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1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λατινική ονομασία της συκιάς είναι  Ficus carica (common fig). Το γένος  Ficus είναι
αγγειόσπερμο, δικοτυλήδονο, δίοικο που ανήκει στην οικογένεια  Moraceae και απαριθμεί  πάνω
από 800 είδη φυτών.  Το γένος  αυτό έχει  ιδιαίτερη οικονομική και  διατροφική αξία καθώς και
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην βιοποικιλότητα των τροπικών και όχι μόνο οικοσυστημάτων.

Ευδοκιμεί σε ξερές και ηλιόλουστες περιοχές
και  μπορεί  να  αναπτυχθεί  και  σε  φτωχά  σε
θρεπτικά   συστατικά,   ακόμα  και  βραχώδη,
εδάφη.  Περιοχές  όπως  η  Μικρά  Ασία  και  η
Μεσόγειος αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον
για  την  καλλιέργεια  του.  Οι  σημαντικότερες
περιοχές παραγωγής σύκου είναι η Τουρκία, η
Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Ισπανία, η  Ελλάδα, η
Καλιφόρνια  των  Η.Π.Α,  η   Ιταλία  και  η
Βραζιλία.
Στην  Ελλάδα  οι  κύριες  περιοχές  όπου
καλλιεργούνται  τα  δέντρα  συκής  είναι  η
Κύμη, η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Αττική, το
Πήλιο και ορισμένα νησιά. Το σύκο της Κύμης
είναι  προϊόν  με  προστατευμένη  ονομασία
προέλευσης.

Ο καρπός της συκιάς, το γνωστό σε όλους μας σύκο,  έχει χρώμα ιώδες, πράσινο ή κίτρινο
ανάλογα με την ποικιλία και το στάδιο ωρίμανσης. Μπορεί να καταναλωθεί ωμό, αποξηραμένο ή
συσκευασμένο κατόπιν  προσθήκης συντηρητικού.  Από το  σύκο προέρχονται  διάφορα προϊόντα
όπως  το  σιρόπι,  η  μαρμελάδα  και  η  πάστα  σύκου  που  χρησιμοποιούνται  ευρύτατα  στη
ζαχαροπλαστική. Τέλος, κυκλοφορεί ειδική ποικιλία τσαγιού, κρασιού και brandy που προκύπτουν
κατόπιν επεξεργασίας ώριμων και γλυκών σύκων.

Η συκή ήταν  γνωστή από τη  αρχαιότητα.  Μυθολογικά θεωρείται  το  δέντρο στο  οποίο
μεταμορφώθηκε ο Τιτάνας Συκεύς από την μητέρα του Γαία για να σωθεί από τη καταδίωξη του
Δία. Ο Όμηρος έγραψε ότι ο Οδυσσέας όταν αποκαλύφθηκε στον πατέρα του Λαέρτη, για να τον
αναγνωρίσει του ανέφερε ότι είχε λάβει από τον ίδιο, μαζί με άλλα δώρα, σαράντα σύκα. Αυτός
μάλιστα  ήταν  ο  καρπός  που  συμβόλιζε  την  γονιμότητα,  εξ  ου  και  το  προσωνύμιο  του  θεού
Διονύσου ήταν συκίτης. 

Τα σύκα θεωρούνταν σπάνιο αγαθό στην αρχαιότητα. Ιδιαίτερα φημισμένα ήταν τα σύκα
της Αττικής που ονομάζονταν βασιλικά. Μάλιστα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο
κλοπής των υπερπολύτιμων σύκων είχε οριστεί αμοιβή για αυτούς που κατήγγελλαν  τους κλέφτες,
τους λεγόμενους συκοφάντες. Αργότερα, η λέξη συκοφαντία ταυτίστηκε με την ανακριβή, ίσως και



ψευδή καταγγελία.  Επίσης,  το ήπαρ θεωρείται  ότι  μετονομάστηκε στην καθομιλουμένη συκώτι
λόγω της χρήσης του σύκου ως ηπατοπροστατευτικό για οικόσιτα ζώα. 

