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Τ

ὰ συμπληρώματα διατροφῆς (π.χ. ἰχνοστοιχεῖα, βιταμῖνες, ἐκχυλίσματα βοτάνων)
ἔχουν δυνητικὴ θέση σὲ συγκεκριμένες
κατηγορίες ἀσθενῶν, ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ
πάσχοντες ἀπὸ σύνδρομο δυσαπορρόφησης, οἱ
αἱμοκαθαιρώμενοι, οἱ ἀλκοολικοί, καὶ οἱ βαρέως
πάσχοντες. Μιὰ ἰσορροπημένη διατροφὴ ἐξασφαλίζει στὸ μεγαλύτερο μέρους τοῦ πληθυσμοῦ τὴν
ἀπαραίτητη ποσότητα βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων γιὰ τὴν καλὴ μεταβολικὴ καὶ ἐνεργειακὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ.
Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσης, οἱ διατροφικὲς συνήθειες τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας ἔχουν ἀλλάξει. Ἡ μεσογειακὴ διατροφὴ κυρίως στηριζόμενη
στὰ φροῦτα, στὰ λαχανικὰ καὶ στὸ ἐλαιόλαδο
γίνεται ὁλοένα πιὸ σπάνια, ἐνῶ τὸ ἕτοιμο φαγητὸ
ἔχει σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀντικαταστήσει τὸ σπιτικὸ
φαγητὸ καὶ τὴν ἐν γένει ἰσορροπημένη διατροφή.
Ἡ ποιοτικὴ ἔκπτωση τοῦ σύγχρονου τρόπου διατροφῆς σὲ σχέση μὲ παρελθοῦσες ἐποχές, ὄχι μόνο
συμβάλλει στὴν αὔξηση τῆς παχυσαρκίας καὶ τῶν
μεταβολικῶν νοσημάτων, ἀλλὰ πριμοδοτεῖ τὴν
διαφήμιση καὶ ὑπερκατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφῆς στὸ γενικὸ πληθυσμό. Ἡ ἀνεξέλεγκτη διαφήμιση τῶν συμπληρωμάτων διατροφῆς
δημιουργεῖ λανθασμένες προσλήψεις ὅτι, γιὰ παράδειγμα, συμβάλλουν στὴν ἀντιγήρανση καὶ μειώνουν τὴν πιθανότητα ἐκδήλωσης πάσης φύσης
ἐκφυλιστικῶν νόσων. Ἡ ἀνεξέλεγκτη πρόσβαση

στὰ συμπληρώματα διατροφῆς δημιουργεῖ τὴν
ἐπίσης λανθασμένη ἄποψη, ὅτι εἶναι ἀσφαλῆ γιὰ
ὅλους. Ἐπίσης, ἡ χρήση τῶν συμπληρωμάτων διατροφῆς τὶς περισσότερες φορὲς δὲν ἀναφέρεται
στὸ πλαίσιο μιᾶς προγραμματισμένης ἰατρικῆς
ἐξέτασης καὶ εἶναι συχνὸ φαινόμενο ὁ ἀνεπαρκὴς
ἔλεγχος ποιότητας τῶν σκευασμάτων καὶ ἡ ἐλλιπὴς ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά τους.
Δὲν εἶναι σπάνια ἡ ἀναφορὰ ἀπὸ ἐλεγκτικοὺς ὀργανισμοὺς τῆς ὕπαρξης προσμίξεων στὰ
συμπληρώματα διατροφῆς, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ
εἶναι βιολογικὰ ἐνεργεῖς φυσικὲς οὐσίες (φάρμακα) ἢ οὐσίες ἐπιμόλυνσης ὅπως βαρέα μέταλλα,
φυτοφάρμακα κτλ. Σημειώνεται ὅτι τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα τῶν συμπληρωμάτων διατροφῆς
τὴν ἔχει ὁ ἴδιος ὁ παραγωγός, ὁ ὁποῖος συντάσσει τὸ ἀπαραίτητο ἔγγραφο γιὰ τὴν ἔγκριση τοῦ
σκευάσματος σύμφωνα μὲ ὁρισμένα κανονιστικὰ πρότυπα. Στὶς Η.Π.Α. ὁ FDA (Federal Drug
Administration) σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἔχει ἐντοπίσει ὕπαρξη στεροειδῶν καὶ ἀναβολικῶν οὐσιῶν σὲ διαφορετικὲς περιπτώσεις συμπληρωμάτων
διατροφῆς, ποὺ ἤδη ἔχουν κυκλοφορήσει στὴν
ἀγορὰ (post-marketing). Θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’
ὄψιν ὅτι τὰ συμπληρώματα διατροφῆς πολὺ σπάνια διαθέτουν τυχαιοποιημένες μελέτες μὲ ὁμάδα
ἐλέγχου, ἐνῶ οἱ δυνητικὰ εὐεργετικές τους δράσεις στηρίζονται σὲ πειραματικὰ μοντέλα ἢ σὲ μὴ
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τυχαιοποιημένες μελέτες μὲ μικρὸ ἀριθμὸ συμμετεχόντων.
