
 

ΚΑΤΑΛΓΗΑ-  

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ  ΓΔΤΖ 

 

Πιπέρη Εσαγγελία 

Επίκοσρη Καθηγήτρια Στοματολογίας 

Οδοντιατρική Στολή ΕΚΠΑ 



ΚΑΤΑΛΓΗΑ ΣΟΜΑΣΟ 

1986, International Αssociation for the Study of Pain – (IASP)  

Burning mouth syndrome (BMS) 

Stomatopyrosis; Stomatodynia 

Glossopyrosis; Glossodynia 

Oral Dysesthesia 

 

 



ΚΑΤΑΛΓΗΑ ΣΟΜΑΣΟ 

 Υξφληα επψδπλε ππνθεηκεληθή αίζζεζε πνπ ζπλήζσο 

πεξηγξάθεηαη σο «θαχζνο», ρσξίο εκθαλή θιηληθά 

παζνινγηθά επξήκαηα  

 Μπνξεί λα αθνξά φιν ην βιελλνγφλν ή ηκήκαηά ηνπ 

 πρλφηεξε εληφπηζε ζηε γιψζζα (glossopyrosis) 

 Πφλνο βιελλνγφλνπ (stomatodynia, glossodynia) 

 Πξνζβνιή νπξνπνηνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(vulvodynia) θαη γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ 



ΤΝΓΡΟΜΟ  ΚΑΤΑΛΓΗΑ  ΣΟΜΑΣΟ 

 0,7-15% ελειίθσλ 

 Γ > 30 έηε, Α > 40 έηε 

 Γ:A, 2:1 έσο 16:1 

 18-33% γπλαηθψλ ζηελ εκκελφπαπζε, 3-12 έηε κεηά 

 Αχμεζε επηπνιαζκνχ κε αχμεζε ειηθίαο 

 



ΤΝΓΡΟΜΟ  ΚΑΤΑΛΓΗΑ  ΣΟΜΑΣΟ 

 Ηδηνπαζέο ή πξσηνπαζέο 

 Άγλσζηεο αηηηνινγίαο 

 Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο, ζηνλ νπνίν εκπιέθνληαη ην 

πεξηθεξηθφ θαη/ή ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

 

 Γεπηεξνπαζέο 

  ηνπηθά, ζπζηεκαηηθά ή ςπρνγελή αίηηα  

 



ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΚΑΤΑΛΓΗΑ ΣΟΜΑΣΟ 

 

 

ΣΟΠΗΚΑ 

Ξεξνζηνκία, ηνκαηηθή αλαπλνή, 

Καθή εθαξκνγή πξνζζεηηθψλ απνθαηαζηάζεσλ, 

Γαιβαληζκφο, Αιιεξγία, Υξφλην κεραληθφ ηξαχκα 

Καληηληίαζε, Γηαηαξαρέο ΚΓΓ,  

Παξαιεηηνπξγηθέο έμεηο  

 

 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΑ 

 

Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (Γ,  εκκελφπαπζε) 

ηεξεηηθέο θαηαζηάζεηο (έιιεηςε Fe, Zn)   

Τπνβηηακηλψζεηο (έιιεηςε Β1, Β2, Β12, θπιιηθνχ νμένο)              

ζ. Sjӧgren, Υξφληα γαζηξίηηδα, ΓΟΠ 

Φάξκαθα (π.ρ. αλαζηνιείο αληιίαο πξσηνλίσλ) 

 

ΦΤΥΟΓΔΝΖ 

 

Άγρνο  

Καηάζιηςε 

Έκκνλεο ηδέεο (π.ρ. θαξθηλνθνβία) 



ΤΝΓΡΟΜΟ  ΚΑΤΑΛΓΗΑ  ΣΟΜΑΣΟ 

 πρλά αηθλίδηα έλαξμε 

 πλήζσο 2 πξφζζηα ηξηηεκφξηα γιψζζαο (θνξπθή, πιάγηα 

ρείιε)  

 Πξφζζηα ζθιεξή ππεξψα, ρείιε 

 Αχμεζε ελφριεζεο κε ηελ πάξνδν ηεο εκέξαο 

 Γηαιείπνλ ζπλαίζζεκα, πθέζεηο – εμάξζεηο 

 Αλαθνχθηζε κε ηε ιήςε ηξνθήο ή πγξψλ 

 πρλά ζπλνδεχεηαη απφ άγρνο, θαηάζιηςε, επεξεζηζηφηεηα 



ΚΤΡΗΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΤΑΛΓΗΑ ΣΟΜΑΣΟ 

ΤΜΠΣΧΜΑ ΣΤΠΟ ΤΜΠΣΧΜΑΣΟ 

 