Η καλλιέργεια σύκου στην Ελλάδα παρέμεινε ενεργή καθ΄όλη τη διάρκεια της ιστορίας της
με αποκορύφωμα την περίοδο πριν το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Τότε το σύκο αποτελούσε το 20% των
εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων της χώρας.

2. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Το  σύκο  είναι  καρπός  μεγάλης  διατροφικής  αξίας.  Είναι  πηγή  βιταμινών,  μετάλλων,
υδατανθράκων, σακχάρων, οργανικών οξέων και πλούσιο  σε φαινολικά παράγωγα.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις διαιτητικές ίνες και το ασβέστιο των οποίων το σύκο
είναι η σημαντικότερη πηγή (ανάμεσα στα φρούτα).  Παρέχει, επίσης, μεγάλη ποσότητα καλίου
(πέμπτο μεταξύ των υπόλοιπων φρούτων) καθώς και συμπλόκου βιταμίνης Β, κυρίως Β6, βιταμίνης
Κ, ψευδαργύρου και μαγγανίου.

o Διαιτητικές ίνες: Οι φυτικές ή διαιτητικές ίνες είναι υδατανθρακικά παράγωγα τα οποία ο
οργανισμός  αδυνατεί  να  μεταβολίσει.  Πρόκειται  για  δομικά  συστατικά  των  φυτικών
κυττάρων (ανευρίσκονται κυρίως στα περικάρπια (φλούδα) των φρούτων, τα σπέρματα, τα
φύλλα, τους μίσχους και τις ρίζες) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τις αδιάλυτες και τις
διαλυτές στο νερό.  Οι αδιάλυτες,  κυρίως η κυτταρίνη, οι  ημικυτταρίνες και  η  ινουλίνη,
επειδή ακριβώς δεν διαλύονται και συγκρατούν, μάλιστα, αξιόλογη ποσότητα νερού, έχουν
την ιδιότητα να αυξάνουν τον όγκο τον κοπράνων. Διευκολύνουν λοιπόν την κένωση και
αυξάνουν έτσι την ταχύτητα διέλευσης των τροφών από τον γαστρεντερικό σωλήνα. Οι
διαλυτές, κυρίως οι πηκτίνες, έχουν την ιδιότητα να σχηματίζουν πηκτές στο εσωτερικό του
στομάχου. Μειώνουν έτσι τον ρυθμό πέψης των υδατανθράκων και την απορρόφησή τους



από  το  πεπτικό  σύστημα,  πράγμα  που  βοηθάει  να  διατηρούνται  σταθερά  τα  επίπεδα
γλυκόζης στο αίμα.

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση φυτικών ινών,  εκτός  παθολογικών καταστάσεων,
είναι περίπου 25 γραμμάρια. Το αποξηραμένο σύκο είναι το πρώτο σε ποσότητα φυτικών
ινών φρούτο. Κατανάλωση 100 γραμμαρίων αποξηραμένου καρπού παρέχει 9.8 γραμμάρια
φυτικών ινών δηλαδή περίπου το 39% της ημερήσιας δόσης.

o Ασβέστιο: Πρόκειται για το πιο σημαντικό σε ποσότητα μέταλλο του οργανισμού (2% του

συνολικού βάρους του σώματος). Είναι το βασικό συστατικό των δοντιών και των οστών.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των κυττάρων, τη σύσπαση των μυών, τη
μετάδοση νευρικής ώσης. Εμπλέκεται στο μηχανισμό πήξης του αίματος.

Η συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση ασβεστίου είναι περίπου 1 γραμμάριο και
αυξάνεται σε περιπτώσεις κύησης ή γαλουχίας. Τα 100 g αποξηραμένων σύκων προσφέρουν
162mg ασβεστίου, δηλαδή το 16% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης.

o Κάλιο: Το κάλιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον οργανισμό διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα

την αρτηριακή πίεση. Αντισταθμίζει την δράση του αλατιού που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο
στην  διατροφή  του  δυτικού  κόσμου.  Είναι  απαραίτητο  επίσης  για  την  μετάδοση  των
νευρικών ώσεων και την συστολή της καρδιάς.

