
1

  Στην υγειά σου
Πηγή: TV24 Σελ.: 75 Ημερομηνία

έκδοσης:
26-03-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

590.22 cm² Κυκλοφορία: 34330

Θέματα: ΓΚΟΥΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην υγειά

Α
ν κάποιοδ έχει εκδηλώσει νε
φρολιθίαση. είναι πολύ πιθανό 
να εμφανίσει εκ νέου. Περίπου 
to 80% είναι άντρεδ. επειδή 
έχουν μεγαλύτερη ουρήθρα. Συνήθωδ. 
οι λίθοι αποτελούνται από οξαλικό 

ασβέστιο, φωσφορικό ασβέστιο, ενώ 
σπανιότερα από ουρικό οξύ, κυστίνη και 
στουρβίτη.

Η διατροφή «ασπίδα» cms nilpes
Οι πέτρεδ στα νεφρά δεν προκαλούν μόνο πόνο αλλά ενέχουν και κινδύνουδ για τη λειτουργία 
tous. Με δεδομένο ότι tis πέτρεδ δημιουργεί η παρουσία ορισμένων μετάλλων στα νεφρά, με 
όπλο τη διατροφή, μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα σχηματισμού τουδ.

σε ηουρινεδ.
Νάτριο. Αυξάνει τον κίνδυνο δη- 
μιουργίαδ οξαλικού ασβεστίου και 
φωσφορικών αλάτων, που δημιουρ
γούν πέτρεδ. Υψηλή περιεκτικότητα σε 
νάτριο έχουν προμαγειρεμένεδ τροφέs, 
κονσερβοηοιημένεδ σούηεδ και λαχα
νικά, επεξεργασμένα ή κατεψυγμένα 
γεύματα, σνακ, αλλαντικά, σάλτσεε. 
τουρσιά, παστά, τυριά, κρέαδ, ελιέδ και 
πατατάκια.
«Κρυφέδ» πηγέδ νατρίου. Αναγρά
φονται στα συστατικά των προϊόντων: 
Γλουταμινικό νάτριο, αλγινικό και 
νιτρικό νάτριο ή νιτρώδεδ άλαδ. baking 
powder σόδα ψησίματοδ και φωσφο
ρικό νάτριο.

Βιταμίνη C. Συμβάλλει στη σύνθεση 
οξαλικού οξέοδ στον οργανισμό. Προ
τιμότερο ν' αποφεύγουμε συμπληρώ
ματα διατροφήδ που την περιέχουν και 
όχι φρούτα και λαχανικά που μαδ την 
παρέχουν. Σύμφωνα με έρευνεδ. ημε- 
ρήσιεδ δόσεΐδ βιταμίνηδ C ή συμπλη
ρωμάτων ασκορβικού οξέοδ πάνω από 
2 .(XX) mg μπορεί να αυξήσουν τον 
σχηματισμό πέτραδ στα νεφρά. 
Οξαλικά τρόφιμα. Σπανάκι, παντζά
ρια. ξηροί καρποί, πίτουρο σιταριού, 
φαγόηυρο. σόγια, γλυκοπατάτεδ και 
σοκολάτα.
Αναψυκτικά τύπου κόλα. Περιέχουν 
φωσφορικό οξύ που αυξάνει τον κίν
δυνο για πέτρεδ στα νεφρά.

Υπερβολική καφεΐνη. Καφέδ. τσάι 
και ροφήματα με καφεΐνη, λόγω των 
διεγερτικών ιδιοτήτων τουδ. μπορεί να 
προκαλέσουν εξάντληση των νεφρών, 
αυξάνονταδ το επίπεδο του ασβεστίου 
στα ούρα.
Ζάχαρη και φρουκτόζη. Η ζάχαρη 
ανατρέπει τΐδ ισορροπίεδ των μετάλ
λων στον οργανισμό, επηρεάζονταδ 
την απορρόφηση ασβεστίου και μα
γνησίου.
Φάρμακα. Αναστολείδ πρωτεάσηδ. 
αντιβιοτικά και διουρητικά, συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη λίθων στα νεφρά όπωδ 
και η υπερβολική χρήση αντιόξινων και 
δισκίων ασβεστίου. Ο θεράπων ιατρόδ 
θα λάβει τΐδ σχετικέδ αποφάσεΐδ.

Αυτή τι\ν εβδομάδα was ρώτησαν...
Σε τι βοηθά η τρυπιοφάνη;
Είναι ένα αμινοξύ που 

/7 βελτιώνει τη διάθεση 
iyj, αλλά και την ποιότητα V ·' του ύπνου.
Η τρυπτοφάνη εμπλέκεται στη σύν
θεση τηδ νιασίνηδ (βιταμίνη Β3). 
η οποία είναι απαραίτητη για την 
παραγωγή σεροτονίνηδ (ο «νευρο- 
διαβιβαστήδ τηδ χαράδ»). Βέβαια, 
για να μετατραπεί η τρυπτοφάνη σε 
νιασίνη απαιτείται επάρκεια σιδή
ρου, Β6 και Β2.
Τρυπτοφάνη περιέχουν:
Λιπαρά ψάρια. Πέστροφα, σο- 
λομόδ. σαρδέλεδ, χέλι, σκουμπρί.

