
Στο Α΄ ΜΕΡΟΣ αναλύονται τα φάρµακα ανά σύστηµα.

Περιλαµβάνει 14 κεφάλαια και παρουσιάζει τις κυριότερες κατηγο-
ρίες φαρµάκων και δραστικών ουσιών µε το τι ωφελεί, τι βλάπτει,
τι πρέπει να εξετάζεται. Αυτό δίδεται αρχικά συνοπτικά σε έναν πί-
νακα και από κάτω αναλύεται το περιεχόµενο του πίνακα.
Π.χ. AMILORIDE Κυκλοφορούν: Mirtamor, κ.λπ.

ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Αρτηριακή υπέρταση, Συµφορητική καρδιακή ανεπάρ-
κεια.

Η ανάλυση σε πολλές περιπτώσεις περιλαµβάνει και τροφή και αλ-
κοόλ µε τα φάρµακα.

9

ΩΦΕΛΕΙ

Φυλλικό οξύ

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ

Μαγνήσιο

Κάλιο

ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

Νάτριο

Το βιβλίο περιλαµβάνει 4 µέρη:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΑΘΗΣΗ
ΚΑΙ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
ΒΟΤΑΝΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ΄ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΒΟΤΑΝΑ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΙΙ. Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ∆΄ Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ

Ουσιαστικά τα τέσσερα µέρη αποτελούν ξεχωριστές αλλά συνδυαζόµενες ενότητες, ώστε ο
φαρµακοποιός ή ο βοηθός να καταστεί γνώστης του αντικειµένου και να µπορέσει να συν-
δυάσει µία πώληση µε ένα φάρµακο ή µία πάθηση. Αυτό θα πρέπει να γίνει αποκτώντας όλες
εκείνες τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να υποστηρίξει την συνδυαστική πώληση και
να την τεκµηριώσει επιστηµονικά.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

PROLOGOS PERIEXOMENA:������ 1  13/6/17  12:05  ������ 9
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∆ραστικές ουσίες
• Amiodarone
• Amiloride
• Amlodipine
• Atenolol
• Atorvastatin
• Atropine
• Bile Acid Sequestrants
• Caffeine
• Carvedilol
• Digoxin
• Diltiazem
• ∆ιπυριδαµόλη
• Epinephrine
• Felodipine
• Fenofibrate

• Fluvastatin
• Gemfibrozil
• Heparin
• Hydrochlorothiazide

Indapamide
• Isosorbite dinitrate
• Isosorbite mononitrate
• Lisinopril
• Lovastatin
• Methyldopa
• Nifedipine
• Nitroglycerin
• Potassium chlor
• Pravastatin
• Quinapril
• Quinidine

• Rosuvastatin
• Simvastatin
• Sotalol
• Spironalactone
• Ticlopidine
• Verapamil
• Warfarin

Και τις κατηγορίες:

• Αναστολείς
µετατρεπτικού ενζύµου

• Αποκλειστές
β-αδρενεργικών υποδοχέων

• Αποκλειστές ιόντων ασβεστίου

• ∆ιουρητικά

ΚΕΦ.: 1 ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΑΜ Ε Ρ Ο Σ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10
Η Σιµβαστατίνη µειώνει τα επίπεδα του συνένζυµου
Q10. Η λήψη 100 mg/ηµέρα Co-Q10 κρίνεται απαραί-
τητη.
FISH OIL (EPA)
Τα Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα (ΕΡΑ) βελτιώνουν το αποτέ-
λεσµα της µείωσης της χοληστερόλης και των τρι-
γλυκεριδίων. Η λήψη 900-1.800 mg EPA ηµερησίως
κρίνεται απαραίτητη.
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β3 (Νιασίνη, Νικοτινικό οξύ)
Η βιταµίνη Β3 χρησιµοποιείται για τη µείωση της χο-
ληστερόλης, την αύξηση της HDL και της Απολιπο-
πρωτεVνης Α-1 και εµφανίζει καλύτερα αποτελέσµατα
αν ληφθεί η Σιµβαστατίνη µόνης της. Να χορηγείται
µε ιατρική παρακολούθηση γιατί υπάρχει ο κίνδυνος
της µυοπάθειας και της ραβδοµυόλυσης.
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α
Η χρήση Σιµβαστατίνης αυξάνει τα επίπεδα της βιτα-
µίνης Α µετά από δύο χρόνια θεραπείας. Να ελέγχε-
ται.
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
Η LDL χοληστερόλη συµβάλλει µε την οξειδωτική της
ικανότητα στη βλάβη της καρδιάς. Η βιταµίνη Ε έχει
αναφερθεί ότι προστατεύει από αυτή τη βλάβη. Η χο-
ρήγησή της κρίνεται απαραίτητη.
ΒΟΤΑΝΑ
RED YEAST RICE (κόκκινη µαγιά ρυζιού, monascus
purpureus)
Μία µορφή της Κόκκινης µαγιάς ρυζιού, το Monascus
purpureus, ζυµώνεται µε τη µαγιά για την παραγωγή
ενός διατροφικού προ�όντος, της κολεστίνης, που πε-
ριέχει µικρή ποσότητα Λοβαστατίνης. Η επιπλέον χο-
ρήγηση Λοβαστατίνης µπορεί να προκαλέσει
ραβδοµυόλυση που είναι απειλητική για τη ζωή του
ασθενούς. Να αποφεύγεται.
MILK THISTLE (silybum marianum, γαHδουράγκαθο)
Μία από τις παρενέργειες της Σιµβαστατίνης είναι η
ηπατοτοξικότητα. Η χρήση Milk Thistle (Γα�δουράγ-
καθου) 200 mg τρεις φορές την ηµέρα, µειώνει αυτή
την πιθανότητα.
GRAPE FRUIT JUICE
Η λήψη Grape Fruit juice αύξησε σηµαντικά τα επί-
πεδα των αναστολέων HMG-Co-Αναγωγάσης. Να
αποφεύγεται η χρήση της ακόµη και σε διαφορετικές
ώρες γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της µυοπάθειας ή της
ραβδοµυόλυσης.
ΤΡΟΦΗ
Μπορεί να ληφθεί µε ή χωρίς τροφή.

SOTALOL
Κυκλοφορούν τα: Sotalol

ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Ανήκει στους β-αδρνεργικούς blockers
στη θεραπεία των αρρυθµιών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Η λήψη Ca µειώνει την απορρόφηση του φαρµάκου.
Να αποφεύγεται.
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
Μία από τις παρενέργειες της Σοταλόλης είναι µία
µορφή αρρυθµίας, γνωστή ως Torsades de Pointes.
Η χρήση ενδοφλέβιου Mg προστατεύει από αυτή την
παρενέργεια.
ΚΑΛΙΟ
Οι ασθενείς που παίρνουν διουρητικά ίσως παρου-
σιάσουν έλλειψη Κ, όπως και αυτοί που έχουν διάρ-
ροια. Αυτοί οι ασθενείς µε έλλειψη Κ έχουν αυξηµένο
κίνδυνο καρδιακής αρρυθµίας. Συνεπώς, όσοι λαµ-
βάνουν Σοταλόλη θα πρέπει να ελέγχουν τα επίπεδα
Κ στο αίµα και χρειάζεται να αναπληρώνεται το Κ ή
µε συµπληρώµατα ή µε διατροφή.
Μερικοί β-αδερενεργικοί αποκλειστές, οι «επιλεκτικοί»
β-blockers, µειώνουν την πρόσληψη Κ από το αίµα
στα κύτταρα, αυξάνοντας έτσι το Κ στο αίµα, οδη-
γώντας σε µία επικίνδυνη συνθήκη, γνωστή ως υπερ-
καλιαιµία. Οι ασθενείς που λαµβάνουν β-blockers θα
πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη συµπληρωµάτων Κ ή
την κατανάλωση πολλών φρούτων (ειδικά µπανάνες).
ΒΟΤΑΝΑ
PLEURISY ROOT (ασκληπιάδα ή κονδυλώδης)
Περιέχει καρδιακές γλυκοσίδες και είναι καλό να απο-
φεύγεται µε τη χρήση β-αποκλειστών.
ΤΡΟΦΗ
Η τροφή µπορεί να µειώσει την απορρόφηση της Σο-
ταλόλης. Επίσης, το γάλα µειώνει την απορρόφηση
της Σοταλόλης. Να λαµβάνεται δύο ώρες πριν ή δύο
ώρες µετά τη λήψη του φαρµάκου.
ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ
Τα αντιόξινα περιέχουν Aluminium oxide και Magne-
sium Hydroxide που µειώνουν σηµαντικά την απορ-
ρόφηση της Σοταλόλης. Επίσης, µπορεί να το κάνουν
και αντιόξινα που περιέχουν Calcium carbonate. Αν
αυτά πρέπει απαραίτητα να ληφθούν, να λαµβάνον-
ται µία ώρα πριν ή δύο ώρες µετά τη λήψη αντιόξι-
νων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

28

ΩΦΕΛΕΙ

Μαγνήσιο

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ

Αντιόξινα

Ασβέστιο

Τροφή

Γάλα

Κάλιο

Pleurisy root (Ασκληπιάδα η κονδυλώδη)
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ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
Το γαστρικό οξύ είναι απαραίτητο για την απορρό-
φηση της Vit B12 από την τροφή. Τα έτοιµα συµπλη-
ρώµατα Β12 δεν χρειάζονται το γαστρικό οξύ για να
απορροφηθούν. Να εξετάζεται εργαστηριακά το επί-
πεδο της Β12 και να συµπληρώνεται ανάλογα.
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
Απαιτεί το γαστρικό οξύ για να απορροφηθεί. Οι Η2-
αναστολείς µειώνουν την έκκριση γαστρικού οξέος,
συνεπώς µπορεί να προκληθεί έλλειψη φυλλικού
οξέος. Θα πρέπει να αναπληρώνεται.
ΤΡΟΦΗ
Μπορεί να ληφθεί πριν ή µετά το φαγητό.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισµα µπορεί να καθυστερήσει την επούλωση
ελκών µε τη χρήση της ρανιτιδίνης.