 

ΠΟΝΟ 

Καχζνο 

Αηκσδία 

Νπγκφο 

Αίζζεκα ηάζεο ησλ ηζηψλ 

Κλεζκφο 

ΞΖΡΟΣΟΜΗΑ    

ΓΤΓΔΤΗΑ Πηθξή, αικπξή, κεηαιιηθή 

γεχζε 

ΤΝΟΓΑ 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Κεθαιαιγία 

Αίζζεκα δίςαο 

Πφλνο ζηελ ΚΓΓ 



ΓΗΑΓΝΧΖ  ΚΑΤΑΛΓΗΑ ΣΟΜΑΣΟ 

 ΗΓΗΟΠΑΘΖ: Ακθνηεξφπιεπξνο ζπλερήο πφλνο, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 4-6 κελψλ 

 πλερήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, δελ επεξεάδεη ηνλ χπλν 

 Τγηήο θιηληθά βιελλνγφλνο 

 πλχπαξμε μεξνζηνκίαο/δπζγεπζίαο 

 Απνπζία ηνπηθψλ ή ζπζηεκαηηθψλ αηηίσλ 

 ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΖ : εληνπηζκφο ππνθείκελνπ ηνπηθνχ, 

ζπζηεκαηηθνχ ή ςπρνγελνχο αηηίνπ 

 



ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΤΑΛΓΗΑ ΣΟΜΑΣΟ  

 Ηδηνπαζήο: 

 Καζεζπραζκφο αζζελνχο, ελεκέξσζε 

 Σνπηθά θάξκαθα: θινλαδεπάκε, αλαιγεηηθά, θαςατθίλε 

 πζηεκαηηθά θάξκαθα: ζχκπιεγκα βηηακηλψλ Β,                     

Α-ιηπντθφ νμχ (ALA), SSRI’s, αληηθαηαζιηπηηθά 

 Φπραλαιπηηθή ζεξαπεία 

 Γεπηεξνπαζήο: αληηκεηψπηζε ππνθείκελνπ αηηίνπ 



ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΓΔΤΖ 

    Ζ γεχζε θαη ε φζθξεζε αλήθνπλ ζηηο ρεκηθέο αηζζήζεηο, 

νη νπνίεο αληρλεχνπλ ρεκεηναηζζεηήξηεο πιεξνθνξίεο απφ 

ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θσδηθνπνηνχλ ζε λεπξηθά κελχκαηα 

 

 Δπηινγή ηξνθήο – ζξέςε - κεηαβνιηζκφο 

 πκβνιή ζηε θπζηνινγηθή πέςε 

 Πξνεηδνπνίεζε έλαληη επηθίλδπλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ 



ΓΔΤΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 ΑΝΑΣΟΜΗΑ 

                                         ΓΔΤΣΗΚΔ ΚΑΛΤΚΔ 

 

ΔΝΣΟΠΗΖ: ζειέο γιψζζαο, καιαθή ππεξψα, ζηαθπιή, επηγισηηίδα,  

ιάξπγγαο, θάξπγγαο, άλσ ηξηηεκφξην νηζνθάγνπ 

ζειή 

θχηηαξα  

βαζηθήο ζηνηβάδαο 

γεπζηηθά  

θχηηαξα 

γεπζηηθφο  

πφξνο 



ΓΔΤΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 ΑΝΑΣΟΜΗΑ  

θπιινεηδείο 

ηξηρνεηδείο 
κπθεηνεηδείο 

πεξηθεραξαθσκέλεο 

επηζήιην γεπζηηθέο 

 θάιπθεο 

επηζήιην 

ρφξην 

γεπζηηθφο 

 πφξνο 

α
π

ι
φ
ο 

ρφξην 
ΘΖΛΔ ΓΛΧΑ 



ΘΖΛΔ ΣΖ ΓΛΧΑ 

Πεξηθεραξαθσκέλεο ζειέο 

Μπθεηνεηδείο ζειέο 

Φπιινεηδείο ζειέο 



ΓΔΤΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΝΔΤΡΧΖ 

ρνξδή ηνπ ηπκπάλνπ 

 

γισζζνθαξπγγηθφ (IX) 

 
 

πλεπκνλνγαζηξηθφ (X) 

 

άλσ ιαξπγγηθφ 

 

πξνζσπηθφ ( VII) 

 

