πληροφορίες – ∆ηµοσιονοµικά. 
 Ιατρικό ιστορικό αποτελούµενο από 4 ερωτήσεις, διχοτοµικές (Ναι – Όχι) 
και εναλλακτικών απαντήσεων. 

 ∆ιαιτητικό ιστορικό αποτελούµενο από 8 ερωτήσεις, διχοτοµικές (Ναι – 
Όχι) και εναλλακτικών απαντήσεων. 

 Κάπνισµα και εγκυµοσύνη αποτελούµενο από 6 ερωτήσεις, διχοτοµικές 
(Ναι – Όχι) και εναλλακτικών απαντήσεων. 

 Αλκοόλ και εγκυµοσύνη αποτελούµενο από 4 ερωτήσεις, διχοτοµικές (Ναι 
– Όχι) και εναλλακτικών απαντήσεων. 

 Καφεΐνη και εγκυµοσύνη αποτελούµενο από 4 ερωτήσεις, διχοτοµικές (Ναι 
– Όχι) και εναλλακτικών απαντήσεων. 

Κάθε πιθανή απάντηση σε µια ερώτηση κωδικοποιήθηκε µε έναν ακέραιο αριθµό 
ανάλογα µε τον αριθµό των δυνατών απαντήσεων. Έπειτα τα δεδοµένα εισήχθησαν 
στον Ηλεκτρονική Υπολογιστή σε µεταβλητές που η κάθε µια αντιπροσώπευε µια 
ερώτηση. 
Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε γα την εισαγωγή των κωδικοποιηµένων 
δεδοµένων και τη στατιστική επεξεργασία τους ήταν το Microsoft Excel. 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν συντάχθηκαν σε πίνακες στους οποίους αναφέρεται 
το όνοµα της µεταβλητής καθώς και η αντίστοιχη ερώτηση στην οποία αναφέρεται. 
Επίσης, αναφέρονται οι εξεταζόµενες οµάδες, καθώς και τα σύνολα των απαντήσεων. 
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ. 
 

 
Πίνακας 1: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς την ηλικία. 

 
ΗΛΙΚΙΑ 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστού 
% 

16 – 20 
ετών  

5 2 7 5% 2% 4% 

21 – 25 
ετών 

18 14 32 18% 14% 16% 

26 – 30 
ετών 

37 42 79 37% 42% 39% 

31 – 35 
ετών 

28 27 55 28% 27% 27% 

36 – 40  
ετών 

12 15 27 12% 15% 14% 

 
Σχήµα 1: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς την ηλικία. 

 

4%

16%

39%

27%

14%

16 – 20 ετών
21 – 25 ετών
26 – 30 ετών
31 – 35 ετών
36 – 40  ετών

 
 

 
Το 39% των ερωτηθέντων (79 άτοµα) έχουν ηλικίες µεταξύ 26 – 30 ετών, το 

27% (55 άτοµα) µεταξύ 31 – 35 ετών, το 16% (32 άτοµα) µεταξύ 21 – 25 ετών, το 14%  
(27 άτοµα) µεταξύ 36 – 45 ετών και το 4% (7 άτοµα) µεταξύ 16 – 20 ετών. (Πίνακας 1, 
Σχήµα 1). 
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   Πίνακας 2: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το τωρινό βάρος. 
 
ΤΩΡΙΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστού 
% 

51 – 60 
κιλά  

12 44 56 12% 44% 27% 

61 – 70 
κιλά 

33 42 75 33% 42% 37% 

71 – 80 
κιλά 

33 13 46 33% 13% 23% 

81 – 90 
κιλά 

16 1 17 16% 1% 9% 

91 – 100 
κιλά 

3 0 3 3% 0% 2% 

101 – 110 
κιλά 

3 0 3 3% 0% 2% 

 
Σχήµα 2: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το τωρινό βάρος. 

 
 

9%

38%

30%

15%

6% 2%

51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110

 
 
 

 
Το 27% (άτοµα 56) έχουν 51 – 60 κιλά, τo 37% (άτοµα 75) έχουν τωρινό βάρος 

61 – 70 κιλά, το 23% (άτοµα 46) έχουν 71 – 80 κιλά, το 9% (άτοµα 17) έχουν 81 – 90 
κιλά τωρινό βάρος και από ένα 2% (άτοµα 3) έχουν τωρινό βάρος 91 – 100 κιλά και 
101 – 110 κιλά. (Πίνακας 2, Σχήµα 2). 
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Πίνακας 3: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το βάρος πριν την εγκυµοσύνη. 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστού 
% 

41 – 50 
κιλά  

9 4 13 9% 4% 7% 

51 – 60 
κιλά 

38 71 109 38% 71% 54% 

61 – 70 
κιλά 

30 23 53 30% 23% 26% 

71 – 80 
κιλά  

15 2 17 15%5 2% 9% 

81 – 90 
κιλά 

6 0 6 6% 0% 3% 

91 – 100 
κιλά 

2 0 2 2% 0% 1% 

 
Σχήµα 3: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το βάρος πριν την εγκυµοσύνη. 

 
 

7%

54%

26%

9%

3%

1%

41 – 50 κιλά
51 – 60 κιλά

61 – 70 κιλά

71 – 80 κιλά

81 – 90 κιλά

91 – 100 κιλά

 
 
 

 
Σε αυτή την ερώτηση παρατηρούµε ότι το 54% ( άτοµα 109) είχαν βάρος πριν 

την εγκυµοσύνη 51 – 60 κιλά, το 26% ( άτοµα 53) είχαν βάρος 61 – 70 κιλά, το 9% ( 
άτοµα 17) είχαν 71 – 80 κιλά, το 7% ( άτοµα 13) είχαν 41 – 50 κιλά, το 3% (άτοµα 6) 
είχαν 81 – 90 κιλά και το 1% ( άτοµα 2) είχαν βάρος πριν την εγκυµοσύνη 91 – 100 
κιλά. (Πίνακας  3, Σχήµα 3). 
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Πίνακας 4: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το ύψος. 
 
ΥΨΟΣ 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

1,51 – 1,55 
µέτρα  

4 0 4 4% 0% 2% 

1,56 – 1,60 
µέτρα  

17 1 18 17% 1% 9% 

1,61 – 1,65 
µέτρα 

44 22 66 44% 22% 33% 

1,66 – 1,70 
µέτρα 

23 50 73 23% 50% 36% 

1,71 – 1,75 
µέτρα 

5 25 30 5% 25% 15% 

1,76 – 1,80 
µέτρα 

6 2 8 6% 2% 4% 

1,81 – 1,85 
µέτρα 

1 0 1 1% 0% 1% 

 
Σχήµα 4: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το ύψος. 

 

2%
9%

33%

36%

15%

4%

1%

1,51 – 1,55 µέτρα
1,56 – 1,60 µέτρα
1,61 – 1,65 µέτρα
1,66 – 1,70 µέτρα
1,71 – 1,75 µέτρα
1,76 – 1,80 µέτρα
1,81 – 1,85 µέτρα

 
 
          
 

Στον Πίνακα 4 και στο Σχήµα 4 παρατηρούµε το ύψος των γυναικών. Το 36% 
(άτοµα 73) έχουν ύψος 1,66 – 1,70, το 33% (άτοµα 66) έχουν 1,61 – 1,65 ύψος, το 15% 
(άτοµα 30) έχουν1,71 – 1,75 ύψος, το 9% (άτοµα 18) έχουν 1,56 – 1,60 ύψος, το 4% 
(άτοµα 8) έχουν 1,76 – 1,80 ύψος, το 2% (άτοµα 4) έχουν 1,51 – 1,55 ύψος και το 1% 
(άτοµα 1) έχουν 1,81 – 1,85 ύψος. 
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Πίνακας 5: Κατανοµή των ερωτηθέντων ως προς την επαγγελµατική 

απασχόληση. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστού 
% 

Φοιτήτρια  1 1 2 1% 1% 1% 
Ελεύθερος 
Επαγγελµα
τίας  

13 14 27 13% 14% 14% 

∆ηµόσιος 
Υπάλληλος  

19 34 53 19% 34% 27% 

Ιδιωτικός 
Υπάλληλος  

24 38 62 24% 38% 30% 

Άνεργη  7 3 10 7% 3% 5% 
Οικιακά  33 1 34 33% 1% 17% 
∆εν 
απάντησαν  

3 9 12 3% 9% 6% 

 
Σχήµα 5: Κατανοµή των ερωτηθέντων ως προς την επαγγελµατική 

απασχόληση. 
 

1%
14%

27%

30%
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17%
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Φοιτήτρια
Ελεύθερος Επαγγελµατίας
∆ηµόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Άνεργη
Οικιακά
∆εν απάντησαν

 
 
 

Το 30% των ερωτηθέντων είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (62 άτοµα), το 27% (53 άτοµα) 
είναι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, το 17% ( άτοµα) οικιακά, το 14% (27 άτοµα) είναι 
Ελεύθεροι Επαγγελµατίες, το 6% (3 άτοµα) δεν απάντησαν στην ερώτηση, το 5% (2 
άτοµα) είναι άνεργοι και το 2% (2 άτοµα) είναι Φοιτήτριες. (Πίνακας 5, Σχήµα 5). 
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Πίνακας 6: Κατανοµή των ερωτηθέντων ως προς το Μορφωτικό Επίπεδο. 
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Απόφοιτη 
∆ηµοτικού  

3 0 3 3% 0% 2% 

Απόφοιτη 
Γυµνασίου  

13 4 17 13% 4% 9% 

Απόφοιτη 
Λυκείου  

37 61 98 37% 61% 48% 

Απόφοιτη 
Πανεπιστη
µίου / ΤΕΙ 

41 34 75 41% 34% 37% 

∆εν 
απάντησαν  

6 1 7 6% 1% 4% 

 
Σχήµα 6: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το Μορφωτικό Επίπεδο. 

