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:
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Θέματα: ΓΚΟΥΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ξΣτην υγειά
Δρ Zn0pos Γκούβαληε 
Χειρουργόί-ουρολόγοΒ 
(www.sgouvalis.gr) V. .

y Οι (pcteyuoves 
απειλούν τη ζινη μαε!

Οι ψλεγμονέ$ συνδέονται με ασθένειεε όπωε ο διαβήτηε, τα καρδιαγγειακά, η αρθρίτιδα, οι αλ- 
λεργίεε, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και η ψωρίαση, οπότε απειλούν ευθέωε 
την υγεία pas. Καλύτερη θεραπεία η πρόληψη και σύμμαχοε μια αντιφλεγμονώδηε δίαιτα.

Τ
ο σώμα για να προσταιευθεί 
από παθογόνουε οργα- 
viapoiis. χημικέ5 ουσίε5. 
αλλεργιογόνα ή χραυματι- 
σμού5. εκδηλώνει φλεγμονέε. για 
ν' αρχίσει η διαδικασία επούλωσηε. 

Οταν opcos είναι χρόνιεε. απειλούν 
χον οργανισμό.

Οξεία και χρόνια φλεγμονή 
Η οξεία φλεγμονή προκαλείται από 
ιραυματισμού5, λοιμώξειε ή ορισμέ- 
ves ασθένειες και εκδηλώνεται με 
πόνο στην επίμαχη περιοχή η οποία 
κοκκινίζει, ενώ η θερμοκρασία Tns 
αυξάνεται λόγω ms αυξημένη$ 
po0s aipaTos. Παράλληλα, υπάρχει 
δυσκολία στο να κινηθεί η άρθρωση 
που έχει πληγεί, δυσκολία avanvo0s 
κ.ό. Η συσσώρευση υγρού προκαλεί 
οίδημα στο σημείο. Μπορεί να μην 
υπάρξουν αυτά τα συμπτώματα αλλά 
να εκδηλωθούν κόπωση, αδιαθεσία 
και πυρετόε. Τα συμπτώματα ms 
οξεία5 φλεγμονή5 διαρκούν μερι- 
K0s ημέρεε: Αν η φλεγμονή είναι 
υποξεία, διαρκεί από δύο έωε έξι 
εβδομάδεε.
Η χρόνια φλεγμονή διαρκεί μήνεε 
ή και χρόνια και τα συμπτώματά ms 
που συχνά συνοδεύονται από πυρε
τό και κόπωση, συνδέονται με την 
ασθένεια που την προκαλεί.
Τα αυξημένα επίπεδα βιοδεικτών. 
oncas η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη 
-CRP. επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
φλεγμονήε.

Τι προκαλεί φλεγμονές;
Τον κίνδυνο xpovias φλεγμονήε 
αυξάνουν παχυσαρκία, προχωρημέ
νη ηλικία, διατροφή πλούσια σε λίπη 
και ζάχαρη, χρόνια έκθεση σε χημι- 
κές ουσίεε κάπνισμα, orpas. ο kokos 
0nvos και τα αυτοάνοσα.
Tis φλεγμονέ$ καταπολεμούν: 
Λιπαρά ψάρια. Πλούσια σε ωμέ- 
γα-3 λιπαρά οξέα, αρκεί να είναι 
υγιεινά μαγειρεμένα.
Δημητριακά oXiKhs άλεσηε. Οι 
ίνεε tous συμβάλλουν στη μείωση 
pias πρωτεΐνπ5 που αποτελεί δείκτη 
φλεγμονήε στο αίμα.
Σπανάκι, μπρόκολο και τα σταυ
ρανθή. Η βιταμίνη Ε που περιέχουν 
pas προστατεύει από tis επιβλαβείς 
κυτοκίνεε.
Ντομάτεε. Οι ώριμεε και δη μαγει- 
ρεμένεε είναι πλούσιε5 σε λυκοηέ-

νιο και αντιοξειδωτικέε βιταμίνε5. 
Πιπεριέε. Η καψάίκίνη μειώνει τον 
πόνο και τη φλεγμονή.
Ξηροί καρποί. Τα αμύγδαλα είναι 
πλούσια σε ίνεε, ασβέστιο και βιτα
μίνη Ε, ενώ τα καρύδια περιέχουν 
άλφα-λινολεϊκό οξύ. 
Γαλακτοκομικά χαμηλών λιπα
ρών. Αρκεί να μην έχετε δυσανεξία 
σε μια πρωτεΐνη tous, την καζεΐνη, 
η οποία ενοχοποιείται για τη ρευμα
τοειδή αρθρίτιδα.
Παντζάρι. Αντιοξειδωτικό, προστα
τεύει και από νεοπλασία και καρδι- 
οπάθειο χάρη otis ίνεε. τη βιταμίνη 
C και ms βεταλαΐνεε του.
Τζίντζερ. Μειώνει τη φλεγμονή στο

