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«ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗ» 

     Η ψωρίαση είναι χρόνια και υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης νόσος, η οποία 
προσβάλλει κατά κύριο λόγο το δέρμα και τα εξαρτήματά του και σπανιότερα άλλα 
συστήματα. 

   H σοβαρότητα της νόσου προσδιορίζεται από:   

ü την προσβεβλημένη επιφάνεια του σώματος  
ü τις θέσεις εντοπισμού των βλαβών – 

λειτουργικότητα   
ü την επίπτωση στην ποιότητα ζωής του 

ασθενούς 

 

Ø Εμφάνιση:      16-22 ετών (75%), 57-60 ετών (25%) 

   Είναι μια πολυπαραγοντική συστηματική πάθηση που μπορεί να οφείλεται σε 
γενετικούς, ανοσολογικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς παράγοντες 

   Κάποια στοιχεία της διατροφής, οι διατροφικές συνήθειες (δυτικό πρότυπο 
διατροφής) αλλά και η παχυσαρκία, ως θεμελιώδης παράγοντας του μεταβολικού 
συνδρόμου, έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την παθογένεια της νόσου. 

 

Ø Η απώλεια βάρους οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της βαρύτητας της 
ψωρίασης, ο περιορισμός των θερμίδων πρόσληψης με συνοδό μείωση του 
βάρους σώματος σε παχύσαρκους (BMI>30 kg/m2)  ασθενείς με ψωρίαση 
μπορεί να βελτιώσει την θεραπευτική ανταπόκριση. 

Ø Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της σωματικής και 
ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα στην εκδήλωση αλλά και στα συμπτώματα 
της συγκεκριμένης νόσου 
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ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΟΦΕΛΟΥΝ 
Κόκκινα κρέατα και αλλαντικά Αντιοξειδωτικές τροφές 

Γάλα & κρόκοι αυγών 
Εσπεριδοειδή σε αλλεργία 

Φρούτα και λαχανικά 

Ανώριμα λαχανικά(π.χ πράσινες 
ντομάτες) 

Ω-3 λιπαρά οξέα( ψάρια, ελαιόλαδο, 
αβοκάντο, σολομός, ξηροί καρποί) 

Κονσερβοποιημένα φρούτα και πολύ 
ώριμα 

Όσπρια και σιτηρά  

Αλκοόλ Συμπλήρωμα με μουρουνέλαιο  
και Vit D 

Γλουτένη ( αφού έχει διαγνωστεί 
κοιλιοκάκη) 

 

Ενεργειακά ροφήματα  
Τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη  

Κορεσμένα λιπαρά( ζωικά λίπη & 
βούτυρο) 

 

  
 

 

   Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο και κρίνεται απαραίτητη η διατροφική αξιολόγηση και 
ο σχεδιασμός διαιτητικής αγωγής (αλλαγή διαιτητικής συμπεριφοράς).  

   Τέλος να μη ξεχνάμε ότι η μεσογειακή διατροφή αποτελεί το θεμέλιο μιας ισορροπημένης 
και υγιεινής διατροφής. 