 
 

2%
9%

48%

37%

4%

Απόφοιτη ∆ηµοτικού
Απόφοιτη Γυµνασίου
Απόφοιτη Λυκείου
Απόφοιτη Πανεπιστηµίου
∆εν απάντησαν

 
 
 
 
Από τους ερωτηθέντες 16 άτοµα (ποσοστό 39%) είναι Απόφοιτοι Μέσης 

Εκπαίδευσης, 10 άτοµα (ποσοστό 25%) είναι Απόφοιτοι ∆ηµοτικού, 9 άτοµα (ποσοστό 
23%) είναι Απόφοιτοι Ανωτέρας Εκπαίδευσης, 5 άτοµα (ποσοστό 13%) είναι 
Απόφοιτοι Ανωτάτης Εκπαίδευσης και κανένα άτοµο δεν έχει Μεταπτυχιακές Σπουδές. 
(Πίνακας 6, Σχήµα 6). 
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Πίνακας 7: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς τον µήνα της εγκυµοσύνης στον 

οποίο βρίσκονται. 
ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

1ο  0 2 2 0% 2% 1% 
2ο  0 14 14 0% 14% 7% 
3ο  3 25 28 3% 25% 14% 
4ο  8 17 25 8% 17% 13% 
5ο  14 9 23 14% 9% 12% 
6ο  9 7 16 9% 7% 8% 
7ο  9 5 14 9% 5% 7% 
8ο 22 10 32 22% 10% 16% 
9ο  35 11 46 35% 11% 22% 
 

Σχήµα 7: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς τον µήνα της εγκυµοσύνης στον 
οποίο βρίσκονται. 
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Στην ερώτηση σε ποιο µήνα της εγκυµοσύνης βρίσκετε το 22% - άτοµα 46 

απάντησαν στον 9ο µήνα, το 16% - άτοµα 32 βρίσκονται στον 8ο µήνα, το 16% - άτοµα 
32 στον 7ο µήνα, το 14% - άτοµα 28 στον 3ο µήνα, το 13% - άτοµα 25 στον 4ο µήνα, το 
12% - άτοµα 23 στον 5ο µήνα, το 8% - άτοµα 16 στον 6ο µήνα, το 7% - άτοµα 14 στον 
7ο µήνα, το 7% - άτοµα 14 στον 2ο µήνα και το 2% - άτοµα 2 στον 1ο µήνα της 
εγκυµοσύνης.  
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Πίνακας 8: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχει προηγηθεί άλλη 

εγκυµοσύνη. 
 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  49 38 87 49% 38% 44% 
Όχι  51 62 113 51% 62% 56% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΣΕΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200    
0 51 62 113    
1 32 23 55    
2 11 14 25    
3 5 1 6    
4 1 0 1    

 
Σχήµα 8: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχει προηγηθεί άλλη 

εγκυµοσύνη. 
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Ναι
Όχι

 
 
 
 
 
 
 
Στην ερώτηση αν έχει προηγηθεί άλλη εγκυµοσύνη παρατηρούµε ότι το 56%  (άτοµα 
113) απάντησαν ότι δεν έχει προηγηθεί άλλη εγκυµοσύνη και το 55% ( άτοµα 87) ότι 
έχει προηγηθεί και άλλη εγκυµοσύνη. 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 
 

Πίνακας 10: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν υπήρχε κάποιο πρόβληµα 
µε την εγκυµοσύνη. 
 
ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΑΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  18 56 92 18% 56% 46% 
Όχι  64 44 108 64% 44% 54% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 
 Πάτρα  Σπάρτη Ν=200    
Κανένα 
πρόβληµα  

64 44 108    

Ναυτία  5 46 51    
Εκλαµψία  1 1 2    
Σακχαρώδης 
∆ιαβήτης  

5 1 6    

Κάτι άλλο:  7 8 15    
Αναιµία  1 0 1    
Αποκόλληση 1 5 6    
Κολικός  1 0 1    
Κόπωση, 
∆ύσπνοια, 
Παλινδρόµηση 

1 0 1    

Συσπάσεις  1 2 3    
Ρήξη  1 0 1    
Χολολιθίαση 1 1 2    
 

Σχήµα 10: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν υπήρχε κάποιο πρόβληµα µε 
την εγκυµοσύνη. 
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Το 54%  (άτοµα 108) απάντησαν στην ερώτηση αν έχετε κάποιο πρόβληµα µε 

την εγκυµοσύνη σας όχι ενώ το 46% ( άτοµα 92) απάντησαν ναι. 
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Πίνακας 12: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν υπήρχε κάποιο άλλο 
πρόβληµα υγείας. 
 
ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  9 3 12 9% 3% 6% 
Όχι  91 97 188 91% 97% 94% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200    
Κανένα 
πρόβληµα  

91 97 188    

Αλλεργία, 
αυχενικό 

1 0 1    

Επιληψία  1 0 1    
Ηπατίτιδα  2 0 2    
Θυρεοειδής  2 2 4    
 Στίγµα 
µεσογειακής 
αναιµίας, 
οσφυαλγία 

1 0 1    

Πυκνότητα  
αίµατος, 
επιληψία 

1 0 1    

Υπερχοληστ
εριναιµία  

1 0 1    

Χολολιθίαση  0 1 1    
 

Σχήµα 12: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν υπήρχε κάποιο άλλο 
πρόβληµα υγείας 
 

6%

94%

Ναι
Όχι

 
Στην ερώτηση αν έχετε κάποιο άλλο πρόβληµα υγείας όχι απάντησε το 94% 

(άτοµα 188 )και το 6% ( άτοµα 12) απάντησαν ναι. 
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Πίνακας 14: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς αν έπαιρναν κάποιο συµπλήρωµα 
διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΑΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  87 66 153 87% 66% 77% 
Όχι  13 34 47 13% 34% 23% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη Ν=200    
Σίδηρος  87 65 152    
Ασβέστιο  79 63 142    
Φολλικό 
οξύ  

21 18 39    

Κάποιο 
άλλο: 

9 12 21    

Βιταµίνες  1 3 4    
Μαγνήσιο  7 9 16    
Τροφοκάλ  1 0 1    
ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΤΡΟΥ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200    
Ναι  60 55 115    
Όχι  27 11 38    
 

Σχήµα 14: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς αν έπαιρναν κάποιο συµπλήρωµα 
διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
 
 

Ναι
Όχι

 
 

Η  πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 77% (άτοµα 153) απάντησε θετικά στην 
παρακάτω ερώτηση, αντίθετα αρνητικά απάντησε µόλις το 23% ( άτοµα 47). 
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Πίνακας 15: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το έχουν κάνει αιµατολογικές 
εξετάσεις. 
 
ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  98 99 197 98% 99%  98% 
Όχι  2 1 3 2% 1%  2% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=197    
Τελευταίο 
µήνα  

7 29 36    

Τελευταίο 
τρίµηνο  

84 62 146    

Τελευταίο 
εξάµηνο  

7 7 14    

 
Σχήµα 15: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το έχουν κάνει αιµατολογικές 

εξετάσεις. 
 

98%

2%

Ναι
Όχι

 
 
 
 
 
Τα 197 άτοµα – ποσοστό 98% ήταν θετική στην απάντηση αν έχετε κάνει 

αιµατολογικές εξετάσεις, ενώ τα 3 άτοµα – ποσοστό 2% απάντησαν όχι. 
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Στον επόµενο πίνακα  αναλύονται οι τιµές της χοληστερόλης. 
 
Πίνακας 16: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς τις τιµές χοληστερόλης..  

 
ΤΙΜΕΣ 
 
 
Σε mg/dL 

Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 
Πάτρας %

Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

150 – 159    0 1 1 0% 1% 1% 
160 – 169     6 4 10 6% 4% 5% 
170 – 179    18 25 43 18% 25% 21% 
180 – 189   23 19 42 23% 19% 21% 
190 – 199   16 7 23 16% 7% 12% 
200 – 209    9 22 31  9% 22% 16% 
210 – 219   11 4 15 11% 4% 7% 
220 – 229    8 14 22 8% 14% 11% 
230 -  239   0 1 1 0 1% 0% 
240 – 249    5 1 6 5% 1% 3% 
∆εν 
απάντησα
ν 

  4 2 6 4% 2% 3% 

 
 
Σχήµα 16: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς τις τιµές χοληστερόλης. 

 

150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239
240-249
∆εν απαντησαν
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Στον επόµενο πίνακα  αναλύονται οι τιµές του αιµατοκρίτη. 
 

Πίνακας 17: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς τις τιµές αιµατοκρίτη. 
 

ΤΙΜΕΣ 
 
 
  Σε % 

Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 
Πάτρας %

Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

20 – 29,9   2 1 3 2% 1% 2% 
31 – 31,9 1 1 2 1% 1% 1% 
32 – 32,9 7 4 11 7% 4% 6% 
33 – 33,9 5 7 12 5% 7% 6% 
34 – 34,9 13 15 28 13% 15% 14% 
35 – 35,9  20 22 42 20% 22% 21% 
36 – 36,9 16 17 33 16% 17% 17% 
37 – 37,9 16 19 35 16% 19% 17% 
38 – 38,9  14 8 22 14% 8% 11% 
39 – 39,9 3 5 8 3% 5% 4% 
40 – 40,9 1 0 1 1% 0% 0% 
∆εν 
απάντησα
ν 

2 1 3 2% 1% 1% 

 
 
 
Σχήµα 17: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς τις τιµές αιµατοκρίτη 

 

20-29,9
31-31,9
32-32,9
33-33,9
34-34,9
35-35,9
36-36,9
37-37,9
38-38,9
39-39,9
40-40,9
∆εν απαντησαν
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Στον επόµενο πίνακα  αναλύονται οι τιµές της αιµοσφαιρίνης 

 
Πίνακας 18: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς τις τιµές αιµοσφαιρίνης 

 
ΤΙΜΕΣ 
 
 
Σε g/dL 

Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 
Πάτρας %

Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

8 – 9,9 1 0 1 1% 0% 0% 
10 – 10,9 14 10 17 14% 10% 12% 
11 – 11,9 41 36 43 41% 36% 39% 
12 – 12,9 30 40 71 30% 40% 35% 
13 – 13,9 9 5 44 9% 5% 7% 
14 – 14,9 3 8 16 3% 8% 5% 
∆εν 
απάντησαν 

2 1 8 2% 1% 2% 

 
Σχήµα 18: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς τις τιµές αιµοσφαιρίνης.  
 
