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Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα φερριτίνης

Για να διατηρήσετε αυτό το επίπεδο, συνιστάται να συνεχίσετε να δίνετε

προσοχή στην παροχή σιδήρου προσαρμοσμένη στην κατάστασή σας και

στις ατομικές σας ανάγκες.

Πληροφορίες  σχετικά  με  αυτό  μππορούν  να  βρεθούν  στο  άρθρο  μας

για  την  υγεία..

120
ng/mlng/ml

απποτέλεσμα  του  τεστ

σας

Η τιμή φερριτίνης σας στο

τριχοειδές αίμα ανέρχεται σε 120

ng/ml.

Εν μέρει, η συγκέντρωση φερριτίνης δίδεται

επίσης στις μονάδες ug/l. Η μετατροπή είναι 1 ng/ml

= 1 ug/l

Η παροχή σιδήρου σας βρίσκεται στο βέλτιστο

εύρος. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να διατηρήσετε

το επίπεδο φερριτίνης σας μόνιμα σε αυτό το

εύρος.

< 20 ng/ml < 20 ng/ml χαμηλά  εππίππεδα
φερριτίνης, , είναι π πιθανή  η
μακροχρόνια  ανεππάρκεια
σιδήρου

20 - 400 ng/ml 20 - 400 ng/ml εππαρκές  αππόθεμα
σιδήρου

αππό 400 ng/ml  400 ng/ml αυξημένα  εππίππεδα
φερριτίνης, , μακροχρόνια
υππερφόρτωση  των
απποθεμάτων  σιδήρου

Αποτέλεσμα
εξέτασης

Σίδηρος

https://www.cerascreen.gr/blogs/news/exetasi-elleipsis-sidirou#h2-4


Συχνές ερωτήσεις

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος, μεταξύ άλλων, για τον σχηματισμό αίματος

και τη μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα του σώματος. Είναι επίσης

σημαντικός για το ανοσοποιητικό σύστημα και τον ενεργειακό

μεταβολισμό.

Εππιππρόσθετες π πληροφορίες  σχετικά  με  τη  λειτουργία  του  σιδήρου

μππορείτε  να  βρείτε  εδώ..

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη σιδήρου, σύμφωνα με το DGE, είναι 10

mg για τους άνδρες. Οι γυναίκες έχουν αυξημένη ανάγκη λόγω

εμμηνόρροιας και συνεπώς πρέπει να λαμβάνουν 15 mg.

Για π περισσότερες  συστάσεις  για π παιδιά, , έγκυες  και  θηλάζουσες

γυναίκες, , διαβάστε  εδώ..

Κατ' αρχήν, καταστάσεις έλλειψης σιδήρου μπορεί να εμφανιστούν σε

οποιονδήποτε άνθρωπο σε οποιαδήποτε ηλικία εάν υπάρχει ανεπαρκής

πρόσληψη, διαταραχή απορρόφησης ή αιμορραγία. Οι ομάδες κινδύνου για

έλλειψη είναι: Γυναίκες, έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες γυναίκες,

ηλικιωμένοι, νεογέννητα και παιδιά, χορτοφάγοι και vegans, καθώς και

αθλητές.

Περισσότερες π πληροφορίες  σχετικά  με  τις  ομάδες  κινδύνου

μππορείτε  να  βρείτε  εδώ..

Δεδομένου ότι το σώμα δεν έχει ρυθμιστικούς μηχανισμούς για να σπάσει

και να αποδομίσει την περίσσεια σιδήρου, μπορεί να συμβεί η λεγόμενη

υπερφόρτωση σιδήρου. Αυτό οδηγεί σε βλάβη του ήπατος, του παγκρέατος

και του καρδιακού μυός και χωρίς ιατρική περίθαλψη αποτελεί απειλή για

τη ζωή. Συνεπώς, δεν συνιστάται η λήψη σιδήρου σε αυτοθεραπεία και

χωρίς αντίστοιχη εργαστηριακή εξέταση.

Τι  συνέππειες  μππορεί  να  έχει  μια π περίσσεια  σιδήρου  μππορείτε  να  το

μάθετε  εδώ..

Γιατί χρειάζεται το σώμα σίδηρο;

Πόσο σίδηρο χρειάζεται το σώμα;

Πότε αυξάνεται η ανάγκη για σίδηρο;

Ο πολύς σίδηρος είναι επιβλαβής για το σώμα μου;

Ποια είναι τα συμπτώματα της έλλειψης σιδήρου;
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Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν τριχόπτωση, εύθραυστα νύχια και

σχισμένες γωνίες του στόματος. Αργότερα, προστίθενται συμπτώματα

όπως κόπωση, ωχρότητα, κεφαλαλγία, αδυναμία και αναπνευστική

δυσχέρεια. Εάν η έλλειψη σιδήρου επιμένει, οδηγεί σε αναιμία από

ανεπάρκεια σιδήρου. Θα πρέπει σίγουρα να συμβουλευτείτε έναν γιατρό

και να συζητήσετε την περαιτέρω διαδικασία.

