
Suplementy diety
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Prawidłowe żywienie człowieka – to całkowite zaspokojenie zapotrzebowania organizmu na energię i wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do rozwoju, życia i zachowania zdrowia

Odpowiednia, zróżnicowana dieta dostarcza:
• wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju i utrzymania homeostazy organizmuoraz 
• ilości składników spełniają normy i zalecenia ustalone na podstawie ogólnie przyjętych danych naukowych
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Osoby szczególnie narażone na niedobory składników 
odżywczych:

chorujący (pobyt w szpitalu)
rekonwalescenci po przebytych chorobach
intensywnie uprawiający sport
kobiety w różnych stanach fizjologicznych (ciąża, laktacja)
stosujący restrykcyjne diety (wegetariańskie, redukcyjne)
starsi (z zaburzonymi procesami wchłaniania)
prowadzący nieregularny, niehigieniczny tryb życia
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Sposoby wzbogacania diety w substancje odżywcze
• Żywność wzbogacana
• Suplementy diety
• Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ŚSSPŻ)
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• Najlepszą metodą zapobiegania niedoborom składników odżywczych jest racjonalna dieta, dostosowana do konkretnego organizmu
• Stosowanie suplementów diety powinno się  skonsultować ze specjalistą, a czas stosowania suplementacji powinien być ograniczony do momentu ustąpienia objawów niedoborów 
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LEK a SUPLEMENT DIETY
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AKTY PRAWNE
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Lek
• Dyrektywa 2001/83/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
• USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
Suplement diety 
• Dyrektywa 2002/46/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 10 czerwca 2002 r.  w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych
• USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
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DEFINICJE
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Produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacjifizjologicznych funkcji organizmu poprzez działaniefarmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. 
(Art. 2 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, z póź. zm.)
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Leki roślinne  są to użyteczne w medycynie wyroby, które zawierają jako składnik czynne wyłącznie: rośliny, części roślin (surowce) oraz substancje roślinne lub ich kombinacje w postaci przerobionej.
Europejskie Zrzeszenie do Spraw Fitoterapii (1996r.) 

Lek roślinny jest to substancja czynna wyodrębniona z roślin lub każdy preparat, który zawiera co najmniej 60% substancji roślinnej w swoim składzie. 
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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.
(Art. 3, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późn. zm.)   
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Suplementy diety mogą zawierać w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które naturalnie występują w żywności i spożywane są jako jej część, oraz inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny.
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Poziom witamin i składników mineralnych obecnych w suplementach diety,  w zalecanej przez producenta dziennej porcji spożywanego suplementu diety powinien uwzględniać:
a) maksymalny dopuszczalny poziom zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny, zapewnia, że zwykłe stosowanie suplementu diety zgodnie z informacją zamieszczoną w oznakowaniu będzie bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.
b) oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników spożywczych.
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Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce w 
tworzeniu suplementów można wykorzystać:
13 witamin oraz 
17 składników mineralnych w postaci 140 różnych 

rodzajów związków chemicznych.
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Witaminy
 jest to grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie niezbędnych do normalnego przebiegu procesów przemiany materii  
 mogą być naturalne i syntetyczne
 muszą być dostarczane z pokarmem  
 witaminy C i E działają jako przeciwutleniacze
 niektóre są dostarczane w formie nieczynnej 
 wyróżnia się dawki fizjologiczne, lecznicze i toksyczne
 witaminy rozpuszczalne w wodzie lub tłuszczach
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 Witamina A (800µg)
 Witamina D (5µg)
 Witamina E (12mg)
 Witamina K (75µg)
 Witamina C (80mg)