SENNA
Κυκλοφορούν τα: Ex-lax, X-prep.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ: ∆ίνονται σε δυσκοιλιότητα και για διαγ-
νωστικούς σκοπούς, όταν θέλουµε να είναι το
έντερο καθαρό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΛΙΟ-ΝΑΤΡΙΟ
Η υπερβολική χρήση υπακτικών, περιλαµβανοµένης
και της Senna, µπορεί να προκαλέσουν έλλειψη Na
και Κ. Εξαιτίας αυτού του προβλήµατος γενικά τα
υπακτικά δεν πρέπει να χορηγούνται πάνω από µία
εβδοµάδα και να εξετάζεται το Na και το Κ.
ΒΟΤΑΝΑ
DIGITALIS (Dilgitalis purpurea, Dilgitalis lanata, ∆ακτυ-
λίτιδα).
Περιέχουν δακτυλιτιδικές γλυκοσίδες όµοιες µε την
δράση της διγοξίνης. Η απώλεια Κ εξαιτίας της
χρήσης Senna, µπορεί να αυξήσει τις ανεπιθύµητες
ενέργειες εξαιτίας της δακτυλίτιδας.

SODIUM BICARBONATE
Κυκλοφορούν τα: Coup-lax. Και οι συνδυασµοί:
Sodium Bicarbonate/Tartaric acid: Rapidex.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Αντιόξινα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΣ
Το γαστρικό οξύ αυξάνει την απορρόφηση του Fe
από την τροφή. Οι Η2-αναστολείς µειώνουν το γα-
στρικό οξύ, άρα και την απορρόφηση του Fe. Επίσης,
άνθρωποι µε έλκος, λόγω της απώλειας αίµατος, µπο-

ρεί να εµφανίσουν απώλεια Fe. Αναπλήρωση του Fe
απαιτείται.
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
Το φυλλικό οξύ απαιτεί γαστρικό οξύ για να απορρο-
φηθεί. Τα αντιόξινα αναστέλλουν τη σύνθεση του
φυλλικού οξέος, συνεπώς µπορεί να προκληθεί έλ-
λειψη αυτού. Θα πρέπει να αναπληρώνεται.

SUCRALFATE
Κυκλοφορούν τα: Peptonorm.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Θεραπεία έλκους.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Η χρήση σουκραλφάτης αυξάνει τα επίπεδα Ca στο
αίµα. Απαιτείται έλεγχος των επιπέδων ασβεστίου και
όχι λήψη συµπληρωµάτων Ca.
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
Μείωση των επιπέδων φωσφόρου µπορεί να συµβεί
µε τη χρήση της σουκραλφάτης, που µπορεί να εκ-
δηλωθούν µε πόνο στα οστά. Θα πρέπει να καταγρά-
φονται τα επίπεδα φωσφόρου στο αίµα και να
αναπληρώνονται αν απαιτείται.

SULFASALAZINE
Κυκλοφορούν τα: Salopyrine.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Χρησιµοποιείται σε Νόσο του Crohn,
ελκώδη κολίτιδα, ρευµατοειδή αρθρίτιδα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
Η σουλφασαλαζίνη µειώνει την απορρόφηση του φυλ-
λικούοξέος. Η ελκώδης κολίτιδα, που θεραπεύεται µε
σουλφασαλαζίνη, σχετίζεται µε υψηλό κίνδυνο ανά-
πτυξης καρκίνου του εντέρου. Επίσης, η έλλειψη φυλ-
λικού οξέος σχετίζεται µε καρκίνο του εντέρου. Η
αναπλήρωση του φυλλικού οξέος σε αυτές τις περι-
πτώσεις µειώνει αυτόν τον κίνδυνο. Οι ασθενείς µε ελ-
κώδη κολίτιδα, που παίρνουν φυλλικό οξύ ως
συµπλήρωµα, έχουν 55% λιγότερες πιθανότητες να
εµφανίσουν καρκίνο του εντέρου. Η δόση πρέπει να
είναι από 800 έως 1.000 mg την ηµέρα.
ΣΙ∆ΗΡΟΣ
Ο Fe µπορεί να συνδεθεί µε την σουλφασαλαζίνη µει-
ώνοντας και την απορρόφησή της και τη δική του.

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

39

ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

Digitalis

Κάλιο

Νάτριο

ΩΦΕΛΕΙ

Φυλλικό οξύ

Βιταµίνη Κ

Προβιοτικά

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ

Σίδηρος

ΡABA

ΩΦΕΛΕΙ

Φυλλικό οξύ

Σίδηρος

ΩΦΕΛΕΙ

Ασβέστιο

Φώσφορος
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παρενέργεια µπορεί να οφείλεται στη µειωµένη πα-
ραγωγή Vit Κ από τα βακτήρια, ειδικά της βιταµίνης
Κ2 (menaquinone). Πολλοί γιατροί συνιστούν τη λήψη
βιταµίνης Κ σε αυτούς που λαµβάνουν αντιβιοτικά.
ΒΟΤΑΝΑ
ΒΟΤΑΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΕΡΒΕΡΙΝΗ
Η βερβερίνη είναι µία δραστική ουσία που λαµβάνεται
από τα: Hydrastis canadensis (Καναδική υδραστίδα -
Colden eal), Berberis vulgaris (Βερβερδία οξυάκανθα),
Berberis aquifolium (Μαονία η οξύφυλλος, Oregon
grape) και έχει αντιβακτηριακή δράση.
Αν συγχορηγείται µε ∆οξυκυκλίνη µπορεί να µειώσει
την απορρόφησή της. Να αποφεύγεται.
ΤΡΟΦΗ
Η απορρόφηση εν γένει των τετρακυκλινών µειώνεται
µε τη λήψη γαλακτοκοµικών. Να αποφεύγεται ή να
χορηγούνται µία ώρα πριν ή δύο ώρες µετά.

GRISEOFULVIN
Κυκλοφορεί: Grisenova.

ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Σοβαρές µυκητισιακές λοιµώξεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
Προσθέτοντας 50 IV Vit E/ηµέρα για 4 εβδοµάδες σε
παιδιά αυξάνονται τα επίπεδα της Griseofulvin, επι-
τρέποντας να µειώσουµε τη δόση του φαρµάκου στο
µισό, µειώνοντας έτσι και τις πιθανές ανεπιθύµητες
ενέργειες.
ΤΡΟΦΗ
Η τροφή, ειδικά οι λιπαρές τροφές, αυξάνουν την
απορρόφηση της Griseofulvin. Συνιστάται να λαµβά-
νεται µε τροφή για να µεγιστοποιήσουµε την απορ-
ρόφηση του φαρµάκου.
ΑΛΚΟΟΛ
Το αλκοόλ µε την Griseofulvin µπορεί να προκαλέσει
σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες, όπως σύνδροµο
flushing, πονοκέφαλο, ζάλη, ναυτία και ταχύπνοια. Να
αποφεύγεται η χρήση αλκοόλ.

HYDROXYCHLOROQUINE
Κυκλοφορεί: Plaquenil

ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Στην πρόληψη και θεραπεία της µαλάρια.
Στη θεραπεία οξείας και χρόνιας της ρευµατοει-
δούς αρθρίτιδας και του ερυθηµατώδους λύκου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
Φυσιολογικά η ενεργή µορφή της βιταµίνης D αυξάνει
την απορρόφηση του Ca στο αίµα. Η Hydroxychloro-
quine µπορεί να µπλοκάρει τον σχηµατισµό της ενερ-
γής µορφής της βιταµίνης D. Να αποφεύγεται.
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6
Ένας ασθενής που έπαιρνε Hydroxychloroquine και
βιταµίνη Β6 µαζί ανέφερε εξαφάνιση των δερµατικών
οζιδίων, που προκαλεί η ρευµατοειδής αρθρίτιδα.
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
Το Mg µπορεί να µειώσει τα επίπεδα της χλωροκίνης,
ένωση όµοια µε την υδροξυχλωροκίνη και να µειώσει
έτσι την αποτελεσµατικότητά της. Να αποφεύγεται.
ΤΡΟΦΗ
Η Hydroxychloroquine να λαµβάνεται µε τροφή.

INDINAVIR
Κυκλοφορούν τα: Crixivan.

ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Αντι-Hiv θεραπεία.