 

8 – 9,9
10 – 10,9
11 – 11,9
12 – 12,9
13 – 13,9
14 – 14,9
∆εν απάντησαν
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

 
Πίνακας 19: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το ποια γεύµατα τρώνε   

καθηµερινά. 
ΠΟΙΑ  ΓΕΥΜΑΤΑ ΤΡΩΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Πρωινό  82 90 172 82% 90% 20% 
∆εκατιαν
ό  

42 79 121 42% 79% 14% 

Μεσηµερι
ανό  

98 96 194 98% 96% 21% 

Απογεµατ
ινό  

66 80 146 66% 80% 17% 

Βραδινό  83 92 175 83% 92% 20% 
Προ 
ύπνου  

15 56 71 15% 56% 8% 

 
Σχήµα 19: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το ποια γεύµατα τρώνε 

καθηµερινά. 
 
 

20%

14%

21%

17%

20%

8%

Πρωινό

∆εκατιανό

Μεσηµεριανό

Απογεµατινό

Βραδινό

Προ ύπνου

 
 
 
Το γεύµα που προτιµά το 21% - άτοµα 194 είναι το µεσηµεριανό, το 20% - 

άτοµα 175 προτιµούν το βραδινό, το 20% - άτοµα 172 το πρωινό, το 17% - άτοµα 146 
το απογευµατινό, το 14% - άτοµα 121 το δεκατιανό και τέλος το µόλις 8% - άτοµα 71 
προτιµούν το προ ύπνου. 
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Πίνακας 20: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχουν αλλάξει οι 

διατροφικές τους συνήθειες λόγω της εγκυµοσύνης. 
 

ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης % 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  40 72 112 40% 72% 56% 
Όχι  60 28 88 60% 28% 44% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΤΩΡΑ ΠΡΩΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; 
 Πάτρα  Σπάρτη      
Γαλακτοκ
οµικά  

26 74     

Φρούτα  37 67     
Τηγανιτά  6 2     
Κρέατα  14 60     
Λαχανικά  24 59     
Βραστά  9 51     
 
 

Σχήµα 20: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχουν αλλάξει οι διατροφικές 
τους συνήθειες λόγω της εγκυµοσύνης. 
 
 

56%

44%
Ναι
Όχι

 
 
Έχοντας αλλάξει συνήθειες λόγω εγκυµοσύνης είναι το 56% - άτοµα 112 

εποµένως το 44% - άτοµα 88 που αποµένει απάντησαν αρνητικά. 
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Πίνακας 21: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχουν συµβουλευτεί κάποιο 
διαιτολόγο ή γιατρό κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 

 
ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟ Η ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  
 

9 6 15 9% 6% 8% 

Όχι  
 

91 94 185 91% 94% 92% 

 
 
 
 
Σχήµα 21: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχουν συµβουλευτεί κάποιο 

διαιτολόγο ή γιατρό κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
 

Ναι
Όχι

 
 

Γυναίκες που δεν έχουν συµβουλευτεί κάποιο διαιτολόγο ή γιατρό για τη 
διατροφή τους κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι το 92% - άτοµα 185. Στην 
αντίστοιχη ερώτηση απάντησαν θετικά µε ποσοστό 8% - άτοµα 15. 
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Πίνακας 22: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το πώς θα περιγράφατε τα 
αισθήµατα σας σε σχέση µε το φαγητό αυτή τη περίοδο. 
 
ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΤΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΦΑΓΗΤΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Καλά  68 40 108 68% 40% 53% 
Μέτρια 25 56 81 25% 56% 41% 
Άσχηµα  0 0 0 0% 0% 0% 
Κάτι άλλο 0 0 0 0% 0% 0% 
∆εν 
απάντησα
ν  

7 4 11 7% 4% 6% 

 
Σχήµα 22: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το πώς θα περιγράφατε τα 

αισθήµατα σας σε σχέση µε το φαγητό αυτή τη περίοδο. 
 
 

53%
41%

0%

0%
6%

Καλά

Μέτρια

Άσχηµα
Κάτι άλλο

∆εν απάντησαν

 
 

 
 
 
Λίγο πάνω από το ήµισυ των ερωτηθέντων ποσοστό 53% - άτοµα 108 

απάντησαν στην ερώτηση πως θα περιέγραφαν τα αισθήµατα τους σε σχέση µε το 
φαγητό αυτή τη περίοδο η απάντηση που δόθηκε ήταν καλά. Με µικρή διαφορά το 
41% - άτοµα 81 έδωσαν την απάντηση µέτρια. ∆εν απάντησε το 6% - άτοµα 11 στην 
ερώτηση. Άσχηµα και κάτι άλλο δεν επιλέχθηκε από καµία γυναίκα. 
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Πίνακας 23: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν η όρεξη σας έχει αυξηθεί 
λόγω της εγκυµοσύνης. 
 
Η ΟΡΕΞΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  
 

53 83 72 53% 83% 36% 

Όχι  47 
 

17 128 47% 17% 64% 

 
 
Σχήµα 23: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν η όρεξη σας έχει αυξηθεί 

λόγω της εγκυµοσύνης. 
 

36%

64%

Ναι
Όχι

 
 
 
 
 
 
Στην ερώτηση αυτή παρατηρούµε ότι τα 128 άτοµα – ποσοστό 64% δεν έχει 

αυξηθεί η όρεξη τους λόγω της εγκυµοσύνης, αντιθέτως τα 72 άτοµα – ποσοστό 36% 
απάντησε ότι έχει αυξηθεί. 
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Πίνακας 24: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν σας ανησυχεί ή σας 
αγχώνει η αύξηση βάρους λόγω εγκυµοσύνης. 
ΣΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΣΑΣ ΑΓΧΩΝΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  
 

41 35 76 41% 35% 38% 

Όχι  
 

59 65 124 59% 65% 62% 

ΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=76    
Τρώω 
λιγότερο  

10 10 20    

Τρώω µε 
λιγότερα 
λιπαρά  

21 19 40    

Τσιµπολο
γάω από 
άγχος  

4 6 10    

Κάτι άλλο  6 0 6    
 
Σχήµα 24: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν σας ανησυχεί ή σας αγχώνει 

η αύξηση βάρους λόγω εγκυµοσύνης. 
 

38%

62%

Ναι
Όχι

 
 
 
Στην ερώτηση αν σας ανησυχεί ή σας αγχώνει η αύξηση βάρους λόγω 

εγκυµοσύνης τα 124 άτοµα – ποσοστό 69% έδωσαν αρνητική απάντηση, ενώ τα 76 
άτοµα – ποσοστό 38% έδωσαν θετική απάντηση. 
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Πίνακας 25: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το τι φαγητά προτιµάτε κυρίως. 

 
ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΦΑΓΗΤΑ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Τσιγαριστά  14 18 32 14% 18% 9% 
Τηγανιτά  30 4 34 30% 4% 10% 
Ψητά  82 93 175 82% 93% 49% 
Βραστά  36 77 113 36% 77% 32% 
 
 

Σχήµα 25: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το τι φαγητά προτιµάτε κυρίως. 
 
 

9%

10%

49%

32%

Τσιγαριστά

Τηγανιτά

Ψητά
Βραστά

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζητήθηκε από τις ερωτηθέντες να απαντήσουν στην ερώτηση ποια φαγητά 

προτιµούν κυρίως, το ποσοστό 49% - 175 άτοµα  προτιµούν τα  ψητά, το ποσοστό 32% 
- 113 άτοµα προτιµούν τα βραστά, το ποσοστό 10% - 34 άτοµα προτιµούν τα τηγανιτά 
και τέλος το ποσοστό 9% -  32 άτοµα  προτιµούν  τα τσιγαριστά.  
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Στον επόµενο πίνακα αναλύετε το σύντοµο ηµερολόγιο συχνότητας τροφίµων.  
 
Πίνακας 26: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το ηµερολόγιο συχνότητας τροφίµων. 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ. 
Κατά µέσο όρο κατανάλωση. 
Τρόφι
µα 

6 + 
φορές 
την 
ηµέρα 

4 – 6 
φορές 
την 
ηµέρα 

2 – 3 
φορές 
την 
ηµέρα 

1 
φορές 
την 
ηµέρα 

Λίγες 
φορές 
την 
εβδοµά
δα  

1 
φορές 
την 
εβδοµ
άδα 

1 – 3 
φορές 
τον 
µήνα 

∆εν 
απάντ
ησαν 

Γαλακτ
οκοµικ
ά  

1 
1% 

5 
3% 

134 
66% 

48 
23% 

5 
3% 

0 
0% 

2 
1% 

5 
3% 

Φρούτα  4 
2% 

38 
19% 

109 
54% 

38 
19% 

6 
3% 

2 
1% 

2 
1% 

1 
2% 

Λαχανι
κά  

0 
0% 

2 
1% 

89 
44% 

80 
40% 

25 
13% 

2 
1% 

0 
0% 

2 
1% 

Όσπρια  0 
0% 

0 
0% 

3 
2% 

1 
1% 

87 
43% 

80 
39% 

22 
11% 

7 
4% 

Ψάρι  0 
0% 

0 
0% 

1 
1% 

0 
0% 

80 
40% 

97 
48% 

16 
8% 

6 
3% 

Κόκκιν
ο κρέας  

0 
0% 

0 
0% 

1 
1% 

3 
2% 
 

126 
62% 

58 
28% 
 

8 
4% 

3 
2% 
 

Άσπρο 
κρέας  

0 
0% 

0 
0% 

1 
1% 

1 
1% 

77 
38% 

91 
45% 

24 
12% 

6 
3% 

Γλυκά  0 
0% 

2 
1% 

5 
3% 

40 
19% 

33 
17% 

34 
17% 

75 
37% 

11 
6% 

 
Σχήµα 26: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το ηµερολόγιο συχνότητας 

τροφίµων. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Τρόφιµα 6 + φορές την ηµέρα 4 – 6 φορές την ηµέρα
2 – 3 φορές την ηµέρα 1 φορές την ηµέρα Λίγες φορές την εβδοµάδα 
1 φορές την εβδοµάδα 1 – 3 φορές την εβδοµάδα ∆εν απάντησαν  
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ  

 
 
Πίνακας 27: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν καπνίζετε. 

ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  42 19 61 42% 19% 31% 
Όχι  58 81 139 58% 81% 69% 
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ; 
 Πάτρα  Σπάρτη      
1 – 5 
χρόνια  

5 6     

6 – 10 
χρόνια  

20 9     

11 – 15 
χρόνια  

11 3     

16 – 20 
χρόνια  

6 1     

ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης % 

Σύνολο 
Ποσοστού 
% 

11 – 15 
ετών  

7 0 7 7% 0% 11% 

16 – 20 
ετών  

30 13 44 30% 13% 71% 

21 – 25 
ετών  

3 6 9 3% 6% 15% 

26 – 30 
ετών 

2 0 2 2% 0% 3% 

 
Σχήµα 27: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν καπνίζετε. 

