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E
Ktos από την άρθρωση ms
βάσηε ίου μεγάλου δακτύλου του 
ποδιού, μπορεί να προσβληθούν 
άλλεε αρθρώσει των ποδιών, τα 

γόνατα και σπανιότερα καρποί, αγκώνεε 
και αρθρώσει των χεριών.
Οι πουρίνεε. ουσίε$ που βρίσκονται σε 
rpo<p0s με υψηλή περιεκτικότητα σε ηρω- 
τεΐνεε αλλά και σε δημοφιλή ποτά, αυξά
νουν τον κίνδυνο ουρικήε αρθρίτιδαε. 
Μπύρα. Ασθενείε που καταναλώνουν 
350 ml μπύραε ημερησίου έχουν 1.5 
φορά μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδη
λώσουν ουρική αρθρίτιδα σε σύγκριση 
με ooous δεν καταναλώνουν καθόλου 
μπύρα.
Αλκοόλ. Αναγκάζει τα νεφρά να αποβάλ
λουν αλκοόλη αντί για ουρικό οξύ. αυξά- 
vovtos την ποσότητά του στο αίμα. 
Αναψυκτικά. Ενα και μόνο σακχαρούχο 
αναψυκτικό ημερησίωε. εκτιμάται ότι 
διπλασιάζει στη γυναίκα τον κίνδυνο ου- 
ρικήε αρθρίτιδαε σε σύγκριση με μια που 
καταναλώνει ένα αναψυκτικό τον μήνα. 
Xupos πορτοκάλι. Χυμοί με υψηλή περι
εκτικότητα σε φρουκτόζη συνδέονται με 
αυξημένο κίνδυνο ουρικήε αρθρίτιδαε. Η 
φρουκτόζη είναι σάκχαρο που προστίθε
ται τεχνητά στα αναψυκτικά, αλλά υπάρχει 
και σε φυσική μορφή στον χυμό του 
πορτοκαλιού.
Τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα 
σε πουρήν. Ενιόσθια. ζωμόε κρέατοε. 
μύδια, στρείδια, αυγοτάραχο, σαρδέλεε. 
ρέγγα κ.ά.

Τι να κάνω:
Αν δεν έχετε προσβληθεί από οξεία 
αρθρίτιδα, δεν είναι απαραίτητη η φαρ
μακευτική για να μειώσετε τα αυξημένα 
επίπεδα ουρικού οξέοε στο αίμα. Μόνο 
ένα ποσοστό μικρότερο του 15%. θα 
εμφανίσει χρόνια ουρική αρθρίτιδα και 
μάλιστα μετά αρκετά χρόνια.
Ωστόσο, η πρόληψη κάνει θαύματα:
Ναι στα φρούτα. Δεν περιέχουν πουρί- 
νεε. ενώ όσα είναι πλούσια σε βιταμίνη 
C. συμβάλλουν στην πρόληψη ms ουρι- 
K0s αρθρίτιδα5.
Ναι σε βρόμη και γλυκοπατάτεε.
Ναι σε φασόλια και λαχανικά.
Με μέτρο άσπρο ψωμί και ζυμαρικό
Εχουν μεν λίγεε πουρίνεε αλλά αυξάνουν 
το σωματικό βάροε.
Ναι σε φακέε και σπαράγγια. Εχουν 
λιγότερεε noupivss.
Σωστό βάροε.
Οχι στα οινοπνευματώδη. Περιέχουν 
πουρίνεε.
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Παλιά, την ουρική αρθρίτιδα την έλεγαν «ποδάγρα» γιατί συνήθωε πλήττει το μεγά
λο δάχτυλο του ποδιού. Είναι φλεγμονώδη πάθηση των αρθρώσεων, που μπορεί να 
αποβεί επικίνδυνη. Την προκαλεί η συσσώρευση κρυστάλλων από ουρικό οξύ oris αρ
θρώσει. Οξύε novos στην άρθρωση που έχει πληγεί, δέρμα που ξεφλουδίζει στη γύρω 
περιοχή, κοκκινίλα και πυρετόε τα συμπτώματά ins.

Ναι στην ενυδστωση. Το νερό αποτο- 
ξινώνει τον οργανισμό.
Προσοχή στουε μικροτραυματι- 
σμούε. Και om δουλειά και στην 
άθληση.
Ο θεράπων ιατρόε θα αποφασίσει αν 
θα διακόψει ή αν θα αντικαταστήσει 
φαρμακευτική αγωγή (π.χ. διουρητικά) 
που αυξάνουν το ουρικό οξύ στο αίμα.

