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Η ομιλήτρια δεν έχει οικονομικές σχέσεις με εταιρείες και 

νομικά πρόσωπα οι οποίες να οδηγούν σε σύγκρουση 

συμφερόντων



Οι γονείς ρωτάνε: «Γιατρέ μου...»

Είναι κακόφαγο...

Να του δώσω 

βιταμίνες;

Αρρωσταίνει συχνά....

Να του δώσω

εχινάκεια;

Στο γυμναστήριο του 

πρότειναν ένα συμπλήρωμα. 

Να το πάρει;



Ορισμός

«Συμπλήρωμα διατροφής» ορίζεται ένα προϊόν που έχει σκοπό να συμπληρώσει τη 

δίαιτα και περιέχει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διαιτητικά συστατικά: 

✓βιταμίνη, 

✓ιχνοστοιχείο,

✓βότανο,

✓αμινοξύ,

✓διατροφική ουσία,

✓μεταβολίτη, 

✓εκχύλισμα 

✓ή οποιοδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω.

Over 50,000 dietary supplements registered with the Office of Dietary Supplement’s 

“Dietary Supplement Label Database”, a 2013 Annual Report (released in 2015)

DIETARY SUPPLEMENT HEALTH AND EDUCATION ACT

www.fda.com



Συμπληρώματα Διατροφής

 Δεν είναι τροφές

 Δεν είναι προϊόντα ειδικής διατροφής

 Δεν είναι φάρμακα

 Δεν απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων

 Δεν υπόκεινται σε έγκριση, μόνο σε γνωστοποίηση στον ΕΟΦ

 Πωλούνται στα φαρμακεία, όμως υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο

O’Connor A. New York Attorney General targets supplements at 

major retailers. New York Times. February 3, 2015. Available at: 

http:// well. blogs. nytimes. com/ 2015/ 02/ 03/ new-

yorkattorney- general- targets- supplementsat- major retailers/ . 

Accessed September 23, 2015

❖1972: FDA ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ελέγξει και να ρυθμίσει την πώληση των 

συμπληρωμάτων διατροφής.

❖1976: ψηφίστηκε νόμος που δεν επιτρέπει στον FDA τον έλεγχο συμπληρωμάτων  

διατροφής. 

❖2018: τζίρος 133 δισ $ C Labos. Medscape Ped. 2019



Νομοθεσία

❖ Ευρωπαϊκή νομοθεσία

❖ Οδηγία  2002/46/ΕΚ 10 Ιουνίου 2002 

❖ Εθνική  νομοθεσία

 ΚΥΑ Υ1/Γ.Π.127962/03 -> εναρμόνιση και επιπλέον θέτει τα μέγιστα επιτρεπόμενα

όρια για τα μέταλλα και τις βιταμίνες.

 Βιομηχανικά προϊόντα από συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων 

ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, διατιθέμενα σε δοσιμετρικές 

μορφές, με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας.

 ΔΕΝ επιτρέπεται να προβάλλουν προληπτικές ή θεραπευτικές ενδείξεις 

 Η ύπαρξη συστατικών φυτικής προέλευσης δεν τα καθιστούν αυτοδικαίως «φυσικά 

και ακίνδυνα» προϊόντα.



Κανονισμοί συσκευασίας

Πρέπει να αναγράφονται:

 Ονόματα συστατικών

 Συνιστώμενη δόση για ημερήσια πρόσληψη

 Δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή, αλλά τη συμπληρώνουν

 Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά



Διαφήμιση
ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΜΟΡΦΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων που παροτρύνει την χρήση από ανηλίκους ή που 

υποβάλλει στον καταναλωτή την ιδέα ότι το εμπιστεύονται οι ιατροί

ΕΟΦ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΙΔΙΑΖΟΥΝ ΣΕ 

ΤΡΟΦΗ



Είδη

 Ταμπλέτες

 Μασώμενα Δισκία

 Κάψουλες

 Σιρόπια

 Σκόνη

 Πόσιμες αμπούλες

 Αναβράζοντα δισκία

 Σταγονομετρικά φιαλίδια

 Ζελεδάκια

 Γλειφιτζούρια

 Σοκολατάκια

Μορφές



Πολύ παλιά ιστορία...

