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Αρθρώσεις
H ενίσχυση των αρθρώσεων κρύβεται στο πιάτο σας: Μάθετε γιατί η
διατροφή αποτελεί σύµµαχο για γερές αρθρώσεις

Ποια είναι η σχέση µεταξύ διατροφής & αρθρίτιδας;
Παρότι δεν υπάρχει διατροφή ικανή να

Οι ισορροπηµένες διατροφικές επιλογές

«θεραπεύσει» την αρθρίτιδα υπάρχουν

δεν υποκαθιστούν τη φαρµακευτική σας

αρκετοί «κρίκοι» που συνδέουν τις

αγωγή. Μπορούν όµως να τη

διατροφικές σας επιλογές µε τις αρθρώσεις.

συµπληρώσουν. Το πολύ ξεχωριστό που

Αξίζει λοιπόν να δώσετε µεγαλύτερη

χαρακτηρίζει τη διατροφή για υγιείς

προσοχή στις τροφές που επιλέγετε και να

αρθρώσεις είναι προστατεύει ταυτόχρονα

αναρωτηθείτε εάν επιτυγχάνουν τους 3
παρακάτω στόχους.

1

Να σας %αρέχουν την
ενέργεια %ου χρειάζεστε για
να καλύ%τετε τις
καθη7ερινές σας ανάγκες,
βοηθώντας σας %αράλληλα
να διατηρήσετε ένα υγειές
βάρος.

2

Να σας εφοδιάσουν 7ε όλα
τα θρε%τικά συστατικά %ου
έχει ανάγκη το σώ7α για να
ε%ιτελεί όλες τις λειτουργίες
του.

3

Να προλάβουν ή να σας
ανακουφίσουν από
συµπτώµατα που συνοδεύουν
τις καταπονηµένες
αρθρώσεις.
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Από τι αποτελείται η άρθρωση;
Άρθρωση: Είναι το

Xόνδρος: Το σηµείο

σηµείο που δύο οστά
έρχονται σε επαφή. Οι
αρθρώσεις µπορεί να
είναι «ακίνητες», όπως
για παράδειγµα εκείνες
στο οστά του κεφαλιού,
ή έχουν ελεύθερη
κίνηση όπως εκείνες
στα γόνατα, τους
γοφούς και τους ώµους.

που ακουµπούν οι
άκρες των οστών
καλύπτεται από τον
χόνδρο. Ο χόνδρος
µοιάζει µε «µαξιλάρι»
το οποίο απορροφά τους
κραδασµούς, επιτρέπει
στο βάρος να
κατανέµεται
οµοιόµορφα στην
άρθρωση και τελικά
διευκολύνει την
κίνηση.

Η
οστεοαρθρίτιδα
θα επηρεάσει
τη ζωή σχεδόν
κάθε ανθρώπου
καθώς
µεγαλώνει και
αναφέρεται ως
η φυσιολογική
φθορά των
αρθρώσεων.

Τι είναι η αρθρίτιδα;
Με τη λέξη αρθρίτιδα
περιγράφεται η
φλεγµονή στις
αρθρώσεις. Η
φλεγµονή αποτελεί το
«καµπανάκι» που
χτυπά στο ανθρώπινο
σώµα και σηµατοδοτεί
την ύπαρξη ερεθισµού.
Υπάρχουν περισσότερα
από 100 διαφορετικά
είδη αρθρίτιδας. Από τη
ρευµατοειδή, µέχρι την
ουρική και την
ψωριασική αρθρίτιδα,
καθεµία έχει τη δική
της αιτία.

Ο πιο κοινός τύπος
αρθρίτιδας ονοµάζεται
οστεοαρθρίτιδα και
προκύπτει από τη
φυσιολογική
καταπόνηση των
αρθρώσεων. Η
ορθοστασία, η φυσική
δραστηριότητα, ένας
τραυµατισµός και η
φθορά του χρόνου,
βρίσκονται συνήθως
στη ρίζα του
προβλήµατος.
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Γιατί είναι σηµαντικό να διατηρείτε το βάρος σας;
Ο έλεγχος του βάρους είναι ο πρωταρχικός διατροφικός
στόχος που κανείς πρέπει να θέσει για να προστατεύσει τις
αρθρώσεις του. Τα επιπλέον κιλά επιβαρύνουν τις
αρθρώσεις µε µεγαλύτερο φορτίο, προκαλώντας τους έντονη
φθορά. Την ίδια στιγµή, το υπερβάλλον βάρος πυροδοτεί τα
αυξηµένα επίπεδα φλεγµονής, εντείνοντας τον οξύ πόνο
των επιβαρυµένων αρθρώσεων.
Θα πρέπει να θυµάστε πως δεν υπάρχει µαγικός τρόπος για
να χάσετε βάρος. Η οριστική απώλεια κιλών απαιτεί
µόνιµες αλλαγές και ολιστική προσέγγιση στις
3
διατροφικές σας συνήθειες.
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Τα 5 σηµεία κλειδιά της υγιούς απώλειας βάρους
Spring 2016