ρέγκα, γαύροδ. ξιφίαδ, αθερίνα. 
λαβράκι και τόνοδ. Τα ωμέγα-3 λι
παρά οξέα τουδ προστατεύουν την 
καρδιά, μειώνουν τα τριγλυκερίδια 
και ελέγχουν την αρτηριακή πίεση. 
Σοκολάτα. Με αντιοξειδωτικά 
και μαγνήσιο, αυξάνει την καλή 
χοληστερόλη, βοηθά στον ύπνο και 
ενισχύει τη σεξουαλική διάθεση. 
Αυγά. Προσφέρουν βιταμίνεδ A, D, 
Ε και Κ. πρωτεΐνεδ και καλά λιπαρά. 
Τυρί. Πηγή ασβεστίου, απαραίτητο 
για την οστική μάζα. Με βιταμίνεδ A 
και Β12. φώσφορο, ψευδάργυρο, 
μαγνήσιο και κάλιο.

Κοτόπουλο. Πλούσιο σε πρωτεΐ
νη. φτωχό σε λιπαρά. Προστατεύει 
από καρδιαγγειακά επειδή μειώνει 
τα επίπεδα ομοκυστεΐνηδ, ενώ 
προσφέρει βιταμίνεδ του συ- 
μπλέγματοδ Β. σελήνιο, ρετινόλη. 
α-καροτένιο. β-καροτένιο και 
λυκοπένιο.
Πατάτεδ. Προσφέρουν φυτικέδ 
ίνεδ, κάλιο και βιταμίνεδ του συ- 
μπλέγματοδ Β.
Ξηροί καρποί. Περιέχουν καλά λι
παρά, πρωτεΐνεδ, φυτικέδ ίνεδ, 
βιταμίνεδ και μεταλλικά στοιχεία. 
Γάλα. Πλούσιο σε ασβέστιο, πρω
τεΐνη, κάλιο. φώσφορο, ριβοφλαβί- 
νη. βιταμίνεδ A, D και Β12.

Λέμε ΝΑΙ σε:
Αφθονο νερό. Ελαττώνει την παραγω
γή ουρικού οξέοδ και όρα και πέτραδ. 
Οσοι πίνουν πάνω από 3 λίτρα την ημέ
ρα έχουν περίπου 30% λιγότερεδ πιθα- 
νότητεδ να εμφανίσουν πέτρεδ στα νε
φρά. Αν είστε ενυδατωμένοι, το χρώμα 
των ούρων είναι διάφανο και δεν έχουν 
οσμή. Αν είναι κίτρινο ή σκούρο κίτρινο, 
σημαίνει ότι δεν πίνετε αρκετό υγρά. 
Τακτική ούρηση. Οσο περισσότερο 
παραμένουν τα ούρα στην ουροδόχο 
κύστη, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνοδ να 
κρυσταλλωθούν άχρηστα μέταλλα και 
άλατα και να σχηματίσουν πέτρεδ. 
Τροφέδ πλούσιεδ σε ασβέστιο. Τα 
γαλακτοκομικά αποτρέπουν τον σχη
ματισμό πέτραδ και είναι απαραίτητα αν 
καταναλώνουμε οξαλικά οξέα, όπωδ το 
σπανάκι.
Φρούτα και λαχανικά. Ορισμένα συ
στατικά τουδ. όπωδ το κάλιο. εμποδίζουν 
τον σχηματισμό κρυστάλλων ασβεστίου 
και ουρικού οξέοδ.
Φασόλια, φακέδ, κινόα, ξηροί καρποί.
Περιέχουν φυτικέδ πρωτεΐνεδ, που προ
στατεύουν από τον σχηματισμό πέτραδ 
στα νεφρά.
Μαγνήσιο και κιτρικό οξύ. Το μαγνή
σιο μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού 
λίθων. Ναι σε καστανό ρύί). γιαούρτι, 
μπανάνεδ και αβοκάντο. Ανακτήστε 
κιτρικό οξύ σε λεμόνια, ακτινίδια, φρά- 
ουλεδ κ.ά.
Αθληση. Αναστέλλει την υπερκαλιναι- 
μία που προκαλεί η ελευθέρωσα του 
ασβεστίου από τα οστά.

Περιορίζουμε:
Ζωικέδ πρωτεΐνεδ. Περιέχουν που- 
ρίνη, μια ένωση η οποία διασπάται σε 
ουρικό οξύ στα ούρα και μπορεί να 
οδηγήσει σε σχηματισμό πέτραδ ουρι- 
κού οξέοδ. Πλούσια σε πουρίνεδ είναι 
συκωτάκια, καρδιά, νεφρά, μοσχαρίσιο 
κρέαδ, μπέικον.
Ορισμένα ψαρικά. Αντσούγιεδ. σαρδέ
λεδ, ρέγγα. μπακαλιάροδ. σκουμπρί και 
σαρδέλεδ έχουν υψηλή περιεκτικότητα
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