Suplementy diety, czy to bezpieczne ?

Dr n. farm. Radosław Balwierz

Definicja

Suplement
diety

• jest środkiem spożywczym, którego celem jest
uzupełnienie normalnej diety, będący
skoncentrowanym źródłem witamin lub składników
mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt
odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub
złożonych, wprowadzany do obrotu w formie
umożliwiającej dawkowanie, w postaci kapsułek,
tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach,
saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z
kroplomierzem i innych podobnych postaci, z
wyłączeniem produktów posiadających właściwości
produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa
farmaceutycznego.
• (Dz. U. 2010. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Definicja

Produkt
leczniczy

• substancja lub mieszanina substancji, której
przypisuje się właściwości zapobiegania lub
leczenia chorób występujących u ludzi lub
zwierząt, lub podawana człowiekowi lub
zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub
w celu przywrócenia, poprawienia czy
modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu
ludzkiego lub zwierzęcego; pojęcie produktu
leczniczego nie obejmuje dodatków
paszowych uregulowanych w odrębnych
przepisach. (Ustawa Prawo Farmaceutyczne)

Prawo rozróżnia leki od suplementów diety
• Leki są zdefiniowane w ustawie Prawo farmaceutyczne i z tej
definicji wynika m.in., że mają właściwości zapobiegania lub
leczenia chorób. Jest też w niej mowa o możliwości poprawienia
czy modyfikacji funkcji fizjologicznych.
• Z kolei definicja suplementów diety została sformułowana
w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej
prawem żywnościowym. Według niej suplementy diety to jedna
z grup żywności – produkty, które zawierają skoncentrowane
ilości witamin lub składników mineralnych lub innych
substancji, które wykazują efekt odżywczy lub inny
fizjologiczny.

Prawo rozróżnia leki od suplementów diety

• Nad lekami czuwa Inspektor Farmaceutyczny, nad
suplementami Główny Inspektor Sanitarny. Inne więc prawa
i obowiązki dotyczą producenta leków, a zupełnie inne
producenta suplementów.

Składnikami suplementów diety są:

→ witaminy (A, C, D, E, K, B6, B12,
tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas
pantotenowy, kwas foliowy, biotyna),
→ składniki mineralne (wapń,
magnez, żelazo, miedź, jod, cynk,
mangan, sód, potas, selen, chrom,
molibden, fluorki, chlorki, fosfor, bor,
krzem),

→ inne substancje, jak
np. aminokwasy, kwasy tłuszczowe,
błonnik pokarmowy,
→ luteina, probiotyki i prebiotyki,
produkty pochodzenia roślinnego.

Z przepisów rozporządzenia wynika m.in., że
suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje się
umieszczając na opakowaniu następujące informacje:
• określenie „suplement diety”,
• nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji
charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych
substancji,
• porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia,
• ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia,
• stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety,
• stwierdzenie, że suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Wykaz SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, których zawartość można
podawać w informacji dotyczącej wartości odżywczej środka
spożywczego, oraz ich zalecane dzienne spożycie ustalone do
celów znakowania żywności (wartości odniesienia dla
suplementów diety):

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wapń
magnez
żelazo
miedź
jod
cynk
mangan

(1500mg)
(400mg)
(20mg)
(2µg)
(200µg)
(15mg)
(1,8mg)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

potas
selen
chrom
molibden
fluorek
chlorek
fosfor

(1500mg)
(200µg)
(200µg)
(350µg)
(3,5mg)
(800mg)
(450mg)

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

Dużo się zmieniło po 2017 roku
• Ale to wciąż za mało…

Lp. Składnik

Maksymalne poziomy w suplementach diety

Rekomendowane oznakowanie, w tym ostrzeżenia

Nr uchwały

3. Witamina E

- 800 µg równoważnika retinolu (retinol i estry retinylu);
6/2019
- 7 mg β-karotenu.
- 2 000 IU (50 µg) dla suplementów diety
przeznaczonych dla zdrowej populacji osób dorosłych
do 75 roku życia;
W oznakowaniu suplementów diety musi być umieszczone
1/2021
- 4000 IU (100 µg) dla suplementów diety
przeznaczenie z jednoznacznym uwzględnieniem grupy odbiorców
przeznaczonych wyłącznie dla osób zdrowych powyżej
75 roku życia.
250 mg
1/2020