 

31%

69%

Ναι
Όχι

 
 

Στην ερώτηση αν  καπνίζουν 139 άτοµα – ποσοστό 69% έδωσαν αρνητική 
απάντηση, ενώ 61 άτοµα – ποσοστό 31% θετική.  
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Πίνακας 28: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχουν ελαττώσει ή 

σταµατήσει το κάπνισµα λόγω εγκυµοσύνης.   
ΕΧΕΤΕ ΕΛΑΤΤΩΣΕΙ Η ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  39 17 56 39% 17% 28% 
Όχι  3 2 5 3% 2% 3% 
ΑΝ ΟΧΙ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη      
∆εν 
µπορώ  

2 1     

∆εν το 
θεωρώ 
απαραίτητο  

1 0     

∆εν θέλω  0 1     
Κάτι άλλο 0 0     

 
Σχήµα 28: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχουν ελαττώσει ή 

σταµατήσει το κάπνισµα λόγω εγκυµοσύνης.   
 

Ναι
Όχι
∆εν καπνιζει

 
 
Από τα 61 άτοµα (31%)  που δήλωσαν ότι καπνίζουν, η πλειοψηφία του 28% - 

άτοµα 56 δήλωσαν ότι έχουν ελαττώσει ή σταµατήσει το κάπνισµα λόγω εγκυµοσύνης 
ενώ  το 3% - άτοµα 5 έδωσε αρνητική απάντηση.  
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Πίνακας 29: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το πόσα τσιγάρα καπνίζετε την 
ηµέρα. 
ΠΟΣΟ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ (τσιγάρα / ηµέρα); 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

0 – 5 
τσιγάρα  

19 14 33 19% 14% 17% 

6 – 10 
τσιγάρα 

14 2 16 14% 2% 8% 

11 – 15 
τσιγάρα  

6 2 8 6% 2% 4% 

16 – 20 
τσιγάρα  

3 1 4 3% 1% 2% 

∆εν 
καπνίζουν  

58 81 139 58% 81% 69% 

 
Σχήµα 29: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το πόσα τσιγάρα καπνίζετε την 

ηµέρα. 
 

 

0 – 5 τσιγάρα 
6 – 10 τσιγάρα
11 – 15 τσιγάρα 
16 – 20 τσιγάρα 
∆εν καπνίζουν 

 
 
 
 

 
Από 0 – 5 τσιγάρα ηµερησίως καπνίζουν τα 33 άτοµα – ποσοστό 17%, 6 – 10 

τσιγάρα ηµερησίως τα 16 άτοµα – ποσοστό 8%, 11 – 15 τσιγάρα ηµερησίως τα 8 άτοµα 
– ποσοστό 4% και 16 – 20 τσιγάρα ηµερησίως τα 4 άτοµα – ποσοστό 2%. ∆εν 
καπνίζουν τα 139 άτοµα – ποσοστό 69%. 
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Πίνακας 30: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν γνωρίζετε τις βλαπτικές 
επιδράσεις που έχει το κάπνισµα στο έµβρυο.  
 
 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  41 32 73 41% 32%  37% 
Όχι  59 68 127 59% 68% 63% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΑΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη      
Ο γιατρός 
σας  

21 66     

Οικογενεια
κό / φιλικό 
περιβάλλον  

26 19     

Κάποιο 
βιβλίο  

4 15     

Κάτι άλλο  1 2     
Μέσα 
µαζικής 
ενηµέρωσης 

1 1     

Λόγω 
επαγγέλµα
τος  

0 1     

 
 

Σχήµα 30: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν γνωρίζετε τις βλαπτικές 
επιδράσεις που έχει το κάπνισµα στο έµβρυο.  
 

Ναι
Όχι

 
 

Γνωρίζουν τις βλαπτικές επιδράσεις που έχει το κάπνισµα στο έµβρυο το 37% - 
άτοµα 73 ενώ σε αρκετά µεγάλο ποσοστό το 63% - άτοµα 127 δεν γνώριζαν τις 
επιδράσεις. 
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ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ  
 
 
Πίνακας 31: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν πίνετε οινοπνευµατώδη 

ποτά 
 
ΠΙΝΕΤΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆Η ΠΟΤΑ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  12 18 30 12% 18% 15% 
Όχι  88 82 170 88% 82% 85% 
ΕΙ∆ΟΣ 
 Πάτρα  Σπάρτη      
Κρασί  3 12     
Κρασί / 
µπύρα  

2 0     

Κρασί / 
µπύρα / 
ουίσκι  

1 0     

Μπύρα  2 5     
Μπύρα / 
ούζο  

1 0     

Όλα  1 0     
Ουίσκι / 
βότκα  

1 0     

Βότκα  1 0     
Κοκτέιλ  0 1     
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 Πάτρα  Σπάρτη      
½ ποτήρι  1 0     
1 ποτήρι  9 15     
2 ποτήρια  2 3     
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 Πάτρα  Σπάρτη      
1 φορά την 
ηµέρα 
καθηµερινά  

5 3     

1 φορά την 
εβδοµάδα  

5 1     

2 φορές την 
εβδοµάδα  

2 10     

3 φορές την 
εβδοµάδα  

0 4     

 
 

Στην ερώτηση αν πίνετε οινοπνευµατώδη ποτά 170 άτοµα – ποσοστό 85% 
έδωσαν αρνητική απάντηση, ενώ 30 άτοµα – ποσοστό 15% θετική απάντηση. 
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Σχήµα 31: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν πίνετε οινοπνευµατώδη ποτά. 
 

15%

85%

Ναι
Όχι

 
 
 

Πίνακας 32: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν θεωρούν τον εαυτό τους 
εξαρτηµένο από το αλκοόλ. 
 
ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  0 0 0 0% 0% 0% 
Όχι  100 100 200 100% 100% 100% 
 

Σχήµα 32: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν θεωρούν τον εαυτό τους 
εξαρτηµένο από το αλκοόλ. 
 

0%

100%

Ναι
Όχι

 
 
 

Η απάντηση που δόθηκε στο αν θεωρούν τον εαυτό τους εξαρτηµένο από το 
αλκοόλ ήταν αρνητική 100%. 
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Πίνακας 33: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχετε ελαττώσει ή διακόψει 
το αλκοόλ λόγω εγκυµοσύνης.  
 
ΕΧΕΤΕ ΕΛΑΤΤΩΣΕΙ Η ∆ΙΑΚΟΨΕΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  12 16 28 12% 16% 14% 
Όχι  88 84 172 88% 84% 86% 
ΑΝ ΟΧΙ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη      
∆εν 
µπορώ  

0 0     

∆εν το 
θεωρώ 
απαραίτητο  

0 2     

∆εν θέλω  0 0     
Κάτι άλλο 0 0     
 

Σχήµα 33: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχετε ελαττώσει ή διακόψει 
το αλκοόλ λόγω εγκυµοσύνης.  
 

Ναι
Όχι

 
 
 
 
Από τα 30 άτοµα που δήλωσαν ότι καταναλώνουν αλκοόλ τα 28 µε ποσοστό 

14% έχουν ελάττωση – διακόψει το αλκοόλ, ενώ µόνο 2 άτοµα απάντησαν αρνητικά. 
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Πίνακας 34: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν γνωρίζετε τις βλαπτικές 
επιδράσεις που έχει το αλκοόλ στο έµβρυο.  
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟ 
ΕΜΒΡΥΟ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  15 21 36 15% 21% 18% 
Όχι  85 79 164 85% 79% 82% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΑΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη      
Ο γιατρός 
σας 

7 15     

Οικογενει
ακό / 
φιλικό 
περιβάλλ
ον  

10 12     

Κάποιο 
βιβλίο  

7 4     

Κάτι άλλο  1 1     
Μέσα 
µαζικής 
ενηµέρωσ
ης 

1 5     

 
 
Σχήµα 34: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν γνωρίζετε τις βλαπτικές 

επιδράσεις που έχει το αλκοόλ στο έµβρυο.  
 

Ναι
Όχι

 
 
 

Παρατηρείται ότι µόνο το 18% - άτοµα 36 γνωρίζουν τις βλαπτικές 
επιδράσεις του αλκοόλ, ενώ σε αρκετά µεγάλο ποσοστό 82% - άτοµα 164 
δυστυχώς δεν έχουν καµία επίγνωση των επιδράσεων του αλκοόλ. 
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ΚΑΦΕΪΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ  
 
Πίνακας 35: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το ως προς το αν πίνετε καφέ. 

 
ΠΙΝΕΤΕ ΚΑΦΕ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  61 63 124 61% 63% 62% 
Όχι  39 37 76 39% 37% 38% 
ΕΙ∆ΟΣ 
 Πάτρα  Σπάρτη      
Γαλλικό  5 18     
Γαλλικό / 
Εσπρέσο / 
Καπουτσί
νο  

0 1     

Ελληνικό  23 32     
Ελληνικό 
/  
Καπουτσί
νο  

2 0     

Ελληνικό 
/ Φραπέ 

7 0     

Εσπρέσο  0 1     
Καπουτσί
νο  

3 2     

Ντεκαφεϊ
νέ  

1 0     

Φραπέ / 
Γαλλικό  

1 0     

Φραπέ / 
Καπουτσί
νο  

1 0     

Φραπέ / 
Νες 

18 9     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 Πάτρα  Σπάρτη      
½ 
φλιτζάνι   

1 0     

1 
φλιτζάνια 

32 42     

2 
φλιτζάνια 

20 17     

3 
φλιτζάνια 

5 4     

4 
φλιτζάνια 
και πάνω 

3 0     
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 Πάτρα  Σπάρτη      
1 φορά 
την ηµέρα 
καθηµερι
νά  

55 52     

2 φορές 
την ηµέρα 

2 8     

3 φορές 
την ηµέρα  

2 0     

1 φορά 
την 
εβδοµάδα  

2 0     

2 φορές 
την 
εβδοµάδα  

0 3     

 
Το 62% - άτοµα 124 πίνουν καφέ κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και το 

38% - άτοµα 76 δεν πίνουν καφέ. 
 
