Prehranska navodila

PREHRANA PRI LIMFEDEMU
Kljub temu, da kroži veliko različnih navodil o prehrani s pomočjo katerih posamezniki
poskušajo nadzorovati limfedem, lahko le zdrav prehranjevalni slog pripomore k
zagotavljanju optimalnega zdravja – to pa pomaga telesu pri soočanju s presnovnim
stresom, ki nastane zaradi samega limfedema. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi
prehranske zahteve ostalih prisotnih zdravstvenih stanj, kot je npr. sladkorna bolezen,
srčno žilno obolenje, celiakija ipd.

Prehranske beljakovine
Beljakovine, ki se nahajajo v živilih, so pomemben del zdrave in s tem tudi vaše prehrane! Naše
telo neprestano potrebuje beljakovine, ker:
• so beljakovine vir življenjsko pomembnih aminokislin, ki preprečujejo povečano razgradnjo
telesnih beljakovin;
• so beljakovine vir aminokislin, ki pospešujejo izgradnjo novih telesnih celic in s tem
omogočajo obnovo tkiva;
• iz beljakovin nastajajo človeku lastni hormoni;
• so nujne za imunsko odpornost organizma;
• sodelujejo pri transportu kisika in hranil po telesu;
• sodelujejo pri strjevanju krvi.
Če želite, da telesne funkcije potekajo normalno, morate poskrbeti, da zaužijete hrano, ki vsebuje
zadosti prehranskih beljakovin. To najlažje dosežete tako, da uživate pestro in raznoliko prehrano.
Zdrave osebe potrebujejo približno 0,8 g beljakovin/kg telesne teže, pacienti v času okrevanja pa
imajo potrebe po beljakovinah večje in le-te dosegajo 1,2 g beljakovin na kg telesne teže in celo
več. Da to dosežete je potrebno dnevno zaužiti (poleg kruha, testenin, stročnic) še 7 do 9
prehranskih enot mesa, rib, jajc in mleka.
1 prehranska enota znaša 35 g kuhanega (pečenega) mesa, perutnine ali rib ali 1 jajce ali 2 dcl
mleka ali 50 g skute ali 30 g sira.
Zaradi pomanjkanja beljakovin v prehrani pride do pospešene razgradnje tkivnih beljakovin, ki
tvorijo mišice. Kadar je pomanjkanje beljakovin večje, se pojavijo edemi. Zato izogibanje uživanju
beljakovinskih živil ne pomaga pri zmanjševanju limfedema, poleg tega pa tako povzročite še
nastanek mišične šibkosti in upad odpornosti.
Voda in „hidracija“
Voda je najpomembnejše hranilo. Potrebuje jo sleherna celica našega telesa. Voda omogoča
regulacijo telesne temperature. V njej se raztapljajo hranilne snovi in tako lažje krožijo po telesu. V
vodi raztopljeni presnovki se izločajo iz telesa s sečem.
1. Pitje zadostnih količin tekočin, predvsem vode je nujno potrebno za ohranjanje
tekočinskega ravnovesja v telesu. Omejevanje pitja tekočin v želji, da bi se limfedem
zmanjšal, ni učinkovito. Če poskušate zmanjšati količino zaužite tekočine, bo z
beljakovinami preveč bogata limfa poskušala pridobiti tekočino iz drugih delov telesa.
Posledično se limfedem poveča.
2. Sleherna odrasla oseba potrebuje dnevno po 8 kozarcev tekočine (lahko v obliki vode,
neslajenega zeliščnega čaja, žitne kave ali kompotne tekočine). V vročih poletnih dnevih
popijte raje še kakšen kozarec tekočine več.
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3. Dobra hidracija, kakor tudi imenujemo stanje zadostnega zaužitja tekočin, je še posebej
pomembna v dnevih izvajanja limfne drenaže, saj le tako lahko iz telesa odstranite številne
presnovke, ki so se v njem nakopičili.
4. Alkoholni in kofeinski napitki so blagi diuretiki (pospešujejo izločanje tekočine s sečem) zato
jih uživajte zmerno in v omejenih količinah.
Antioksidanti, vitamini, minerali...
Uživanje uravnotežene prehrane, ki zajema pestro izbiro zelenjave in sadja je povezano z
splošnim dobrim počutjem. Vitamini, minerali in številne rastlinske učinkovine vam bodo pomagale
v borbi proti presnovnemu stresu, ki nastaja zaradi limfedema. Zelenjavo in sadje uživajte večkrat
dnevno. Prednost dajte lokalno pridelanim in sezonsko svežim vrstam zelenjave in sadja.
Z rednim poseganjem po zelenjavi in sadju in prednostnim izbiranjem polnozrnatih živil boste
zaužili dovolj prehranskih vlaknin, ki bodo na svoj način pomagale pri dvigu imunske odpornosti.
Dnevno zaužijte najmanj 400 - 600 g zelenjave in sadja!

Kaj pa kuhinjska sol?
Študij, ki bi potrjevale koristnost uživanja manj slane hrane, ni. Kljub temu obstojajo poročila
pacientk, da se je stanje njihovega limfedema poslabšalo po zaužitju močno soljene hrane. Močno
soljena hrana povečuje zadrževanje vode v telesu. Zato upoštevajte navodila splošnega zdravega
prehranjevanja:
• Postrežene hrane ne dosoljujte.
• Med pripravo hrane uporabite le malo soli. Okus jedi lahko izboljšate z uporabo različnih
domačih zelišč kot so: majaron, bazilika, origano, drobnjak, česen, začimbna paprika,
rožmarin, žajbelj in podobnimi.
• Industrijsko pripravljeni izdelki, kot so razne instant juhe, omake, prelivi, naj bodo na
jedilniku redko.
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