εντερο.
KoupKoupas. Ρυθμίζει το ανοσο
ποιητικό.
Σκόρδο και κρεμμύδια. Με δράση 
ανάλογη των μη στεροειδών αντι- 
φλεγμονώδων φαρμάκων. 
Ελαιόλαδο. Οχι σε υδρογονωμένα 
ή μερικοί υδρογονωμένα φυτικό 
έλαια.

Οι φλεγμονές αγαπούν... 
Τηγανητά. Λόγω του λίπουε tous 
και ms παρασκευήε tous σε υψη- 
λέ5 θερμοκρασία.
Tpavs λιπαρά. Βλάπτουν τα κύττα
ρα στα αιμοφόρα αγγεία και αφθο- 
νούν στα τυποποιημένα τρόφιμα.

Φιστίκια. Ευάλωτο σε μύκητεε, 
προκαλούν συχνά αλλεργιογόνε5 
αντιδράσειε.
Καρυκεύματα μειγμάτων. Συχνό 
περιέχουν ζάχαρη και τεχνητέε 
χρωστικέ$ ουσία που μπορεί να 
προκαλέσουν φλεγμονή.
Λευκό ψωμί και ζυμαρικά. Δια- 
σπώνται σε σάκχαρα για ν' απορ- 
ροφηθούν από τον οργανισμό. 
Κριθάρι και σίκαλη. Προκαλούν 
φλεγμονή αν έχετε δυσανεξία στη 
γλουτένη.
Αλκοόλ. Η αυξημένη κατανάλωσή 
του προκαλεί φλεγμονέε: Επιτρέπει 
στα βακτήρια να διεισδύσουν στο 
εντερικό τοίχωμα.

Αντή την εβδομάδα uas ρώτησαν...
£ Τι θα μου δώσει δύναμη και ενέργεια την άνοιξη;

Σπαράγγια. Πλούσια 
/ / σε βιταμίνε5 (A, C. Ε. Κ 
f/l·/ και Β6), φυλλικό οξύ,

σίδηρο, χαλκό, ασβέστιο. 
πρωτεΐνε5 και φυτικέ$ ίνεε. Προ
στατεύουν την καρδιά, έχουν αντι- 
γηραντικέε ιδιότητε5 και μειώνουν 
τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. 
Ρόκα. Με αντιοξειδωτικό, αντι- 
βακτηριακή και αντιφλεγμονώδη 
δράση.
Αγκινάρα. Πλούσια σε βιταμίνη C 
και Κ και φυλλικό οξύ.
Πράσο. Εξαιρετική πηγή βιταμι

νών A. C και Κ.
Φράουλα. Οι φυτικέε ίνεε ms 
προστατεύουν το έντερο. Εξαιρε
τική πηγή μαγγανίου. Ενα φλιτζά
νι καλύπτει την ημερήσια ανάγκη 
pas σε βιταμίνη C. Το κάλιό ms 
ρυθμίζει την πίεση και συμβάλλει 
στην καλή λειτουργία μυϊκού και 
νευρικού συστήματοε.
Βερίκοκο. Με φυτικέε ίνε5, 
βήτα-καροτένιο, κάλιο. σίδηρο. 
βιταμίνε5 Α και C. χωρίε πολλέε 
θερμίδεε. Η βιταμίνη Α προστα
τεύει το δέρμα, ενώ το κάλιό

του αποτρεπει την κατακράτηση 
υγρών και ενισχύει την πέψη 
αλλά και την απορρόφηση από 
τον οργανισμό υδατανθράκων 
και λίπουε.
Ακτινίδια. Περιέχουν περισσό
τερη βιταμίνη C από κάθε άλλο 
φρούτο. Το κάλιό του συμβάλλει 
στη μείωση ms αρτηριακήε πίε- 
ons, ενώ περιέχει μαγνήσιο, φώ
σφορο και φυτικέε ivas που βοη
θούν στο έντερο και στην πέψη. 
Τα μικρά μαύρα σπόρια του είναι 
πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα.
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