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Η
αιθανόλη του αλκοόλ είναι ένα 
χημικό μόριο, to οποίο μπορεί 
να αλληλεπιδράσει με ία φάρ
μακα: Τον βαθμό επίδρασηε 
καθορίζουν η καιανάλωση (χρόνια ή 
περιστασιακιί) αλλά και η κατάσταση ins 

υγείαε pas. Σημαντική παράμετροε και 
η ηλικία. Οσο περνούν τα χρόνια, είτε τα 
φάρμακα αποβάλλονται δυσκολότερα 
από τον οργανισμό (οπότε απειλούμα
στε από την τοξικότητα tous) είτε απο
μακρύνονται ευκολότερα, με κίνδυνο να 
επιδράσουν λιγότερο αποτελεσματικά. 
Και τα δύο ενδεχόμενα λειτουργούν as 
βάροε tns υγείαε pas. Ακόμη, oncus και 
η λήψη «απλών» φαρμακευτικών σκευα
σμάτων, απαιτεί προσοχή αν έχουμε την 
πρόθεση να καταναλώσουμε παράλληλα 
αλκοόλ.
Παρακεταμόλη. Αναλγητικό το οποίο 
μεταβολίζεται στο ήπαρ, oncos και το αλ
κοόλ. Μπορεί να νιώσαμε πονοκέφαλο, 
να έχουμε πυρετό ή να αισθανθούμε κά
ποιον πόνο και να πήραμε παρακεταμόλη 
για ν’ ανακουφιστούμε. Αυτό σημαίνει ότι 
υποχρεώνουμε το συκώτι pas να υπερ- 
λειτουργήσει και συχνά να μην μπορεί 
να φέρει ες πέραε τπν αποστολή του, με 
αποτέλεσμα ν’ αυξάνεται η συγκέντρωση 
των φαρμάκων στο αίμα, με τον κίνδυνο 
τοξικότηταέ να είναι υπαρκτόε. 
Ανιιφλεγμονώδη. Η παράλληλη κατα
νάλωση με αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο 
τοξικότητα5. Ακόμη κι ένα ποτήρι κρασί 
μετά τη λήψη ενόε αντιφλεγμονώδουε 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία oas, ιδιαίτερα 
αν είναι εύθραυστη: Κινδυνεύετε από γα
στρίτιδα, φλεγμονή του βλεννογόνου, του 
στομάχου ή έλκοε. Οσοι μάλιστα κατανα
λώνουν συστηματικά αλκοόλ και λαμβά
νουν αντιφλεγμονώδη για διάφορουε 
λόγουε, το πιθανότερο είναι να προκα- 
λέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στα νεφρά 
tous. Εννοείται ότι ασθενείε με νεφρική 
ή ηπατική ανεπάρκεια, πρέπει να μένουν 
μακριά από το αλκοόλ.
Αντιβιοτικά. Εδώ, το πρόβλημα δεν είναι 
η τοξικότητα αλλά η αποτελεσματικότατα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι arous xpovious πό- 
tos τα αντιβιοτικά έχουν μηδαμινή θερα
πευτική δράση. Ανάλογα με τον τύπο του 
αντιβιοτικού μπορεί είτε να προκληθεί 
αύξηση tns συγκέντρωσήε του στο αίμα 
είτε μείωσή του.
Εφόσον λαμβάνετε φαρμακευτική 
αγωγή, ακολουθήστε πιστά τιε οδπ- 
γίεs του θεράποντα ιατρού. Ακόμη 
κι ένα ποτήρι μπορεί να προκαλέσει 
πρόβλημα.
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Ins γιορτέθ, οι πιθανότητεδ να μπούμε στον πειρασμό να καταναλώσουμε αλκοόλ 
αυξάνονται κατακόρυφα. Ταυτόχρονα αυξάνεται και ο κίνδυνοε να κάνουμε κακό στην υγεία 
μαε, ιδιαίτερα αν λαμβάνουμε φαρμακευτική αγωγή η οποία δεν το επιτρέπει.

Μικρέε συμβουλέε 
Ο σωματότυπο5, η φυσική κατάσταση και 
η υγεία καθορίζουν την αντοχή pas στο 
αλκοόλ. Οι μεγαλόσωμοι, για παράδειγ
μα, μεθούν πιο αργά επειδή έχουν μεγα
λύτερη ποσότητα aiparos στον οργανι
σμό tous. Σε κάθε περίπτωση, το αλκοόλ 
λειτουργεί βλαπτικά. Αν είστε μεν υγιείε 
αλλά ταυτόχρονα και επιρρεπείε στην 
κατανάλωση αλκοόλ, προσπαθήστε να 
ελέγξετε την κατάσταση.