4. Witamina K

200 µg

Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące
środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K
(np. warfaryna i acenokumarol)

2/2020

5. Witamina C

1000 mg

Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia
kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową

5/2019

6. Tiamina
7. Ryboflawina

100 mg
40 mg
830 mg w formie amidu kwasu nikotynowego
16 mg w formie kwasu nikotynowego
18 mg

-

12/2019
13/2019

-

8/2019

-

18/2019

- 600 µg
- 800 µg w suplementach oznaczonych jako
dedykowane dla kobiet w ciąży

W oznakowaniu suplementów diety zawierających kwas foliowy w
ilości 800 µg rekomenduje się umieścić ostrzeżenie: u kobiet w
7/2019
ciąży stosować po konsultacji z lekarzem

100 µg
- 10 mg pantetyny,
- 200 mg w pozostałych formach chemicznych w
przeliczeniu na kwas pantotenowy

-

14/2019

-

11/201

1. Witamina A

2. Witamina D

8. Niacyna
9. Witamina B6

10. Kwas foliowy

11. Witamina B12
12.

Kwas
pantotenowy

Lp.

Składnik

Maksymalne poziomy w suplementach diety

Rekomendowane oznakowanie, w tym
ostrzeżenia

Nr uchwały

1.

Bor

3 mg

-

3/2020

2.

Chrom

200 µg

-

4/2020

3.

Cynk

15 mg

-

10/2019

4.

Fluor

3,5 mg

-

5/2020

5.

Fosfor

450 mg

-

6/2020

6.

Jod

- 150 µg
- 200 µg w suplementach diety oznaczonych jako dedykowane dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji

15/2019

7.

Magnez

400 mg

-

19/2019

8.

Mangan

1,8 mg

-

9/2019

9.

Miedź

2 mg

-

21/2019

10.

Żelazo

- 20 mg
- 30 mg w suplementach oznaczonych jako
dedykowane dla kobiet w ciąży.

W oznakowaniu suplementów diety
zawierających żelazo dedykowanych dla
kobiet w ciąży rekomenduje się umieścić 20/2019
ostrzeżenie: produkt dla kobiet w ciąży,
stosować po konsultacji z lekarzem

11.

Wapń

1500 mg

-

4/2021

5/2021

12.

Potas

1500 mg

Produkt nie jest przeznaczony dla osób
starszych, osób z chorobami nerek, z
cukrzycą insulinooporną,
z nadciśnieniem tętniczym,
z zaburzeniami rytmu serca

13.

Selen

200 μg

-

7/2021

14.

Molibden

350 μg

-

8/2021

Lp. Składnik

Warunki stosowania, maksymalne poziomy w suplementach diety

Rekomendowane oznakowanie, w tym ostrzeżenia

Nr
uchwały
7/2020

1.

Withania
somnifera
(L.) Dunal

1) sproszkowany korzeń Withania somnifera (L.) Dunal można stosować w ilości poniżej 3 g na
dobę;
2)maksymalna zawartość witanolidów nie może przekraczać 10 mg w zalecanej do spożycia
dziennej porcji produktu;
3) podmiot wprowadzający do obrotu dany środek spożywczy powinien dołączyć specyfikację
ilościową potwierdzającą zawartość sumy witanolidów w przeliczeniu na zalecaną do spożycia
dzienną porcję produktu

Produkt nie powinien być spożywany w przypadku
stosowania leków o działaniu uspakajającym, nasennym,
przeciwpadaczkowym, nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży
i w trakcie laktacji

2.

Morus alba L.

1) maksymalna zawartość 1-dezoksynojirmycyny (DNJ) - na poziomie 10 mg w zalecanej do
U osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki
spożycia dziennej porcji produktu;
hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem
2) podmiot wprowadzający do obrotu dany środek spożywczy powinien dysponować informacjami
dotyczącymi zawartości DNJ, w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu.

17/2019

3.

Izoflawony

1) izoflawony sojowe można stosować w ilości do 100 mg/dzień, w porcjach podzielonych (co
najmniej dwóch);
2) pozostałe izoflawony (z innych źródeł roślinnych) można stosować w ilości do 50 mg/dzień.