 

Σχήµα 35: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν πίνετε καφέ 
 
 

62%

38%

Ναι
Όχι
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Πίνακας 36: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχετε ελαττώσει ή διακόψει 
την κατανάλωση καφέ λόγω της εγκυµοσύνης. 
 
ΕΧΕΤΕ ΕΛΑΤΤΩΣΕΙ Η ∆ΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΦΕ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης % 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  
 

46 56 102 46% 56% 51% 

Όχι  
 

15 7 22 15% 7% 11% 

 
 

Σχήµα 36: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχετε ελαττώσει ή διακόψει 
την κατανάλωση καφέ λόγω της εγκυµοσύνης. 
 

Ναι
Όχι
∆εν πινει καφε

 
 

 
 

Από τα 124 άτοµα που δήλωσαν ότι καταναλώνουν καφέ, το 51% δήλωσε ότι έχει 
ελαττώσει η διακόψει την κατανάλωση του, ενώ µόλις το 11% - άτοµα 22 δεν έχει 
ελαττώσει την κατανάλωση  καφέ. 
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Πίνακας 37: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχουν γνώσεις για τις 

βλαπτικές επιδράσεις που προκαλεί η υψηλή κατανάλωση καφεΐνης στο έµβρυο. 
 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΥΨΗΛΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΦΕΪΝΗΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  42 38 80 42% 38% 40% 
Όχι  58 62 120 58% 62% 60% 
ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΑΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη      
Ο γιατρός 
σας 

15 27     

Οικογενει
ακό / 
φιλικό 
περιβάλλ
ον  

26 12     

Κάποιο 
βιβλίο  

8 13     

Κάτι άλλο  1 2     
Μέσα 
µαζικής 
ενηµέρωσ
ης 

1 6     

 
 

Σχήµα 37: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν έχουν γνώσεις για τις 
βλαπτικές επιδράσεις που προκαλεί η υψηλή κατανάλωση καφεΐνης στο έµβρυο. 
 

Ναι
Όχι

 
Τα 80 άτοµα – 40% ποσοστό έχουν γνώσεις για τις βλαπτικές επιδράσεις  που 

προκαλεί η υψηλή κατανάλωση καφεΐνης στο έµβρυο αλλά σε µεγαλύτερο ποσοστό το 
60% - άτοµα 120 δεν έχουν. 
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Πίνακας 38: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν καταναλώνετε αναψυκτικά 
τύπου Cola και σοκολάτες. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ; 
 Πάτρα  Σπάρτη  Ν=200 Ποσοστό 

Πάτρας %
Ποσοστό 
Σπάρτης 
% 

Σύνολο 
Ποσοστο
ύ % 

Ναι  
 

57 19 76 57% 19% 38% 

Όχι  
 

43 81 124 43% 81% 62% 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 Πάτρα  Σπάρτη      
1 φορά την 
ηµέρα 
καθηµερινά  

20 3     

2 φορές την 
ηµέρα 

1 0     

1 φορά την 
εβδοµάδα  

17 6     

2 φορές την 
εβδοµάδα  

5 5     

3 φορές την 
εβδοµάδα  

5 3     

4 φορές την 
εβδοµάδα  

4 0     

1 φορά τον 
µήνα  

3 1     

2 φορές τον 
µήνα  

1 1     

3 φορές τον 
µήνα  

1 0     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 Πάτρα  Σπάρτη      
1 cola  24 10     
1 cola ή 1 
σοκολάτα  

8 0     

1 
σοκολάτα  

19 8     

2 cola  1 0     
2 
σοκολάτες  

2 1     

3 cola ή 3 
σοκολάτες  

3 0     
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Σχήµα 38: Κατανοµή ερωτηθέντων ως προς το αν καταναλώνετε αναψυκτικά 

τύπου Cola και σοκολάτες. 
 

38%

62%

Ναι
Όχι

 
 
 

Το 62% - άτοµα 124 των εγκύων καταναλώνει αναψυκτικά τύπου Cola και 
σοκολάτες  ενώ το 38% - άτοµα 76 δεν καταναλώνουν αναψυκτικά τύπου Cola και 
σοκολάτες. 
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                         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ. 
 

Στο ερωτηµατολόγιο συµµετείχαν  200 εγκυµονούσες  , 100 στην πόλη της 
Πάτρας και 100 στην πόλη της Σπάρτης. Παρατηρούµε ότι και στις δυο πόλεις οι 
περισσότερες είχαν ηλικία µεταξύ 26 – 30 ετών, οι περισσότερες δήλωσαν ιδιωτικοί 
υπάλληλοι . Το µορφωτικό επίπεδο στην Πάτρα ήταν 41 άτοµα απόφοιτες 
Πανεπιστηµίου και στην Σπάρτη 61 απόφοιτες Λυκείου. 

 Όσο αφορά το τωρινό βάρος στην Πάτρα οι περισσότερες 66 άτοµα είχαν 61 – 
80 κιλά ενώ στην Σπάρτη 51 – 60 κιλά 44 άτοµα, δηλαδή σε σύγκριση των 2 πόλεων 
επικρατεί σε ποσοστό 37% τα 61-70 κιλά . Το βάρος πριν την εγκυµοσύνη και στις δυο 
πόλεις αναφέρουν τα 51 – 60 κιλά. Αυτό σηµαίνει ότι οι περισσότερες έγκυες στην 
Πάτρα έχουν αυξήσει το βάρος τους κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης αρκετά και οι 
περισσότερες από αυτές 35 άτοµα βρίσκονται στον 9ο µήνα και 22 στον 8ο . Αντίθετα 
στην Σπάρτη δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, 
ίσως γιατί οι περισσότερες βρίσκονται στον 3ο µήνα – 25 άτοµα και στον 4ο µήνα – 17 
άτοµα. Βέβαια σηµαντικός παράγοντας είναι και το ύψος των γυναικών.  

Στην ερώτηση µας αν έχει προηγηθεί άλλη εγκυµοσύνη στην Πάτρα 
παρατηρούµε ότι οι περισσότερες 51 άτοµα απάντησαν ότι δεν έχει προηγηθεί και άλλη 
εγκυµοσύνη και αντίστοιχα στην Σπάρτη οι περισσότερες 62 απάντησαν το ίδιο.  

Οι 32 γυναίκες δήλωσαν και άλλη µια εγκυµοσύνη, οι 11 δήλωσαν άλλες 2, οι 5 
άλλες 3 και µόνο 1 άλλες 4 εγκυµοσύνες. Στην Σπάρτη οι 23 µόνο δήλωσαν άλλη 1, οι 
14 άλλες 2 και καµία παραπάνω. 

Όσο αφορά τώρα το Ιατρικό Ιστορικό και τα προβλήµατα µε την εγκυµοσύνη 
στην Πάτρα οι περισσότερες 64 άτοµα απάντησαν ότι δεν έχουν ενώ στην Σπάρτη οι 
περισσότερες 56 ότι έχουν κάποιο πρόβληµα, όπως ναυτία (46 άτοµα), αποκόλληση (5 
άτοµα) κ.α. Στη συνέχεια ρωτήσαµε υπάρχει κάποιο άλλο πρόβληµα υγείας και οι 
περισσότερες και στις δυο πόλεις (91 άτοµα στην Πάτρα και 97 στην Σπάρτη) 
απάντησαν ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβληµα εκτός από ένα 6% που είχε 
πρόβληµα µε το θυρεοειδή. 