εγθεθαιηθφ 

 ζηέιερνο 

γάγγιην ηξηδχκνπ  

Υνξδή ηνπ ηπκπάλνπ: πξφζζηα 2/3 γιψζζαο, καιζαθή ππεξψα 

Γισζζνθαξπγγηθφ λ. : νπίζζην 1/3 γιψζζαο (πεξηθεραξαθσκέλεο θαη θπιινεηδείο ζειέο) 

Πλεπκνλνγαζηξηθφ λ. : γεπζηηθέο ζειέο ζηαθπιήο, επηγισηηίδαο, ιάξπγγα, θάξπγγα  

Σξίδπκν λ. : αίζζεζε ζεξκνθξαζίαο, ζχζηαζεο θαη θαπζηηθφηεηαο ησλ ηξνθψλ 

εγθέθαινο 

ππξήλαο 

κνλήξνπο  

δεζκίδαο 



ΓΔΤΣΗΚΔ ΠΟΗΟΣΖΣΔ 

  Κχξηεο γεχζεηο 

   αικπξφ 

   γιπθφ 

   μηλφ 

   πηθξφ 
 

o  Γεπηεξεχνπζεο γεχζεηο 

   umami (MSG) 

   ιηπαξά 

   πξντφληα θιεγκνλήο? 

   θάξκαθα? 

 



ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ  

ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ ΓΔΤΖ 

1. Γηαηαξαρέο θαηά ηε κεηαθνξά θαη αιιειεπίδξαζε 

ησλ εξεζηζκάησλ κε ηνπο γεπζηηθνχο ππνδνρείο                     

(π.ρ. μεξνζηνκία, θαθή ζηνκαηηθή πγηεηλή) 

2. Γηαηαξαρέο ηνπ πεξηθεξηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

γεπζηηθψλ ππνδνρέσλ ( π.ρ. απεπζείαο βιάβε ζε 

ζεξκηθφ έγθαπκα, δηαηαξαρή ηνπ ξπζκνχ αλαγέλλεζεο 

ζε ππνζηηηζκφ, αθηηλνβνιία) 

3. Γηαηαξαρή πεξηθεξηθψλ ή θεληξηθψλ λεχξσλ                     

(π.ρ. φγθνη, ηξαχκα θ.α.)  

 

 



Γεληθεπκέλε ή εληνπηζκέλε                                                         

Πιήξεο ή κεξηθή 

Παξνδηθή ή κφληκε 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΓΔΤΖ 

ΑΓΔΤΗΑ πιήξεο απνπζία γεχζεο 

ΤΠΟΓΔΤΗΑ κεησκέλε γεπζηηθή νμχηεηα 

ΓΤΓΔΤΗΑ 

(ΠΑΡΑΓΔΤΗΑ) 

αιινίσζε γεχζεο παξνπζία ή φρη 

εμσγελψλ γεπζηηθψλ εξεζηζκάησλ 

ΤΠΔΡΓΔΤΗΑ απμεκέλε γεπζηηθή νμχηεηα 

ΓΔΤΣΗΚΖ 

ΑΓΝΧΗΑ 

αδπλακία ηαπηνπνίεζεο ησλ γεπζηηθψλ 

εξεζηζκάησλ 



ΑΗΣΗΑ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ ΓΔΤΖ 

   Λνηκψμεηο αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

   Φάξκαθα 

   Ζιηθία  

   Ννζήκαηα ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο 

   Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (π.ρ. εμαγσγή ζσθξνληζηήξα) 

   πζηεκαηηθά λνζήκαηα  

   Αθηηλνβνιία θεθαιήο-ηξαρήινπ  

   Έθζεζε ζε ηνμηθέο νπζίεο (π.ρ. ρξψκην, ακκσλία, κφιπβδνο,  

        θνξκαιδευδε,  βελδφιην, εληνκνθηφλα θ.α.) 

    Ηδηνπαζή 



  ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΑ  ΝΟΖΜΑΣΑ      

 

 Άλνηα 

 Μείδνλ θαηάζιηςε,                                        

λεπξνγελήο αλνξεμία, εκηθξαλία 

 Νενπιάζκαηα 

 Σξαχκα βάζεο θξαλίνπ 

 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

(π.ρ. εμαγσγή ζσθξνληζηήξα) 

  Παξάιπζε πξνζσπηθνχ λ. 

ΔΡΠΖ ΕΧΣΖΡΑ 

ΠΑΡΑΛΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ λ. 



ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ 

 

 Τπνζπξενεηδηζκφο 

 χλδξνκν Cushing 

 Φινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα 

 αθρ. Γηαβήηεο (λεπξνπάζεηα,  

              μεξνζηνκία) 



ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ  ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

 
 

 ηδεξνπεληθή αλαηκία 

 Αβηηακηλψζεηο (B12, B3) 

 Έιιεηςε ηρλνζηνηρείσλ (Zn, Cu) 

 

 

 

    αηξνθία γεπζηηθψλ θπηηάξσλ 
ΛΔΗΑ, ΑΣΡΟΦΗΚΖ ΓΛΧΑ 

(ηδεξνπεληθή Αλαηκία) 



ΞΖΡΟΣΟΜΗΑ 

ΗΑΛΟ 

1. Γηαιπηηθφ κέζν 

2. Μεηαθνξά γεπζηηθψλ εξεζηζκάησλ 

3. Πξνζηαζία γεπζηηθψλ θαιχθσλ 

4. Πξνζαξκνγή ζπγθέληξσζεο ρεκηθψλ 

κνξίσλ 

 

ΞΖΡΟΣΟΜΗΑ 

 Φάξκαθα (π.ρ. δηνπξεηηθά) 

 χλδξνκν Sjögren 

 αθρ. Γηαβήηεο 

 Αθηηλνβνιία θεθαιήο-ηξαρήινπ 



ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΚΔΦΑΛΖ -ΣΡΑΥΖΛΟΤ 

 Ξεξνζηνκία  

 Γηαηαξαρέο ζηε ζχλζεζε ηνπ ζηάινπ 

 Μείσζε ξπζκνχ αλαλέσζεο θπηηάξσλ 

        

 

 

   1. αηξνθία γεπζηηθψλ θπηηάξσλ-ππνδνρέσλ  θαη 

   2. αχμεζε ηεο αληίιεςεο ηεο θαπζηηθφηεηαο ησλ ηξνθψλ  

 
        

 



ΦΑΡΜΑΚΑ 

 > 200  θάξκαθα εκθαλίδνπλ σο παξελέξγεηα δηαηαξαρή   

         ηεο γεχζεο  
 

    per os, ελέζηκα ή ηνπηθή εθαξκνγή 
 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ 

1. Μείσζε ξπζκνχ αλαλέσζεο γεπζηηθψλ θπηηάξσλ  

           (π.ρ. αληηλενπιαζκαηηθά) 

2. Βιάβε λεχξσλ 

3. Ξεξνζηνκία (π.ρ. δηνπξεηηθά) 

4. Έθθξηζε κεηαβνιηηψλ ζην ζίαιν         δπζάξεζηε γεχζε          

                   (δεπηεξεχνπζα ?) π.ρ. ζεηνχρεο ξίδεο  

 
 

 



ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΓΔΤΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

Αληηππεξηαζηθά θαπηνπξίιε, δηιηηαδέκε, 
ακηινξίδε 

ππνγεπζία, 
κεηαιιηθή γεχζε 

Αληηβαθηεξηαθά κεηξνληδαδφιε, 
ηεηξαθπθιίλε 

κεηαιιηθή γεχζε 

Αληηθιεγκνλψδε αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ  ππνγεπζία, 
δπζγεπζία 

Σνπηθά αλαηζζεηηθά ιηδνθαίλε, βελδνθαίλε αγεπζία, δπζγεπζία 

Αληηκπθεηηαζηθά ακθνηεξηθίλε Β δπζγεπζία 

Αλνζνθαηαζηαιηηθά/ 
αληηλενπιαζκαηηθά 

κεζνηξεμάηε, 
αδαζεηνπξίλε  

κεηαιιηθή γεχζε,   
γιπθνχ 

    

Πξντφληα ζηνκαηηθήο 
πγηεηλήο 

ρισξεμηδίλε, εμεηηδίλε απψιεηα αίζζεζεο 
γιπθνχ, αικπξνχ 



ΖΛΗΚΗΑ 

 Μείσζε αξηζκνχ γεπζηηθψλ ζειψλ θαη γεπζηηθψλ θαιχθσλ 

αλά ζειή 

 Αχμεζε νπδνχ γεπζηηθψλ εξεζηζκάησλ 

 Οιηθέο νδνληνζηνηρίεο 

 Φάξκαθα 

 πζηεκαηηθά λνζήκαηα 

       
         

    

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΓΔΤΖ (ΠΡΔΒΤΓΔΤΗΑ) 



ΚΑΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

 Απνθιεηζκφο γεπζηηθνχ 

πφξνπ απφ βαθηήξηα, 

ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.α. 