1) Dieta bogata w izoflawony (zawierająca rośliny
strączkowe, w tym soję) nie wymaga suplementacji;
2) u kobiet z chorobą nowotworową stosować tylko po
konsultacji z lekarzem.

1/2019

4.

Rhodiola rosea

1) sproszkowany korzeń Rhodiola rosea można stosować w ilości poniżej 216 mg w zalecanej do
spożycia dziennej porcji produktu;
2) ekstrakt o stopniu skoncentrowania 1,5-5:1 w ilości poniżej 144 mg w zalecanej do spożycia
dziennej porcji produktu;
3) ekstrakt standaryzowany na zawartość rozawin i/lub salidrozydów:

Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji

2/2021

•maksymalna ilość rozawin, nie więcej niż 15 mg w zalecanej do spożycia dziennej porcji
ekstraktu;
•maksymalna ilość salidrozydów, nie więcej niż 5 mg w zalecanej do spożycia dziennej
porcji ekstraktu.

5.

Tribulus terrestris 1) owoc buzdyganka naziemnego można stosować w ilości poniżej 3 g na dobę w przeliczeniu na
L.
surowiec;
2) maksymalna zawartość saponin nie może przekraczać 200 mg w zalecanej do spożycia dziennej
porcji produktu;
3) podmiot wprowadzający do obrotu dany środek spożywczy powinien dołączyć specyfikację
ilościową potwierdzającą zawartość sumy saponin w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną
porcję produktu.

Produkt nie powinien być spożywany w przypadku
stosowania leków na nadciśnienie lub cukrzycę. Nie
stosować u dzieci , kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.

3/2021

6.

Beta alanina

1) beta-alaninę można stosować w ilości do 2400 mg/ dzień w porcjach podzielonych;
2) porcja beta-alaniny spożywana jednorazowo nie może przekraczać 800 mg.

Produkt jest przeznaczony dla osób o zwiększonej
aktywności fizycznej

3/2019

7.

Kofeina

1) kofeinę można stosować w ilości do 400 mg na dobę, w porcjach podzielonych pod warunkiem, 1) należy podać informację o całkowitej zawartości kofeiny 16/2019
iż produkt nie zawiera innych składników o synergistycznym działaniu;
w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję
2) porcja kofeiny spożywana jednorazowo nie może przekraczać 200 mg.
produktu;
2) należy umieścić ostrzeżenie: Zawiera kofeinę; nie zaleca
się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży; nie spożywać z
innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych
składników o podobnym działaniu

8

Piperyna

2 mg w zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu

Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji

1/2022

Brak informacji o:

• interakcjach z lekami przepisywanymi na receptę
lub OTC
• działaniach niepożądanych
• przeciwwskazaniach

Brak konieczności
posiadania
zweryfikowanych
danych dotyczących:

• skuteczności działania środka
• bezpieczeństwa przed wprowadzeniem na rynek

Konieczność weryfikacji bezpieczeństwa leku na rynku (np.
FDA)

Uwaga! Czasem podobne preparaty, a różne rejestracje:

Uwaga! Czasem podobne preparaty, a różne rejestracje:

Informacja o
wskazaniach i
przeciwwskaza
niach

Brak informacji

Rynek suplementów diety, a aspekt etyczny…
• wartość polskiego rynku suplementów diety
szacuje się obecnie na 5,04 mld zł i stale
rośnie
Skąd sukces?
• niemal całkowity brak przepisów
regulujących produkcję i obrót suplementami,
• troska Polaków o zdrowie połączona z
niechęcią do odwiedzania lekarzy i
regularnego wykonywania badań
profilaktycznych (???), a może brak
świadomości
• pacjenci wciąż często nie odróżniają leków
od suplementów i właśnie na tej niewiedzy
opiera się biznesowa strategia gigantów rynku
suplementów,