Συστηµατικές µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τις αιµατολογικές εξετάσεις που 
κάνουν οι ερωτηθέντες γυναίκες κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης τους και στις δυο 
πόλεις. Σε σύνολο τα 197 άτοµα απάντησαν ναι έχουν κάνει εξετάσεις και µάλιστα οι 
174 στο διάστηµα των τελευταίων 3 µηνών. Από τις 200 οι 153 έγκυες παίρνουν 
κάποιο συµπλήρωµα διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους όπως σίδηρος, 
ασβέστιο, φολλικό οξύ, βιταµίνες και µαγνήσιο απαραίτητα για την οµαλή 
«λειτουργία» της εγκυµοσύνης. Όµως στην Σπάρτη παρατηρούµε ότι από τις 66 
γυναίκες που παίρνουν κάποιο συµπλήρωµα διατροφής µόνο οι 55 έχουν συµβουλευτεί 
γιατρό ενώ στην Πάτρα από τις 87 που παίρνουν κάποιο συµπλήρωµα διατροφής οι 60 
έχουν συµβουλευτεί γιατρό για τη χρήση συµπληρωµάτων διατροφής. 
Όταν ζητήθηκαν οι τιµές χοληστερόλης, αιµατοκρίτη και αιµοσφαιρίνης οι έγκυες µας 
απάντησαν, για την χοληστερόλη στην Πάτρα από τις 100 οι 96  ήξεραν τις τιµές τους, 
για τις τιµές αιµατοκρίτη και αιµοσφαιρίνης µας απάντησαν οι 98 έγκυµονούσες. Στην 
Σπάρτη όµως από τις 100 οι 98 µας έδωσαν τιµές χοληστερόλης, οι 99 αιµατοκρίτη και 
αιµοσφαιρίνης.  
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
    Και στις δυο πόλεις βλέπουµε ότι οι περισσότερες προσπαθούν να τηρήσουν µια 
σειρά στα γεύµατα τους δίνοντας έµφαση στα 3 κύρια γεύµατα τους όπου πρωινό 
καταναλώνουν τα 172 άτοµα ,µεσηµεριανό τα 194 άτοµα και βραδινό175 άτοµα. 
Βλέπουµε όµως ότι αµέσως µετά έρχεται το απογευµατινό µε146 άτοµα και 
ακολουθούν το δεκατιανό 121 άτοµα και το προ ύπνου 71 άτοµα. 
     Στην πόλη της Πάτρας οι 60 γυναίκες δεν έχουν αλλάξει τις διατροφικές τους 
συνήθειες λόγω εγκυµοσύνης ενώ στην Σπάρτη οι 72 έχουν αλλάξει συνήθειες.  Αυτό 
ίσως να σηµαίνει ότι οι γυναίκες στην Πάτρα γενικότερα προσέχουν την διατροφή τους 
αφού δεν έχουν αλλάξει διατροφικές συνήθειες και αυτό αποδεικνύεται µε το ότι η 
σειρά που προτιµάνε να τρώνε περισσότερο είναι: οι 37 τρώνε περισσότερο τα φρούτα, 
οι 26 γαλακτοκοµικά προϊόντα, οι 24 λαχανικά, οι 14 κρεατικά, οι 9 βραστά και µόνο 
οι 6 τηγανιτά. Στη Σπάρτη περισσότερα γαλακτοκοµικά προϊόντα τρώνε οι 74, φρούτα 
οι 67, τα κρεατικά οι 60, τα λαχανικά οι 59, τα βραστά οι 51, και µόνο 2 τα τηγανιτά. 
(Παρατηρούµε ότι τα ποσοστά και ο αριθµός των εγκύων γυναικών διαφοροποιούνται 
όσον αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης των συγκεκριµένων τροφίµων διότι στη 
Σπάρτη η συµπλήρωση των περισσότερων ερωτηµατολογίων έγινε απουσία της 
υπεύθυνης φοιτήτριας.) Βέβαια κάποιος διαιτολόγος ή γιατρός µπορεί να συµβουλέψει 
για τη σωστή διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και σε αυτή την ερώτηση 
παρατηρήσαµε ότι στην Πάτρα όσο και στη Σπάρτη οι  91 έγκυες και αντίστοιχα οι 94 
δεν έχουν συµβουλευτεί κάποιο ειδικό.  
        Στην ερώτηση πως θα περιέγραφαν τα αισθήµατα τους σε σχέση µε το φαγητό τη 
περίοδο της εγκυµοσύνης υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις δυο πόλεις. Στην Πάτρα οι 
68 ερωτηθέντες απάντησαν καλά, οι 25 µέτρια και οι 7 δεν απάντησαν καθόλου. 
Αντίθετα στην Σπάρτη οι 56 ερωτηθέντες απάντησαν ότι αισθάνονται µέτρια µε το 
φαγητό την περίοδο αυτή και οι 40 καλά, δεν απάντησαν στην ερώτηση 4 άτοµα. 
Άσχηµα δεν απάντησε καµία γυναίκα ότι αισθάνεται σε σχέση µε το φαγητό την 
περίοδο της εγκυµοσύνης. Στη συνέχεια ρωτήσαµε τις γυναίκες εάν έχει αυξηθεί η 
όρεξη τους λόγω της εγκυµοσύνης και παρατηρούµε ότι και στις δυο πόλεις οι 
περισσότερες απάντησαν ναι έχει αυξηθεί, 53 στην Πάτρα και 85 στην Σπάρτη. Στο αν 
ανησυχούν ή αγχώνονται για την αύξηση βάρους και πως το αντιµετωπίζουν αυτό, οι 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν τις ανησυχεί ή τις αγχώνει (59 στην Πάτρα, 65 στην 
Σπάρτη). Από τις κυρίως όµως που ανησυχούν ή αγχώνονται για την αύξηση βάρους 
και στις δυο πόλεις οι περισσότερες, 40 άτοµα αντιµετωπίζουν την όλη κατάσταση 
τρώγοντας φαγητά µε λιγότερα λιπαρά, οι 20 προσπαθούν να το αντιµετωπίσουν 
τρώγοντας λιγότερο, ενώ 10 γυναίκες µάλλον δεν µπορούν να το αντιµετωπίσουν 
κάπως καλύτερα γιατί µας απάντησαν ότι τσιµπολογάνε από άγχος και 6 απάντησαν 
κάτι άλλο χωρίς όµως να αναφέρουν τι άλλο.  
       Σύµφωνα µε τα παραπάνω ερωτήθηκαν τι κυρίως φαγητά προτιµάνε και 
απάντησαν ως εξής: στην πόλη της Πάτρας οι γυναίκες προτιµούν πρώτα τα ψητά µετά 
τα βραστά έπειτα τα τηγανητά και τελευταία προτίµηση τα τσιγαριστά. Όσο αφορά τα 
ψητά και τα βραστά οι ερωτηθέντες στην πόλη της Σπάρτης συµφωνούν µε τους 
ερωτηθέντες στην πόλη της Πάτρας, αλλά σαν τρίτη προτίµηση έχουν τα τσιγαριστά 
και σαν τέταρτη και τελευταία τα τηγανιτά. Στον επόµενο πίνακα αναλύετε το σύντοµο 
ηµερολόγιο συχνότητας τροφίµων που ζητήθηκε από τις 200 εγκύους να 
συµπληρώσουν, κατά µέσο όρο κατανάλωση. Ενδεικτικά θα αναφέρουµε ότι η 
µεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζετε στα γαλακτοκοµικά προϊόντα µε 134 γυναίκες να 
τα προτιµούν περισσότερο και από 2 φορές την ηµέρα 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
Κατά µέσο όρο κατανάλωση (και στις δυο πόλεις) 
Τρόφιµ
α 

6 + 
φορές 
την 
ηµέρα 

4 – 6 
φορές 
την 
ηµέρα 

2 – 3 
φορές 
την 
ηµέρα 

1 φορές 
την 
ηµέρα 

Λίγες 
φορές 
την 
εβδοµά
δα  

1 φορές 
την 
εβδοµά
δα 

1 – 3 
φορές 
τον 
µήνα 

∆εν 
απάντη
σαν 

Γαλακτ
οκοµικά  

1 
1% 

5 
3% 

134 
66% 

48 
23% 

5 
3% 

0 
0% 

2 
1% 

5 
3% 

Φρούτα  4 
2% 

38 
19% 

109 
54% 

38 
19% 

6 
3% 

2 
1% 

2 
1% 

1 
2% 

Λαχανι
κά  

0 
0% 

2 
1% 

89 
44% 

80 
40% 

25 
13% 

2 
1% 

0 
0% 

2 
1% 

Όσπρια  0 
0% 

0 
0% 

3 
2% 

1 
1% 

87 
43% 

80 
39% 

22 
11% 

7 
4% 

Ψάρι  0 
0% 

0 
0% 

1 
1% 

0 
0% 

80 
40% 

97 
48% 

16 
8% 

6 
3% 

Κόκκιν
ο κρέας  

1 
0% 

0 
0% 

1 
1% 

3 
2% 

126 
62% 

58 
28% 

8 
4% 

3 
2% 

Άσπρο 
κρέας  

0 
0% 

0 
0% 

1 
1% 

1 
1% 

77 
38% 

91 
45% 

24 
12% 

6 
3% 

Γλυκά  0 
0% 

2 
1% 

5 
3% 

40 
19% 

33 
17% 

34 
17% 

75 
37% 

11 
6% 

 
 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
 
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν 56 άτοµα έχουν ελαττώσει ή σταµατήσει το 
κάπνισµα λόγω εγκυµοσύνης ενώ µόλις 5 άτοµα συνέχιζαν και κατά τη διάρκεια. Από 
τις καπνίζοντες ή πρώην καπνίζοντες οι 33 έγκυες δήλωσαν ότι ο αριθµός των 
τσιγάρων που καπνίζουν κυµαίνεται στα 0-5 τσιγάρα/ηµέρα, ενώ 6-10 τσιγάρα/ ηµέρα 
καπνίζουν 16 κυρίες, µόλις 12 κυρίες καπνίζουν από 11-20 τσιγάρα/ηµέρα 
Γνωρίζουν τις βλαπτικές επιδράσεις που έχει το κάπνισµα στο έµβρυο οι 41 γυναίκες 
στην Πάτρα ενώ στα ίδια επίπεδα φαίνεται να χαρακτηρίζει την πόλη της Σπάρτης µε 
32 γυναίκες σε περίοδο κύησης.   
Η κύρια ενηµέρωση των βλαπτικών επιδράσεων και στις 2 πόλεις προέρχεται από τον 
προσωπικό ιατρό – γυναικολόγο και ακολουθεί  το οικογενειακό ή και φιλικό τους 
περιβάλλον, καθώς κάποιο βιβλίο ή και  τα ΜΜΕ.  
  Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος κατά την εγκυµοσύνη είναι ευρέως γνωστές 
σε σχέση µε τα παλαιότερα χρόνια που υπήρχε έλλειψη ενηµέρωσης, όµως µέσα από 
την ερευνά µας παρατηρήσαµε ένα µεγάλο ποσοστό (63%), ακόµη δεν έχει τη 
στοιχειώδη ενηµέρωση και επίγνωση των επιδράσεων αυτών.  
∆ιάφορες έρευνες αναφέρουν ότι µόνο το 18-25% διακόπτουν το κάπνισµα κατά τη 
διάρκεια της κύησης ενώ σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας µας από το 31% των 
γυναικών που κάπνιζαν πριν την εγκυµοσύνη, η πλειοψηφία µε ποσοστό 28% 
κατάφερε να το διακόψει ή να το ελαττώσει. 
Σύµφωνα µε αµερικανική µελέτη που δηµοσιεύεται στο επιστηµονικό έντυπο Plastic 
and Reconstructive Surgery, τα βρέφη των οποίων οι µητέρες κάπνιζαν τουλάχιστον 21 
τσιγάρα την ηµέρα κινδύνευαν περισσότερο, δηλαδή 78% περισσότερο να έχουν 
κάποια ανωµαλία στα άκρα, συγκριτικά µε τα νεογνά που δεν είναι µητέρα καπνίστρια. 
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Αλλά ακόµα και το κάπνισµα µικρού αριθµού τσιγάρων (10 ή λιγότερα την ηµέρα) 
ενίσχυε τον κίνδυνο κατά 29%. Μέσα από την έρευνα µας διαπιστώσαµε ότι µόνο το 
2% καπνίζει 16-20 τσιγάρα / ηµέρα όπου ο κίνδυνος εµφάνισης κάποιων ατελειών 
γέννησης στα νεογνά είναι αυξηµένος ενώ το 6% καπνίζει 6-15 τσιγάρα / ηµέρα. 
 
