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∆ιατροφή κατά της κατάθλιψης
Αρθρογράφος: Άννα Κόµπου

Οι υδατάνθρακες

Σύµφωνα µε την πιο σηµαντική, ίσως, θεωρία που έχει

αναπτυχθεί για την επίδραση των τροφών στη διάθεση, η

λήψη υδατανθράκων συνδέεται µε τη διάθεση και τη

συµπεριφορά.

Με ποιο τρόπο; Η σεροτονίνη είναι µια βασική χηµική

ουσία του νευρικού συστήµατος  που καθορίζει βασικές

λειτουργίες του, όπως η συναισθηµατική µας κατάσταση, η

διάθεση και ο ύπνος. Βασική ουσία της σεροτονίνης είναι το

αµινοξύ τρυπτοφάνη.

Την ουσία αυτή τη βρίσκουµε κυρίως σε υδατάνθρακες,

οπότε η κατανάλωσή τους βοηθάει σηµαντικά στην αύξηση

της συγκέντρωσης τρυπτοφάνης στο πλάσµα και στην

παραγωγή σεροτονίνης. Μελέτες επιβεβαιώνουν πως η

χορήγηση δια στόµατος αποκλειστικά τρυπτοφάνης ή σε

συνδυασµό µε υδατάνθρακες περιορίζει το αίσθηµα της

υπνηλίας, της κόπωσης και της όρεξης, καταστάσεις που
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χαρακτηρίζουν την κατάθλιψη. 

Η καθηµερινή πρόσληψη τρυπτοφάνης από θρεπτικές πήγες,

κυµαίνεται από 1 έως 1,5 γραµµάρια, ποσότητα

ικανοποιητική για να καλύψει τις ανάγκες του νευρικού

συστήµατος. 

Πηγές τρυπτοφάνης είναι: οι µπανάνες, τα ζυµαρικά, το

ψωµί και τα λιπαρά ψάρια (σολοµός, σκουµπρί, σαρδέλα)

και κυρίως τα εκχυλίσµατα ελαίων από ψάρια.  

Βιταµίνες Β

Οι βιταµίνες Β6, Β12 και το φολικό οξύ είναι εξίσου

απαραίτητες για τον σχηµατισµό σεροτονίνης. 

Πηγές: οι πατάτες, οι µπανάνες, τα λαχανικά, τα ψάρια, το

αβοκάντο, το κοτόπουλο και το µοσχάρι.

Ω-3 λιπαρά οξέα

Πρόκειται για πολύτιµα λιπαρά οξέα, τα οποία λαµβάνουµε

αµιγώς εξωγενώς. Φαίνεται πως έχουν σηµαντική επίδραση

στην παραγωγή µιας ουσίας (της ιντερφερόνης-γ) που

σχετίζεται άµεσα µε τη δηµιουργία της κατάθλιψης καθώς

καταφέρνει να µειώσει τα επίπεδα της σεροτονίνης. 

Πηγές: τα ψάρια, όπως ο σολοµός, οι σαρδέλες και το

σκουµπρί, τα καρύδια και ο λιναρόσπορος.   

Πρωτεΐνες 

Οι πρωτεΐνες δοµούνται από αµινοξέα. Κάποια από αυτά τα

φτιάχνει ο οργανισµός µας και άλλα τα παίρνουµε από τη

διατροφή. Τα αµινοξέα είναι απαραίτητα για την παραγωγή

νευροδιαβιβαστών ουσιών που σχετίζονται µε τη διάθεση

µας. Για παράδειγµα, η ντοπαµίνη χρειάζεται το αµινοξύ

τυροσίνη για να βιοσυντεθεί, ενώ η σεροτονίνη απαιτεί

τρυπτοφάνη. Μια διατροφή για να θεωρείται επαρκής πρέπει

να περιλαµβάνει όλα τα αµινοξέα. Έλλειψη αυτών προκαλεί

συµπτώµατα κατάθλιψης όπως µειωµένη διάθεση και

υπνηλία. 

Πηγές πρωτεΐνης: το κρέας, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και

τα αυγά. Η πρωτεΐνη που λαµβάνουµε από τα όσπρια και τα

φυτικά προϊόντα είναι χαµηλότερης βιολογικής αξίας καθώς

υστερεί σε ένα ή δυο απαραίτητα αµινοξέα. 

Συγγραφή άρθρου:

Άννα Κόµπου

∆ιαιτολόγος-διατροφολόγος, ειδική σε διατροφικές

διαταραχές,

επιστηµονική συνεργάτης της κλινικής Cosmetic Derma

Medicine.

Site: http://goo.gl/1cSV03

Email: akompou@cosmeticdermamedicine.gr
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