• kosztowne kampanie reklamowe wywołujące u
odbiorcy przekonanie o łatwym rozwiązaniu jego
problemów zdrowotnych dzięki tanim tabletkom
bez recepty,
• dostępność suplementów w aptekach, które dla
wielu są gwarancją skuteczności oferowanych w
nich produktów (zaufanie do farmaceutów
deklaruje około 79 proc. społeczeństwa) ,
• wciąż za mała świadomość społeczna tego, czym są
suplementy i jaka jest ich rola - przekonanie, że
suplement leczy, podczas gdy w rzeczywistości
wręcz nie ma prawa tego robić,

Ryzyko
Ryzykodla
dlapacjentów…
pacjentów…
• ułatwiony proces rejestracyjny (polegający jedynie na
wypełnieniu formularza notyfikacyjnego GIS)
– brak kontroli jakościowej zgłaszanych produktów, brak
konieczności badań potwierdzających skuteczność, a
nawet sprawdzania, czy ich rzeczywisty skład odpowiada
deklarowanemu. Brak badań produktu pod kątem
interakcji z lekami czy działań niepożądanych.

• producenci to zarówno wielkie koncerny
farmaceutyczne, jak i mali przedsiębiorcy – ryzyko
odbiegania produkcji od standardów panujących w
większych firmach

Krótkie porównanie
Suplement diety służy
Lek służy leczeniu chorób
uzupełnieniu normalnej diety.
lub ich zapobieganiu. Jest przeznaczony
Jest przeznaczony dla osób
dla osób chorych lub o zwiększonym
zdrowych, których jadłospis nie
ryzyku rozwinięcia się danego schorzenia. dostarcza wybranych składników
w odpowiedniej ilości.
Każdy lek poddawany jest szczegółowym
badaniom składu. Dopuszczalne są
jedynie niewielkie, ściśle określone
odchylenia zawartości danego składnika,
które wynikają z zastosowanej metody
badań.

Suplementy diety spełniają wymagania
dla żywności. Zawartość danego składnika
w produkcie może wahać się w granicach
-20% do +50% dla witamin oraz -20% do
+45% dla składników mineralnych
w stosunku do ilości zadeklarowanej
w oznakowaniu.

Rzeczywiste działanie lecznicze
oraz bezpieczeństwo każdego leku
(na receptę jak i bez recepty) jest
potwierdzone licznymi badaniami.

Deklarowane działanie odżywcze lub
fizjologiczne oraz bezpieczeństwo danego
suplementu diety oparte jest o dane
dotyczące indywidualnych składników
wchodzących w jego skład. Właściwości
konkretnego suplementu nie muszą być
potwierdzone w badaniach.

Lek podlega pod przepisy
prawa farmaceutycznego

Suplement diety podlega pod przepisy
prawa żywnościowego.

Przed wprowadzeniem do obrotu lek
musi zostać zatwierdzony przez Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych
(URPL, WMiPB). Numer pozwolenia
potwierdzający dopuszczenie leku do
obrotu
znajdziesz w oznakowaniu produktu.

Suplement diety to żywność, zatem
nie wymaga on pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu. Decyzję o jego wprowadzeniu
na rynek podejmuje przedsiębiorca.

Leki, które zostały dopuszczone do
obrotu w Polsce, znajdują się
w Urzędowym Wykazie Produktów
Leczniczych. Znajdziesz go na stronie
URPL:
www.urpl.gov.pl. Nadzór nad jakością
tych produktów sprawuje m.in.
Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Produkty, które zostały zgłoszone jako
suplementy diety, znajdują się w specjalnym
Rejestrze Produktów. Znajdziesz go na
stronie GIS: www.rejestrzp.gis.gov.pl.
Przedsiębiorca sam decyduje
o kwalifikacji produktu jako suplementu
diety, natomiast Główny Inspektor
Sanitarny weryfikuje prawidłowość
przyjętej kwalifikacji w oparciu o dane,
które
zostały mu przedstawione w formularzu
powiadomienia.

