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Science

Τι σηµαίνει το χρώµα των ούρων;
Αµερικανοί επιστήµονες από την Κλινική Κλίβελαντ δηµιουργούν ένα
εύχρηστο, επεξηγηµατικό γράφηµα
Βενιού Ειρήνη
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Από το «υγιές» αχνοκίτρινο ως το πιθανώς επικίνδυνο καφέ χρώµα, τα ούρα µπορούν
να παίξουν τον ρόλο ενός δείκτη υγείας υποδεικνύοντας ότι (πιθανώς) κάτι δεν πάει
καλά στον οργανισµό.
Αµερικανοί ειδικοί από την Κλινική Κλίβελαντ, στο Οχάιο, εξηγούν πως το χρώµα των
ούρων ποικίλλει, ξεκινώντας από διάφανο κίτρινο και καταλήγοντας σε σκούρο καφέ.
Η κάθε χρωµατική «πινελιά» στη συγκεκριµένη γκάµα ωστόσο σηµαίνει κάτι
διαφορετικό για τον οργανισµό µας. Ετσι οι επιστήµονες αποφάσισαν να
δηµιουργήσουν ένα γράφηµα όπου το κοινό θα µπορεί εύκολα και γρήγορα να
κατανοήσει πότε θα πρέπει να θορυβηθεί από το χρώµα των ούρων του.
Ο πληθυσµός, αναφέρουν οι ειδικοί, θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση σε
περίπτωση που το χρώµα των ούρων του αλλάξει. Σε µεγάλο βαθµό το χρώµα οφείλεται
στα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισµού. Για παράδειγµα, όταν τα ούρα είναι άχρωµα,
µπορεί να σηµαίνει ότι κάποιος πίνει πολύ µεγάλες ποσότητες νερού και ενδεχοµένως
πρέπει να περιορίσει την κατανάλωσή του.
Ατενίζοντας τη… λεκάνη
Το διάφανο κιτρινωπό χρώµα, του
άχυρου, σηµαίνει ότι τα επίπεδα
ενυδάτωσης του οργανισµού βρίσκονται
σε υγιή επίπεδα. Σύµφωνα µε τους
ειδικούς, όσο το κίτρινο σκουραίνει τόσο
αυτό σηµατοδοτεί την ανάγκη του
οργανισµού για νερό.
Εκτός από τα επίπεδα ενυδάτωσης του
οργανισµού, όµως, το χρώµα των ούρων
µπορεί να σηµατοδοτεί και άλλους
κινδύνους, όπως π.χ. τον κίνδυνο
ουρολοίµωξης ή άλλων σοβαρότερων
νόσων.
Οι ειδικοί υπογραµµίζουν την ανάγκη για
κατανάλωση αρκετής ποσότητας νερού
κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όπως επίσης
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και τη σηµασία της παρατηρητικότητας - σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος
διαφοροποίηση στο χρώµα των ούρων του που δεν είναι παροδική αλλά φαίνεται να
επιµένει, τότε καλό θα ήταν να επικοινωνήσει µε τον γιατρό του.
Το πορτοκαλί χρώµα πάλι θα µπορούσε να υποδηλώνει µη ικανοποιητικά επίπεδα
ενυδάτωσης του οργανισµού. Η λήψη φαρµάκων θα µπορούσε επίσης να επηρεάσει το
χρώµα των ούρων αλλάζοντάς το.
Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, το κόκκινο χρώµα στα ούρα είναι εκείνο που θα έπρεπε
να κινητοποιήσει τους πάντες. Βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι η αλλαγή στο χρώµα
των ούρων µπορεί να οφείλεται και στην κατανάλωση τροφών πλούσιων σε χρωστικές
ουσίες, π.χ. παντζάρια, µύρτιλλα κτλ. Ωστόσο, αν κάποιος παρατηρεί ότι έχει κόκκινα
ούρα και δεν έχει φάει κάποια τροφή µε υψηλή περιεκτικότητα σε χρωστικές ουσίες,
τότε ο χρωµατισµός αυτός θα µπορούσε να οφείλεται σε ύπαρξη αίµατος.
Τέλος, αν κάποιος παρατηρήσει ότι τα ούρα του έχουν γίνει πιο «αφρώδη», τότε κάτι
τέτοιο θα µπορούσε να σηµαίνει είτε ότι καταναλώνει υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης
στη διατροφή του είτε ότι αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα στους νεφρούς.
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