 Tiamina (Wit.B1) (1,1mg)
 Ryboflawina (Wit. B2) (1,4mg)
 Niacyna (Wit. B3) (16mg)
 Pirydoksyna (Wit. B6) (1,4mg)
 Kwas foliowy (Wit. B9) (200µg)
 Kobalamina (Wit. B12) (2,5µg)
 Biotyna (Wit. H lub B7) (50µg)
 Kwas pantotenowy (Wit.B5)(6mg)
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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 (800mg)
 magnez (375mg)
 żelazo (14mg)
 miedź (1mg)
 jod (150mg)
 cynk (10mg)
 mangan (2mg)
 krzem

 potas (2000mg)
 selen (55µg) 
 chrom (40µg)
 molibden  (50µg)
 fluorek (3,5mg)
 chlorek (800mg)
 fosfor (700mg)
 bor

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 października 2007 r.w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
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WPROWADZENIE NA RYNEK
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Lek - rejestracja i dopuszczenie do obrotu poprzez URPL lub Komisję Europejską na podstawie wniosku zawierającego szczegółową dokumentację gwarantującą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.
Suplement diety - nie wymaga rejestracji i dokumentacji gwarantującej jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Należy poinformować  Główny Inspektorat Sanitarny i dostarczyć wzór opakowania przy wprowadzaniu produktu do obrotu.
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MONITOROWANIE  BEZPIECZEŃSTWA
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Lek - ciągły nadzór i monitorowanie jakości przez inspekcję farmaceutyczną, monitorowanie bezpieczeństwa stosowania przez personel medyczny, pacjentów i podmiot wprowadzający do obrotu (tzw. pharmacovilance) 
Suplement diety - brak ustawowego wymogu ciągłego monitorowania bezpieczeństwa stosowania. Jakość jest nadzorowana przez inspekcję sanitarną (SANEPID, GIS)
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WSKAZANIA DO STOSOWANIA
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Lek - określone w charakterystyce produktu leczniczego i zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL)
Suplement diety - brak wskazań! Stosowane w celu uzupełnienia diety. Nie są zatwierdzone przez UPRL
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OPAKOWANIE
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Lek – musi widnieć informacja:
• „lek wydawany bez recepty”
• „produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC”
• „lek wydawany na receptę – Rp.”
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
Suplement diety –– musi widnieć informacja:
• „suplement diety” (umieszczona przy nazwie preparatu)
• nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości
• 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
Brak numeru pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
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ULOTKA INFORMACYJNA 
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Lek
• nazwa produktu leczniczego
• nazwa chemiczną substancji
• grupę farmako-terapeutyczna
• postać farmaceutycznąaproduktu leczniczego
• wskazania terapeutyczne
• przeciwwskazania
• środki ostrożności
• interakcje
• dawkowanie i/lub schematy dawkowania
• działanie w przypadku przedawkowania oraz postępowanie w przypadku pominięcia dawki
• działania niepożądane
• stosowanie w przypadku ciąży i karmienia piersią
• oddziaływanie produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu
• informacje dotyczące daty ważności oraz ostrzeżenie o niestosowaniu produktu po upływie terminu ważności produktu
• sposób przechowywania
• informacje dotyczące składu jakościowy substancji pomocniczych
• dane podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
• data ostatniej weryfikacji ulotki dołączanej do opakowania
• gdzie i jak zgłosić działanie niepożądane 28



POSTACIE
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Lek
• kapsułki, tabletki, drażetki, kremy, maści, lotiony, plastry, czopki, roztwory, etc.
Suplement diety
• kapsułki, tabletki, drażetki i inne podobne postacie, saszetki z proszkiem, ampułki z płynem, butelki z kroplomierzem i inne podobne postacie płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego
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REKLAMA
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Lek
• Reklama publiczna leków OTC
• Musi zawierać „Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”
Suplement diety
• Reklama publiczna
• Musi zawierać „suplement diety” (przy nazwie)
• Informacje nie mogą przypisywać właściwości zapobiegania chorobom, ich leczenia, lub odwoływać się do takich właściwości
• nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że prawidłowa, zbilansowana, zróżnicowana dieta nie dostarcza wystarczających składników odżywczych dla organizmu
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MIEJSCE ZAKUPU
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Leki OTC (nie wszystkie) oraz suplementy diety
• apteka
• drogerie
• sklepy 
• stacje benzynowe
Leki Rx
• apteka
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Suplementy diety
Leki roślinne na receptę

OTC
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Epidemiologia zażywania
Leki

• USA – ponad 70% populacji zażywa leki
• Polska – prawdopodobnie codziennie  leki zażywa12-16 mln osób
• Obserwuje się stały wzrost osób zażywających  leki oraz kosztów farmakoterapii (10 recept/1 osobę w USA w 2000 r.)

