
 

ΟΤΡΗΚΟ ΟΞΤ 

 

Τν νπξηθό νμύ θπθινθνξεί θπζηνινγηθά ζην αίκα θαη είλαη κία από ηηο νπζίεο πνπ 

παξάγνληαη κεηά ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ. 

Από ην ζπλνιηθό νπξηθό νμύ ηνπ νξγαληζκνύ, κηθξό κόλν κέξνο ππάξρεη ζην αίκα 

θαη ην πεξηζζόηεξν βξίζθεηαη ζε άιια ζσκαηηθά πγξά. Οη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο 

νπξηθνύ νμένο απνβάιινληαη κε ηα νύξα (0,4-0,8 gr/24h) θαη έλα κηθξόηεξν κέξνο 

(ην 25% πεξίπνπ) δηαζπάηαη από κηθξννξγαληζκνύο ζην έληεξν (νπξηθόιπζε) θαη 

απεθθξίλεηαη κε ηα θόπξαλα. 

Εθηόο από ην ελδνγελέο νπξηθό νμύ, ππάξρεη θαη ην πξνεξρόκελν από ηηο ηξνθέο, 

ηδηαίηεξα ηηο πινύζηεο ζε πνπξίλεο. Οη πνπξίλεο είλαη ηκήκα ησλ πξσηετλώλ ησλ 

ηξνθώλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε νπξηθό νμύ ζηνλ νξγαληζκό καο. 

Η αύμεζε νπξηθνύ νμένο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππεξπαξαγσγή πνπξηλώλ ή ζε 

κεησκέλε απέθθξηζε νπξηθνύ νμένο από ηνπο λεθξνύο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εκθάληζε νπξηθήο αξζξίηηδαο (πνδάγξα). Η πάζεζε εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζε άηνκα 

πνπ πάζρνπλ από ζαθραξώδε δηαβήηε, είλαη παρύζαξθα ή έρνπλ θάπνην λόζεκα ησλ 

λεθξώλ. Εθηόο από ηελ αξζξίηηδα, ηα απμεκέλα επίπεδα νπξηθνύ νμένο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ην ζρεκαηηζκό λεθξηθώλ ιίζσλ. 

 

Πως εκδηλώνεηαι η οσρική αρθρίηιδα  
 

Τν θύξην ζύκπησκα είλαη ν πόλνο ζηηο αξζξώζεηο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη μαθληθά. 

Σπλήζσο πξνζβάιιεη κία άξζξσζε θαη μεθηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. 

Η άξζξσζε θαίλεηαη δηνγθσκέλε θαη είλαη πνιύ επαίζζεηε. Η άξζξσζε πνπ 

πξνζβάιιεηαη ζπρλόηεξα είλαη απηή ηνπ κεγάινπ δαθηύινπ ηνπ πνδηνύ, θαζώο θαη ην 

γόλαην ή ν αζηξάγαινο. Χαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν ζρεκαηηζκόο εμνγθσκάησλ ζηελ 

άξζξσζε, πνπ νθείιεηαη ζηελ ελαπόζεζε ηνπ νπξηθνύ νμένο ζε απηήλ. 

Άηνκα κε πςειό νπξηθό νμύ πξέπεη λα αθνινπζνύλ δίαηηα ρακειή ζε πνπξίλεο. 

 

Σροθές ποσ απαγορεύονηαι 
* Δνηόζθια (ζσκώηι, μσαλά, νεθρά)                * Κσνήγια, τήνα 

* Εωμός κρέαηος                                               * Μπέϊκον 

* Μανιηάρια                                                       * Όζπρια   

* Αρακάς                                                            * Μαγιά 

* Αλκοόλ                                                            * Αμύγδαλα 

* πανάκι, ζπαράγγια                                      * Παηαηάκια, γαριδάκια 

* Οζηρακοειδή (μύδια, τηένια)                     

* αρδέλες, ζκοσμπρί, ρέγκα, ανηζούγιες, ασγοηάρατο 

* Γλσκά και παγωηά (ιδιαίηερα ασηά ποσ περιέτοσν ζοκολάηα) 
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ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΚΔ ΤΣΑΔΗ ΓΗΑ ΤΠΔΡΟΤΡΗΥΑΗΜΗΑ 

(ΤΦΖΛΟ ΟΤΡΗΚΟ ΟΞΤ) 

 
1. Απνθύγεηε ηα πινύζηα ζε πνπξίλεο ηξόθηκα 

2. Απνθύγεηε ηα πηθάληηθα, ηεγαλεηά θαη θνθθηληζηά θαγεηά. 

3. Απμήζηε ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πινύζησλ ζε πδαηάλζξαθεο (ςσκί, δπκαξηθά, 

θξνύηα). 

4. Μεηώζηε ηελ πξόζιεςε ιηπαξώλ. Επηιέμηε άπαρα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη ηπξηά. 

5. Μεηώζηε ηελ θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο θαη πξνηηκήζηε πνπιεξηθά θαη ςάξηα. 

6. Απνθύγεηε ηελ θαηαλάισζε αιθνόι. 

7. Απμήζηε ηελ θαηαλάισζε πγξώλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

8. Απνθύγεηε κεγάια θαη βαξηά γεύκαηα αξγά ηε λύρηα. 

9. Πξνζπαζήζηε λα απνθηήζεηε ζηαδηαθά θαη λα δηαηεξήζεηε έλα θπζηνινγηθό ζσκαηηθό 

βάξνο. 

 

 

** Τν άγρνο θαη ε έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε απμάλνπλ ςεπδώο ην νπξηθό νμύ ** 
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