 Συνιστάται ημερήσια κατανάλωση 3.5  g περίπου γραμμαρίων καλίου τη μέρα με
100 g αποξηραμένα σύκα να προσφέρουν το 19% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης.

o Βιταμίνη  Β6:  Πρόκειται  για  ομάδα  από  τις  στενά  σχετιζόμενες  ουσίες:  πυριδοξίνη,

πυριδοξάλη  και  πυριδοξαμίνη.  Οι  ουσίες  αυτές  φωσφορυλιώνονται  στο  σώμα  προς
φωσφορική  πυριδοξάλη,  η  οποία  λειτουργεί  ως  συνένζυμο  σε  πολλές  αντιδράσεις  του
μεταβολισμού. Έχει μεγάλη σημασία στη προστασία του δέρματος και του ΚΝΣ.

 Συνίσταται κατανάλωση 2mg τη μέρα. Τα 100 g αποξηραμένο σύκο προσφέρουν το
5% περίπου της  συνιστώμενης ημερήσιας  πρόσληψης.  Το ποσοστό αυτό είναι  ιδιαίτερα
αυξημένο συγκριτικά με τα υπόλοιπα φρούτα.

o Βιταμίνη Κ: Συνήθως συντίθεται από τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου, προσλαμβάνεται
όμως και με τη τροφή. Μη απορροφήσιμες σουλφοναμίδες και αντιβιοτικά επηρεάζουν τη
βιοσύνθεσή  της,  μιας  και  καταστρέφουν  την  χλωρίδα  του  εντέρου,  καθιστώντας  έτσι
αναγκαία την πρόσληψή της με την τροφή. Λέγεται και αντιαιμορραγική, επειδή ρυθμίζει
την παραγωγή από το ήπαρ διαφόρων παραγόντων πήξης  του αίματος (ΙΙ,VII,IX,X). Τα
κουμαρινικά αντιπηκτικά ανταγωνίζονται τη δράση της. 

Τα  100g αποξηραμένου  σύκου  προσφέρουν  το  15%  περίπου  της  ημερήσιας
συνιστώμενης δόσης βιταμίνης Κ.

o Ψευδάργυρος:  Ουσιώδες  μέταλλο  που  βρίσκεται  σε  ποσότητα  2-3  γραμμαρίων  στο

οργανισμό. Η βιοδιαθεσιμότητά του αυξάνεται από την ύπαρξη βιταμίνης Β6. Συστατικό
περισσοτέρων από 300 ενζύμων, επηρεάζει βασικές διαδικασίες του μεταβολισμού. Παίζει,
ακόμα, τεράστιο ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την ρύθμιση της
ανάπτυξης.  Έλλειψή  του  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ανορεξία,  καθυστέρηση  ανάπτυξης,
ερεθιστικότητα, κατάθλιψη, αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις και  αργή επούλωση των
τραυμάτων. 

Το 6% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης ψευδαργύρου μπορεί να καλυφθεί από
100 g αποξηραμένου σύκου.

o Μαγγάνιο: Απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την φυσιολογική δομή των οστών. Επιπροσθέτως
συμμετέχει στη βιοσύνθεση  πρωτεϊνών, σακχάρων και λιπών καθώς και σε διαδικασίες



μεταβολισμού σε οστά και νεύρα. Το μέταλλο αυτό είναι σημαντικό για την διατήρηση της
σφριγηλότητας του δέρματος, τη σταθερότητα του έμμηνου κύκλου και τη σταθερότητα του
μεταβολισμού της χοληστερόλης. 

100  g αποξηραμένα  σύκα  προσφέρουν  το  26%  της  συνιστώμενης  ημερήσιας
πρόσληψης μαγγανίου. 

