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Ο
αηλούσχεροε δείκχηε του 
σπλαχνικού λίπουε είναι 
η περιφέρεια μέσηε. Πε
ρίπου χο 10% χου λίπουε 
αποθηκεύεται σχα σπλάχνα, οπόχε 
οι υπέρβαροι πιθανόχαχα έχουν 

αυξημένο σπλαχνικό λίποε.
Για ν' αποβάλλεχε χο σπλαχνικό 
λίποε:
Ασκηθείτε. Είναι εξίσου σημανχικό 
αν όχι σημανχικόχερο από χη σωσχή 
διαχροφή για χην ανχιμεχώπιση χου 
σπλαχνικού λίπουε. Οπωε έδειξαν ' 
έρευνεε. υπέρβαροι με καλή φυσική 
καχάσχαση έχουν χαμηλόχερο σπλα
χνικό λίποε σε σύγκριση με υηέρ- 
βαρουε με κακή φυσική καχάσχαση. 
Μην αρκεσχείχε σχα θεχικά αποχε- 
λέσμαχα χηε ζυγαριάε. Ασκηθείχε 
καθημερινά, χουλάχισχον για μισή 
ώρα. Περπαχήσχε, κολυμπήσχε. ό.χι 
σαε αναζωογονεί. Αν μάλισχα αυξή- 
σεχε χη φυσική δρασχηριόχηχά σαε 
σε μία ώρα χην ημέρα, μέσα σε χρειε 
μήνεε θα έχεχε απολέσει χο 30% 
χου σπλαχνικού λίπουε σαε.
Υγιεινή και ισορροπημένη δια
τροφή. Δεν είναι απαραίτητο να 
αποκλείσετε κάποια ομάδα τροφών 
από χη διαχροφή σαε. Ολα χωρούν 
στο πιάτο σαε. αρκεί να χα επιλέγετε 
με μέτρο και σύνεση. Πίνετε άφθονο 
νερό και κόψτε... μαχαίρι χα σάκχαρα 
(κυρίωε αναψυκτικά και ενεργειακά 
ποτά). Καταναλώστε φρούτα, λαχα
νικά και δημητριακά ολικήε άλεσηε 
που είναι πλούσια σε φυχικέε ίνεε. 
Οχι σε επεξεργασμένα ζυμαρικά και 
ψωμί. Από λευκά κρέατα, προτιμή
στε κοτόπουλο, γαλοπούλα και κου
νέλι, καταναλώσετε χο ασπράδι των 
αυγών και ενχάξχε στη διαχροφή σαε 
θαλασσινά, ψάρι και γάλα/γιαούρχι 
με λίγα λιπαρά. Ωφέλιμα είναι και 
ελαιόλαδο, ξηροί καρποί και αβο
κάντο. Αποφύγεχε χο χσιμπολόγημα 
ανάμεσα σχα γεύματα και προτιμήστε 
μικρά πιάτα για χιε μερίδεε σαε. για 
να μειώσετε και ιον αριθμό θερμί
δων που καθημερινά λαμβάνετε.
Οχι στο άγχοε. Η κορχιζόλη. ορμόνη 
που παράγεχαι σε αφθονία όταν 
αγχωνόμαστε, ευνοεί χην ενδοσπλα- 
χνική συγκέντρωση λίπουε. Είναι 
ίσωε χο πιο δύσκολο εγχείρημα 
αλλά προσπαθήστε να ελέγχετε χο 
άγχοε σαε.
Επαρκήε ύπνοε. Κοιμηθείτε χουλά
χισχον 7 ώρεε χην ημέρα. Ο ποιοχι-
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Εχετε οπόαχνικό ciinos; 
Αόόάξτε τρόπο ζινήε!

To Ainos σιην περιοχή ins koiAios, γύρω από εσωτερικά όργανα (συκώτι, πάγκρεαε και έντε
ρο). κρύβει σημαντικούε κινδύνουε για την υγεία.

κόε ύπνοε σχετίζεται με χη μείωση 
ίου ενδοκοιλιακού λίπουε. Ομωε, 
και ο ύπνοε πάνω από 8 ώρεε 
χο 24ωρο. αυξάνει χο σπλαχνικό 
λίποε.

Γuni είναι επικίνδυνο 
το σπλαχνικό λίποε;
Τα λιπώδη κύτταρα δεν είναι αδρα- 
νείε αποθήκεε λίπουε αλλά ενεργά 
κύτταρα που εκκρίνουν ορμόνεε, 
οι οποίεε επηρεάζουν χουε άλλουε 
ισχούε. Λειτουργούν όπωε κι έναε 
αδέναε χου σώμαχοε, όπωε για 
παράδειγμα χο πάγκρεαε.
Τα κύτταρα χου σπλαχνικού λίπουε 
ενοχοποιούνται γιο σοβαρέε πα- 
θήσειε: Καρδιαγγειακά, διαβήχηε.