ΒΟΤΑΝΑ
ST JOHN'S WORT (Hypericum perforatum, Βαλσαµό-
χορτο, Χόρτο Αγ. Ιωάννη)
Η συγχορήγηση µπορεί να επιφέρει δραµατικές µει-
ώσεις στη συγχορήγηση της Indinavir στο αίµα. Να
αποφεύγεται.
ΤΡΟΦΗ
Η Indinavir λαµβανόµενη µε τροφή υψηλή σε θερµί-
δες, πρωτεQνες και λιπαρά, µειώνεται δραµατικά η
απορρόφησή της. Να λαµβάνεται µε άδειο στοµάχι.

ISONIAZID
Κυκλοφορούν τα: Dianicotyl. Και οι συνδυασµοί: Iso-
niazid + Rifampicin: Rifinah, Rimactazid

ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Πρόληψη και θεραπεία της φυµατίωσης.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

45

ΩΦΕΛΕΙ

Ασβέστιο

Βιταµίνη D

Βιταµίνη Β6

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ

Μαγνήσιο

ΩΦΕΛΕΙ

Ασβέστιο

Φυλλικό οξύ

Μαγνήσιο

Βιταµίνη Β12

Βιταµίνη Β3

Βιταµίνη D

Βιταµίνη Ε

Βιταµίνη Κ

Πικρόριζα

Γλυκύριζα

ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

Βιταµίνη Β6

ΩΦΕΛΕΙ

Βιταµίνη Ε

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ

Τροφή

St John's Wort
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ΚΕΦ.: 5 NEΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΑΜ Ε Ρ Ο Σ

∆ραστικές ουσίες

• Alprazolam

• Bupropion

• Buspirone

• Carvidopa/Levodopa

• Citalopram

• Clonidine

• Clorazepate

• Clozapine

• Fluoxetine

• Levodopa

• Lithium

• Mirtazapine

• Olanzapine

• Paroxetine

• Pramipexole

• Quetapine

• Risperidone

• Selegiline

• Sertraline

• Sumatriptan

• Tramadol

• Trazodone

• Venlafaxine

• Zolpidem

• Zolmitriptan

Και οι κατηγορίες:

• Αντισπασµωδικά

• Βενζοδιαζεπίνες

• Τρικυκλικά
Αντικαταθλιπτικά
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pon, Minapon, Mosuolit, Multi-formil, Myxina, Neofid,
Niberan, Nimegel, Nimelid, Nimesul, Nimesulide/Che-
mica, Nimesulide/Novexal, Ristolzit, Ritamine, Rolaket,
Specilid, Tranzicalm, Ventor, Volonten
Oxaprozin: Duraprox, Nisaid, Trimelot
Parecoxib: Dynastat
Piroxicam: Bleduran, Feldene, Painrelipt, Pedifan, Pro-
ponol, Ruvamed, Zerospasm, Zitumex
Piroxicam Betadex: Brexin
Piroxicam Cinnamate: Sinartrol
Tenoxicam: Admiral, Algin-Vek, Artroxicam, Aspagin,
Hobaticam, Indobros, Istotosal, Neo-antiperstam, Neo-
endusix, Octiveran, Oxytel, Palitenox, Ponsolit, Porto-
nal, Soral, Tilcitin, Toscacalm, Voir
Tolfenamic acid: Clotam, Gantil, Migea

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΛΙΘΙΟ
Χρησιµοποιείται σαν µεταλλικό στοιχείο σε συµπλη-
ρώµατα διατροφής. Οι περισσότεροι NSAIDs ανα-

στέλλουν την έκκριση Li από το σώµα, µε αποτέλεσµα
να έχουµε υψηλότερα επίπεδα του µετάλλου στο
αίµα. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα περισσό-
τερες ανεπιθύµητες ενέργειες. Να αποφεύγεται η
συγχορήγηση.
ΣΙ∆ΗΡΟΣ
Οι NSAIDs µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµό, αιµορ-
ραγία του στοµάχου και απώλεια σιδήρου. Σε αυτή
την περίπτωση χρειάζεται αναπλήρωση σιδήρου.
ΧΑΛΚΟΣ
Συµπληρώµατα µε χαλκό ενδεχόµενα αυξάνουν τα
αντιφλεγµονώδη αποτελέσµατα των NSAIDs, ενώ µει-
ώνουν τα ελκωτικά φαινόµενα αυτών.
ΚΑΛΙΟ
Αυξάνουν τα επίπεδα Κ, ειδικά σε ηλικιωµένους. Σε
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συµβουλευτεί τον
γιατρό του.
ΒΟΤΑΝΑ
LICORICE (Glycyrriza glabra)
Τα φλαβονοειδή που περιέχει η γλυκύριζα βοηθούν
στο να αποφευχθεί ο ερεθισµός του στοµάχου.
Χρήση 350 mg µασώµενης γλυκύριζας µείωσε τα
επεισόδια αιµορραγίας εξαιτίας της Aspirin.
WHITE WILLOW (Salix alba - Φλοιός ιτιάς)
Περιέχει σαλικυλικό οξύ που δρα συνεργικά µε τους
NSAIDs και µπορεί έτσι να αυξήσει την πιθανότητα
ανεπιθύµητων ενεργειών.
ΤΡΟΦΗ
Να λαµβάνονται µε τροφή για τη µείωση των γα-
στρεντερικών διαταραχών.
ΑΛΚΟΟΛ
Να µην λαµβάνονται µε αλκοόλ γιατί αυξάνουν τον
κίνδυνο ατυχήµατος εξαιτίας ζάλης, υπνηλίας και θο-
λότητας όρασης. Αυξάνουν, επίσης, την πιθανότητα
αιµορραγίας.

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

71

ΩΦΕΛΕΙ

Σίδηρος

Χαλκός

Licorice

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ

Lithium

Νάτριο

White Willow (Salix alba, φλοιός ιτιάς)

ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

Κάλιο
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Methylprednisolone: Advantan, Fodier
Mometasone: Biolementa, Elocon, F-Din, Freunomet,
Logren, Makiren, Metason, Mofur, Manecort , Mome-
tasone/Target, Mometasone/Help, Movesan, Pharme-
cort, Yperod
Clobetasol: Butavate, Clarelux, Clobex, Rubocord
Clioquinol/Fluocinolone: Mycosynalar
Hydrocortisone/Fusidic Acid: Fusindac, Hydrofusin
Neomycin/Predmisolone: Dermol
Sodium Fusidate/Hydrocortisone: Fucidin-H
Neomycin/Dexamethasone: Antilerg-F, Saocin
Triamcinolone/Fusidic Acid: Kenacomb
Betamethasone/Fusidic Acid: Alpider, Betfu, Beta-
cort, Betafusin, Betasid, Bufecot, Fucicort, Fucicream,
Fusibet, Sensibio, Staficort
Betamethasone/Gentamycin: BV-17, Propiogenta
Betamethasone/Gentamysin
Sulfate: Celestodem/Garamycin
Beclomethasone/Salicylic Acid: Propiosalic
Mometasone/Salicylic Acid: Elosalic, Momesalic
ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Χρησιµοποιούνται στο δέρµα για να θε-
ραπεύσουν φλεγµονές, φαγούρα, τσιµπήµατα εν-

τόµων, αλλεργικές αντιδράσεις, εξανθήµατα, έκ-
ζεµα, ψωρίαση, φλεγµονές του αυτιού και του µα-
τιού, µολύνσεις του δέρµατος από βακτήρια.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΝΗ
Παιδιά µε αλωπεκία που πήραν 100 mg Zn και 20
mg βιοτίνης/ηµέρα, σε συνδυασµό τοπικά µε clobe-
tasol, έδειξαν βελτίωση.
ΒΟΤΑΝΑ
ALOE
Σε πειραµατόζωα η τοπική εφαρµογή αλόης µε το-
πικά κορτικοστεροειδή αύξησε την αντιφλεγµονώδη
δράση της ορµόνης.

∆ΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
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ΩΦΕΛΕΙ

Biotin

Licorice

Zinc

ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

Aloe
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Atracuriumbesilate: Tractium
Baclofen: Vioridon
Botulinum toxin type A: Botox, Vistabel
Botulinum toxin type B: Neurobloc
Cisatracurium: Cemet, Cisatracurium / Kabi,
Cisatracurium / Teva, Cisatral, Nimbex
Rocuronium bromide: Esmeron, Rocuronium
Thiocolchicoside: Haliver, Muscoril, Relief
Vecuronium: Alnorcon, Norcuron, Vecurol,
Vecuronium Bromide

ΕΝ∆ΕΙΞΗ: Γενική αναισθησία κατά τη διάρκεια
χειρουργικής επέµβασης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΤΕΧΙΝΗ
Μερικά γενικά αναισθητικά συχνά προκαλούν

ηπατικές βλάβες. Μία µελέτη σε πειραµατόζωα έδειξε
ότι η λήψη κατεχίνης (φλαβονοειδές) πριν από τη
χρήση αλοθάνης µείωσε την ηπατική βλάβη.
Χρειάζονται περισσότερες µελέτες για να επιβε-
βαιωθεί κάτι τέτοιο.
ΒΟΤΑΝΑ
GINGER (ZINGIBER OFFICINALE)
Τα γενικά αναισθητικά συχνά προκαλούν ναυτία. Σε
διπλή τυφλή µελέτη, παίρνοντας 1 gr Ginger 1 ώρα
πριν το χειρουργείο ήταν αποτελεσµατικό στη µείωση
της ναυτίας και της ζάλης.
Οι ασθενείς που λαµβάνουν Ginger θα πρέπει να το
δηλώσουν στον γιατρό τους πριν το χειρουργείο,
καθώς το βότανο µπορεί να επηρεάσει την πήξη του
αίµατος.
MILK THISTLE
Τα γενικά αναισθητικά µπορεί να προκαλέσουν
ηπατική βλάβη. Μία µελέτη σε πειραµατόζωα έδειξε
ότι λαµβάνοντας σιλυµπίνη, µία δραστική ουσία που
βρίσκεται στο Milk Thistle, πριν από τη λήψη
αλοθάνης, µείωσε το ποσοστό της ηπατικής βλάβης.
Λήψη 140 mg Silymarin τρεις φορές την ηµέρα, µία
εβδοµάδα πριν από την επέµβαση και τουλάχιστον
µία εβδοµάδα µετά την επέµβαση.

