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Ο
υσία που ενοχοποιείται για 
την πρόκληση θρομβώσεων 
είναι η χολίνη: Την περιέχουν 
τρόφιμα. Kupitos itoiKiis ηρο- 
έλευση5 (kpokos αυγού, βοδινό, κο
τόπουλο κ.ά.). οπότε όσοι ανήκουν σε 

ομάδα υψηλού κινδύνου καλό είναι να 
τα περιορίσουν δραστικά. Ευεργετικά 
μπορεί να λειτουργήσει η μεσογειακή 
διατροφή, πλούσια σε λαχανικά, ελαιό
λαδο και ψάρια.

Α ντιπηκτική δράση έχουν και: 
Κουρκουμάε. Η κουρκουμίνη του είναι 
αντιφλεγμονώδηε και αντιπηκτική. Αρα. 
η κατανάλωση αυτού του μπαχαρικού 
συμβάλλει στην ομαλή κυκλοφορία του 
aiporos και μειώνει τον κίνδυνο θρόμ- 
βωσηε.
Τζίντζερ. Μια φυσική ουσία, συγγενι
κή με το σελικυλικό οξύ ms aompivns, 
έχει αντιθρομβωτική δράση. Δρα onions 
αναλγητικά, ενώ καταπολεμά ναυτία και 
χοληστερόλη.
Αμύγδαλα. Είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε. 
που έχει αντιπηκτική δράση.
Ηλιόσποροι, ακτινίδιο και αβοκάντο.
Με σημαντικέε ποσότητεε αντιππκτικήε 
βιταμίνπ5 Ε.
Σκόρδο. Αντιβιοτικό και αντιθρομβω- 
τικό, χάρη στην αλισίνη του, που επι
πρόσθετα φροντίζει την καρδιά και το 
ανοσοποιητικό.
Κανέλα. Γνωστή και cos κασσία, έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε κουμαρίνη. 
ms onoias παράγωγο είναι η βαρφαρί- 
νη που χρησιμοποιείται στα αντιπηκτικά 
φάρμακο.
Avavds. Πλούσιοε σε βρομελίνη. με 
αντιθρομβωτική και αντιφλεγμονώδη 
δράση. Η βρομελίνη λειτουργεί ευεργε
τικά και στην υπέρταση.
Καρότα. Εξαιρετική πηγή βήτα-καρο- 
Tivns. που προστατεύει την καρδιά και 
ελέγχει τα επίπεδα χοληστερίνη. 
Σέλινο. Αντιοξειδωτικό. μειώνει τα επί
πεδα ms κορτιζόληε στο αίμα -που είναι 
η ορμόνη του άγχουε- προστατεύονταε 
mv καρδιά, ενώ καθαρίζει και καθιστά 
πιο ελαστικέ5 tis αρτηρίεε. με αποτέλε
σμα να συγκεντρώνουν λιγότερη αθη- 
ρωματική πλάκα.
Κρεμμύδι. Με αντιοξειδωτικέε ιδιόmτεs 
και υψηλή πεpιεκτικόmτa σε βιταμίνεε 
A. C και φλοβονοειδή, όπα» η κερσε- 
τίνη.
Φρούτα και λαχανικά Βιταμίνη C και 
φυτικέε ivos ενισχύουν tous θρομβολυ-

Tpocpes κατα ms Opoppwons
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Οι θρόμβοι είναι κομμάτια πηγμένου αίματοδ σε αριηρίεδ ή φλέβεδ, που παρεμποδίζουν τη 
φυσιολογική ροή του αίματοε. Τροφέε με αντιπηκτική δράση μπορούν να βελτιώσουν την
κυκλοφορία του αίματοε και να μειώσουν τον κίνδυνο θρόμβωσηε.

iiKous μηχανισμουε του οργανισμού. 
Χυμόε κράνμπερι. Με αντιθρομβωτι- 
κή φράση, βελτιώνει mv κυκλοφορία 
του aiparos.
Κόκκινο κρασί. Η ρεσβερατρόλη. αντι- 
οξειδωτικό που βρίσκεται am φλούδα 
των σταφυλιών. δρα ευεργετικά. Αρκεί 
να μην πίνετε μεγάλεε ποσότητεε. 
Ακτινίδια. Πλούσια σε αντιοξειδωτικό, 
μειώνουν τη χοληστερόλη αλλά και mv 
πλάκα στα εσωτερικά τοιχώματα των 
αρτηριών.
Λιπαρό ψάρια. Σολομόε. rovos και 
ρέγκα περιέχουν πολύτιμα ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα, που δίνουν καλά λιπαρά 
και εμποδίζουν τον σχηματισμό πλάκαε 
oris apmpios.
Φράουλεε. κεράσια και βατόμου