Πίνετε αργά. Ετσι, το ποτό oas θα διαρ
κέσει περισσότερη ώρα.
Γεμίζετε ξανά το ποτήρι aas μόνο 
όταν αδειάσει. Κατ' αυτόν τον τρόπο, 
παρακολουθείτε την ποσότητα που κα
ταναλώνετε.
Μην πίνετε με άδειο στομάχι. Το φαγη
τό επιβραδύνει την ταχύτητα απορρόφη- 
ons του αλκοόλ από το αίμα, μειώνονταε 
την επίδραση ms μέθηε.
Μη αλκοολούχο ποτό. Για παράδειγμα

μία μπύρα xcopis αλκοόλ, είναι μια καλή 
εναλλακτική λύση.
Αναψυκτικό χαμηλό σε θερμίδεε. Συ-
νοδέψτε με αυτό το ποτό oas.
Αν ήπιατε πολύ. Πριν κοιμηθείτε πιείτε 
πολύ νερό ώστε την επόμενη ημέρα να 
αποφύγετε την αφυδάτωση που προκα- 
λεί το αλκοόλ.
Ασκηθείτε. Το αλκοόλ έχει αυξημένεε 
θερμίδεε και μεταβολίζεται από το σώμα 
απευθείαε σε λίποε.

Αυτή την εβδομάδα μα$ ρώτηΰαν..
noas ϋα ενεργοποιήσω
τον μεταβολισμό μου;

-| locos καταναλώνετε τρο- 
μ cp0s που επιβραδύνουν

I ί , τον μεταβολισμό, δηλαδή
^ ψ τον τρόπο που το σώμα 
μετατρέπει το φαγητό σε ενέργεια. 
Μπορεί να ασκείστε, να διατρέφεστε 
σωστά και να έχετε καλό ύπνο αλλά 
να αισθάνεστε κούραση και να μη 
χάνετε βάροε.
Οι συνήθειε ύποπτοι είναι:
Λίγη πρωτεΐνη. Είναι απαραίτητη 
γιατί ο οργανισμόε δαπανά πολλή 
ενέργεια για να τη διασπάσει και να 
την αποθηκεύσει. Κάθε γεύμα πρέπει 
να περιλαμβάνει πρωτεΐνη.
Πολύ αλάτι. Καραδοκεί ακόμη και σε 
κατεψυγμένα γεύματα, τα οποία δια
φημίζονται cos «χαμηλών λιπαρών». 
Αντί για αλάτι χρησιμοποιείτε μπαχα
ρικά, που νοστιμίζουντο φαγητό αλλά 
ενεργοποιούν και τον μεταβολισμό. 
Ελλειψη φυτικών ινών. Είναι απα- 
ραίτητεε για την ισορροπία του με
ταβολισμού. Συνοδεύετε τα γεύματά 
oas με σαλάτε$, ωμέε ή βραστέε.

Αναψυκτικά διαίτηε. Επιδρούν 
αρνητικά στα βακτήρια του εντέρου, 
αυξάνονταε απότομα τα επίπεδα 
σακχάρου, μεγαλώνονταε τον 
κίνδυνο παχυσαρκίαε και διαβήτη 
τύπου 2.
Αλκοόλ. Δίνει «άχρηστεε» θερ- 
μίδεε ενώ ερεθίζει το γαστρεντε- 
ρικό, το οποίο δεν μπορεί πλέον 
ν' απορροφήσει σωστά θρεπτικά 
συστατικά, βιταμίνεε μέταλλα. Πιείτε 
πράσινο τσάι, που ωφελεί τον μετα
βολισμό ακόμα και ώρεε μετά την 
κατανάλωσή του.
Αφθονο νερό. Απαραίτητο για τη 
σωστή λειτουργία του μεταβολισμού 
και την απομάκρυνση τοξικών 
ουσιών.
Γαλακτοκομικά. Μήπωε ο οργανι- 
opos oas δεν μπορεί να επεξεργα
στεί oncos πρέπει τη λακτόζι tous: 
Αλεύρι. Κάποιοι άνθρωποι είναι 
ευαίσθητοι στο αλεύρι που σημαίνει 
ότι έχουν δυσανεξία στη γλουτένπ. 
Το αλεύρι είναι ένα συστατικό που

βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα. Σε 
αυτή την περίπτωση, το σώμα συσ
σωρεύει αντισώματα λόγω αυτών 
των τροφών, τα πολεμά cos ξένουε 
εισβολείς και μακροπρόθεσμα προ- 
καλεί φλεγμονώδες ανηδράσες, 
επηρεάζονταε και το μεταβολικό 
σύστημα.
Επεξεργασμένο άμυλο. Δεν είναι 
όλοι οι υδατάνθρακεε ίδιοι.
Οι επεξεργασμένοι, δηλαδή το 
λευκό ψωμί και το λευκό ρύζι, δεν 
περιέχουν καθόλου φυτικέε ίνεε 
και έχουν ελάχιστη διατροφική αξία. 
Αυτό λειτουργεί αρνητικά για τον 
μεταβολισμό oas αφού επιλέγονταε 
τέτοιεε τροφέε διαταράσσεται το 
μεταβολικό oas σύστημα και στε
ρείται τα θρεπτικά συστατικά που 
χρειάζεται για να λειτουργήσει. Αν 
υποπτεύεστε ότι μπορεί κι εσεί5 να 
έχετε τέτοιο πρόβλημα, χρειάζεται 
να πειραματιστείτε με πολύ μικρότε- 
pos ποσότητεε και με υποκατάστατα 
των γαλακτοκομικών προϊόντων, 
ώστε να μη διαταράξετε περισσότε- 
ρ^^διαδικασίακαύση5θερμί6ων^»|
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