Lorem Ipsum Dolor

1. Μια διατροφή σαν ουράνιο τόξο
Εµπλουτίστε τη διατροφή σας µε πολλά και διαφορετικά φρούτα και λαχανικά. Οι φυτικές
τους ίνες σας προσφέρουν κορεσµό, ενώ τα αντιοξειδωτικά τους συστατικά που έχουν ισχυρή
αντιφλεγµονώδη δράση. Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν πολλά από τα συστατικά που
δοµούν την άρθρωση.
2. Από τη «φάρµα» στη θάλασσα
Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για το ρόλο των ωφέλιµων ωµέγα 3 λιπαρών των
ψαριών και των ξηρών καρπών στην υγεία. Επιλέγοντας το σωστό τύπο λιπαρών
προστατεύετε τις αρθρώσεις σας, περιορίζετε την έξαρση της φλεγµονής και ελέγχετε
αποτελεσµατικά το βάρος σας. Αντικαταστήστε το κόκκινο κρέας µε κάποιο λιπαρό ψάρι
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα.
3. Όχι άλλες «άδειες» θερµίδες
Με τον όρο «άδειες» θερµίδες περιγράφονται οι θερµίδες που λαµβάνονται από τροφές που
δεν περιέχουν ωφέλιµα θρεπτικά συστατικά. Ποια τρόφιµα περιέχουν «άδειες» θερµίδες;
Αρτοσκευάσµατα, γλυκίσµατα, αναψυκτικά µε ζάχαρη και άλλα επεξεργασµένα
τρόφιµα.
4. Ποιότητα ή ποσότητα
Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει δίληµµα! Στις διατροφικές επιλογές µετράει τόσο η
ποιότητα όσο και η ποσότητα των γευµάτων. Μεγαλύτερη µερίδα σηµαίνει συνήθως
επιπλέον θρεπτικά συστατικά, αλλά και θερµίδες.
5. Σταθερά βήµατα
Η διατήρηση της µυϊκής µάζας είναι εξίσου σηµαντική για τη «στήριξη» των αρθρώσεων, µε
την απώλεια βάρους. Για να καταφέρετε να χάσετε κιλά χωρίς να αποδυναµώσετε το
µυϊκό σας σύστηµα, θα πρέπει το βάρος σας να µειωθεί σταδιακά. Μην ξεχνάτε πως το
κρέας, τα πουλερικά, τα θαλασσινά, τα γαλακτοκοµικά, οι ξηροί καρποί και τα όσπρια
περιέχουν πρωτεΐνες που δοµούν τους µύες.

Ακόµα και µικρή απώλεια βάρους µπορεί να οδηγήσει σε
µεγάλη βελτίωση στην υγεία των αρθρώσεων. Απαραίτητο
«συστατικό» της επιτυχηµένης συνταγής για απώλεια βάρους και
ενίσχυση της υγείας των αρθρώσεων είναι και η ήπια φυσική
δραστηριότητα.
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Τα απαραίτητα συστατικά της άρθρωσης
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Κάθε όργανο του σώµατος επιτελεί µία ξεχωριστή λειτουργία. Για το λόγο αυτό
υπάρχουν απολύτως εξειδικευµένα συστατικά της διατροφής τα οποία «θρέφουν» την
άρθρωση.
Ο ρόλος του στις αρθρώσεις

Ασβέστιο

Το σηµαντικότερο συστατικό για την υγεία των
οστών, γιατί το 80% αποθηκεύεται στο
σκελετικό σύστηµα. Η έλλειψη ασβεστίου
αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Ιδιαίτερη
προσοχή χρειάζεται από άτοµα µε
οστεοαρθρίτιδα και γυναίκες στην
εµµηνόπαυση.

