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ΟΧΙ
•	Υπερβολική λήψη 

πρωτεϊνών (κρέας 
και γαλακτοκομικά)

•	Αλατιού (Na)

ΟΧΙ (για οξαλικά)
•	Σοκολάτα
•	Ξηροί καρποί
•	Τσάι & αναψυκτικά 

(τύπου cola)
•	Μούρα
•	Φράουλες
•	Ντομάτες
•	Παντζάρια
•	Σπανάκι

ΝΑΙ
•	Στην άφθονη πόση υγρών περίπου 
•	3 λίτρων ημερησίως (π.χ. νερό κ.λπ.).
•	Έχει βρεθεί ότι άτομα που πίνουν άφθονα υγρά 

έχουν 30% λιγότερες πιθανότητες να σχηματίσουν 
πέτρες στα νεφρά.

•	Αποφυγή ουρολοιμώξεων (συχνή εξέταση ούρων 
με ουροκαλλιέργεια)

•	Συχνή εκτέλεση των απαραίτητων εξετάσεων 
π.χ. Ουρικού οξέως, 

•	οξαλικών, κ.λπ.

ΔΙΑΙΤΑ 
ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΕΩΣ



Η αύξηση του ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ προκαλεί πόνο 
γενικά στις αρθρώσεις και συχνότερα στο μεγάλο 
δάκτυλο του ποδιού (ουρική αρθρίτιδα). 

Μπορεί επίσης να συσσωρευτεί και σε άλλους 
ιστούς κυρίως στα νεφρά και να προκαλέσει βλάβη 
ή νεφρολιθίαση. 

Ουρική αρθρίτιδα δεν αναπτύσσουν όλοι οι ασθενείς 
με υψηλό ουρικό οξύ γιατί σ’ αυτό συμβάλλουν και 
άλλοι παράγοντες όπως η κληρονομικότητα κ.α. 

  

Αντιμετώπιση
•	 Σταδιακή  μείωση  σωματικού  βάρους  σε  

υπέρβαρους ασθενείς
•	 Λήψη  αρκετών  υγρών, πάνω  από 2 λίτρα το 

24ωρο
•	 Η υπέρταση  πρέπει  να  θεραπεύεται με την  

κατάλληλη  φαρμακευτική  αγωγή
•	 Τα  οινοπνευματώδη  ποτά  πρέπει  να  αποφεύγονται
•	 Γενικά, δίαιτα  με  μέτρια  περιεκτικότητα  σε  

πρωτεΐνες

Τι είναι το Ουρικό οξύ Τροφές που επιτρέπονται
•	 Γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, καφές, τσάι, αναψυκτικά
•	 Ψωμί, δημητριακά, ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες, λαχανικά
•	 Ζάχαρη, μέλι, μαρμελάδα, ζελέ,  φρούτα  και  χυμοί 

φρούτων 

Τροφές που επιτρέπονται  
σε μικρες ποσοτητες
•	 Αρακάς, φακές, φασόλια, σπανάκι, σπαράγγια, 

μανιτάρια, ντομάτα
•	 Κρέας, κοτόπουλα, γαλοπούλα, ψάρια
•	 Γλυκά, παγωτά
•	 Αλκοολούχα ποτά (κρασί κτλ) 

Τροφές που απαγορεύονται
•	 Εντόσθια (συκώτι, νεφρά, μυαλά), γλυκάδια, ζωμός  

και  σάλτσες κρέατος
•	 Θαλασσινά (μύδια, χτένια κτλ)  αυγοτάραχο, 

ταραμάς, σαρδέλες, σκουμπρί, ρέγγα, αντζούγιες
•	 Κυνήγι, πέρδικα, χήνα
•	 Αμύγδαλα
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Νεφρολιθίαση, τι είναι;
Είναι η συγκέντρωση κρυστάλλων (λίθων 

ή κοινώς πέτρες) στους νεφρούς ή στον 
ουρητήρα.

Αιτίες
Υπάρχει πιθανώς κληρονομική προδιάθεση 

αν και αυτό δεν έχει αποδειχθεί εκτός βέβαια 
από την κυστινουρία ή την σωληναριακή 
νέκρωση. 

Αντιμετώπιση
1.  Διερεύνηση για αποκλεισμό διάφορων 

παθολογικών καταστάσεων που δυνατόν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία λίθων όπως 
υπερπαραθυρεοειδισμός, πολλαπλούν 
μυέλωμα, υπερθυρεοειδισμός, σύνδρομο 
Cushing, υπερβιταμίνωση D.

2.  Ανάλυση ουρολίθων 

3.  Εξετάσεις αίματος για: 
α.  Βιταμίνη 25(ΟΗ)D3
β.  Ουρικό οξύ
γ .  Ca (Ασβέστιο)
δ.  P (Φωσφόρος) 

4.  Εξετάσεις ούρων για: 
α.  Γενική ούρων 
 (κυρίως για ph και για ουρολοίμωξη)
β.  Ούρα 24ώρου για Ca, Οξαλικά, 
 Κ, Na, Ουρικό, Κυστίνη