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι το σύκο δεν περιέχει λίπη και κυρίως χοληστερόλη,
που επιβαρύνουν τον οργανισμό 

. 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ  100g
ΑΠΟΞ. ΣΥΚΩΝ 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 63.87g

ΣΑΚΧΑΡΑ 47.92

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 9.8g

ΛΙΠΗ 0.93g

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3.3g

ΘΕΙΑΜΙΝΗ (Β1) 0.085 mg 

ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ (Β2) 0.082 mg 

ΝΙΑΣΙΝΗ (Β3) 0.619 mg 

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΟ ΟΞΥ(Β5) 0.434 mg 

Β6 0.106 mg 

ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ (Β9) 9 μg 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 1.2 mg 

BITAMINH K 15.6 μg 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 162 mg

ΣΙΔΗΡΟΣ 2.03 mg 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 68 mg 

ΜΑΓΓΑΝΙΟ 0.51 mg

ΦΩΣΦΟΡΟΣ 67 mg 

ΚΑΛΙΟ 680 mg

ΝΑΤΡΙΟ 10 mg 

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 0.55 mg 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 249Kcal

*Πηγή ο USDA Nutrient Database.



3. ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

.

                

 Αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας: 

Το  σύκο  είναι  ευρέως  διαδεδομένο  στη  λαϊκή  θεραπευτική  ως  ήπιο  υπακτικό.  Όπως
προαναφέρθηκε το σύκο έχει  τη μεγαλύτερη ποσότητα φυτικών ινών ανάμεσα στα φρούτα.  Οι
αδιάλυτες φυτικές ίνες δεν μεταβολίζονται στον γαστρεντερικό σωλήνα, αυξάνοντας έτσι των όγκο
των  κοπράνων  και  προάγοντας  την  κένωση  του.  Παράλληλα  συγκρατούν  νερό  για  ακόμα
μεγαλύτερη αύξηση του όγκου. Σε αντίθεση με διάφορα φάρμακα που προκαλούν ερεθισμό των
τοιχωμάτων του εντέρου προς  αύξηση της  κινητικότητας  του,  οι  φυτικές  ίνες  δρουν απολύτως
φυσικά. 

Δόση:  Παρά  τις  όποιες  μελέτες  έχουν  γίνει  για  το  σύκο  δεν  έχει  καθοριστεί  κάποια
συγκεκριμένη δόση ικανή να αντιμετωπίσει την δυσκοιλιότητα. 

 Αντιοξειδωτική δράση: 

Ως αντιοξειδωτικές ορίζονται ενώσεις οι οποίες έχουν την ιδιότητα σε μικρή συγκέντρωση να
εμποδίζουν  τη  δημιουργία  ή  τη  δράση  των  ελευθέρων  ριζών.  Ελεύθερες  ρίζες  ονομάζονται
οξειδωτικές ουσίες που έχουν ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στο μόριό τους (Slater 1984). Οι ελεύθερες
ρίζες έχουν την δυνατότητα να προκαλούν μια αλυσίδα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων με τελικό
αποτέλεσμα την διάσπαση, απενεργοποίηση ή διαφοροποίηση της δομής σημαντικών μορίων του
οργανισμού,  πχ ενζύμων.  Ενοχοποιούνται  για  μια πληθώρα παθολογικών καταστάσεων,  μεταξύ
αυτών,   αθηρωμάτωση,  μεταλλάξεις,  εκφυλισμό κυττάρων δηλαδή καρδιαγγειακά  προβλήματα,
καρκίνοι και εκφυλιστικές νόσοι.

Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο της Καλαβρίας,  στο
σιρόπι του σύκου (που προέκυψε από βράσιμο σύκων σε νερό δίχως καμία περεταίρω προσθήκη)
περιέχονται μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών φαινολικών παραγώγων. 