Οι διατροφικές >ηγές
- Γάλα
- Γιαούρτι
- Ψάρια %ου καταναλώνονται
7ε τα κόκαλα( %.χ. σαρδέλες).

Η βιταµίνη του «ήλιου» είναι απαραίτητη
για την απορρόφηση του ασβεστίου,
συνεπώς και την υγεία των οστών.
Συντίθεται από τα κύτταρα του δέρµατος,
κάτω όµως από «αυστηρές» προϋποθέσεις.

Τα φυσικά τρόφιµα είναι
φτωχά σε βιταµίνη D,
συνεπώς καλές πηγές είναι:
- Συµπληρώµατα διατροφής
- Εµπλουτισµένα τρόφιµα (π.χ.
γάλα)

Σίδηρος

Απαραίτητος για τη σύνθεση των ερυθρών
αιµοσφαιρίων και τη µεταφορά
συστατικών στην άρθρωση. Άτοµα µε
αρθρίτιδα εµφανίζουν συχνά έλλειψη,
λόγω λήψης αντιφλεγµονωδών
παυσίπονων φαρµάκων (Μη Στεροειδή
Αντιφλεγµονώδη).

2*έγα 3

Υπάρχουν συστατικά που πυροδοτούν τη
φλεγµονή. Υπάρχουν όµως και άλλα,
όπως τα ωµέγα 3 καλά λιπαρά, που έχουν
ως στόχο την κατάσβεση της φλεγµονής,
µπλοκάροντας την παραγωγή
παραγόντων που καταστρέφουν τον
χόνδρο.

- Κόκκινο κρέας
- Πουλερικά
- Θαλασσινά
- Φυτικές πηγές όπως όσπρια
και πράσινα λαχανικά
περιέχουν σίδηρο σε λιγότερο
βιοδιαθέσιµη µορφή.
Συνδυάστε τα µε βιταµίνη C
από τις πιπεριές ή το λεµόνι.
- Λιπαρά ψάρια (γαύρος,
σκουµπρί, λαβράκι,
πέστροφα).
- Οστρακοειδή
- Λιναρόσπορος
- Καρύδια

Σελήνιο

Το ισχυρότερο αντιοξειδωτικό συστατικό
για τις αρθρώσεις. Πρακτικά αντιοξείδωση
σηµαίνει περιορισµός της φλεγµονής, άρα
και του πόνου.

- Brazilian Nuts
- Κόκκινο κρέας
- Πουλερικά
- Θαλασσινά

Βιτα*ίνη D

Βιτα*ίνη C

Απαραίτητη για τη σύνθεση του
κολλαγόνου και την ελαστικότητα του
χόνδρου. Άτοµα µε οστεοαρθρίτιδα
εµφανίζουν συχνά µειωµένη κατανάλωση
της βιταµίνης και έντονα τα συµπτώµατα
της πάθησης.

Πέντε 7ερίδες κάθε η7έρα
ό%οιων χρω7ατιστών
λαχανικών και φρούτων
ε%ιθυ7είτε, θα καλύψουν τις
ανάγκες σας σε βιτα7ίνη C.
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Συστατικά που συµπληρώνουν
τη διατροφή και ανακουφίζουν
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Η επίδραση του έντονου πόνου των αρθρώσεων στην
καθηµερινότητα οδηγεί περίπου 8 στους 10 ανθρώπους να
αναζητούν την κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία. Η
εναλλακτική προσέγγιση στην υγεία των αρθρώσεων µέσω
της διατροφής και των συστατικών της, έχει τη δύναµη να
περιορίσει την καταπόνηση των αρθρώσεων και τον πόνο.
Στον πίνακα που ακολουθεί µπορείτε να βρείτε µία λίστα µε τα
συστατικά της διατροφής που ξεχωρίζουν και συµπληρώνουν τη
θεραπεία σας.
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Συστατικά &
Συµπληρώµατα Διατροφής