Αρχαίοι Έλληνες Θεοί -> Αμβροσία & Νέκταρ

Αρχαία Σπάρτη -> «μέλανας ζωμός»

Κίνα 3000 πΧ -> mahuang ή ephedra ή St. John's wort ή σπαθόχορτο ή βότανο 

του Προδρόμου  

Αζτέκοι -> σπιρουλίνα



Κύριοι λόγοι χρήσης

 Βελτίωση επιπέδου υγείας

 Διατήρηση επιπέδου υγείας

 Ενίσχυση άμυνας

 Τόνωση

 Πρόληψη ανεπαρκειών σε έδαφος πάθησης / ειδικής αγωγής

 Έφηβοι => βελτίωση αθλητικών & γνωστικών επιδόσεων & βελτίωση εμφάνισης, 

συχνότερη χρήση από αθλητές σε σχέση με μη αθλητές

RL. Bailey, et al. Pediatric Research 2013

A. Dickinson and D MacKay Nutrition Journal 2014

Kantor ED, et al. JAMA. 2016



Χαρακτηριστικά χρηστών

 Υγιή 

 Φυσιολογικού βάρους

 Υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο

 Περισσότερες γνώσεις / ενδιαφέρον για σωστή διατροφή

 Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα φύλα

 Παιδιά των οποίων και οι γονείς λαμβάνουν συμπληρώματα

J Am Diet Assoc. 2006

Nutrients 2017

Sirico F, et al. PLoS One. 2018



Υπέρμαχοι χορήγησης λόγω...

Υποκλινικές 
ελλείψεις 
βιταμινών

Χημικά 
επεξεργασμένα 

τρόφιμα

Ολιγόφαγα παιδιά, 
περιορισμένη 
ποικιλία, κακές 

διατροφικές 
συνήθειες

Έκθεση σε τοξίνες 
(περιβαλλοντικοί 

ρύποι, βαρέα 
μέταλλα, 

φυτοφάρμακα)

« Μεσογειακή 

Διατροφή»

vs

«Δυτική

διατροφή»



Πολυβιταμίνες

 Για ενίσχυση συνολικής υγείας

 Χωρίς ειδικές ενδείξεις

 Χρήση από 1/3 παιδιών ΗΠΑ

 50% ΔΕΝ το γνωρίζει ο παιδίατρος

 Περιορισμένο όφελος 

Η ημερήσια κατανάλωση  συμπληρώματος MVM από 3η έως 6η δημοτικού σε παιδιά 

πόλης δεν οδήγησε σε βελτιωμένες σχολικές επιδόσεις

J Am Diet Assoc. 2010



Ιδανικό πολυβιταμινούχο σκεύασμα για 
παιδιά

Ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά

Σύσταση με βάση τις επίσημες οδηγίες ημερήσιας πρόσληψης

Χαμηλή δόση λιποδιαλυτών βιταμινών

Συστατικά που βοηθούν την απορρόφηση του ασβεστίου

Λεπτομερή αναφορά της σύστασής του

Πώληση από φαρμακείο

Παραγωγή από εταιρείες που ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες



«Everything is toxic, its the dose that 

determines whether it is beneficial or not»  FDA

Ιδιαίτερη προσοχή στις λιποδιαλυτές βιταμίνες => ευθύνονται  για τοξικότητα

Βιταμίνη Α:

•↑ενδοκράνια πίεση
•Ηπατική βλάβη

•Τερατογόνος δράση

•Οστικές διαταραχές- οστεοπόρωση

•Δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος

Βιταμίνη D:

•ανορεξία, απώλεια βάρους

•πολυουρία

•καρδιακές αρρυθμίες

•↑ ασβέστιο στο αίμα 

•νεφρολιθίαση

Βιταμίνη Ε => ↓συγκόλληση αιμοπεταλίων 
=>↑κίνδυνο αιμορραγίας

Βιταμίνη Κ => αιμόλυση, ίκτερο

Scragg R, et al. JAMA Cardiol 2017
Omenn GS, et al. N Engl J Med 1996

Manson JE, et al. N Engl J Med. 2019



Επίσημες συστάσεις χορήγησης

 Θηλάζοντα βρέφη: χορήγηση βιταμίνης D3 (από γέννηση) και σιδήρου (μετά 

ηλικία 4 μηνών)

 Χορήγηση φθορίου (οδοντόκρεμα ή per os) σε περιοχές κατανάλωσης μη 

φθοριωμένου νερού

 Χορτοφαγική δίαιτα: χορήγηση B12, D, ριβοφλαβίνης, ασβεστίου, σιδήρου 

(εκτίμηση εξατομικευμένου διαιτολογίου)

 Χορήγηση σιδήρου σε παιδιά που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα 

γάλακτος (>700ml/d) αν δεν καταναλώνουν άλλες τροφές πλούσιες σε 

σίδηρο



✓Πλούσια σε δραστικά συστατικά: φλαβονοειδή, φαινολικό οξύ, φαινολικές 

ενώσεις, τερπένια και ένζυμα => βιολογικές λειτουργίες στην πρόληψη 

ασθενειών και στην προώθηση της καλής υγείας.

✓Παρενέργειες: αλλεργίες που σχετίζονται με τα προϊόντα μελισσών.

✓Δοσολογία;; 

✓Απαραίτητο να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες.

V R Pasupuleti, et al. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017

Πρόπολη, Βασιλικός πολτός



Εχινάκεια

 Βοήθημα ανοσοποιητικού στις ιογενείς λοιμώξεις 

 Διαφορετική αποτελεσματικότητα ανάλογα με την μορφή εχινάκειας και τους 

συνδυασμούς της με άλλα βότανα

 Άγνωστη μακροπρόθεσμη ασφάλεια – όχι για μακροχρόνια πρόληψη (ως 2 μήνες 

τον χρόνο) 

 ΔΕΝ υπάρχουν επαρκείς μελέτες που να υποστηρίζουν αποτελεσματικότητα σε 

παιδιατρικό πληθυσμό               

Cohen et al.  Arch Pediatr Adolesc Med 2004

Σε ασθενείς 2 έως 11 ετών, δεν ήταν αποτελεσματική στη θεραπεία των συμπτωμάτων 

ΑΑ και η χρήση της συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εξανθήματος.
Taylor JA, et al. JAMA 2003





Μουρουνέλαιο

Αποκλειστικά από το συκώτι της μουρούνας. Η ακριβής συγκέντρωση των θρεπτικών 

ουσιών στο μουρουνέλαιο εξαρτάται από το είδος της οικογένειας του ψαριού Gadus 

από την οποία προέρχεται.

Περιέχει χαμηλότερες ποσότητες ω3 λιπαρών οξέων από τα άλλα ιχθυέλαια και 

μεγαλύτερες ποσότητες βιταμινών Α και D.

Χορηγείται για ανάπτυξη εγκεφάλου, όρασης, καλής καρδιαγγειακής λειτουργίας

EPA 

DHA



ESPGHAN => δεν υποστηρίζεται η χορήγηση συμπληρώματος n-3 LCPUFA διότι, δεν 

υπάρχουν ενδείξεις ευνοϊκής επίδρασης της χορήγησης στη γνωστική λειτουργία των 

υγιών παιδιών.

JPGN 2011

Η ταυτόχρονη κατανάλωση ιχθυελαίων που περιέχουν συμπληρώματα βιταμίνης Α και 

πολυβιταμινών μπορεί να οδηγήσει σε υπερβιταμίνωση Α.

Τα ιχθυέλαια και τα συμπληρώματα λιπαρών οξέων με ωμέγα-3 μπορούν να 

επιδεινώσουν την αντιπηκτική αγωγή και προκαλέσουν αιμορραγία σε ασθενείς που 

λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα όπως η βαρφαρίνη.