Πώε παράγεται το ουρικό οξύ;
Αν τα επίπεδα ουρικού οξέοε στο αίμα 
υπερβούν τα 10 mg/dL αυξάνεται 
κατακόρυφα ο κίνδυνοε εμφάνισή 
ουρικήε αρθρίτιδαε. Το ουρικό οξύ 
παράγεται φυσικά από τον μεταβολι
σμό των πουρινών των τροφών και 
αποβάλλεται από τα νεφρά. Αν αυξηθεί

η παραγωγή του ή αποβάλλεται με μει
ωμένοι ρυθμούε, τότε αυξάνονται τα 
επίπεδά του στο αίμα και προκαλείται 
υπερουριχαιμία, δηλαδή εναηοτίθεται 
μέσα oris αρθρώσει με τη μορφή 
κρυστάλλων ένα 0Xas του ουρικού 
οξέοε, το ουρικό μονονάτριο.
Οι άντρεε προσβάλλονται συχνότερα, 
κυρίωε μετά τα 50. Πριν το πρώτο 
επεισόδιο οξείαε ουρική$ αρθρίτιδαε 
συνήθωε προηγείται μια μακρά περίο- 
δοε ασυμπτωματικήε υπερουριχαιμίαε, 
συχνή στον γενικό πληθυσμό: Ωστόσο 
μόνο 10%-15% ατόμων με συνεχή 
και υψηλή υπερουριχαιμία θα εκδηλώ
σει τελικά ουρική αρθρίτιδα, μάλλον 
μετά δεκαετίεε.
Ενα πρώτο επεισόδιο μπορεί να υπο

χωρήσει ακόμη και χωρίε θεραπεία σε 
μία ή δύο εβδομάδε$. Με την πάροδο 
του χρόνου τα επεισόδια αυξάνονται, 
είναι πιο παρατεταμένα και σε περισ- 
σότερεε αρθρώσει. Αν δεν εφαρμο
στεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, 
η vooos εξελίσσεται σε χρόνια ουρική 
αρθρίτιδα.
Η ένταση του χρόνιου πόνου αυξάνεται 
συνεχώε και αν δεν εφαρμοσθεί κα
τάλληλη θεραπευτική αγωγή, σταδιακό 
οι καταστροφή βλάβεε oris αρ
θρώσει οδηγούν σε παραμορφωτική 
πολυαρθρίτιδα. Φαρμακευτικά, η οξεία 
ουρική αρθρίτιδα αντιμετωπίζεται με 
κολχικίνη. μη στεροειδή αντιφλεγμο- 
νώδη φάρμακα και λυκοκορτικοειδή 
(κορτιζόνη).

Αυτή την εβδομάδα uas ρνοτησαν..£ Ποια ία συμπτώματα Tns παγκρεατιτιδα5;
/ΊΙ Στην οξεία παγκρεατίτι- 
/ Λ δα, ο novos εμφανίζεται 
ν'#/ ξαφνικά, ενώ στη χρό
νια αναπτύσσεται σταδιακά και 
δεν είναι έντονοε ή απουσιάζει. 
Συνήθωε, οφείλεται ans πέτρεε 
rns χοληδόχου κύστηε οι οποί- 
is εμποδίζουν το πάγκρεαε να 
λειτουργήσει σωστά αλλά και σε 
κακέε συνήθειεε, onus η χωρί5 
μέτρο κατανάλωση λίηουε και 
αλκοόλ. Μπορεί να προκληθεί 
και από υψηλά επίπεδα τριγλυ- 
κεριδίων στο αίμα, τραυματισμό

ή χειρουργική επέμβαση στην 
περιοχή ms κοιλιάε, φαρμακευτι- 
κέε αγωγέ5, έκθεση σε ορισμένα 
χημικά, στο κάπνισμα ή σε ποθή
σει oncjs η κυστική ίνωση. Το 
οικογενειακό ιστορικό λειτουργεί 
επιβαρυντικά. Τη θεραπεία κα
θορίζει η αιτία που προκάλεσε 
την παγκρεατίτιδα, novos στην 
πάνω περιοχή ms κοιλιάε, που 
εκδηλώνεται μόλιε πιούμε νερό ή 
κάποιο ρόφημα και είναι εντονό- 
τεροε αν καταναλώσουμε λιπαρέε 
τροφέε ή ξαπλώσουμε ανάσκελα

είναι ιδιαίτερα ανησυχητικόε. Η 
παγκρεατίτιδα προκαλεί επίσηε 
πυρετό, ναυτία με ή χωρί5 εμετό, 
απώλεια βάρουε και ταχυκαρδία. 
Η παγκρεατίτιδα είναι οξεία ή 
χρόνια φλεγμονή. Προκαλείται 
όταν τα πεπτικά ένζυμα που 
παράγει το πάγκρεαε για να 
διασπάσουν λίπη και πρωτεΐνεε, 
ενεργοποιούνται μέσα στο όρ
γανο, πριν φτάσουν στο λεπτό 
έντερο. Το πάγκρεαε παράγει 
την ινσουλίνη, η οποία μειώνει 
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, 
ενώ επιτρέπει στο σώμα να απο
θηκεύει ενέργεια από την τροφή.
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