ΩΦΕΛΕΙ

Κατεχίνη

Ginger

Milk Thistle
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

129

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΠΗΣ
L-lysine

Lemon balm extract
(Melissa officinalis,
Μελισσόχορτο)

Lomatium root (Lomatium
dissectum)

Propolis

Vit C

Zinc

100 mg/3 φορές ηµερήσια ανάµεσα στα γεύµατα.
Για πρόληψη, 500 mg/2-3 φορές ηµερήσια µεταξύ
των γευµάτων. ∆ίνεται και σε οξείες φάσεις
και για τη µείωση της επαναµόλυνσης.

Βάλσαµο λεµονιού τοπικά σαν κρέµα/4 φορές ηµερήσια.

1 ml βάµµατος ή 500 mg/4 φορές ηµερήσια.
Έχει ανοσοενισχυτικές και αντι�κές ιδιότητες.

Βάµµα πρόπολης ή κρέµα/4 φορές ηµερήσια.

1.000 mg µαζί µε 500 mg βιοφλαβονοειδή/3 φορές ηµερήσια.
Αυξάνει το ανοσοποιητικό και µειώνει τη διάρκεια της λοίµω-
ξης.

30 mg/2 φορές ηµερήσια µαζί µε 3 mg Cu.
Μειώνει τη συχνότητα, την οξύτητα και τη διάρκεια του έρ-
πητα. Τοπική εφαρµογή κρέµας Zinc sulfate µειώνει την επα-
νεµφάνισή του.

Licorice root (Glycyrrhiza): Σε κρέµα είναι αποτελεσµατική στον έρπητα.

B-complex: 50 mg/2 φορές ηµερήσια για την πρόληψη του έρπητα.
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ΜΕΡΟΣ Β

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΣΟΣ PARKINSON
Co Q10

Vit C

Vit E

Green Formula

Λιπαρά οξέα

NADH (Nicotinamide
adeninedinucleotide)

NAC (N-Acetyl-Cysteine)

1.200 mg/ηµερήσια.
Χορηγείται στα πρώιµα στάδια της νόσου για
την ελάττωση της εξέλιξής της.

750 mg/4 φορές ηµερήσια.
Αντιοξειδωτικό που εµποδίζει τη δράση των ελεύθερων ριζών.

800 IU/4 φορές ηµερήσια.
Περιέχει τοκοφερόλες και τοκοτριενόλες, που η αντιοξειδωτική
τους δράση εµποδίζει τη δράση των ελεύθερων ριζών.

Spirulina ή Ghlorella λειτουργούν αποτοξινωτικά και αντιοξειδωτικά.

1 gr DHE/EPA/ηµερήσια (Flaxseed oil ή Evening primrose oil)

5 mg/2 φορές ηµερήσια.
Βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία και µειώνει τα συµπτώµατα της
νόσου Parkinson.

500 mg/3 φορές ηµερήσια.
Η NAC αυξάνει τα επίπεδα της γλουταθειόνης, ενός σηµαντικού αν-
τιοξειδωτικού.

Ginkgo Biloba: Αυξάνει την αιµατική ροή και έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Περιέχει 24% φλαβο-
νογλυκοσίδες. 60-80 mg/2 φορές ηµερήσια.

Green tea (Camellia sinensis): Έχει αντιοξειδωτικές και αποτοξινωτικές ουσίες. 2 φλιτζάνια τσαγιού
ηµερήσια ή 500-1.000 mg/ηµερήσια.
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� Theophylline
� Aminophylline
� Τρικυκλικά Αντικαταθλιπτικά
� Trimethoprim
� Valproic Acid

VITAMIN B12
� Αντιεπιληπτικά
� Aspirin
� AZT
� Cimetidine
� Clofibrate
� Colchicine
� Cycloserine
� Erythromycin
� Famotidine
� Fenofibrate
� Gabapentin
� Gentamycin
� Isoniazid
� Lansoprazole
� Metformin
� Methyldopa
� Neomycin
� Οξείδιο του Αζώτου
� Omeprazole
� Αντισυλληπτικά
� Phenobarbital
� Ranitidine
� Sulfamethoxazole
� Tetracycline
� Τρικικυκλικά Αντικαταθλιπτικά
� Trimethoprim
� Valproic Acid

VITAMIN C
� Ampicillin
� Carvidopa/Levodopa

� Χηµειοθεραπεία

� � Cisplatin
� Clozapine

� � Cyclophosphamide
� Dapsone

� Doxetaxel
� Doxorubicin

� Ephedrine

� Pseudoephedrine

� Epinephrine
� Fenofibrate

� Fluorouracil
� Indomethacin

� Isosorbide Moninatrate

� Methotrexate
� Minocycline
� Nitroglycerine

� Αντισυλληπτικά

� Κορτικοστεροειδή από του στόµατος

� Paclitaxel

� Perphenazine
� Tacrine
� Tetracycline

� Thioridazine

��Warfarin

VITAMIN D

� Allopurinol
� Αντιεπιληπτικά
� Χολικά Άλατα
� Cimetidine
� Colestipol

� Estradiol

�� Οιστρογόνα
� Flurbiprofen
� Gabapentin
� Heparin
� Hydrochloroxuine
� Indapamide
� Isoniazid

� Medroxyprogesterone
� Neomycin
� Κορτικοστεροειδή από του στόµατος
� Orlistat
� Phenobarbital
� Sodium Fluoride

� ∆ιουρητικά
� Valproic Acid

� Verapamil

� Warfarin

VITAMIN E
� Amiodarone
� Aspirin

� AZT
� Χολικά Άλατα
� Χηµειοθεραπεία
� Cisplatin
� Colestipol
� Cyclophosphamide
� Cyclosporine
� Dapsone
� Docetaxel
� Fenofibrate
� Fluorouracil
� Gemfibrozil

� Glyburide
� Griseofulvin
� Haloperidol
� Insulin
� Isoniazid

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ
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ΙΩΣΕΙΣ
Φύλλα Ελιάς (Viridian)
ARA-Larix/Olive Leaf (Nature's Plus)
B-Γλυκάνη/Vit C, D/Zn (Beta Glucan Viridian)
Echinacea (Purpurea, Angustifolia) (Health Aid,
Power Health, Superfoods, Solgar)
Echinacea/Ester-C/Sambucus (Lanes)
Echinacea/Vit C (Health Aid, Lanes, Κορρές)
Multivitamins/Trace Efements/Echinacea (Vitafix Im-
munity Intermed)
Phosphatidyl Choline (Nature's Plus, Physiologics,
Solgar)
Uncaria Tomentosa (Cat's Claw) (Nature's Plus, Now
Foods, Solgar)
Vit C/Echinacea (Health Aid)
Vit C/Ginseng (Lanes)
Echiguard (Power Health)
Zinc/Vit C/Propolis (Zincovit-C Health Aid)
Oliviotic (Power Health)
Olivaxin (ABC-Kinitron)

ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Arnica (Atrogel A. Vogel, Power Health, Inoplus,
Apivita)
Bromelain (Lamberts, Nature's Plus, Solgar, Super-
foods, Viridian)
Harpagophytum Procumbens (A. Vogel, Now Foods,
Solgar)
L-Methionine (Lamberts, Nature's Plus, Now Foods,
Solgar)

ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ
Echinacea (Angustifolia) liquid (A. Vogel, Health Aid)

ΚΑΝΤΙΤΙΑΣΗ
Βερβερίδα/Γκρέιπφρουτ/Λεβάντα/Θυµάρι/∆ενδρολίβ
ανο/Ρίγανη (Phytothel Metapharm)
Acidophillus (Health Aid, Nature's Plus)
Acidophillus Extra 10 (Lamberts)
Acidophillus/Safflower Oil/Aminoacids (Candida
Forte Nature's Plus)
Biotin (Health Aid, Lamberts, Physiologics, Solgar,
Superfoods)
Candida (Candida Clear Now Foods)
Caprilyc Acid (Now Foods, Solgar)
Cranberry/Probiotics (Health Aid, A. Vogel, Quest)
Probiotics (Health Aid, Nature's Plus, Med Melon,
Now Foods, Viridian, Quest, Solgar, Intermed, Power
Health, Biogaia, Frezyderm, Unipharma, Terranova,
Metapharm, Medichrom)
Tabebuia Heptaphylla (Pau d'arco Solgar)
Tabebula Impetiginosa (Pau d'arco Nature's Plus,
Now Foods)