MJJ Ronis, et al. Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 2017

Εθνικός Διατροφικός Οδηγός. Λινού και συν. 2014

Aung T, et al.JAMA Cardiol. 2018



Σπιρουλίνα

 Αρχέγονο πολυκυτταρικό μικροφύκι που 

εμφανίστηκε στη γη πριν από 3,5 

δισεκατομμύρια χρόνια 

 Εξαιρετικό προφίλ μακρο- μικρο-θρεπτικών 

συστατικών & λειτουργικών ενώσεων: 

➢ φαινολικές, φυκοκυανίνες και 

πολυσακχαρίτες, με αντιοξειδωτικά, 

αντιφλεγμονώδη και ανοσοδιεγερτικά 

αποτελέσματα (κυρίως στη φυσική ανοσία –

ΝΚ) 

➢ απαραίτητα αμινοξέα, γ-λινολεϊκό οξύ, 

ένζυμα, μέταλλα, βιταμίνες (β-καροτένιο)

 Υπολιπιδαιμικές, 

υπογλυκαιμικές και 

αντιυπερτασικές ιδιότητες

 Συμπλήρωση διαιτολογίου 

υποσιτισμένων παιδιών

 Βελτίωση:

επιπέδων βιτ. A, οπτικής 

οξύτητας, διατροφικού 

επιπέδου, εργαστηριακών 

παραμέτρων, ακαδημαϊκής 

επίδοσης 

Q Wu, et al. Arch Toxicol ,2016

Παρενέργειες: κεφαλαλγία, ηπατοτοξικότητα, μυικά 

άλγη, οξεία ραβδομυόλυση, ερυθρότητα προσώπου, 

εφίδρωση, δυσκολία στη συγκέντρωση, προσοχή σε 

φαινυλκετονουρία 

E. Mazokopakis Phytomedicine 2008



Μούρα - Berries

49 μελέτες σε υγιής και σε άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα, λιπώδες ήπαρ, 

μεταβολικό σύνδρομο, ΣΔ, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία και κακοήθειες.

Αντιοξειδωτική δράση.

Χρειάζονται μελέτες για την κατανόηση του ευεργετικού αποτελέσματος των μούρων στο 

οξειδωτικό στρες στους ανθρώπους.

Cristian Del Bo, et al. Food Funct., 2015



Συνένζυμο Q10

 Παραγωγή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP)

 Ισχυρό αντιοξειδωτικό

 Υψηλότερες συγκεντρώσεις: καρδιά, νεφρά, πνεύμονες και ήπαρ

 Προστατεύει από βλαπτικές επιδράσεις ελεύθερων ριζών

 Σε νευρολογικές παθήσεις (πχ μυασθένεια)

 ΔΕΝ συστήνεται η χρήση χωρίς ιατρικές ενδείξεις

Curr Drug Metab.2016



Λεκιθίνη

Κυρίαρχο φωσφολιπίδιο στα κύτταρα των θηλαστικών, με ποσοστό > 50%. 

Υπάρχει κυρίως: σόγια, φιστίκια, συκώτι, κρέας, αυγά και σε ορισμένα έλαια.

Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων ως φυσικός γαλακτωματοποιητής (E322). 

Απώλεια βάρους, μείωση χοληστερίνης, βελτιώνει τη µνήµη σε ασθενείς µε νόσο 

Alzheimer. 

Αμφισβητείται η θετική της επίδραση σε άτομα που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή ή 

εγκεφαλικό επεισόδιο.

Δοσολογία δεν έχει καθιερωθεί (τα προϊόντα του εµπορίου προτείνουν 1.200-2.400 mg την ημέρα).

Παρενέργειες: Αλλεργία στη σόγια

Food Additives & Contaminants: Part A, 2017



Αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, 

αντιμικροβιακές, αναλγητικές και 

αντικαρκινικές ιδιότητες. 