 
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ  
 
Στην ερώτηση αν πίνετε οινοπνευµατώδη ποτά,170 γυναίκες έδωσαν αρνητική 
απάντηση στο σύνολο και στις δυο πόλεις και δεν θεωρούν τον εαυτό τους εξαρτηµένο 
από το αλκοόλ και οι 200 γυναίκες. Πρέπει να αναφέρουµε εδώ ότι το κρασί είναι η 
προτίµηση των περισσοτέρων, µετά έρχεται η µπύρα και πολύ πίσω ακολουθούν το 
ούζο, η βότκα, το ουίσκι και άλλα οινοπνευµατώδη. Οι περισσότερες έγκυες 
καταναλώνουν 1 ποτηράκι την ηµέρα, κάθε µέρα. ∆εν έχουν ελαττώσει ή διακόψει το 
αλκοόλ λόγω εγκυµοσύνης 172 ερωτηθέντες για τον λόγο ότι 170 δεν πίνουν ποτά και 
2 άτοµα δεν θεωρούν απαραίτητο να το διακόψουν,  αντίθετα 28 άτοµα έχουν 
ελαττώσει ή διακόψει το αλκοόλ λόγω εγκυµοσύνης. Με µεγάλη διαφορά οι 85 
γυναίκες στην Πάτρα και οι 79 στην Σπάρτη δεν έχουν γνώσεις για τις βλαπτικές 
επιδράσεις που έχει το αλκοόλ στο έµβρυο έναντι εκείνων που είχαν γνώσεις γύρω από 
το θέµα αυτό. Η κύρια ενηµέρωση και στις δυο πόλεις προήλθε από το γιατρό-
γυναικολόγο τους και τι οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. 
 Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία, µέχρι και το ένα τρίτο των εγκύων 
γυναικών  εξακολουθούν να πίνουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, παρά 
το γεγονός ότι βάζουν σε κίνδυνο το έµβρυο ενώ σύµφωνα µε τα δικά µας στοιχεία, 
από το 15% που έπινε αλκοόλ πριν την εγκυµοσύνη το 14% είχε διακόψει ή ελαττώσει 
ενώ µόλις το 1% έδωσε αρνητική απάντηση και εξακολουθεί να πίνει την ίδια 
ποσότητα . 
 Έρευνα αποκαλύπτει ότι 62% των γυναικών µεταξύ 18 και 45 χρόνων, που πήραν 
µέρος στη µελέτη, γνώριζαν ότι η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυµοσύνη, 
ενδέχεται να βλάψει το έµβρυο, τέσσερα πέµπτα των ερωτηθέντων συµφώνησαν ότι οι 
έγκυοι δεν πρέπει να πίνουν αλκοολούχα ποτά, εντούτοις από τα δύο τρίτα των 
ερωτηθέντων γυναικών που είχαν παιδιά, 34% παραδέχτηκαν ότι έπιναν αλκοόλ στη 
διάρκεια της τελευταίας τους εγκυµοσύνης. 
Αντίθετα δε µε το ότι θα περίµενε κανείς οι µορφωµένες έγκυοι να είναι περισσότερο 
προσεκτικές στο θέµα αυτό, ο αριθµός των διπλωµατούχων γυναικών που πίνουν 
αλκοόλ στη διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι διπλάσιος από εκείνον των εγκύων που 
δεν έχουν πανεπιστηµιακή µόρφωση. 
Το κύριο συµπέρασµα  που προκύπτει από την έρευνα µας όσον αφορά την 
κατανάλωση αλκοόλ την περίοδο της κύησης είναι ότι οι γυναίκες που συµµετείχαν 
στην έρευνα δεν κατανάλωναν µεγάλες ποσότητες αλκοόλ αλλά λόγω ότι κανένα 
επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι ασφαλές σύµφωνα µε την βιβλιογραφία οι 
γυναίκες οφείλουν να είναι προσεκτικές σε αυτό το θέµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    - 98 -                                                                                     

 
ΚΑΦΕΪΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ  

 
Όσον αφορά την κατανάλωση καφεΐνης κατά την κύηση παρατηρούµε ότι το  

62% -124 άτοµα καταναλώνει, από αυτά τα 61 στην Πάτρα και τα 63 στην Σπάρτη. 
Έχουν ελαττώσει ή διακόψει την κατανάλωση καφέ λόγω της εγκυµοσύνης κατά 51% - 
102 άτοµα αλλά και το 11% που δεν έχει διακόψει παρατηρούµε ότι η κατανάλωση 
περιορίζεται στον 1-2 φλιτζάνια ελληνικό/ηµέρα και λιγότερα άτοµα καταφεύγουν σε 
φραπέ/νες η γαλλικό δηλαδή αν υπολογίσουµε σε mg καφεΐνης, καταναλώνουν 100-
200mg/ηµέρα άρα δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο διακοπής της κύησης αφού σύµφωνα 
µε το American Journal of Obstetrics µε κατανάλωση άνω των 200mg καφεΐνης 
διατρέχει κίνδυνο αποβολής η έγκυος. Για τις βλαπτικές επιδράσεις που προκαλεί η 
υψηλή κατανάλωση καφεΐνης στο έµβρυο  παρατηρούµε  µόνο το 40% - 80 άτοµα 
έχουν ενηµερωθεί από τον γιατρό τους, από το οικογενειακό ή και φιλικό περιβάλλον. 
  Σαν τελευταία ερώτηση για το ερωτηµατολόγιο µας θέσαµε την εξής: «Καταναλώνετε 
αναψυκτικά τύπου Cola και σοκολάτες;» Στην Πάτρα οι 57 γυναίκες απάντησαν ναι 
καταναλώνουν, οι 20 από αυτές µε συχνότητα µια φορά την ηµέρα / καθηµερινά 1 cola 
ή µια σοκολάτα, ενώ στην Σπάρτη µόνο οι 19 ερωτηθέντες καταναλώνουν αναψυκτικά 
τύπου Cola και σοκολάτες αλλά µόνο µια φορά την εβδοµάδα 1 cola ή µια σοκολάτα. 
Είναι δύσκολο να εκτιµηθεί ο κίνδυνος που συνεπάγεται η καφεΐνη για τις εγκύους. 
Ενώ η πρόσληψη καφεΐνης έως και 300gr ηµερησίως φαίνεται να είναι ασφαλής, το 
θέµα των πιθανών επιπτώσεων στην εγκυµοσύνη και στο έµβρυο σε περίπτωση 
τακτικής πρόσληψης ποσοτήτων που υπερβαίνουν τα 300mg ηµερησίως παραµένει 
ανοικτό. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της κύησης, συνίσταται, µέτρια πρόσληψη 
καφεΐνης, από οποιαδήποτε ‘’πηγή’’. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
 
 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΙ 
ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

 
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & 
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 

Πληροφορίες: Το ερωτηµατολόγιο αυτό συντάχθηκε από τρεις σπουδαστές 
του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Σκοπός 
του ερωτηµατολογίου είναι η διερεύνηση του βαθµού κατανάλωσης αλκοόλ, 
καπνού και καφεΐνης κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, καθώς και των 
διατροφικών συνηθειών των εγκύων που θα απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Παρακαλούµε σηµειώστε την απάντηση σας µε ένα Χ. Σας 
διευκρινίζουµε ότι σε κάποιες ερωτήσεις, οι απαντήσεις σας µπορούν να είναι 
πάνω από µια.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Ηλικία:  
 16 – 20   21 – 25  26 – 30  31 – 35  36 – 40 

2. Τωρινό βάρος: 
3. Βάρος πριν την εγκυµοσύνη: 
4. Ύψος: 
5. Επάγγελµα:  

 Φοιτήτρια  
 Ελεύθερος Επαγγελµατίας  
 ∆ηµόσιος Υπάλληλος  
 Ιδιωτικός Υπάλληλος  
 Άνεργη  
 Οικιακά  

 
 
6. Μορφωτικό επίπεδο:  

 Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
 Απόφοιτος Λυκείου  
 Απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής (Πανεπιστήµιο κ.λπ.) 

 
7. Σε ποιο µήνα της εγκυµοσύνης βρίσκεστε; 

 
8. Έχει προηγηθεί κάποια άλλη εγκυµοσύνη; 
Αν ναι, πόσες; 
 

«Αλκοόλ, Κάπνισµα, Καφεΐνη κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης». 
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9. Ηλικία:  

 16 – 20   21 – 25  26 – 30  31 – 35  36 – 40 
10. Τωρινό βάρος: 
11. Βάρος πριν την εγκυµοσύνη: 
12. Ύψος: 
13. Επάγγελµα:  

 Φοιτήτρια  
 Ελεύθερος Επαγγελµατίας  
 ∆ηµόσιος Υπάλληλος  
 Ιδιωτικός Υπάλληλος  
 Άνεργη  
 Οικιακά  

 
 
14. Μορφωτικό επίπεδο:  

 Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
 Απόφοιτος Λυκείου  
 Απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής (Πανεπιστήµιο κ.λπ.) 

 
15. Σε ποιο µήνα της εγκυµοσύνης βρίσκεστε; 

 
16. Έχει προηγηθεί κάποια άλλη εγκυµοσύνη; 
Αν ναι, πόσες; 
  

 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Έχετε κάποιο πρόβληµα µε την εγκυµοσύνη σας; 

 Ναι   Όχι 
Αν ναι, τι πρόβληµα; 

 Ναυτία   Σακχ. ∆ιαβήτης 
 Εκλαµψία   Κάτι άλλο………………… 

 
2. Έχετε κάποιο άλλο πρόβληµα υγείας; 

 Ναι   Όχι 
Αν ναι, τι πρόβληµα; 
 
3. Παίρνετε κάποιο συµπλήρωµα διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
σας;  

 Ναι   Όχι 

Αν ναι, ποιο συµπλήρωµα διατροφής;  
 Σίδερος  
 Ασβέστιο  
 Φολλικό οξύ  
 Κάτι άλλο……….. 