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
Acerola (Arkopharma)
Acerola Cherry/Vit C (Superfoods)
Calcium/Vit D3 (Lanes, Power Health, Solgar, Cal-
ciofix Intermed)
Ester C (Physiologics, Solgar, Health Aid, Lamberts,
Power Health)
Ester C/Echinacea/Sambucus (Lanes)
Green Tea (Health Aid, Lamberts, Nature's Plus, Now
Foods, Nutralead, Solgar, Superfoods)

Magnesium/Vit B6 (Lanes, Quest, Solgar)
Parsley/Mint/Chlorophyll (Interfresh Health Aid)
Thiamine (Lamberts, Superfoods)
Vit C (A. Vogel, Health Aid, Lamberts, Lanes, Na-
ture's Plus, Power Health, Solgar, Superfoods, Life
Extension, Metapharm, Vitorgan, Now Foods, Terra-
nova, Nature's Bounty, Natura Doctor)
Vit C/Bioflavonoids (Health Aid, Lanes, Nature's Plus,
Quest, Medichrom)

ΚΑΡ∆ΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ
Μονακολίνη Κ
/Gugulsterone/Πολυκοναζόλες/Ειλυµαρίνη (zetaco-
lest - PLA)
Βιολογικό Κόκκινο Τριφύλλι (Viridian)
Σκόρδο (Arkopharma)
Συνένζυµο Q10 (Arkopharma)
Φύλλα Ελιάς (Viridian)
Χυµός Ροδιού (Melagrana Spechiassol)
Ωµέγα 3 (Arkopharma)
Acai Berry (Solgar, Superfoods, Now Foods)
Aesculus Hippocastanum (Aesculaforce A. Vogel)
Alaskan Salmon Oil (Wild Alaskan Full Spectrum Sol-
gar)
Alpha-Omega 3, 6, 9 (Metapharm)
A-Linolenic Acid/Linolenic Acid/Oleic Acid (Herbal
Omega Superfoods)
A-Lipoic Acid (Health Aid, Lamberts, Now Foods,
Physiologics, Solgar, Viridian)
Antioxidant Free Radical Modulators (Solgar)
Artichoke (Health Aid, Nature's Plus, Power Health,
Solgar)
Artichoke/Redrice Yeast/Oatbran/Gugulipid (Colesto-
forte Cholesterol Balance Health Aid)
Astaxanthin (Solgar)
Astragalus (Health Aid, Nature's Plus, Now Foods,
Solgar, A. Vogel)
Bilberry (Health Aid, Nature's Plus, Physiologics)
Bilberry/Anthocyanines (Μύρτιλο) (Superfoods)
Bio-Omega 3 (Viridian)
Biotin/Vit C, E, B1, B2, B6, B12/B-Carotene/L-Argi-
nine, L-Carnitine, L-Lysine, L-
Proline/Acerola/Q10/Ginkgo
Biloba/Ινοσιτόλη/OPC/Παντοθενικό
Οξύ/Νιασίνη/Folic Acid/K, Mg, Ca (D-Ortal
Metapharm)
Black Garlic (Superfoods)
Blood pressure (Now Foods)
Calcium (Health Aid, Nature's Plus, Solgar, Viridian,
Power Health, Superfoods, Quest)
Calcium Citrate/Vit D3 (Physiologics, Solgar)
Calcium/Magnesium (Cal-Mag Nature's Plus, Solgar)
Calcium/Magnesium/Vit D3 (Nature Aid, Power
Health, Quest)
Calcium/Magnesium/Zinc (Cal-Mag+D Now Foods,
Zimacal Health Aid, Cal-Mag-Zinc Nature's Plus, Sol-
gar)
Calcium/Vit D/Magnesium (Physiologics)
Capsicum Annuum (Cayenne Solgar)
Cassis/Vitis Vinifera/Bilberery (Angio Naturactive)
Cherry Concentrate (Lamberts)
Chia Seed Oil (AM Health)
Cholesterol (Cholesterol Support Now Foods)
Chromium Picolinate (Health Aid, Physiologics, Sol-
gar, Superfoods)
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Omega 3 (Nature's Plus, Nature Aid, Maxepa Forte
Cana, Now Foods, Quest, Solgar, Now Foods, Life-
Choice Ω3, Mollers, Metapharm)
Omega 3/Antioxidants/Garlic Oil/Lecithin/Aminoacids
(Heart Max Health Aid)
Omega 3/Ethyl Esters 90 (Lipemia Forte-Verisfield)
Omega 3/6 (Quest)
Omega 3, 6, 9 (Nature's Bounty)
Omega 3, 6, 7, 9 (Terranova, Omega Pharm
Medichrom)
Organic Scandinavian Rainbow Trout Oil (Viridian)
Phytosterol Complex (Solgar)
Phytosterol Complex/B-Sitosterol (Physiologics)
Phytosterols/Αγκινάρα/Πολυφαινόλες
Ελαιολάδου/Νιασίνη/Co-Q10/Monacolin K (Κόκκινο
Ριζάλευρο)/Policosanol (Εκχύλισµα
Ζαχαροκάλαµου) (Hemalchol Metapharm)
Phytosterol/Polycosanol (Bakol Fort Arkopharma)
Plant Steroles (Lamberts)
Policonasol (Superfoods)
Pomegranate Seed Oil (Ρόδι) (Superfoods)
Psyllium Husk (Health Aid, Now Foods, Solgar)
Red Yeast Rice (Nature's Plus, Physiologics, Solgar)
Red Yeast Rice/Gugulipid (Nature's Plus)
Soy Isoflavone Complex (Health Aid)
Spirulina (Health Aid, Nature's Plus, Now Foods, Sol-
gar, Super Foods, Ελληνική Νιγρίτας, Mark Rοrher,
Nature's Bounty)
Tocotrienol/Borage Oil/Green Tea/Vit E (Tocotrienol
Rx-Cholesterol Nature's Plus)
Trigonella Foenum-Graecum (Solgar)
Turmeric (Lamberts, Nature's Plus, Power Health,
Solgar)
Udo's 3-6-9 Blend (Med Melon)
Vit B3 (Health Aid)

ΧΟΝ∆ΡΟΙ - ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
Cartilage Companion (Physiologics)
Chondroitin Sulphate (Ultra Chondroitin Nature's
Plus)
Collagen Peptan/Vit C/Copper (Power Health)
Glucosamin/Sodium Sulfate (Glucosamil-Verisfield)
Glucosamine (A. Vogel, Power Health, Superfoods)
Glucosamine Sulfate/Chondroitin Sulfate (Joint For-
mula Superfoods, Physiologics)
Glucosamine Sulfate (Health Aid, Lamberts, Nature's
Plus, Physiologics, Solgar)
Glucosamine/Chondroitin/Calcium/Vit C (Glucoflex
Power Health)
Glucosamine/Chondroitin/Collagen (Arthrosis Power
Health)
Glucosamine/Chondroitin/MSM (Nature's Plus, Now
Foods, Solgar)
Glucosamine/Chondroitin/Hyaluronic Acid (Physio-
logics, Solgar)
Glucosamine/MSM (Now Foods, Solgar)
Yaluronic Acid/Vit C/Chondroitin/Glucosamine/MSM
(Nutralead)
Collagen/Boswellia Serrata/Vit C (Fastum Artico-
lazion Menarini)

ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΙ
A to Z (Health Aid)
Atoz/Lutein (Πολυβιταµίνες Lanes)
Multivits

Amino Acids (Health Sign, Quest, Solgar)
B12 (Now Foods)
Calcium/Vit D3 (Intermed, Lanes, Power Health, Sol-
gar)
Chlorela (Health Aid, Now Foods, Solgar)
Ester C (Physiologics, Solgar, Lamberts, Power
Health)
Glucosamin/Sodium Sulfate (Glucosamil-Verisfield)
Glucosamine HCL (Solgar)
Glucosamine Vegetarian (Lamberts)
Glucosamine/MSM (Now Foods, Solgar)
Healthy Mega (Health Aid)
Iron (Terranova)
Iron/Vit B12/Vit B6/Folic Acid (Haemovit Health Aid)
Iron/Vit C (Lanes, Power Health)
Iron/Vit C/Vit B1/Vit B12 (Floradix Power Health)
L-Lysine (Lamberts, Nature's Plus, Physiologics,
Quest, Solgar, Superfoods)
Spirulina (Health Aid, Nature's Plus, Now Foods, Sol-
gar, Superfoods, Ελληνική Νιγρίτας)
Vit B Complex (Health Aid, Lanes, Physiologics, Ter-
ranova)
Zinc Diglyc (Terranova)
Zinc Picolinate (Now Foods, Solgar, Life Extension,
Metapharm)

ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ Α∆ΥΝΑΜΙΑ
Astragalus (Health Aid, Nature's Plus, Now Foods,
Solgar)

ΧΡΟΝΙΟΙ ΠΟΝΟΙ
L-Phenylanine (Lamberts, Solgar)
L-Phenylaline/D-Phenylanine (Solgar)