ρα. Ισχυρά αντιοξειδωτικό, γεμάτα 
βιταμίνε5.
Μήλα και γκρέιπφρουτ. Η πηκτίνη 
tous μειώνει m χοληστερόλη, ενώ το 
κάλιο και το μαγνήσιό tous συμβάλ
λουν στον έλεγχο ms αρτηριακήε πίε- 
ons.
Σπανάκι. Πλούσιο σε βιταμίνεε Α και 
C, που αποτρέπουν τον σχηματισμό 
πλάκαε, η οποία φράζει tis αρτηρίεε. To 
κάλιο και το φυλλικό οξύ του μειώνουν 
mv αρτηριακή πίεση.
Ντομάτεε. Πλούσιεε σε αντιοξειδωτι- 
κά.
Ρόδι. Τα αντιοξειδωτικό του εμποδί
ζουν τη σκλήρυνση των αρτηριών. 
Πράσινο τσάι. Αντιοξειδωτικό χάρη 
στα φλοβονοειδή του. αποτρέψει το

σχηματισμό θρόμβων στο αίμα.

Τι να αηοφύγω;
Λευκό ψωμί και ρύζ. κράκερε. τη- 
γανητέε πατάτεε. ζάχαρη, γλυκά, 
συσκευασμένα φαγητά, κόκκινο και 
επεξεργασμένο κρέαε και το αλάτι. 
Αντικαταστήσετε τα κορεσμένα λιπαρά 
οξέα από τρόφιμα ζωική5 προέλευσή, 
με ω-3 λιπαρά οξέα, που θα τα βρείτε 
στα ψάρια και μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα, που αφθονούν στο ελαιόλαδο. 
Αν τα τρόφιμα που καταναλώνετε δεν 
ανεβάζουν απότομα τα επίπεδα ms 
γλυκό^ στο αίμα, προστατεύεστε από 
τον σχηματισμό θρόμβων. Τα επίπεδα 
ms γλυκόζη ανεβάζουν απότομα τρο- 
cp0s με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Αυτή την εβδομάδα uas ρώτησαν.

I1 Συμπτώματα που πρέπει 
iyli άμεσα να pas οδηγήσουν 

στο νοσοκομείο είναι 
βήχαε με ίχνη aiparos. ταχυκαρ
δία. τάση λιποθυμίαε. δύσπνοια 
ή και novos κατά την αναπνοή, 
σφίξιμο στο στήθοε, novos που 
εκτείνεται σε ώμο. χέρι, μέση ή 
σαγόνι, αίσθημα αδυναμία ή μού- 
διασμα στο πρόσωπο ή στα άκρα, 
ξαφνική δυσκολία στην ομιλία ή 
στην κατανόηση λόγου, διαταραχή 
ms opaons, πρήξιμο στα άκρα, 
κοκκίνισμα και novos.

Συμπτώματα που onions προει
δοποιούν για κυκλοφορικό πρό
βλημα λόγω θρόμβου είναι: 
Κράμπεε στα πόδια. Tis προκα- 
λούν οι θρόμβοι στα κάτω άκρα. 
Παράλληλα, εκδηλώνεται novos 
ή πρήξιμο στα πόδια. 
Μουδιασμένα άκρα. Μην αδια
φορήσετε αν μουδιάζουν συχνά, 
κυρίου αν είστε υπερτασικοί. 
Χλωμό δέρμα. Οι θρόμβοι δια- 
ταράσσουν την κυκλοφορία του 
aiparos και επηρεάζουν την όψη 
του δέρματοε.

Αλλαγή στη θερμοκρασία των 
άκρων. Το δέρμα στην αφή είναι 
είτε πιο κρύο είτε πιο ζεστό από 
το φυσιολογικό, λόγω διαταρα- 
x0s στη ροή του aiparos. 
novos στη μέση. Προκαλείται 
όταν ο θρόμβο$ βρίσκεται στη 
λεκάνη ή στην κάτω κοίλη φλέβα, 
η οποία είναι η βασικότερη στην 
κοιλιακή χώρα. Αν ο θρόμβοε 
δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να 
οδηγήσει σε διακοπή ms ροήε 
aiparos npos τα άκρα. 
Εφίδρωση. Συνδυαστικό με τα 
υπόλοιπα συμπτώματα μπορεί να 
προειδοποιεί για θρόμβο orous 
πνεύμονε5 ή στην καρδιά.
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