Ταυτοποιήθηκαν  κυρίως  τα  εξής  παράγωγα:  ρουτίνη,  χλωρογενικό  οξύ,  γαλλικό  οξύ,
συριγγικό οξύ, κατεχίνη κι επικατεχίνη.



Συγκέντρωση  (mg ανά  g σιροπιού)  φαινολικών  παραγώγων  στο  σιρόπι  σύκου.
(παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των μετρήσεων)

Παράγωγα Ποσότητα 
Γαλλικό οξύ 0.021±0.003 

Χλωρογενικό οξύ 0.10±0.04 

Συριγγικό οξύ 0.008±0.002 

Κατεχίνη 0.007±0.001 

Επικατεχίνη 0.34±0.02 

Ρουτίνη 1.9±0.08 

Η  ρουτίνη   (ένας  γλυκοσίδης  της  κερσετίνης)  είναι  η  πολυφαινόλη με  τη  μεγαλύτερη
συγκέντρωση  στο  δείγμα.  Η   παρουσία  της  ουσίας  αυτής  είναι  τεράστιας  σημασίας  διότι  η
κερσετίνη  είναι  ένα  φλαβονοϊδές  με  υψηλή  αντιοξειδωτική  δράση  και  απορροφάται  από  τον
οργανισμό πολύ πιο εύκολα υπό τη μορφή του γλυκοσίδη του. Αυτός κατόπιν μετατρέπεται σε
ενεργή κερσετίνη μες στον οργανισμό.

Το χλωρογενικό οξύ είναι ένα φαινολικό οξύ το οποίο είναι ιδιαίτερα κοινό στο σύκο και
είναι  αποτελεσματικό  στην  αντιμετώπιση οξειδωτικής  βλάβης  σε  ανθρώπινα  γαστροεπιθηλιακά
κύτταρα  in vitro.   Παρ’ όλα  αυτά  απορροφάται  σε  μικρό  βαθμό  από τον  οργανισμό  μιας  και
μεταβολίζεται από τη χλωρίδα του εντέρου. 

Το  γαλλικό  οξύ  και  οι  γλυκοσίδες  του  απορροφώνται  εξαιρετικά  από  τον  ανθρώπινο
οργανισμό και έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση επί καρκινικών κυττάρων.

Υπάρχει στο σύκο και μικρή ποσότητα συριγγικού οξέως που έχει επίσης αποδειχθεί ότι
διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Κατεχίνη κι επικατεχίνη είναι δραστικά μόρια με ποικίλες βιολογικές δράσεις και μεταξύ
αυτών την πρόληψη της δημιουργίας καρκινικών κυττάρων.



 Υπογλυκαιμική δράση:

Το υδατικό εκχύλισμα των φύλλων του  ficus carica έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι διαθέτει
υπογλυκαιμική δράση. Σε διαβητικά ποντίκια μειώθηκε η απώλεια βάρους και αυξήθηκε θεαματικά
το προσδόκιμο ζωής.

 Αντιβακτηριδιακή- αντιμυκητιασική δράση: 

Το  εκχύλισμα  των  φύλλων  του  ficus carica έχει  αποδειχθεί  με  μελέτες  ότι  διαθέτει
αντιμικροβιακή δράση έναντι των βακτηρίων της στοματικής κοιλότητας. Οι μελέτες έδειξαν και
συνέργεια με αντιβιοτικά όπως η γενταμυκίνη και η αμπικιλλίνη. Σε αυτήν την αντισηπτική δράση
των φύλλων του σύκου πιθανόν οφείλεται η ιδιαίτερα διαδεδομένη στη λαϊκή θεραπευτική χρήση
τους για την αντιμετώπιση του παραγωγικού βήχα και του πονόλαιμου. 