άνοια αλλά και καρκίνοε μαστού 
και παχέοε εντέρου. Οι κυχοκίνεε 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνεε ορμόνεε 
που εκκρίνει χο λίποε, αυξάνουν 
τον καρδιαγγειακά κίνδυνο, ενώ 
η RBP4 εκχιμάχαι όχι επιτείνει χην 
ινσουλινοανχίσχαση, συμβάλλονταε 
στην εμφάνιση διαβήτη τύπου II. Το 
σπλαχνικό λίποε βρίσκεται κοντά 
στην πυλαία φλέβα, η οποία μετα
φέρει αίμα από χην περιοχή των 
εντέρων πίσω στο ήπαρ. Ετσι, οι 
ουσίεε που εκκρίνει χο σπλαχνικό 
λίποε μεχαφέρονχαι στο ήπαρ και 
επηρεάζουν χην παραγωγή λιπιδί
ων: Αυξάνουν χην «κακή» χοληστε
ρόλη και μειώνουν χην «καλή». Αν 
και χο λίποε ποτέ δεν είναι επιθυ

μητό. είναι πανχωε προχιμοχερο να 
έχει αποθηκευτεί στην περιφέρεια 
και σχουε γλουχούε.
Το φύλο -οι άνχρεε είναι περισσό
τερο επιρρεπείε-, κληρονομικοί και 
ορμονικοί παράγονχεε. σχετίζονται 
με χη συσσώρευση λίπουε στην 
κοιλιά. Οι γυναίκεε αποκτούν συχνά 
σπλαχνικό λίποε στην εμμηνόπαυ
ση, γιατί χα οισχρογόνα μάλλον χιε 
προστατεύουν. Γ ια χην παχυσαρκία 
ενοχοποιούνται και χα τρόφιμα που 
είναι πλούσια σε οισχρογονικέε 
ενώσειε, χο πολύ κρέαε, η υπερ
βολική φρουκτόζη αλλά και συγκε
κριμένα σχεροειδή, που συνήθωε 
αποτελούν μέροε φαρμακευχικήε 
αγωγήε.

Αυτή τπν εβδομάδα uas ονυτηοαν...
£ Τι προκαλεί καρκίνο στα νεφρά;

v-j Επιδημιολογικέε μελέχεε 
ί Μ έχουν ενοχοποιήσει χον 

καπνό, χο κάδμιο, χην 
ακτινοβολία, ορισμένεε 

ιώσειε αλλά και χη σκιαγραφική 
ουσία Thorotra8t. η οποία έχει 
αποσυρθεί. Το κάπνισμα τσιγάρου 
ή πίπαε έχει επίσηε ενοχοποιηθεί 
για χην εμφάνιση καρκίνου σχα 
νεφρά, ο οποίοε εντοπίζεται σε 
πενταπλάσια συχνότητα σχουε κα- 
πνισχέε. Επιβαρυνχικά λειτουργεί 
και χο να καταναλώνουμε λίποε. 
γάλα και ζάχαρη. Η υπερβολική

κατανάλωση καφέ, η χρήση 
διουρητικών, η παχυσαρκία και 
η εξωγενήε χρήση οισχρογόνων 
θεωρούνται επίσηε προδιαθεσια- 
κοί παράγονχεε.
Υψηλό κίνδυνο διατρέχουν και οι 
εργάχεε παραγωγήε και επεξερ- 
γασίαε μετάλλων που εκτίθενται 
σε κάδμιο, οι εργάχεε παραγωγήε 
και επεξεργασίαε εντομοκτόνων 
(π.χ. κατασκευαστέε υποδημά
των, βυρσοδέψεε) αλλά και οι 
εργάχεε που εκτίθενται σε προϊό
ντα πετρελαίου και στον αμίαντο.

Στα αρχικά στάδια καρκίνου στον 
νεφρό δεν υπάρχει συμπτωματο
λογία. Τα τελευταία είκοσι χρόνια 
η εύρεση όγκων στο μεγαλύτερο 
ποσοστό χουε είναι τυχαίο εύρη
μα. Πόνοε εμφανίζεται σε προ
χωρημένα στάδια, όταν πλέον ο 
όγκοε επηρεάσει χιε γύρω περιο- 
χέε ή προκαλέσει αιμορραγία και 
αιματοπήγματα τα οποία εμποδί
ζουν την αποχέτευση των ούρων. 
Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι 
πόνοε ή αιματουρία. Είναι πιθανή 
επίσηε η απώλεια βάρουε, η εκ
δήλωση πυρετού και η αιφνιδια
στική εμφάνιση κιρσοκήληε.
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