Lorem Ipsum Dolor

Spring 2016

Θειϊκή Γλυκοζαµίνη
Δοµικό συστατικό του χόνδρου. Η συµπληρωµατική λήψη της
ανακουφίζει από τους πόνους των αρθρώσεων, βελτιώνοντας
παράλληλα την κινητικότητα.
Θειϊκή Χονδροϊτίνη
Δοµικό συστατικό των χόνδρων. Η έλλειψη χονδροϊτίνης από την
άρθρωση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες
κινδύνου για εµφάνιση οστεαρθρίτιδας. Η χορήγησή της
συνίσταται συνδυαστικά µε τη θειϊκή γλυκοζαµίνη.
MSM
Συστατικό πλούσιο σε θείο. Χρησιµοποιείται για τη σύνθεση του
πλέγµατος της άρθρωσης. Προσφέρει ελαστικότητα στις
αρθρώσεις.
Κουρκουµάς
Το υπέροχο «µπαχαρικό» από την Ασία περιέχει τη φυσική
δραστική κουρκουµίνη, η οποία περιορίζει τη φλεγµονή,
ανακουφίζει τον πόνο και προσφέρει µεγαλύτερο εύρος κίνησης
στην καταπονηµένη άρθρωση.
Μποσβέλια
To παραδοσιακό βότανο από την Ινδία, εξειδικεύεται στην
αντιµετώπιση του πόνου των αρθρώσεων. Περιέχει φυσικές
δραστικές, µε το όνοµα µποσβελικά οξέα, οι οποίες φαίνεται πως
εµποδίζουν τη σύνθεση λευκοτριενίων, µία από τις οµάδες των
κυττάρων που ενεργοποιούν τις φλεγµονές.
Κολλαγόνο
Αντιπροσωπεύει το 30% των πρωτεϊνών στο ανθρώπινο σώµα.
Με την πάροδο των ετών η παραγωγή του µειώνεται µε
αποτέλεσµα να χάνεται η ελαστικότητα των αρθρώσεων. Η
συµπληρωµατική χορήγησή του αποκαθιστά την κίνηση των
7
αρθρώσεων.
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Υπάρχει

κάτι που θα ήταν καλό να αποφεύγετε;

Θα έχετε ακούσει πως άτοµα µε
αρθρίτιδα
παρουσιάζουν
δυσανεξία σε συστατικά όπως η
γλουτένη ή τα εσπεριδοειδή.
Επίσης, ο αστικός µύθος αναφέρει
πως στερητικές δίαιτες βοηθούν
σε
περιόδους
έξαρσης
της
αρθρίτιδας. Στην πραγµατικότητα
όµως
κανένας
από
τους
προηγούµενους ισχυρισµούς δεν
υποστηρίζεται
από
την
επιστηµονική
κοινότητα.
Μάλιστα, ακολουθώντας ένα
αυστηρό διαιτολόγιο χωρίς την
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κατεύθυνση κάποιου ειδικού
υγείας ενδέχεται να βάζετε τον
εαυτό σας σε κίνδυνο. Δίαιτες
αποκλεισµού στερούν από τον
οργανισµό σας αρκετά από τα
απαραίτητα
θρεπτικά
συστατικά για την υγεία της
άρθρωσης. Στην περίπτωση που
συνδέετε
την
έξαρση
των
συµπτωµάτων αρθρίτιδας µε την
κατανάλωση κάποιου τροφίµου
ζητείστε
τη
βοήθεια
του
προσωπικού σας ιατρού ή ενός
διαιτολόγου.

Δίαιτες αποκλεισµού στερούν από τον οργανισµό
σας αρκετά από τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά για την υγεία της άρθρωσης.
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Δώστε αξία σε κάθε σας διατροφική επιλογή!

Lorem Ipsum Dolor

Spring 2016

Σε περιπτώσεις, όπως η αρθρίτιδα, όπου η επιστήµη της ιατρικής αδυνατεί να δώσει
οριστική λύση, η εναλλακτική προσέγγιση στην πρόληψη και στην ανακούφιση
γίνεται προτεραιότητα.
Αλλάξτε ριζικά συνήθειες:
ü Εµπλουτίστε το διαιτολόγιό σας µε θρεπτικά συστατικά
ü Διατηρείστε ένα υγιές βάρος
ü Αγαπήστε την ήπια φυσική δραστηριότητα για να τονώσετε µυς
και αρθρώσεις
Για µια καθηµερινότητα χωρίς πόνο και περιορισµούς, αλλά µε γερές
αρθρώσεις και διάθεση για ζωή, η λύση κρύβεται στο πιάτο σας!