Ἂν καὶ ἡ βραχυπρόθεσμη καθημερινὴ κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφῆς ἀπὸ νέους
καὶ ὑγιεῖς ἀνθρώπους σὲ μικρὲς ποσότητες εἶναι
γενικὰ ἀσφαλής, ἐν τούτοις, ἡ μακροχρόνια κατανάλωσή τους ἢ ἡ κατανάλωσή τους σὲ μεγάλες
δόσεις, εἰδικὰ ἀπὸ ἡλικιωμένους ἢ ἀπὸ ἄτομα
ποὺ συγχρόνως λαμβάνουν κάποια φαρμακευτικὴ ἀγωγή, μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπιβλαβής. Πράγματι
οἱ ἡλικιωμένοι, ποὺ δημογραφικὰ συνεχῶς αὐξάνονται, πάσχουν ἀπὸ διαφορετικὲς νοσηρότητες,
λαμβάνουν πολλαπλὲς φαρμακευτικὲς οὐσίες καὶ
παρουσιάζουν φυσιολογικὴ ἔκπτωση τῶν συστημάτων μεταβολισμοῦ τῶν λαμβανόμενων φαρμάκων. Ἡ ἀλληλεπίδραση φαρμάκων καὶ συμπληρωμάτων διατροφῆς, μπορεῖ νὰ ἔχει δυσμενεῖς
συνέπειες σὲ ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν φάρμακα
μὲ σχετικὰ χαμηλὸ θεραπευτικὸ δείκτη (π.χ. ἀντιπηκτικά, ἀντιαρρυθμικά, ἀντιδιαβητικὰ κτλ).
Ὁρισμένα παραδείγματα ἀλληλεπιδράσεων
συμπληρωμάτων διατροφῆς καὶ φαρμάκων μὲ
καρδιαγγειακὸ ἐνδιαφέρον εἶναι τὰ παρακάτω:
1. Ὑψηλὲς δόσεις βιταμίνης Α ἢ βιταμίνης Ε
μπορεῖ νὰ αὐξήσουν τὴν ἀντιπηκτικὴ δράση τῶν
κουμαρινικῶν ἀντιπηκτικῶν.
2.Ὑψηλὴ πρόσληψη μαγνησίου μπορεῖ νὰ ἐπιτείνει τὴν ἀντιυπερτασική δράση τῆς φελοδιπίνης
καὶ νὰ αὐξήσει τὴν βραδυκαρδιακὴ δράση τῆς
λαμπεταλόλης.
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3. Τὸ χόρτο τοῦ Saint John (SaintJohn’sWort)
αὐξάνει τὴ δράση τῆς κλοπιδογρέλης, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἀναστέλλει τὴ δράση τῶν κουμαρινικῶν.
Ἡ μείωση τῆς δράσης τῶν κουμαρινικῶν ἐπιτυγχάνεται ἐπίσης μὲ τὴ γλυκόριζα (licorice) καὶ τὸ
τζίνσενγκ (ginseng).
4. Ἡ φυσικὴ ἀλόη ἀλληλεπιδρᾶ μὲ ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα, εὐνοώντας ὑπογλυκαιμικὰ φαινόμενα.
Ἡ χρήση τῶν συμπληρωμάτων διατροφῆς
ἔχει σημαντικὴ αὔξηση. Συνήθως, οἱ ἰατροὶ δὲν
συστήνουν τὴν κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφῆς (ἐκτὸς ἐξαιρετικῶν περιπτώσεων) διότι:
α. μιὰ ἰσορροπημένη διατροφὴ παρέχει τὸ ἀπαραίτητο ποσὸ ἰχνοστοιχείων καὶ βιταμινῶν γιὰ
τὶς καθημερινὲς μεταβολικὲς ἀνάγκες κάθε ὀργανισμοῦ, β. δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις ἀσφάλειας
καὶ ἀποτελεσματικότητας ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ
τυχαιοποιημένες ἐλεγχόμενες μελέτες. Κατὰ τὴ
λήψη τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, εἶναι ἀπαραίτητη
ἡ ἐρώτηση τῶν ἀσθενῶν γιὰ τὸ ἐὰν λαμβάνουν
ἢ ὄχι συμπληρώματα διατροφῆς, διότι τὶς περισσότερες φορὲς ἡ πληροφορία αὐτὴ δὲν παρέχεται
ἀπὸ τοὺς ἐξεταζόμενους. Ἡ συνέχιση ἢ ὄχι τῆς
λήψης συμπληρωμάτων διατροφῆς θὰ πρέπει νὰ
ἐξατομικεύεται, ἀλλὰ εἰδικὰ σὲ ἡλικιωμένους καὶ
ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν χρόνια φαρμακευτικὴ
ἀγωγὴ (ἰδιαίτερα ἀποτελούμενη ἀπὸ φάρμακα
χαμηλοῦ θεραπευτικοῦ δείκτη) θὰ πρέπει νὰ ἀποθαρρύνεται.