Suplementy diety
• USA – 75% populacji zażywa suplementy w ciągu 10 lat
• Polska – 20% populacji
• USA – regularnie 56% osób w średnim i starszym wieku
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Wątpliwości z suplementami
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Brak informacji o:
1) interakcjach z lekami przepisywanymi na receptę lub OTC
2) działaniach niepożądanych
3) przeciwwskazaniach
Brak konieczności posiadania zweryfikowanych danych dotyczących:
1) skuteczności działania środka
2) bezpieczeństwa przed wprowadzeniem na rynek 
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Najważniejsze                                            interakcje lek - suplement diety 
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Interakcje leków z suplementami diety
Czynniki ryzyka: 
• Schorzenia układu krążenia

– Leki o niskim współczynniku terapeutycznym
– Glikozydy nasercowe
– Leki przeciwkrzepliwe (warfarin)

• Podeszły wiek
– przewlekłe stosowanie leków

• Leki immunosupresyjne (cyklosporyna)
• Cukrzyca
• Depresja
• AIDS (Inhibitory proteazy)
Interakcje: 
• Zmniejszenie dostępności biologicznej
• ↓ Wchłanianie (substancje zawierające śluzy, błonnik)
• ↓ Metabolizm 
• ↑ Eliminacja (leki moczopędne, przeczyszczające)
• Potęgowanie dostępności biologicznej
• ↑ Wchłanianie 
• ↓ Metabolizm ↓ Eliminacja (lukrecja)
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Magnez
 z lekami hipotensyjnymi (kaptopril) - obniża ich biodostępność
 z preparatami żelaza - zmniejsza wchłanianie tego makroelementu
 z lekami przeciwbakteryjnymi - obniża ich absorpcję (tworzenie trudno rozpuszczalnych kompleksów)
 z tiklopiodyną, ketokonazolem, chlorpromazyną, klonazepanemi glikozydami nasercowymi - zmniejsza ich działanie 
 z teofiliną, lewodopą - zwiększa ich działanie i ryzyko skutków ubocznych (nudności, wymioty, bóle głowy, rozdrażnienie, bezsenność, spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu
 z jonami wapnia - jony te zmniejszają wchłanianie magnezu
 z lekami moczopędnymi - leki te zwiększają wchłanianie tego  pierwiastka
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Wapń 
 z blokerami kanału wapniowego (werapamilem) – zmniejsza ich wchłanianie 
 z tetracyklinami i fluorochinolonami – obniża ich absorpcję. Nawet niewielkie ilości mleka w kawie lub herbacie mogą istotnie zmniejszyć biodostępność, np. tetracyklin
 z glikozydami nasercowymi – zwiększa ich toksyczność
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Żelazo 
 z tetracyklinami - zmniejsza ich działanie
 z lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona i lekami hipotensyjnymi (kaptopril) - zmniejsza wchłanianie tych leków
 z bisfosfonianami - obniżają absorpcję tego pierwiastka
Po przyjęciu leku nie należy spożywać pokarmów bogatych w wapń oraz preparatów zobojętniających jony wapnia i żelaza (w tym leków zobojętniających kwas solny soku żołądkowego). 
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Witamina A
• należy przyjmować z pożywieniem, ponieważ tłuszcz ułatwia jej wchłanianie.
• Witamina E oraz cynk ułatwiają wykorzystanie witaminy A przez organizm.
• Witamina A poprawia wchłanianie żelaza zawartego w pożywieniu.
• Witamina A chroni witaminę C przed utlenianiem. 
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Witamina D
• Najbardziej przyswajalna jest z witaminami A i C oraz związkami wapnia i fosforu.
• Ułatwia wchłanianie witaminy A oraz wzmaga wchłanianie wapnia w jelitach.
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Witamina E