Να αποφεύγεται από άτομα που λαμβάνουν 

φάρμακα για τη ρύθμιση της πίεσης, 

αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, 

αντινεοπλασματικά φάρμακα ή είναι σε 

ανοσοκαταστολή. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται  σε εγκυμοσύνη 

- θηλασμό και σε παιδιά κάτω των 12 ετών. 

D Redei, et al. Planta Med 2018

Ιπποφαές



Οξειδωτική βλάβη κυττάρων και ιστών -> γήρανση και χρόνιες ασθένειες  (καρκίνος, 

καρδιαγγειακά) -> κύριες αιτίες θανάτου σε χώρες υψηλού εισοδήματος. 

Τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα δεν έχουν προληπτικά αποτελέσματα και μπορεί να 

είναι επιβλαβή με ανεπιθύμητες συνέπειες για την υγεία, ειδικά σε πληθυσμούς με 

επαρκή θρέψη. 

Η βέλτιστη πηγή αντιοξειδωτικών φαίνεται να προέρχεται από τη διατροφή κι όχι από 

αντιοξειδωτικά συμπληρώματα σε χάπια. 

Το βήτα-καροτένιο, οι βιτ  Α και Ε μπορεί να αυξήσουν τη θνησιμότητα.

Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2014

Αντιοξειδωτικά ;;;;



Παιδί & Άθληση



R B. Kreider, et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017

Κρεατίνη

Διατροφικό συμπλήρωμα  => ↑ ικανότητας άσκησης υψηλής έντασης και άπαχης μάζας 

σώματος.

Εναλλακτική διατροφή με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.

Αποδεκτή η χορήγηση με παρακολούθηση σε αθλητές οι οποίοι: 

α) εμπλέκονται σε σοβαρή / ανταγωνιστική επιτηρούμενη προπόνηση, 

β) καταναλώνουν μια ισορροπημένη δίαιτα που βελτιώνει την απόδοση, 

γ) γνωρίζουν την κατάλληλη χρήση της κρεατίνης και 

δ) δεν υπερβαίνουν τις συνιστώμενες δοσολογίες.



Κρεατίνη

Δράση τα πρώτα 30 sec 

για αναπλήρωση ATP

Ανύπαρκτο όφελος σε 

δραστηριότητες μέτριας ή 

μεγάλης διάρκειας όπως τα 

ομαδικά αθλήματα

Α
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Πρωτεΐνη

 Οι ανάγκες καλύπτονται από διατροφή με ζωική πρωτεΐνη

◦ Έως και 1.7 g πρωτεΐνης/Kg ΒΣ σε έφηβο που αθλείται. 

Έφηβος 70 κιλών => 115 g πρωτεΐνης / ημέρα

 Μια μερίδα κρέατος 85 γρ => 25 γρ πρωτεΐνης

 Δεν υπάρχει όφελος από επιπλέον πρωτεΐνη

 Ο χρόνος κατανάλωσης της πρωτεΐνης είναι σημαντικός

◦ Διαλείπουσα κατανάλωση καθ’ όλη τη μέρα, ειδικά σε μέρες μετά από σκληρή 
προπόνηση

◦ Δεν υπάρχει αύξηση μυικής μάζας σε μη αθλούμενο

Jay Rabindra Kumar Samal , et al.Journal of Dietary Supplements; 2017



Συμπληρώματα Αμινοξέων 

branched-chain amino acids (BCAAs)

 Εναλλάσσονται με τα πρωτεϊνικά συμπληρώματα στις προτιμήσεις των εφήβων

◦ Η λευκίνη διεγείρει τη σύνθεση πρωτεϊνών στους μυς

 Βρίσκεται σε μεγάλη συγκέντρωση στην πρωτεΐνη του ορού του γάλατος

 Ημερήσια πρόσληψη BCAAs > 200 mg / kg / ημέρα, διάρκεια > 10 ημέρες, 

τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από έντονη άσκηση => περιορισμός μυϊκών βλαβών 

 Δυνητικά τοξικά σε υψηλές δόσεις

 Διαταραχή ισορροπίας των υπολοίπων αμινοξέων

A Fouré and D Bendahan. Nutrients 2017



Πρωτεϊνικές σκόνες => πρωτεΐνες γάλακτος (καζεΐνη και ορολευκωματίνη) και φυτικές 

πρωτεΐνες σόγιας.