ΨΩΡΙΑΣΗ
Liver Ade (Lanes)
Milk Thistle (A. Vogel, Health Aid, Lamberts, Nature's
Plus, Nature Aid, Now Foods, Quest, Solgar, Super-
foods, Viridian, AM Health)

ΩΧΡΑ ΚΗΛΙ∆Α
Alpha Carotene/Beta Carotene/Lutein/Lycopene
(Octa-Carotene Nature's Plus)
Bilberry/Kale/Acai Berry/Watercress/Rice Bran/Vit C,
E, A/Taurine/NAC/Lutein/Grape Seed/B-Carotene/A-
Lipoic Acid/Zn, Mn, Cu, Se/Astaxanthin (Bilberry-
Lutein-Astaxanthin Complex Terranova)
Eyewise (Lamberts)
Lutein/Zeaxanthin (Nature's Plus, Physiologics)
Vit B1, B2, B6, B12, C, A, D, E/Pantothenic Acid/Folic
Acid/Βιοτίνη/B-
Carotene/Gingko/Quercetin/Κουκούτσι Σταφυλιών
OPC/Omega 3/A-Liponsaure/L-
Methionine/Lutein/Ταυρίνη/L-Cysteine/Niacin/Zeax-
anthin/Γύρη/Cr, Cu, Mn, Se, Zn (Madiavit
Metapharm)
Vits/Lutein/Bilberry/Antioxidants (Eyevit Health Aid)
Vits/Trace Elements/Lutein/Zeaxanthin (Optofresh In-
termed)
Zinc Picolinate (Now Foods, Solgar, Life Extension)
Zinc Diglyc (Terranova)
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

251

Βιταµίνη Β5

ΗΒιταµίνη B5 βιοσυντίθεται στο έντερο του αν-
θρώπου. Συναντάται σε διάφορα όργανα στο
σώµα: το ήπαρ, τα επινεφρίδια, τους νεφρούς,

την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα γεννητικά όργανα.
Το παντοθενικό οξύ, µε τη µορφή του συνένζυµου Α,
υποστηρίζει τους επινεφρίδιους αδένες. Κατά συνέ-
πεια, είναι επίσης γνωστό ως αντιαγχωτική βιταµίνη.
Εξασφαλίζει ότι κάθε κύτταρο στο σώµα µας έχει ένα
σταθερό ανεφοδιασµό µε ενέργεια βοηθώντας να µε-
τατραπούν οι υδατάνθρακες και το λίπος στα τρόφιµα
σε γλυκόζη που το σώµα µπορεί να χρησιµοποιήσει.
Το παντοθενικό οξύ είναι επίσης σηµαντικό για την
ακετυλοχολίνη, τη χοληστερόλη και τη σύνθεση φω-
σφολιπιδίων. Βοηθά, επίσης, στην ανάπτυξη του σώ-
µατος και βοηθά το σώµα να παλέψει τις µολύνσεις
µε την παραγωγή των αντισωµάτων. Πιστεύεται ότι
αποτρέπει τη γήρανση του δέρµατος.
Σπόροι σουσαµιού, φιστίκια, καρύδια, αχλάδια, αβο-
κάντο, αποξηραµένα φρούτα, όπως τα βερίκοκα και
τα σύκα, καθώς επίσης και το συκώτι του µόσχου.
Η απορρόφηση του παντοθενικού οξέος γίνεται στο
λεπτό έντερο και µπορεί να ελαττωθεί από ορισµένα
φάρµακα, όπως και από την υψηλή πρόσληψη λίπους.
Αντίθετα, µπορεί να αυξηθεί από δίαιτα πλούσια σε
πρωτεXνες.
Το παντοθενικό οξύ βρίσκεται σε όλους τους ιστούς
µε τη µορφή του συνένζυµου Α, αλλά σε µεγαλύτερα
ποσοστά στο ήπαρ, τα επινεφρίδια, την καρδιά και τα
νεφρά.

Απέκκριση
Περίπου το 70% αποβάλλεται από τα ούρα και το 30%
από τα κόπρανα.

Έλλειψη
Πονοκέφαλοι, απώλεια όρεξης, ανησυχία, αδυναµία,
κούραση, µυ�κές κράµπες, κατάθλιψη.

∆οσολογία
Το RDA (Συνιστώµενη Ηµερήσια ∆όση) είναι 10 mg
για τους ενηλίκες και 5 mg για τα παιδιά.

Ενδείξεις

Άγχος
Λόγω του γνωστού ρόλου του στην υγεία των επινε-
φριδίων και στην παραγωγή των κορτικοστεροειδών
ορµονών, το παντοθενικό οξύ συχνά συνίσταται ως
συµπλήρωµα διατροφής για να βοηθήσει το σώµα να
ανταπεξέλθει στο άγχος.

Αλλεργίες
Το παντοθενικό οξύ µπορεί να συµβάλλει στη µείωση
των αλλεργικών αντιδράσεων στο αναπνευστικό και
το πεπτικό σύστηµα.

Αρθρίτιδες
Το παντοθενικό οξύ συχνά λαµβάνεται από άτοµα που
υποφέρουν από ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Έχει απο-
δειχθεί ότι αυτά τα άτοµα είναι πολύ πιο πιθανό να
έχουν χαµηλά επίπεδα παντοθενικού οξέος στο αίµα
τους. Επιπλέον, µελέτες που διερευνούν την επί-
δραση συµπληρώµατος παντοθενικού οξέος σε
άτοµα µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα έχουν ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα.

Ακµή
Η έλλειψη παντοθενικού οξέος συνδέεται µε την
ακµή. Σύµφωνα µε µία µελέτη, η λήψη συµπληρώµα-
τος µε παντοθενικό οξύ µπορεί να ωφελήσει στην πε-
ρίπτωση αυτή.

Ειδικές προφυλάξεις
Το αλκοόλ, η υψηλή πίεση ή η ανάρρωση από µία χει-
ρουργική επέµβαση µπορεί να µειώσει το παντοθε-
νικό οξύ στον οργανισµό. Σε αυτή την περίπτωση,
25-50 mg ηµερησίως µπορούν να ληφθούν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ

∆ΟΞΥΚΥΚΛΙΝΗ
ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ

Η Β5 αλληλεπιδρά µε τις τετρακυκλίνες εµποδί-
ζοντας την απορρόφησή τους. Για τον λόγο αυτό
πρέπει να λαµβάνονται σε διαφορετικές ώρες
της ηµέρας

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΚΕΤΥΛΟ-
ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
(ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER)

ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ
∆ΟΝΕΠΕΖΙΛΗ
ΤΑΚΡΙΝΗ

Η Β5 αλληλεπιδρά µε τους αναστολείς της ακε-
τυλοχολινεστεράσης, µε αποτέλεσµα να αυξά-
νονται οι ανεπιθύµητες ενέργειές τους. ∆εν
συνιστάται η ταυτόχρονη χορήγηση

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ Μπορεί να αυξηθούν οι απαιτήσεις σε Vit B5

ΑΛΚΟΟΛ Μπορεί να αυξηθούν οι απαιτήσεις σε αλκοόλ

Αλληλεπιδράσεις (Ref. University of Maryland – Medical Center)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΟΡΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η χορήγηση οιστρογόνων έχει ως αποτέλεσµα την
αύξηση των επιπέδων της Vit D3 στον οργανισµό και
τη µείωση της πιθανότητας εµφάνισης οστεοπόρω-
σης. Η συγχορήγηση Vit D3 και οιστρογόνων έχει ως
αποτέλεσµα την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη της
οστικής πυκνότητας

ΙΣΟΝΙΑΖΙ∆Η Η ισονιαζίδη αυξάνει τα επίπεδα της Vit D3

ΘΕΙΑΖΙ∆ΙΚΑ
∆ΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ∆Η
Οι θειαζίδες αυξάνουν τη δράση της Vit D3 και µπο-
ρεί να προκαλέσουν υπερασβεστιαιµία

ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ
Τα αντιόξινα, όταν λαµβάνονται για µεγάλες περιό-
δους, µπορεί να προκαλέσουν διαταραχή του µετα-
βολισµού της Vit D3

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

• ΑΜΛΟ∆ΙΠΙΝΗ • ∆ΙΛΤΙΑ-
ΖΕΜΗ • ΙΣΡΑ∆ΙΠΙΝΗ • ΛΑ-
ΣΙ∆ΙΠΙΝΗ • ΝΙΣΟΛ∆ΙΠΙΝΗ
• ΝΙΜΟ∆ΙΠΙΝΗ • ΝΙΦΕ∆Ι-
ΠΙΝΗ

Οι αναστολείς της αντλίας ασβεστίου προκαλούν µεί-
ωση της ικανότητας του δέρµατος να συνθέτει Vit D3

ΥΠΟ-ΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΚΑ

ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΟΝΤΩΝ • ΧΟΛΕΣΤΥΡΑ-
ΜΙΝΗ ΦΙΒΡΑΤΕΣ
• ΓΕΜΦΙΜΠΡΟΖΙΛΗ
• ΒΕΖΑΦΙΜΠΡΑΤΗ

Οι ρητίνες ανταλλαγής ιόντων και οι φιβράτες εµπο-
δίζουν την απορρόφηση της Vit D3

ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
ΦΑΙΝΥΤΟoΝΗ
ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ

Τα αντιεπιληπτικά επιταχύνουν τον καταβολισµό της
Vit D3

∆ΙΓΟΞΙΝΗ

Ασθενείς που λαµβάνουν διγοξίνη και Vit D3 πρέπει
να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο του ασβεστίου
του αίµατος, καθώς η ενδεχόµενη αύξησή του µπο-
ρεί να προκαλέσει τοξική αλληλεπίδραση µε το φάρ-
µακο

ΟΡΛΙΣΤΑΤΗ

Η ορλιστάτη που χρησιµοποιείται για την αντιµετώ-
πιση της παχυσαρκίας, µειώνει την απορρόφηση των
λιποδιαλυτών βιταµινών. Οι ασθενείς που λαµβάνουν
αγωγή µε ορλιστάτη συνιστάται να λαµβάνουν συµ-
πληρωµατικά Vit D3 (400 IU ηµερησίως)

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ
Οι γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά µπορεί να
έχουν αυξηµένα επίπεδα βιταµίνης D

MINERAL OIL Εµποδίζουν την απορρόφηση της βιταµίνης D

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η
Επηρεάζουν την απορρόφηση Ca και πιθανώς τον
µεταβολισµό της βιταµίνης D

Αλληλεπιδράσεις (Ref. University of Maryland – Medical Center)

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
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συνταγογράφηση ενέσεων χαλκού.
Ο χαλκός µπορεί να φανεί χρήσιµος στην αντιµετώ-
πιση φλεγµονωδών παθήσεων, όπως η ρευµατοειδής
αρθρίτιδα και η οστεοαρθρίτιδα.

Ειδικές Προφυλάξεις
Σε υπερβολικές δόσεις µπορεί να παρατηρηθεί επι-
γαστραλγία, ανορεξία, ναυτία, εµετός και διάρροια,
ηπατική τοξικότητα και ίκτερος, υπόταση, αιµατουρία
(αίµα στα ούρα, πόνος κατά την ούρηση), µεταλλική
γεύση, σπασµοί και κώµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

290

ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ποσότητα Χαλκού (mg)

Όστρακα, µαγειρεµένα (100 gr) 7,6

Κάσιους ξηρά καβουρδισµένα (100 gr) 2,2

Ελιές (100 gr) 1,6

Καρύδια, χωρίς κέλυφος (100 gr) 1,3

Καρύδια Βραζιλίας (70 gr) 1,1

Σιτάρι ολικής άλεσης (57 gr) 0,9

Αµύγδαλα, χωρίς κέλυφος (100 gr) 0,9

Ενδόσπερµα σιταριού, φρυγανισµένο (113 gr) 0,7

Μαύρη σοκολάτα (100 gr) 0,7

Φασόλια Kidney, µαγειρεµένα (185 gr) 0,7

Τόνος, σε κονσέρβα (100 gr) 0,6

10 Σύκα, αποξηραµένα 0,6

1 αβοκάντο 0,5

Καστανό ρύζι, βρασµένο (165 gr) 0,5

Καρύδα, ωµή, θρυµµατισµένη (100 gr) 0,4

∆αµάσκηνα, αποξηραµένα (100 gr) 0,4

Μανιτάρια, µαγειρεµένα (100 gr) 0,4

30 Φουντούκια 0,4

10 καρύδια Βραζιλίας 0,4

Μούσλι (95 gr) 0,3

Μαύρα ζυµαρικά, βρασµένα (150 gr) 0,3

1 αυγό 0,1

ΧΑΛΚΟΣ - ∆ιατροφικές πηγές
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L-Φαινυλαλανίνη και
D-Φαινυλαλανίνη

ΗL-φαινυλαλανίνη είναι ένα απαραίτητο αµινοξύ,
πράγµα που σηµαίνει ότι το αµινοξύ αυτό πρέ-
πει να λαµβάνεται µε τη διατροφή σε τακτά

χρονικά διαστήµατα γιατί δεν µπορεί να συντεθεί από
τον ανθρώπινο οργανισµό. Η DL-φαινυλαλανίνη
(DLΡΑ) είναι ένα µείγµα της L-µορφής (µορφή που
απαντάται φυσιολογικά στο σώµα) και της D-µορφής
(οπτικός αντίποδας της L-µορφής) της φαινυλαλανί-
νης. Παρόλο που η D-µορφή των αµινοξέων δεν µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί φυσιολογικά από το ανθρώπινο
σώµα, η D-φαινυλαλανίνη αποτελεί εξαίρεση στον κα-
νόνα.
Η L-φαινυλαλανίνη αποτελεί συστατικό των διατροφι-
κών πρωτε�νών και επίσης είναι πρόδροµος ουσία
πολλών µη απαραίτητων αµινοξέων του ανθρωπίνου
σώµατος. Ένας µεγάλος αριθµός νευροδιαβιβαστών
(χηµικές ουσίες του εγκεφάλου) προέρχεται από L-
φαινυλαλανίνη. Επίσης, αυτό το αµινοξύ διεγείρει την
απελευθέρωση µιας ορµόνης που ελέγχει την όρεξη.
Η D-φαινυλαλανίνη έχει κάποιες µοναδικές ιδιότητες,
η σηµαντικότερη εκ των οποίων είναι η µετρίαση του
πόνου. Θεωρείται ότι η D-φαινυλαλανίνη µπορεί να
µετριάσει τον πόνο επιβραδύνοντας τη διάσπαση των
ενδορφινών, οι οποίες είναι ουσίες που παράγονται
από το ανθρώπινο σώµα και δρουν ενάντια στον πόνο
µε τον ίδιο τρόπο που δρα η µορφίνη.
Οι ενδορφίνες προκαλούν µία ελαφριά αίσθηση ευ-
φορίας και πιστεύεται ότι παράγονται και µετά το φα-
γητό, εξηγώντας έτσι το γεγονός ότι σε αρκετά
καταθλιπτικά άτοµα βελτιώνεται η διάθεση µε το φα-
γητό.

Ενδείξεις
Κατάθλιψη
Ένα συµπλήρωµα L-φαινυλαλανίνης µπορεί να λη-
φθεί ως ένα ήπιο αντικαταθλιπτικό ή ακόµη ως ένα
συµπλήρωµα που βελτιώνει γενικά τη διάθεση και αυ-

ξάνει την πνευµατική εγρήγορση, διεγείροντας την
παραγωγή συγκεκριµένων διεγερτικών νευροδιαβι-
βαστών.
Έλεγχος της όρεξης
Η πρακτική εµπειρία αποδεικνύει ότι η L-φαινυλαλα-
νίνη µπορεί να καταστείλει την όρεξη σε άτοµα που
γενικά τρώνε περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται και
είναι παχύσαρκα.
Άλγος
Το συνδυαστικό συµπλήρωµα DLΡΑ µπορεί να µε-
τριάσει το χρόνιο παρατεταµένο πόνο, όπως, για πα-
ράδειγµα, τον πόνο λόγω αρθρίτιδας.
Έντονη επιθυµία για φαγητό
Όσον αφορά σε άτοµα µε έντονη επιθυµία για φα-
γητό, τα συµπληρώµατα DLPA µπορούν να φανούν
χρήσιµα, διότι οι ενδορφίνες που διεγείρονται από
την DLPA δηµιουργούν ένα αίσθηµα ικανοποίησης και
µειώνουν την επιθυµία βελτίωσης της διάθεσής τους
µε το φαγητό.
Οι χρήσεις της L-φαινυλαλανίνης και της DLPA προ-
φανώς αλληλλοεπικαλύπτονται σε µεγάλο βαθµό,
αλλά σε περίπτωση πόνου ή ακατάσχετης επιθυµίας
για φαγητό (σε αντίθεση µε την απλή υπερφαγία), συ-
νιστάται το συµπλήρωµα µε DLPA.

Ειδικές προφυλάξεις
Η λήψη µέχρι 6 gr L-φαινυλαλανίνης ή DLPA ηµερη-
σίως θεωρείται ασφαλής, αλλά συνιστάται η λήψη
µόνο 500-1.500 mg ηµερησίως χωρίς ιατρική παρα-
κολούθηση. Υψηλότερες δοσολογίες θα πρέπει να
λαµβάνονται µόνο κάτω από ιατρική παρακολούθηση.

