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«Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακο η τροφή σου».

Ιπποκράτης 4 π.Χ.



Άσθμα και διατροφή

• Ετερογενής νόσος, χαρακτηριζόμενη συνήθως από χρόνια φλεγμονή αεραγωγών.

• Παθογένεση → συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (αλλαγή διατροφικών 

συνηθειών).

• Διατροφή

• τροποιήσιμος παράγοντας κινδύνου

• ανοσοποιητικό σύστημα

• εξέλιξη αναπνευστικής νόσου

(GINA Report 2019, Verduci et al. Allergol Immunopathol (Madr) 2017, Arvaniti et 

al, Allergy Asthma Proc 2010). 



Διατροφικά πρότυπα

(Guilleminault et al. Nutrients. 2017: 8;9(11).



Gut-lung axis και άσθμα



Μεσογειακή διατροφή

• Βιταμίνες A, C, D, E

• Ιχνοστοιχεία

• Σελήνιο

• Ψευδάργυρος

• Μαγνήσιο

• Φωσφόρος

• Νάτριο

• Κάλιο

• Ασβέστιο

• Λιπαρά οξέα

• Ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

• Κορεσμένα λίπη

• Ωμέγα-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

• Σάκχαρα

• ↓ κατανάλωση φυτικών ινών, φρούτων & 
λαχανικών

↑ κατανάλωση 

φρούτων, λαχανικών

& φυτικών ινών

Δυτική διατροφή

(Garcia-Marcos et al. Influence of Mediterranean diet on asthma in children:

A systematic review and meta-analysis. Pediatr Allergy Immunol 2013.

Koumpagioti D, Boutopoulou V, Douros K. The Mediterranean Diet. 2nd Edition of the  

Mediterranean Diet edited by Dr. V. Preedy and Dr. R. Watson. Υπό δημοσίευση)





Δυτική διατροφή και άσθμα





Μεσογειακή διατροφή και άσθμα



Mεσογειακή διατροφή και 

άσθμα



• n-6 PUFA: προ-φλεγμονώδεις 

απαντήσεις

• n-3 PUFA: αντιφλεγμονώδεις 

απαντήσεις

• n-6:n-3 ratio







Διατροφή και έλεγχος άσθματος









Διατροφή και πνευμονική λειτουργία









(Calatayud-Saez et al. Mediterranean diet and childhood 

asthma. Allergologia et Immunopathologia. 2016)

(Arvaniti et al. Adherence to the Mediterranean type of diet 

is associated with lower prevalence of asthma symptoms, 

among 10-12 years old children: the PANACEA study. 

Pediatric Allergy and Immunology. 2011)



Διατροφή και πρωτογενής 

πρόληψη άσθματος



• 18 μελέτες παρατήρησης.

• ↑ συμμόρφωση στη ΜΔ κατά την εγκυμοσύνη → ↓ επίπτωση συριγμού - 12 πρώτους μήνες ζωής (OR, 0.92; 
95% confidence interval [CI], 0.88‐0.95; P < 0.001).

• Αντίστροφη σχέση ΜΔ στην παιδική ηλικία με ιστορικό συριγμού (OR, 0.51; 95% CI, 0.37‐ 0.70; P = 0.001) 
και υπάρχοντος συριγμού (OR, 0.97; 95% CI, 0.95‐0.99; P = 0.013).

• Μη στατιστικά σημαντική σχέση ↑ συμμόρφωση στη ΜΔ κατά την εγκυμοσύνη (OR, 1.01; 95% CI, 
0.94‐1.09; P = 0.78) και παιδική ηλικία με διαγνωσμένο άσθμα (OR, 0.87; 95% CI, 0.72‐1.04; P = 0.121).





(Von Ehrenstein et al. Fast food consumption in pregnancy and subsequent asthma symptoms in young children. Pediatric Allergy and Immunology. 2015)



(Den Dekker et al. Breastfeeding and asthma outcomes at the age of 6 years: The Generation R Study. Pediatric Allergy of Immunology 2016)



(Ahmadizar, F., et al. (2017). Breastfeeding 

is associated with a decreased risk of 

childhood asthma exacerbations later in life. 

Pediatric Allergy and Immunology, 28(7), 

649–654).



Συμπεράσματα

• Διατροφή: τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου που εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία του 

άσθματος μέσω σύνδεσης εντερικού & πνευμονικού μικροβιώματος.

• Δυτική διατροφή: κινητοποίηση φλεγμονώδους διαδικασίας.

• Μεσογειακή διατροφή: «όπλο» ενάντια στο άσθμα.

• Διατροφή κατά την κύηση ενδέχεται να επηρεάσει την εκδήλωση άσθματος ή συριγμού κατά 

τη παιδική ηλικία.

• Ευεργετικός ρόλος μητρικού θηλασμού.

• Ανάγκη διεξαγωγής μελετών υψηλής ερευνητικής αξίας (RCT).



Ευχαριστώ