Πρωτεΐνες γάλακτος -> μικρή τοξικότητα εκτός από άτομα με ΑΓΑ,  υπερβολική 

κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε κέτωση. 

Πρωτεΐνη σόγιας => ασθενείς οιστρογονικές ενώσεις - ισοφλαβόνες genistein και 

daidzein -> οιστρογονικές επιδράσεις στην ανάπτυξη  => αναπαραγωγική τοξικότητα,  

στειρότητα, θηλεοποίηση αρρένων και αυξημένη προαγωγή καρκίνων που 

ανταποκρίνονται στα οιστρογόνα, όπως καρκίνος του μαστού και ενδομητρίου.

Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 2017

Πρωτεΐνες - Προσοχή



Καφεΐνη

 Βελτίωση ακαδημαϊκών και αθλητικών επιδόσεων

◦ Απευθείας δράση στο ΚΝΣ

 Μελέτες έχουν δείξει βελτίωση στη δύναμη και στην αντοχή, αλλά τα αποτελέσματα 

ποικίλλουν

◦ Έφηβοι που ανταποκρίνονται (responders) και έφηβοι που δεν 

ανταποκρίνονται (non responders)

• Υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης => ταχυκαρδία, αρρυθμία, υπέρταση, άγχος, 

υπερκινητικότητα

Pediatrics 2014

 Εκτός από καφέ, τσάι, αναψυκτικά τύπου cola, υπάρχει σε καραμέλες, τσίχλες, 

παγωτά...



Διεγερτικά (Αμφεταμινούχα)

 Κατάχρηση κυρίως φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη ΔΕΠΥ

 Δεν βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις

 Δεν οδηγούν σε απώλεια βάρους

Ανεπιθύμητες δράσεις διεγερτικών + καφεΐνης:

◦ Ανοχή

◦ Σύνδρομο στέρησης – κεφαλαγίες

◦ Αρρυθμίες – υπέρταση

◦ Διαταραχές ύπνου

◦ Διαταραχές ΓΕΣ

◦ Αύξηση θερμοκρασίας σώματος 

J Stud Alcohol Drugs, 2013



Αναβολικοί Παράγοντες

• Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή (AAS) είναι παράγωγα τεστοστερόνης που 

χρησιμοποιούνται από αθλητές για τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων και / ή την 

ενίσχυση της εμφάνισης

• Αυξάνουν την πρωτεϊνική σύνθεση

• Αυξάνουν τη δύναμη και την άπαχη μυϊκή μάζα, ακόμα και σε άτομα με καθιστική ζωή

• Σκευάσματα per os και ενέσιμα

• Πολύπλοκα δοσολογικά σχήματα

• Συνδυασμοί ουσιών

Kara, M, et al. Ther. Med. 2017.



Παρενέργειες αναβολικών 

 Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας

◦ Χολοστατικός ίκτερος

◦ Όγκοι

 Διαταραχές λιπιδίων

◦ Ελάττωση HDL/ Αύξηση LDL

 Καρδιομυοπάθεια

 Επιθετικότητα/ διαταραχές συμπεριφοράς

 Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο ΚΝΣ

 Ακμή

◦ Εντονότερη στην πλάτη

 Γυναικομαστία

◦ Μη αναστρέψιμη

 Ανδρικού τύπου αλωπεκία

◦ Μη αναστρέψιμη

 Πρώιμη σύγκλειση επιφυσιακής πλάκας

◦ Ελαττωμένο τελικό ύψος
M. Christou, et al. Sports Med, 2017

Vasilaki, F, et al.Toxicol Lett. 2016.