SPRAWDŹMY CZY TO BEZPIECZNE
NA KILKU PRZYKŁADACH

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)
E. pallida (jeżówka blada) i E. angustifolia (jeżówka wąskolistna)
Skład: flawonoidy, związki lipofilne (np. alkiloaminy, poliacetyleny),
polisacharydy, związki zawierające kwas kawowy i jego
koniugaty (np. echinakozyd, kwas cykoriowy)

Właściwości:
✓ immunomodulujące
✓ przeciwzapalne
✓ antybakteryjne,
✓ przeciwgrzybicze
✓ antywirusowe
✓ antyoksydacyjne

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)
Właściwości immunomodulujące:
✓ in vivo - wzmożona fagocytoza, wzrost monocytów, neutrofili i
komórek NK, brak immunostymulacji
✓ in vitro – wzrost produkcji IL-6, IL-10 i TNF-α,
✓ zwiększona aktywność komórek NK oraz cytotoksyczność komórkowa zależną od
przeciwciał u osób zdrowych i z osłabionym układem odpornościowym
✓ aktywacja cytokin przez polisacharydy (tylko cały wyciąg!)

Właściwości przeciwzapalne:
✓ hamowanie cyklooksygenazy, 5-lipooksygenazy i hialuronidazy

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne:
✓ MIC100<1 µg/ml - silny wobec wirusów grypy i opryszczki pospolitej
✓ bakteriobójczy – Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza i Legionella
pneumophila

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)
Działania niepożądane:
✓ objawy grypopodobne po podaniu dożylnym
✓ nieprzyjemny smak, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
✓ wysypka
✓ nie stosujemy u chorych z niedoborami odporności (HIV, rak),
z chorobami autoimmunologicznymi (SM, RZS) i gruźlicą

INTERAKCJE:
✓ brak
✓ uwaga na alkohol ! (reakcja disulifiramopodobna)

Miłorząb dwuklapkowy (Ginkgo biloba)
potoczna nazwa - miłorząb japoński
preparaty z wyciągu suchych liści (50:1)
związki czynne: glikozydy flawonowe i
terpenoidy (m.in. ginkgolidy A, B, C i J
oraz bilobalid)
Właściwości:
✓ działanie na układ sercowo-naczyniowy
✓ działanie metaboliczne
✓ działanie na ośrodkowy układ nerwowy
✓ łagodzenie obturacji oskrzeli,
pamięć operacyjna, zaburzenia erekcji,
szum w uszach, utrata słucha,
degeneracja plamki żółtej oka ???

Miłorząb dwuklapkowy (Ginkgo biloba)
Działanie na OUN:
✓ zwiększanie liczby receptorów muskarynowych, α2, 5-HT1a
✓ zmniejszanie liczby receptorów adrenergicznych beta
✓ zwiększanie stężenia actylocholiny i norepinefryny w osoczu
✓ zwiększa swoisty wychwyt serotoniny
✓ zmniejszenie syntezy kortykosteronu
✓ zahamowanie tworzenia włókien β-amyloidowych

Miłorząb japoński (Ginkgo biloba)
Działania niepożądane:
✓ nudności, bóle głowy, niestrawność, biegunka, alergia, niepokój,
bezsenność
INTERAKCJE:
✓ z warfaryną i acenokumrolem - hamowanie płytkowego czynnika
krzepnięcia, spontaniczne krwawienia
✓ kwas acetylosalicylowy - samoistne krwawienia
✓ diuretyki - podwyższone ciśnienie krwi
✓ fenelzyna, trancylcypronina, trazodon -wzmożone działanie tych
leków aż do śpiączki
✓ ibuprofen, diklofenak, ketoprofen - ryzyko wrzodów
✓ omeprazol - osłabia działanie tego leku

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
ziele świętojańskie
silny inhibitor wychwytu
neuroprzekaźników (serotoniny,
noradrenaliny, dopaminy)
hipercyna, hiperforyna
Właściwości:
✓ działanie antydepresyjne
blokowanie produkcji monoaminooksydazy A
iB
blokuje zwrotny wychwyt serotoniny,
norepinefryny i
dopaminy
down regulation ekspresji receptorów βadrenergicznych
up regulation ekspresji receptorów
serotoninowych 5-HT
zmniejszenie produkcji IL-6
wiązanie do receptora GABA

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
Właściwości:
✓ działanie antywirusowe
pozajelitowe formy w leczeniu zakażeń HIV (eksperymenty, dożylnie)

✓ działanie antykancerogenne
rak podstawnokomórkowy i płaskonabłonkowy (nie jest zalecane, brak
danych)

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
Działania niepożądane:
✓ fotouczulenie, hipomania, mania i pobudzenie układu autonomicznego

