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Τοξικά μαντζούνια
Το ποσοστό των κρουσμάτων ηπατικής βλάβης που
οφείλονται σε συμπληρώματα διατροφής σχεδόν τριπλασιάστηκε σε διάστημα
μιας δεκαετίας μεταξύ των περιστατικών που εξέτασε μελέτη στις ΗΠΑ. Οι
ερευνητές επισημαίνουν ότι τα σκευάσματα αυτά δεν υποβάλλονται στις
δοκιμές ασφάλειας που απαιτούνται για τα φάρμακα.
Το ποσοστό των κρουσμάτων ηπατικής βλάβης που
οφείλονται σε συμπληρώματα διατροφής σχεδόν τριπλασιάστηκε σε διάστημα
μιας δεκαετίας μεταξύ των περιστατικών που εξέτασε μελέτη στις ΗΠΑ. Οι
ερευνητές επισημαίνουν ότι τα σκευάσματα αυτά δεν υποβάλλονται στις
δοκιμές ασφάλειας που απαιτούνται για τα φάρμακα.
Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί
λαμβάνουν διατροφικά συμπληρώματα, κυρίως πολυβιταμίνες, ιχνοστοιχεία,
ασβέστιο και ιχθυέλαια. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι η χρήση τους
συνεχίζει να αυξάνεται, παρά τα αποτελέσματα πρόσφατων μεγάλων μελετών,
οι οποίες έχουν δείξει ότι οι πολυβιταμίνες όχι μόνο δεν ωφελούν αλλά
ενδέχεται και να βλάπτουν.
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο
Hepatology, μια επιθεώρηση της Αμερικανικής Ένωσης για τη Μελέτη
Νοσημάτων Ήπατος, τα συμπληρώματα διατροφής όπως τα βότανα και οι
βιταμίνες είναι πιθανότερο να προκαλέσουν βλάβη στο συκώτι σε σχέση με
τα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής για μποντιμπίλντινγκ.
Τα συμπληρώματα για μποντιμπίλντινγκ προκαλούν ίκτερο (κιτρίνισμα του
δέρματος λόγω προβλημάων στο συκώτι), ωστόσο η μελέτη δεν καταγράφει
περιστατικά θανάτων ή μεταμοσχεύσεων ήπατος λόγω αυτών των προϊόντων.
Αντίθετα, το 13% όσων εμφάνισαν ηπατικές βλάβες λόγω συμπληρωμάτων
διατροφής έχασαν τη ζωή τους ή χρειάστηκαν μεταμόσχευση. Μεταξύ των
ασθενών που εμφάνισαν βλάβες από φάρμακα, το αντίστοιχο ποσοστό
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περιορίζεται στο 3%.
Ερευνητές διαφόρων ερευνητικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ εξέτασαν 839 ασθενείς
που υπέστησαν ηπατικές βλάβες λόγω τοξικότητας το διάστημα 2004-2013. Η
συντριπτική πλειονότητα, 709 περιστατικά, αφορούσε περιπτώσεις
ηπατοτοξικότητας από φάρμακα. Υπήρξαν όμως και 45 περιστατικά που
οφείλονταν σε συμπληρώματα μποντιμπίλντινγκ και 85 από βότανα και άλλα
συμπληρώματα διατροφής.
Η ανησυχητική διαπίστωση είναι ότι το ποσοστό των κρουσμάτων που
οφείλονται σε συμπληρώματα διατροφής, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων για
μποντιμπίλντινγκ και του παυσίπονου παρακεταμόλη (γνωστού και ως
ακεταμινοφαίνη), αυξήθηκαν στο διάστημα της μελέτης από το 7 στο 20 τοις
εκατό του συνόλου των περιστατικών που καταγράφονταν κάθε έτος.
Ο Δρ Βίκτορ Ναβάρο του Ιατρικού Κέντρου «Αϊνστάιν» στη Φιλαδέλφεια,
πρώτος συγγραφέας της μελέτης, διευκρινίζει σε ανακοίνωση του ιδρύματος
ότι η μελέτη μόνο τους ασθενείς που είχαν καταχωρηθεί σε βάση δεδομένων
για περιστατικά ηπατοτοξικότητας, και επομένως δεν αρκεί για να
αποδείξει ότι τα κρούσματα ηπατικής βλάβης λόγω συμπληρωμάτων αυξάνονται
στο γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ.
Παρόλα αυτά, ο ερευνητής προειδοποιεί ότι το πρόβλημα είναι σημαντικό:
«Δεδομένου ότι η εποπτεία στα βότανα και τα διατροφικά συμπληρώματα
είναι λιγότερο αυστηρή [σε σχέση με τα φάρμακα], υπάρχει μεγαλύτερη
πιθανότητα για επιβλαβείς συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που
απειλούν τη ζωή του ασθενή» είπε.

(Πηγή: news.in.gr)
ΣΧΕΤΙΚΑ:
Η λήψη πολυβιταμινών κρύβει κινδύνους
Οφέλη και κίνδυνοι από βιταμίνες (Μαίρη Κατσανοπούλου)
Εσείς, γιατρέ μου, παίρνετε βιταμίνες;
απαντούν για τα «θαυματουργά» χάπια
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Βιταμίνες: η άγνωστη απειλή
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Αλήθειες και μύθοι για τις βιταμίνες
Αχρηστα, ίσως και επιβλαβή, τα συμπληρώματα βιταμινών
Οι πολυβιταμίνες δεν φαίνεται να προλαμβάνουν την καρδιοπάθεια ή τον καρκίνο
Οι πολυβιταμίνες «δεν ωφελούν και ίσως βλάπτουν»
Τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα «δεν προσφέρουν μακροζωία

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