Η απότομη διακοπή αυξάνει τον κίνδυνο αυτοκτονίας



Αθλητικά ποτά (sport drinks)

 Αφεψήματα με υδατάνθρακες, νερό, ηλεκτρολύτες και μέταλλα 

 Χρήση = για αναπλήρωση των απωλειών σε νερό και ηλεκτρολύτες από τον 

ιδρώτα, κατά και μετά την άσκηση

 Ναι σε παιδιά-αθλητές σε περιόδους έντονης φυσικής δραστηριότητας

 Όχι για συνήθη αντικατάσταση του νερού σε αθλοπαιδιές ή κατά τη διάρκεια του 

γεύματος από υγιή παιδιά με φυσική δραστηριότητα ρουτίνας.

International Journal of Sport Nutrition and Exercise, 2015



Ενεργειακά ποτά (energy drinks)

 Σκευάσματα με ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα καφεΐνης, ζάχαρης και διεγερτικές ουσίες, 

όπως ταυρίνη, γκουαράνα, L-καρνιτίνη, κρεατίνη, ginseng

 Χρήση = διέγερση, τόνωση ενέργειας, συγκέντρωσης, πνευματικής διαύγειας και 

μείωση κόπωσης

 Κίνδυνος αυξημένης πρόσληψης θερμίδων, καφεΐνης & τερηδόνας

 Μείωση αισθήματος κινδύνου, επιθετική συμπεριφορά

 Συστάσεις: 

1. Να ενισχύεται η άποψη εντός της οικογένειας ότι δεν χρειάζεται κάτι «έξτρα» 

(διεγερτικό) για τη βελτίωση των αποδόσεων

2. AAP =  ΟΧΙ <18 χρ. / ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛ
Pediatrics 2011 

230 ml καφέ = 100-200 mg καφεΐνη

250 ml ενεργειακού ποτού  = 200 mg καφεΐνη



Κίνδυνοι από τη χρήση 

συμπληρωμάτων 

 Υπερδοσολογία λόγω ταυτόχρονης χρήσης πολλών σκευασμάτων (αυξημένη 

συγκέντρωση συγκεκριμένων στοιχείων, συχνότερα: βιτC, βιτD, νιασίνη, σίδηρος, ψευδάργυρος)

 Άγνωστη βιοδιαθεσιμότητα & απορρόφηση συστατικών

 Βότανα = ασταθή δραστικά συστατικά ανάλογα με βαθμό ωρίμανσης και 

αποξήρανση

 Αλληλεπίδραση με φάρμακα

 Παραπλανητικές ετικέτες

 Λήψη απαγορευμένων ουσιών

MJJ Ronis, et al. Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 2017



ME Palmer, et al. Lancet 2003

1998: 11 poison control centres in the USA recorded details of 2332 telephone calls about 1466 ingestions of dietary supplements

2017: 60000 

περιπτώσεις από 

τοξικότητα βιταμινών 

στις ΗΠΑ   

C Lobos. Medscape 2019



MJJ Ronis, et al. Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 2017

=Drug Induced Liver Injury Network  

=Herbal and Dietary Supplements 



Τα συμπληρώματα bodybuilding και απώλειας βάρους αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 

ήμισυ των ηπατικών βλαβών

V Navarro, et al Hepatology. 2017

= Drug Induced Liver Injury Network 



Συμπεράσματα

Εθνικός Διατροφικός Οδηγός. Λινού και συν. 2014Nutrients 2014

Ο ρόλος του παιδιάτρου

 Έμφαση στη σημασία της ισορροπημένης 

διατροφής

 Εκτίμηση του κινδύνου διατροφικής 

ανεπάρκειας

 Χορήγηση συμπληρωμάτων με βάση τις 

επίσημες συστάσεις

 Χορήγηση συμπληρωμάτων σε 

ανεπάρκεια/νόσο/φαρμακευτική αγωγή

 Σωστή προσέγγιση εφήβου & επεξήγηση 

κινδύνων από απαγορευμένες ουσίες

 Γνώση των παρενεργειών

 AAP = ΔΕΝ είναι δικαιολογημένη η 

χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής σε 

υγιή παιδιά φυσιολογικά σε βάρος και 

ύψος για ηλικία

J Community Health 2014



Μεσογειακή διατροφή

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

vs
Συμπληρώματα