Αλληλεπιδράσεις και αντενδείξεις
Αντικαταθλιπτικά φάρµακα µε αναστολείς της ΜΑΟ
Η L-φαινυλαλανίνη και η DLPA δεν θα πρέπει να λαµ-
βάνονται από άτοµα που βρίσκονται σε θεραπεία µε
αντικαταθλιπτικά φάρµακα µε αναστολείς της ΜΑΟ
(µονοαµινοξειδάση).
Οι έγκυες, οι σχιζοφρενείς και άτοµα µε υψηλή αρτη-
ριακή πίεση θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν τη
λήψη των δύο αυτών αµινοξέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΑΟ

PHENELZIN
ISOCARBOXAZID
SELEGILINE

Η συγχορήγηση µπορεί να προκαλέσει υπερτασική
κρίση

ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩ∆ΙΚΑ BACLOFEN
Να αποφεύγεται η λήψη µε τροφές υψηλές σε
πρωτεNνες και συµπληρώµατα διατροφής phenyla-
nine

ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ LEVODOPA Επηρεάζει την απορρόφηση της Levodopa

ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ
PHENYNTOIN
VALPROIC ACID
CARBAMAZEPINE

Αυξάνει τις ανεπιθύµητες ενέργειες αυτών των φαρµάκων

Αλληλεπιδράσεις µε φάρµακα (ref. University of Maryland)
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Λιπαρά οξέα

Τα Ωµέγα 3 λιπαρά οξέα ανήκουν στην κατηγο-
ρία των λιπαρών οξέων που δεν µπορεί να πα-
ράγει το σώµα µας, άρα πρέπει να τα

προσλαµβάνουµε από την καθηµερινή µας διατροφή.
Τα τρία είδη Ωµέγα 3 λιπαρών οξέων, που είναι γνω-
στά, είναι το άλφα λινολεxκό οξύ (ALA) το εικοσαπεν-
τανοxκό οξύ (ΕPA) και το δεκαεξανοxκό οξύ (DHA). Το
άλφα λινολεxκό οξύ βρίσκεται στον λιναρόσπορο
καθώς και στο φυτοπλαγκτόν και τα φύκη. Τα άλλα
δύο είδη λιπαρών οξέων (το εικοσαπεντανοxκό οξύ και
το δεκαεξανοxκό οξύ) είναι ιχθυέλαια και τα βρί-
σκουµε σε λιπαρά ψάρια, όπως το σκουµπρί, ο σολο-
µός, η ρέγκα, ο φρέσκος τόνος και οι σαρδέλες.
Όταν προσλαµβάνουµε άλφα λινολεxκό οξύ (ALA) από
τη διατροφή µας, αυτό µετατρέπεται σε εικοσαπεν-
τανοxκό οξύ (ΕPA) και δεκαεξανοxκό οξύ (DHA), τα
οποία είναι πιο εύκολα για χρήση από τον οργανισµό
µας.
Είναι απαραίτητο να τονίσουµε ότι αυτό που παίζει µε-
γάλο ρόλο είναι η σωστή αναλογία πρόσληψης των
Ωµέγα 3 λιπαρών οξέων σε σχέση µε τα Ωµέγα 6 λι-
παρά οξέα, µία άλλη απαραίτητη για τον οργανισµό
κατηγορία λιπαρών οξέων που την προσλαµβάνουµε
κυρίως από σπορέλαια, όπως το καλαµποκέλαιο, το
ηλιέλαιο και το φυστικέλαιο. Αξίζει να κάνουµε ιδιαί-
τερη µνεία σε ένα από τα Ωµέγα-6 λιπαρά οξέα, το
Γάµµα Λινολεxκό Οξύ, (GLA), που βρίσκεται κυρίως
στο λάδι οινοθήρα (Evening Primose Oil ή EPO) και
στο λάδι µπουράντζας (Borage Oil).
Πράγµατι, το GLA, έχει αντιφλεγµονώδεις, αντιαρ-
θριτικές, αντικαρκινικές και αντιδιαβητικές ιδιότητες,
ενώ είναι πολύ σηµαντικό για την υγεία και την ελα-

στικότητα του δέρµατος, καθώς και για την υγεία και
εµφάνιση των νυχιών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η µεσογειακή διατροφή που
ευνοεί την αυξηµένη πρόσληψη φυτικών ελαίων,
ξηρών καρπών και οσπρίων και τη µειωµένη πρόσ-
ληψη κόκκινου κρέατος, συνδέεται µε τη σωστή ανα-
λογία πρόσληψης Ωµέγα 3 λιπαρών οξέων σε σχέση
µε τα Ωµέγα 6 λιπαρά οξέα.
Η σωστή αναλογία πρόσληψης (που είναι 1-4 φορές
περισσότερα Ωµέγα 6 λιπαρά οξέα σε σχέση µε τα
Ωµέγα 3 λιπαρά οξέα) έχει καρδιοπροστατευτική και
αντιθροµβωτική δράση. Επιπροσθέτως, είναι πλέον
γεγονός ότι η αυξηµένη πρόσληψη Ωµέγα 3 λιπαρών
οξέων, είτε µέσω κατανάλωσης 3 µερίδων λιπαρών
ψαριών (σολοµός, σαρδέλες, ρέγκα ή φρέσκος
τόνος) εβδοµαδιαίως ή µε πρόσληψη κάποιου συµ-
πληρώµατος διατροφής πλούσιο σε Ωµέγα 3 λιπαρά
οξέα, οδηγεί µακροπρόθεσµα σε µείωση της κακής
(LDL) χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων.
Υπάρχουν ερευνητικές ενδείξεις ότι τα Ωµέγα 3 λι-
παρά οξέα έχουν αντιυπερτασική δράση και µπορούν
να οδηγήσουν σε µείωση του κινδύνου θανάτου από
εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 50% αν καταναλώνονται
σε ποσότητα 1.500 mg εβδοµαδιαίως.
Τα άτοµα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη µπο-
ρούν και αυτά να επωφεληθούν από τα Ωµέγα 3 λι-
παρά οξέα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η
κατανάλωσή τους συντελεί στην καλύτερη ρύθµιση
της γλυκόζης του αίµατος και την αύξηση των επιπέ-
δων της καλής (HDL) χοληστερίνης.
∆εν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε την ωφέλιµη
δράση των Ωµέγα 3 λιπαρών οξέων στους πόνους
που οφείλονται στην οστεοαρθρίτιδα, λόγω της συµ-
βολής τους στη µείωση της φλεγµονής στην περιοχή
της άρθρωσης.
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ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

• ΑΣΕΝΟΚΟΥΜΑΡΟΛΗ
• ΑΣΠΙΡΙΝΗ
• ΚΛΟΠΙ∆ΟΓΡΕΛΗ
• ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ

Το ΕΡΑ παρατείνει τον χρόνο πήξης, µε αποτέ-
λεσµα την ενίσχυση της δράσης των φαρµάκων
αυτών. Η συγχορήγηση µε ασπιρίνη συγκεκρι-
µένα, αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης αιµορ-
ραγίας

ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Το ΕΡΑ µειώνει την αρτηριακή πίεση, ενισχύον-
τας τη δράση των αντιυπερτασικών

ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΗΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Τα Ω-3 µειώνουν τη γλυκόζη του αίµατος ενισχύοντας τη δράση των αντι-
διαβητικών δισκίων

ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ
Τα Ω-3 µειώνουν τη συχνότητα της εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών από
τη χορήγηση της κυκλοσπορίνης

ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙ∆Η
ΕΤΡΕΤΙΝΑΤΗ

Η συγχορήγηση Ω-3, ειδικά ΕΡΑ, µπορεί να βελ-
τιώσει τα αποτελέσµατα της ψωρίασης

ΑΝΤΙΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΚΑ
Η χρήση Ω-3, και όχι Ω-6, αυξάνει την αποτελε-
σµατικότητα των στατινών

NSAIDs
ΤΜειώνει τον κίνδυνο έλκους µε τη χρήση των
NSAIDs

Αλληλεπιδράσεις µε φάρµακα (ref. University of Maryland)
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ACAI BERRIES
ALOE VERA
ΑΝΘΟΚΥΑΝΙ∆ΕΣ - ΦΛΑΒΟΝΟΕΙ∆Η
AGNUS CASTUS (ΛΥΓΑΡΙΑ)
ARTICHOKE (CYNARA SCOLYMUS, ΑΓΓΙΝΑΡΑ)
ASTRAGALUS
BILBERRY (VACCINIUM MYRTILLUS, ΜΥΡΤΙΛΛΟ)
BREWER’S YEAST (ΜΑΓΙΑ ΜΠΙΡΑΣ)
BORAGE
BUTCHER’S BROOM (ΡΟΥΣΚΟΣ)
CURCUBITA PEPO (ΣΠΟΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ)
DEVIL’S CLAW (HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS - ΑΡΠΑΓΟΦΥΤΟ)
ECHINACEA (ΕΧΙΝΑΚΕΙΑ)
FEVER FEW (ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ)
GINGER (ZINGIBER OFFICINALIS)
GINKGO BILOBA
GOLDENSEAL (HYDRASTIS CANADENSIS)
GREEN COFFEE (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ)
GREEN TEE (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑt)
HAWTHORN (ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ)
HORSE CHESTNUT (ΑΓΡΙΟΚΑΣΤΑΝΙΑ)
ΙΠΠΟΦΑΕΣ

CINNAMON (ΚΑΝΕΛΑ)
CURCUMA - TUMERIC (ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ)
ΚΡΑΝΜΠΕΡΡΥ
MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM - ΓΑt∆ΟΥΡΑΓΚΑΘΟ)
PANAX GINSENG - SIBERIAN GINSENG
PAU D’ ARCO (LAPACHOL - ΛΑΠΑΤΣΟ)
PHYTOSTEROL (ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΕΣ)
PYCNOGENOL
RED CLOVER (ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ)
REISHI
RHODIOLA ROSEA
ROSE HIP (ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ)
SAW PALMETTO (SERENOA SERRULATA)
SENNA
SHIITAKE
ΣΟΓΙΑ ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΟΕΙ∆Η
ST. JOHN’S WORT
VALERIANA OFFICINALIS
UVA URSI (ARCTOSTAPHYLOS)
URTICA DIOICA - STINGING NETTLE - ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α

BOTANA
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