INTERAKCJE:
✓ z SSRI (flukosetyna) i TLPD (impiramina) - ryzyko wystąpienia „zespołu
serotoninowego”
✓ z sakwinawirem i indinawirem - zmniejsza ich działanie
✓ z teofiliną, digoksyną, amitryptiliną i cyklosporyna - zmniejsza ich
działanie
✓ z NLPZ (piroksykam) -wzrost fotowrażliwości
✓ z barbituranami (fenobarbital) - nasila ich działanie, w tym ryzyko
działań niepożądanych
✓ z warfaryną i acenokumarolem - zmniejsza ich działanie

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
INTERAKCJE:
✓ SSRI - ryzyko wystąpienia „zespołu serotoninowego”
✓ sakwinawir i indinawir - zmniejszone działanie tych leków
✓ teofilina, digoksyna, amitryptilina i cyklosporyna - zmniejszone
działanie tych leków
✓ barbiturany (fenobarbital) - nasilone ich działanie
✓ NLPZ (piroksykam) -wzrost fotowrażliwości
✓ warfaryna lub acenokumarol - zmniejszenie ich działania

Czosnek (Allium Sativum)
organiczne związki siarki
allicyna i allina
Właściwości:
✓ działanie na układ sercowo-naczyniowy
✓ działanie na układ hormonalny
✓ działanie przeciwdrobnoustrojowe
✓ działanie antyneoplastyczne

Czosnek (Allium Sativum)
Działanie na układ sercowo-naczyniowy:
✓ allicyna i jej związki hamują reduktazę HMG-CoA
✓ działanie antyoksydacyjne
✓ działanie przeciwpłytkowe (hamowanie syntezy tromboksanu lub
pobudzenie syntezy tlenku azotu)
✓ wzmożona czynność fibrynolityczna

Czosnek (Allium Sativum)
Pozostałe działania:
✓ działanie hipoglikemizujące u zwierząt niechorujących na cukrzycę
(homeostaza glukozaminy)
✓ in vitro - allicyna działa na niektóre bakterie G+ i G-, grzyby
(Candida albicans), pierwotniaki (Entamoeba histolityca) i
niektóre wirusy
✓ blokowanie prokarcynogenów (nowotwory okrężnicy, przełyku,
płuc, piersi i żołądka)

Czosnek (Allium Sativum)
Działania niepożądane:
✓ mdłości (6%), hipotensja (1,3%), alergia (1,1%), krwawienie
(rzadko)
✓ przykry zapach (do 40%) oddechu i ciała
✓ kontaktowe zapalenie skóry

INTERAKCJE:
✓ z warfaryną i acenokumarolem -zwiększa działanie
przeciwzakrzepowe tych leków
✓ z sakwinawirem - zmniejsza jego działanie
✓ z lekami przeciwgroączkowymi(paracetamolem) - zwiększa
ryzyko uszkodzenia wątroby

Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng)
Rośliny należące do rodzaju Panax:
- Panax ginseng (odmiana chińska i koreańska)
- Panax quinquefolium (odmiana amerykańska)
Aktywne substancje: saponiny trójterpenowe (ginsenozydy lub
panaksozydy – stadardowo 4-10%)

Uwaga na podróbki!
- żeń-szeń syberyjski (Eleutherococcus senticosus)
- żeń-szeń brazylijski (Pfaffia paniculata)

Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng)
Właściwości:
✓ immunomodulujące
indukcja ekspresji mRNA dla IL-2 i IL-1α, INF-ɣ, GM-CSF)
aktywacja limfocytów A i B, komórek NK i makrofagów

✓ wpływ na OUN
poprawa zdolności proliferacji progenitorów komórek nerwowych
podwyższenie stężenia acetylochliny, serotoniny, norepinefryny i dopaminy

✓ antystresowe
pobudzenie układu przysadkowo-nadnerczowego – jest agonistą receptora
glukokortykosteroidowego

✓ przeciwbólowe
blokowanie działania substancji P

Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng)
Właściwości:
✓ usprawnia układ naczyniowy
zwiększenie produkcji NO w śródbłonku naczyń
hamowanie wytwarzania prostacyklin

✓ kardioprotekcja
na modelu zwierzęcym ograniczenie remodelowania komory serca i
zmniejszenie hipertrofii mięśnia sercowego