Με συνταγή γιατρού; 
 Ναι   Όχι 
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4. Έχετε κάνει αιµατολογικές εξετάσεις;  
 Ναι   Όχι 

Αν ναι, ποιο χρονικό διάστηµα; 
 Τελευταίο µήνα;  
 Τελευταίο τρίµηνο; 
 Τελευταίο εξάµηνο;  

Τιµές: 
 Αιµατοκρίτης 
 Σίδηρος 
 Αιµοσφαιρίνη 
 Φερριτήνη 
 Σάκχαρο 
 Τριγλυκερίδια 
 Χοληστερόλη 
 HDL 
 LDL 

 
 
 
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Πόσα γεύµατα τρώτε καθηµερινά;  
 Πρωινό   Απογεµατινό   

 ∆εκατιανό   Βραδινό  

 Μεσηµεριανό   Προ ύπνου  

 
2. Έχουν αλλάξει η διατροφικές σας συνήθειες λόγω της εγκυµοσύνης; 

 Ναι   Όχι 
Αν ναι, σε ποιο επίπεδο, τώρα τρώτε περισσότερο; 

 Γαλακτοκοµικά   Κρεατικά  

 Φρούτα   Λαχανικά  

 Τηγανιτά   Βραστά  

 
3. Έχετε συµβουλευτεί κάποιο διαιτολόγο ή γιατρό για τη διατροφή σας κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης; 

 Ναι   Όχι 
 
4. Πως θα περιγράφατε τα αισθήµατα σας σε σχέση µε το φαγητό αυτή τη 
περίοδο; 

 Καλά   Μέτρια 

 Άσχηµα   Κάτι άλλο  

 
5. Η όρεξη σας έχει αυξηθεί λόγω της εγκυµοσύνης; 
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 Ναι   Όχι 
 
 
 

6. Σας ανησυχεί ή σας αγχώνει η αύξηση βάρους λόγω της εγκυµοσύνης; 
 Ναι   Όχι 

Αν ναι, πως το αντιµετωπίζεται; 
 Τρώω λιγότερο  
 Τρώω µε λιγότερα λιπαρά 
 Τσιµπολογάω από άγχος 
 Κάτι άλλο ………………………….. 

 
7. Κυρίως προτιµάτε φαγητά; 

 Τσιγαριστά   

 Τηγανιτά   

 Ψητά  
 Βραστά  

 
 
 
 
Παρακαλούµε συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα κατά µέσο όρο κατανάλωσης.  
8. Σύντοµο ηµερολόγιο συχνότητας (Κατά µέσον όρο κατανάλωση) 
Τρόφιµ
α  

6+ 
φορές 
την 
ηµέρα  

4 – 6 
φορές 
την 
ηµέρα  

2 – 3 
φορές 
την 
ηµέρα  

1 φορά 
την 
ηµέρα  

Λίγες 
φορές 
την 
εβδοµάδ
α  

1 φορά 
την 
εβδοµάδ
α  

1 – 3 
φορές 
τον µήνα 

Γαλακτο
κοµικά  

       

Φρούτα         

Λαχανικ
ά  

       

Όσπρια         

Ψάρι         

Κόκκινο 
κρέας  

       

Άσπρο 
κρέας  

       

Γλυκά         

 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
1. Καπνίζετε;  

 Ναι   Όχι 
Αν ναι: 
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2. Πόσα χρόνια καπνίζετε; 
3. Σε ποια ηλικία αρχίσατε το κάπνισµα; 
4. Έχετε ελαττώσει ή σταµατήσει το κάπνισµα λόγω της εγκυµοσύνης; 

 Ναι   Όχι 
Αν όχι, ποιος είναι ο λόγος; 

 ∆εν µπορώ  
 ∆εν το θεωρώ απαραίτητο  
 ∆εν θέλω  
 Κάτι άλλο 

 
 
5. Πόσο καπνίζετε (τσιγάρα / ηµέρα); 
6. Γνωρίζετε τις βλαπτικές επιδράσεις που έχει το κάπνισµα στο έµβρυο; 

 Ναι   Όχι 
Αν ναι, ποια είναι η πηγή της ενηµέρωσης σας; 

 Ο γιατρός σας 
 Οικογενειακό / φιλικό περιβάλλον  
 Κάποιο βιβλίο 
 Κάτι άλλο 

 
 
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
1. Πίνετε οινοπνευµατώδη ποτά;  

 Ναι   Όχι 
Αν ναι, σηµειώστε; 

 Είδος ….. 
 Ποσότητα………… 
 Συχνότητα ………… 

 
2. Θεωρείτε τον εαυτό σας εξαρτηµένο από το αλκοόλ; 

 Ναι   Όχι 
 
3. Έχετε ελαττώσει ή σταµατήσει το αλκοόλ λόγω της εγκυµοσύνης; 

 Ναι   Όχι 
Αν όχι, ποιος είναι ο λόγος; 

 ∆εν µπορώ  
 ∆εν το θεωρώ απαραίτητο  
 ∆εν θέλω  
 Κάτι άλλο 

 
 
4. Γνωρίζετε τις βλαπτικές επιδράσεις που έχει το κάπνισµα στο έµβρυο; 

 Ναι   Όχι 
Αν ναι, ποια είναι η πηγή της ενηµέρωσης σας; 

 Ο γιατρός σας 
 Οικογενειακό / φιλικό περιβάλλον  
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 Κάποιο βιβλίο 
 Κάτι άλλο 

 
 

ΚΑΦΕΪΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
1. Πίνετε καφέ;  

 Ναι   Όχι 
Αν ναι, σηµειώστε; 

 Είδος ….. 
 Ποσότητα………… 
 Συχνότητα ………… 

 
2. Έχετε ελαττώσει ή σταµατήσει την κατανάλωση καφέ λόγω της εγκυµοσύνης; 

 Ναι   Όχι 
Αν όχι, ποιος είναι ο λόγος; 

 ∆εν µπορώ  
 ∆εν το θεωρώ απαραίτητο  
 ∆εν θέλω  
 Κάτι άλλο 

 
 

 
 

3. Γνωρίζετε τις βλαπτικές επιδράσεις που έχει το κάπνισµα στο έµβρυο; 
 Ναι   Όχι 

Αν ναι, ποια είναι η πηγή της ενηµέρωσης σας; 
 Ο γιατρός σας 
 Οικογενειακό / φιλικό περιβάλλον  
 Κάποιο βιβλίο 
 Κάτι άλλο 

 
4. Καταναλώνετε αναψυκτικά τύπου cola και σοκολάτες; 

 Ναι   Όχι 
Συχνότητα  
Ποσότητα  
 
 
 
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας 
Με εκτίµηση 
Σουλτάνη Κυριακή 
Θανάση   Ηρένα  
Τζαφέρη  Στέλλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ( Για την ενηµέρωση των εγκύων γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα) 
          
                         ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ , ΑΛΚΟΟΛ  ΚΑΙ  ΚΑΦΕΪΝΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία µιας εγκυµοσύνης είναι πολλοί και είναι ευρέως αποδεκτό ότι 
η διατροφική κατάσταση της εγκύου επιδρά στην έκβαση της κύησης και το βάρος του νεογνού. Γι’αυτό 
είναι αναγκαίο η µητέρα να υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής , ο οποίος θα πρέπει να 
ξεκινάει πριν από την σύλληψη. Το έµβρυο είναι πολύ ευαίσθητο  στη διατροφική ανεπάρκεια καθώς και 
στην επίδραση διάφορων τοξικών ουσιών (νικοτίνη, αλκοόλ, καφές, φάρµακα) κατά το πρώτο τρίµηνο 
της κύησης,τότε που γίνεται η οργανογένεση.  
                Όταν µια γυναίκα αποφασίσει να µείνει έγκυος θα πρέπει : 

 Να σταµατήσει το κάπνισµα ( αν βέβαια καπνίζει). 
 Να περιορίσει τον καφέ. 
 Αν πίνει, να διακόψει όλα τα οινοπνευµατώδη. 
 Να αποφύγει κάθε µη εντελώς αναγκαίο φάρµακο. 
 Να φροντίσει να έχει φυσιολογικό βάρος. 
 Θα πρέπει να υιοθετήσει όλους τους κανόνες υγιεινής διατροφής. 

 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
 
     Στις αναπτυγµένες χώρες, το κάπνισµα κατά την κύηση αποτελεί την κυριότερη αιτία γέννησης 
ελλιποβαρών νεογνών ενώ και το παθητικό κάπνισµα µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του 
εµβρύου.Πιο συγκεκριµένα, το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της κύησης αυξάνει τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων, πνευµονοπαθειών και καρκίνου στη µητέρα και σχετίζεται θετικά µε 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη του εµβρύου, χαµηλό σωµατικό βάρος, πρόωρο τοκετό, συγγενείς 
ανωµαλίες, αποκόλληση του πλακούντα και αυξηµένη θνησιµότητα. 
    Η νικοτίνη εµποδίζει την κυκλοφορία του αίµατος ανάµεσα στη µήτρα και στον πλακούντα 
προκαλώντας στενώσεις στα αγγεία ενώ το µονοξείδιο του άνθρακα έχει ως αποτέλεσµα την ανεπαρκή 
παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στο έµβρυο και αύξηση του κινδύνου για µη φυσιολογική 
ανάπτυξη. 
 
ΑΛΚΟΟΛ 
 
      Το αλκοόλ που καταναλώνει µια έγκυος γυναίκα διέρχεται αµέσως στον πλακούντα και συνεπώς η 
συγκέντρωση του στην κυκλοφορία του εµβρύου αυξάνεται, καθώς το νευρικό σύστηµα ,το ήπαρ και τα 
νεφρά του εµβρύου δεν είναι ακόµη καλά σχηµατισµένα µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να το 
µεταβολίσουν αποτελεσµατικά.Η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυµοσύνη εµποδίζει την παροχή 
οξυγόνου διαµέσου του οµφάλιου λώρου και οι µεγάλες ποσότητες του αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης 
εγκεφαλικών αλλοιώσεων, νοητικής καθυστέρησης, µειωµένης ανάπτυξης και προβληµάτων όρασης στο 
έµβρυο.                                             
     Η κυριότερη αρνητική επίδραση της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης είναι η εµφάνιση του εµβρυικού συνδρόµου του οινοπνεύµατος. 
 
ΚΑΦΕΪΝΗ  
 
      Τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί στοιχεία που λένε ότι η κατανάλωση καφεΐνης κατά την 
κύηση έχει αρκετές δυσµενείς επιδράσεις στην πορεία της και στο βάρος του νεογνού.Η καφεΐνη 
διαπερνά τον πλακούντα και εισέρχεται στο έµβρυο  όπου µπορεί να επηρεάσει την καρδιακή και 
αναπνευστική  του λειτουργία. 
     Επιπλέον, η καφεΐνη εµποδίζει την απορρόφηση σηµαντικών ιχνοστοιχείων γιο τον οργανισµό όπως 
το ασβέστιο και ο σίδηρος.Πρέπει λοιπόν να περιοριστεί η κατανάλωση της κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης, καθώς επίσης και κατά τον θηλασµό γιατί η καφεΐνη περνάει στο µητρικό γάλα. 
(ποσότητες καφεΐνης περιέχουν η σοκολάτα, το κακάο, η coca-cola κ.α.) 
                                            
 
                                         