 Αντιφλεγμονώδης δράση: 

Έρευνα ινδικού πανεπιστημίου έδειξε αντιφλεγμονώδεις δράσεις των φύλλων του ficus carica
όμοιες με εκείνες των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών όπως η ινδομεθακίνη. Άλλωστε δεν είναι
σπάνια  η  χρήση  του  σύκου  σε  μορφή  καταπλάσματος  λόγω  της  αντιφλεγμονώδους  και
αντιαιμορραγικής  του  δράσης  για  αντιμετώπιση  πληγών  εξωτερικά.  Συνήθως  χρησιμοποιείται
πάστα του καρπού αλλά και εκχύλισμα των φύλλων του ή ο χυμός του. Θεωρείται ότι μειώνει το
οίδημα,  καταπραΰνει  και  ευνοεί  την  πήξη  του  αίματος  (λόγω  της  αυξημένης  συγκέντρωσης
βιταμίνης Κ)

Αναφέρονται,  τέλος,  αντιπυρετική,  αντιφυματική,  νηματοκτόνος,  ανθελμινθική  και
ηπατοπροστατευτική δράση. Μελέτες πραγματοποιούνται για να αποδειχθούν επιστημονικά.

4. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το σύκο δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες. Παρ’ όλα αυτά εμφανίζονται περιπτώσεις στις
οποίες χρειάζεται προσοχή.

 Σε υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει διάρροια.

 Έχει καταγραφεί αλλεργία εξ’ επαφής από το σύκο ή από τον οπό που εκρέει από τον μίσχο
του κατά τη  διάρκεια της  συλλογής.  Είναι  δυνατή  μια  διασταυρούμενη αλλεργία με  το
χορτάρι ή τη γύρη, πιο πιθανή όμως είναι με άλλα είδη του γένους ficus ή τα μούρα.

 Μετά  από  χρήση  του  χυμού  του  σύκου,  ή  εκχυλίσματος  σύκου  στο  πρόσωπο  έχουν
καταγραφεί επεισόδια φωτοευαισθησίας που αποδίδονται στην ύπαρξη ψωραλενίων. Καλό
είναι να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο μετά από δερματική χρήση φύλλων συκής.



5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το σύκο είναι ένα γενικώς ασφαλές τρόφιμο. Οι σημαντικότερες αντενδείξεις του αφορούν
τη μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών που περιέχει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην κατανάλωση
του από άτομα που πάσχουν από ιδιοπαθείς  φλεγμονώδεις  νόσους του εντέρου,  όπως η νόσος
Crohn και η ελκώδης κολίτιδα. Και οι δύο ασθένειες χαρακτηρίζονται από έντονη φλεγμονή του
εντέρου που εκδηλώνεται με ερυθρότητα, οίδημα και συμπτώματα διάρροιας, έντονους πόνους και
πολλά  άλλα.  Χωρίς  να  θεωρούνται  υπαίτιες  για  τη  νόσο,  φαίνεται  ότι  οι  φυτικές  ίνες  συχνά
προκαλούν την εκδήλωση κρίσεων έντονου πόνου, πιθανόν λόγω επιβάρυνσης της διόγκωσης του
εντέρου  ή  αύξησης  της  κινητικότητας  του.  Συχνά  συστήνεται  μια  δίαιτα  περιορισμένης
κατανάλωσης φυτικών ινών καθώς και άλλων ερεθιστικών τροφών.

Παρ’ ότι  παλαιότερα  θεωρούνταν  από  τα  απαγορευμένα  φρούτα  για  τους  διαβητικούς,
πλέον τα φρέσκα σύκα επιτρέπεται να καταναλωθούν μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο υπεύθυνος
διαβητολόγος  και  μάλιστα  θεωρούνται  ευεργετικά  λόγω  των  φυτικών  ινών  και  θρεπτικών
συστατικών που προσφέρουν.  Μολαταύτα, πρέπει να αποφεύγονται τα αποξηραμένα σύκα (και
γενικότερα  τα  αποξηραμένα  φρούτα)  διότι  σε  αυτά  η  συγκέντρωση  των  σακχάρων  αυξάνεται
κατακόρυφα, εκτοξεύοντας τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα  του ασθενούς.

6. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ     ΜΕ     ΦΑΡΜΑΚΑ

 Τα  σύκα  περιέχουν  μεγάλη  ποσότητα  ασβεστίου  (τη  μεγαλύτερη  από  όλα  τα  φρούτα).
Ταυτόχρονη λήψη ασβεστίου με φάρμακα όπως οι τετρακυκλίνες, η σιπροφλοξασίνη και η
νορφλοξασίνη οδηγεί σε σχηματισμό συμπλόκου. Τελικά επέρχεται σημαντική μείωση της
απορρόφησης και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητας των ουσιών αυτών.

 Ουσίες  όπως  αλενδρονάτη,  ετινδρονάτη,   ροσενδρονάτη  και  το  ιβανδρονικό  οξύ  που
καταπολεμούν  την  οστεοπόρωση  καλό  είναι  να  συνδυάζονται  με  τροφές  πλούσιες  σε
ασβέστιο. Η κατανάλωση  παρ’ όλα αυτά των τροφών  πρέπει να απέχει δύο ώρες από τη
λήψη του φαρμάκου ειδάλλως θα μειωθεί η απορρόφηση του λόγω συμπλοκοποίησης.

 Η χλωροθαλιδόνη και η ινδαπαμίδη είναι διουρητικές ουσίες που αυξάνουν την νεφρική
επαναρρόφηση του ασβεστίου και την αποδέσμευσή του από τα οστά. Σε αγωγή με αυτές
τις ουσίες συστήνεται η αποφυγή της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε ασβέστιο για να
αποφευχθεί η τοξικότητα από αύξηση των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα.

 Συστήνεται κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ασβέστιο κατά τη διάρκεια αγωγής με
φαινοβαρβιτάλη η οποία μειώνει τα επίπεδα του ασβεστίου στον οργανισμό. Το ίδιο ισχύει
και για την φαινυτοϊνη.

 Η  πρεδνιζολόνη  παρεμβαίνει  στην  απορρόφηση  του  ασβεστίου  με  αποτέλεσμα  να
αυξάνονται οι ανάγκες του οργανισμού σε τροφές πλούσιες σε ασβέστιο κατά τη διάρκεια
της θεραπείας του. Το ίδιο ισχύει για την ραλοξιφαίνη.



 Συνίσταται προσοχή στην κατανάλωση των σύκων όταν λαμβάνεται θεραπεία με φάρμακα
που  προκαλούν  διάρροια  πχ  αντιβιοτικά,  αναστολείς  επαναπρόσληψης  σεροτονίνης.
Αντίθετα  η  κατανάλωση  είναι  ωφέλιμη  όταν  το  λαμβανόμενο  φάρμακο  προκαλεί
δυσκοιλιότητα,  πχ  αμανταδίνη,  βρωμοκρυπτίνη,  καρβοντόπα,  λεβιντόπα,
(αντιπαρκινσονικά), βενζοδιαζεπίνες, οποιοειδή, σίδηρος.

 Ασθενείς  που  λαμβάνουν  αντιπηκτική  αγωγή  (κουμαρίνη,  βαρφαρίνη)  καλό  είναι  να
αποφεύγουν τα αποξηραμένα φρούτα που είναι πλούσια σε βιταμίνη Κ.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το  σύκο  είναι  ένα  γευστικό  φρούτο,  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  Μεσογειακής  μας
διατροφής. Μέρος της ελληνικής κουλτούρας από αρχαιοτάτων χρόνων, δεν περιορίζεται μόνο στη
γεύση αλλά, όπως φαίνεται, έχει ποικίλα οφέλη για τον οργανισμό. Οι φαρμακοποιοί, στα πλαίσια
του ρόλου τους ως σύμβουλοι υγείας, καλό είναι να κατευθύνουν τους ασθενείς σε έναν υγιή τρόπο
ζωής, μέσω της ένταξης στην καθημερινή τους διατροφή ωφέλιμων τροφών, όπως το σύκο. 
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