 

 

     αδπλακία πξφζβαζεο 

γεπζηηθψλ εξεζηζκάησλ 

ΣΡΗΥΧΣΖ ΓΛΧΑ 



 

ΛΟΗΜΧΞΔΗ 

ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΖ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΣΗΓΑ 
ΔΛΚΟΝΔΚΡΧΣΗΚΖ  

ΟΤΛΗΣΗΓΑ 



 

ΛΟΗΜΧΞΔΗ 

ΜΤΚΖΣΗΑΗΚΖ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

ΔΡΤΘΖΜΑΣΧΓΖ 

 ΚΑΝΣΗΝΣΗΑΖ 

ΦΔΤΓΟΜΔΜΒΡΑΝΧΓΖ  

ΚΑΝΣΗΝΣΗΑΖ 



ΛΟΗΜΧΞΔΗ 

 ΗΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

ΠΡΧΣΟΠΑΘΖ ΔΡΠΖΣΗΚΖ  

ΟΤΛΟΣΟΜΑΣΗΣΗΓΑ 



ΑΤΣΟΑΝΟΑ ΝΟΖΜΑΣΑ 

ΟΜΑΛΟ ΛΔΗΥΖΝΑ 



ΝΔΟΠΛΑΜΑΣΑ 

ΑΚΑΝΘΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΚΑΡΚΗΝΧΜΑ 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΗΣΟΡΗΚΟ 

 

 ΠΑΡΟΤΑ ΝΟΟ 

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ  
      - πφηε?  
       - δηαιείπνπζα απψιεηα?  
       - βαζκηαία ή αηθλίδηα ?  
        

 ΔΝΣΟΠΗΖ 
 

 ΠΟΡΔΗΑ ΝΟΟΤ 
- έλαξμε 
-  επηδείλσζε ζπκπησκάησλ 
-  βειηίσζε           «» 

 

 ΤΝΟΓΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 
         
     

 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 

         

o πξφζθαην ηξαχκα,  

o ρεηξνπξγηθή επέκβαζε,  

o ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ 

o ρξφληα ηνπηθά λνζήκαηα  

o ιήςε θαξκάθσλ 

o ζπζηεκαηηθά λνζήκαηα 

 

 

 



ΚΛΗΝΗΚΖ  ΔΞΔΣΑΖ 

 

       Φιεγκνλή (π.ρ. πεξηζηεθαλίηηδα) 

      Λνίκσμε (π.ρ. εξπεηηθή) 

      Πξνθαξθηληθέο βιάβεο (ιεπθνπιαθία) 

      Νεφπιαζκα 

      Έγθαπκα 

      Παξάιπζε πξνζσπηθνχ λεχξνπ  

      Ξεξφηεηα βιελλνγφλσλ 

      Λεία αηξνθηθή γιψζζα 

      ηνκαηηθή πγηεηλή  

 

   



ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ  (α/α, CT, MRI)  

 
(θάηαγκα, λεφπιαζκα) 

 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

   Ht,  Hb, Fe,  B12, Β3 

      ζάθραξν νξνχ,  HbA1c,  

         WBC’s, TKE,  

          γGT, ALP, νπξία, θξεαηηλίλε         

ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ anti-RO, anti-LA,  
T3, T4, TSH 

ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΤΣΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Ζιεθηξνγεπζηκεηξία, 
Μέηξεζε νπδνχ γεχζεσλ,  
σκαηναηζζεηήξηνο έιεγρνο 



ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΤΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 ΔΛΔΓΥΟ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΝΔΤΡΧΝ  
(Spatial taste test) 

 

     Γιπθφ (δάραξε),     
     Αικπξφ (αιάηη), 
     Ξηλφ (ιεκφλη),     
     Πηθξφ (θαθέο) 

 
πηθξφ 

μηλφ μηλφ 

αικπξφ/ 

γιπθφ 

 ιίγεο  

ζειέο 



ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

  Σξνπνπνίεζε ζηελ παξαζθεπή θαη παξνπζία ησλ   

     ηξνθψλ (βειηίσζε αξψκαηνο, ρξψκαηνο ηξνθήο) 

  Αξγή κάζεζε 

  Δλαιιαγή ηξνθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο 

  Υνξήγεζε ζθεπαζκάησλ ςεπδαξγχξνπ 

 

 

       



ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ ΓΔΤΖ 

 

   Δπηδείλσζε λνζεκάησλ (π.ρ. ππέξηαζε, ζαθρ. δηαβήηεο)          

   Απψιεηα βάξνπο 

   Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 

   Πηψζε άκπλαο νξγαληζκνχ 

   Γηαηαξαρέο πέςεο 

   Γειεηεξίαζε απφ αιινησκέλε ηξνθή 

   Δπαγγεικαηηθέο επηπηψζεηο 

   Αλνξεμία, stress, θαηάζιηςε 

          

                    

           

            ΤΠΟΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 