✓ przeciwpłytkowe
✓ poprawa gospodarki węglowodanowej
zwiększenie wydzielania insuliny i
zwiększenie liczby receptorów dla insuliny

✓ przeciwnowotworowe
zmniejszenie angiogenezy nowotworów
wzmożenie apoptozy komórek rakowych

Żeń-szeń (Panax ginseng)
Działania niepożądane:
✓ krwawienia z pochwy i mastalgia, pobudzenie OUN i nadciśnienie
tętnicze (dawki >3,0g/dobę)
INTEAKCJE:
✓ z lekami przeciwdepresyjnymi i inhibitorami monoaminooksydazy
(fenelezyna, trancypromina i moklobenid) - nasila ich działanie,
symptomy grypopodobne
✓ ze stymulatorami centralnego systemu nerwowego (kofeina,
amfetamina, sybutramina) - nasilenie działania tych leków (objawy
pobudzenia, pocenia się, nieregularnego rytmu serca)
✓ z amlodypiną, diltiazemem, enalaprylem, kaptoprylem - zmniejsz ich
działanie, podwyższa ciśnienie krwi
✓ z lekami przeciwcukrzycowymi (insuliną metforminą, akarbozą i PSU) zwiększenie działania
✓ z acenokumarolem i warfaryną - antagonista tych leków
✓ z alkoholem - zmniejsza jego stężenia (nawet do 30)

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)
biologicznie czynne substancje:
estry kwasu izowalerianowego,
kwas walerenowy, waleranon,
walerenal
łagodny środek uspokajający i
ułatwiający zasypianie

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)
INTERAKCIE:
✓ z lekami przeciwdrgawkowymi i uspokajającymi (barbiturany) potęguje ich działanie i zwiększ ryzyko wystąpienie działań
niepożądanych (niewydolność serca)
✓ z lekami przeciwdepresyjnymi (fluoksetyna, amitryptilina,
klomipramina, doksepina) - wzmaga działanie tych leków i
działań niepożądanych (zaparcia, osłabienie nudności, wymioty,
przyrost masy ciała, tachykardia)
✓ z lekami przeciwlękowymi (alprazolam, diazepam, buspiron) wzmaga działanie tych leków i ryzyko działań ubocznych
✓ z haloperidolem - hepatotoksyczność
✓ z lekami przeciwbólowymi, β-blokerami oraz znieczulającymi
miejscowo – potęgują uspokajające działanie tego leku

Nasiona lnu (lini semens)
•

•
•

•
•

wchłanianie jelitowej jednocześnie stosowanych leków takich jak minerały,
witaminy (B12), glikozydy nasercowe, pochodne kumaryn, karbamazepiny i litu może
być opóźnione
nasienia lnu nie powinno się podawać na ½ -1 h przed lub po przyjęciu innych
produktów leczniczych
aby zmniejszyć ryzyko niedrożności jelit nasienie lnu powinno być stosowane
wyłącznie pod nadzorem medycznym z produktami leczniczymi hamującymi
perystaltykę jelit takimi jak opioidy, loperamid.
jeżeli lek jest przyjmowany jednocześnie z posiłkiem przez osobę chorą na cukrzyce
stosującą insulinę, może być konieczne zmniejszenie dawki insuliny
stosowanie leku jednocześnie z hormonami tarczycy wymaga nadzoru medycznego
ponieważ dawki hormonów tarczycy mogą wymagać dopasowania.

Podsumowanie, czyli należy pamiętać, że:
• Suplementy diety, leki ziołowe, witaminy i minerały są
często stosowane przez pacjentów
• Pacjenci rzadko przyznają się do ich stosowania
• Duży wpływ reklamy leków
• Nie wszystkie z nich mają udowodnione działanie
kliniczne (efekt placebo lub brak efektu)
• Mogą wchodzić w interakcje z lekami o udowodnionych
korzyściach klinicznych (ograniczenie skuteczności
terapii lub efekty uboczne)
• Konieczność informowania pacjentów (zwłaszcza
lubiących polipragmazję)

GIF
Główny Inspektorat
Farmaceutyczny
www.gif.gov.pl

Dziękuję za uwagę.