Λεππτομερείς π πληροφορίες  σχετικά  με  τα  συμππτώματα  μππορείτε  να

βρείτε  εδώ..

Οι καλοί προμηθευτές σιδήρου είναι το κρέας, τα εντόσθια και τα αυγά

κοτόπουλου. Τα φυτικά τρόφιμα όπως τα όσπρια και τα δημητριακά

περιέχουν επίσης μεγαλύτερη ποσότητα σιδήρου.

Κατ' ' αρχήν, , η  έλλειψη  σιδήρου  μππορεί  να π παρουσιαστεί  σε

οπποιονδήπποτε  σε  οπποιαδήπποτε  ηλικία, , εάν  υππάρχει  ανεππαρκής

ππρόσληψη, , διαταραχή  αππορρόφησης  ή  αιμορραγία. . Οι  ομάδες

κινδύνου  για  έλλειψη  είναι: : Γυναίκες, , έγκυες  γυναίκες, , θηλάζουσες

γυναίκες, , ηλικιωμένοι, , νεογέννητα  και π παιδιά, , χορτοφάγοι  και

vegans, vegans, καθώς  και  αθλητές..

Ο σίδηρος από ζωικής προέλευσης τρόφιμα (σίδηρος αίματος) είναι άμεσα

χρησιμοποιήσιμος για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ ο φυτικός σίδηρος

(σίδηρος μη αίματος) πρέπει πρώτα να μετατραπεί από τον οργανισμό σε

χρήσιμη μορφή. Εδώ, ένα μεγάλο μέρος του σιδήρου χάνεται. Επομένως, ο

ζωικός σίδηρος είναι πιο πολύτιμος από τον σίδηρο από τα φυτικά

τρόφιμα¹.

Εκτός από την πρόσληψη σιδήρου από τα τρόφιμα για να αυξηθεί το

επίπεδο σιδήρου και να γεμίσει η «αποθήκη», ο σίδηρος μπορεί να ληφθεί

επίσης μέσω παρασκευασμάτων σιδήρου που αποκτά κανείς είτε ελεύθερα

στην αγορά είτε από φαρμακείο με συνταγή.

Εάν το επίπεδο της φερριτίνης μειωθεί σημαντικά ή εάν υπάρχει δυσκολία

στη λήψη σιδήρου στο έντερο, υπάρχει το ενδεχόμενο ένεσης ή έγχυσης

από γιατρό.

Εππιππλέον π πληροφορίες  σχετικά  με  τη  θεραππεία  του  σιδήρου  μππορείτε

Ποια τρόφιμα περιέχουν σίδηρο;

Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ζωικού και φυτικού
σιδήρου;

Πώς μπορεί να συμπληρωθεί ο σίδηρος;

Τι πρέπει να κάνετε σε πολύ χαμηλά επίπεδα σιδήρου;
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να  βρείτε  εδώ..

Τα άλατα ασβεστίου (στα γαλακτοκομικά προϊόντα) και η λιγνίνη, καθώς

και το φυτικό οξύ (σε προϊόντα ολικής άλεσης) μπορεί να εμποδίσουν την

απορρόφηση σιδήρου. Το σπανάκι, το παντζάρια, το ραβέντι και το κακάο

περιέχουν το λεγόμενο οξαλικό οξύ, το οποίο επίσης οδηγεί σε φτωχότερη

απορρόφηση σιδήρου. Επίσης, τα φωσφορικά (σε κόλα), οι πολυφαινόλες (σε

τσάι, καφέ) και το σαλικυλικό οξύ (στην ασπιρίνη) είναι από τα «αντι-

θρεπτικά συστατικά».

Συμβουλές  για  καλύτερη  αππορρόφηση  σιδήρου  μππορείτε  να  βρείτε

εδώ..

Εάν έχετε οποιαδήποτε

άλλη ερώτηση σχετικά

με το τεστ σας,

παρακαλώ μη

διστάσετε να

επικοινωνήσετε μαζί

μας.

Επικοινωνήστε μαζί

μας μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στη

διεύθυνση:

help@cerascreen.comhelp@cerascreen.com

Δεν θα σας αφήσουμε

μόνους μετά τα

αποτελέσματα του τεστ.

Υποσχόμαστε να σας

υποστηρίζουμε σε όλη τη

διαδρομή μέχρις ότου

πετύχετε ένα μέλλον

χωρίς ενοχλητικά

συμπτώματα. Η Ομάδα

της Cerascreen

Αναφορές

¹ Schek, A.: Ernährungslehre kompakt: Kompendium der Ernährungslehre für

Studierende der Ernährungswissenschaft, Medizin und Naturwissenschaften und zur

Ausbildung von Ernährungsfachkräften: mit mehr als 220 Übungsaufgaben und

Original-Klausurfragen (Lösungen als Download im Internet). Umschau

Zeitschriftenverlag, Sulzbach im Taunus (2013).

² Schuchardt, J. P., Hahn, A.: Ernährungsumschau, S. 538-549, (2010).

Ποιοι παράγοντες επιδεινώνουν την απορρόφηση
σιδήρου;
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