• Z witaminą C witamina E najlepiej działa przeciw chorobie wieńcowej i zapobiega niektórym nowotworom.
• Nie należy zestawiać witaminy E z żelazem, które ją niszczy.
• Nie należy zażywać witaminy E przez 2 dni przed operacją i 2 dni po niej.
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Witamina K
• Przyjmowanie w trakcie posiłków powoduje jej lepsze wchłanianie przez organizm.
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Witamina C
• Lepiej działa z innymi przeciwutleniaczami, jak np. witamina E.
• Suplementacja witaminy C może zakłócać wyniki testów na cukrzycę i raka okrężnicy oraz określające poziom hemoglobiny.
• Górna granica dawki 2000 mg dziennie.
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Witamina B1
• Najlepiej współdziała z innymi witaminami z grupy B.
• Wraz z choliną i kwasem pantotenowym wspomaga trawienie i daje ulgę w niestrawności.
• Osoby pijące dużo alkoholu, kawy i herbaty powinny zwiększyć przyjmowanie witaminy B1
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Witamina B2
• Działa najskuteczniej w połączeniu z witaminą B6, C oraz B3.
• Jest niezbędna do przekształcenia witamin B6 i PP w ich czynne postaci.
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Witamina B3
• Chrom potęguje działanie witaminy B3.
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Witamina B5
• W leczeniu alergii wraz z witaminą C.
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Witamina B6
• Jest konieczna do prawidłowego wchłaniania witaminy B12.
• Wpływa na wchłanianie magnezu.
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Witamina B7
• Dobrze współdziała z kwasem foliowym, witaminami B5 i B12.
• Działa synergicznie z witaminami B2, B6 i A w utrzymaniu zdrowia skóry.
• Wraz z witaminami A i E ma skuteczniejsze działanie w kosmetykach.
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Witamina B9
• Duże dawki alkoholu i witaminy C zwiększają wydalanie kwasu foliowego.
• Zażywając preparaty z kwasem foliowym, można nie zauważyć objawów anemii związanej z niedoborem witaminy B12.
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Witamina B12
• Witaminę B12 należy zażywać jednocześnie z witaminą B9, ponieważ duże dawki jednej mogą maskować niedobór drugiej.
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Witamina B12
• Witaminę B12 należy zażywać jednocześnie z witaminą B9, ponieważ duże dawki jednej mogą maskować niedobór drugiej.
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Inne suplementy diety
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Koenzym Q 
CoQ, CoQ10, ubichinon
mitochondria serca, nerek, wątroby i mięśni szkieletowych
silny antyoksydant
obniżone stężenie u chorych z chorobą Parkinsona
Zastosowanie:
• nadciśnienie tętnicze (obniżenie SBP o 11 mmHg i DBP o 7 mmHg– publication bias)
• niewydolność serca (niskie stężenie wiąże się z gorszym rokowaniem, poprawa EF o 3,7%)
• choroba niedokrwienna serca (poprawa HDL, zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zgonów o 1,5%)
• zapobieganie miopatii postatywnej (statyny obniżają poziom Q10?)
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Koenzym Q 
Działania niepożądane:
 dawki powyżej 3000 mg/d
 <1% objawy ze strony przewodu pokarmowego
 wysypka plamisto-grudkowa i małopłytkowość
 drażliwość, zawroty i bóle głowy
INTERAKCJE:
 z warfaryną – Q10 zmniejsza jej skuteczność 
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Glukozamina skorupiaki
niezbędna w procesie wytwarzania chrząstki stawowej
siarczany i chrolowodorki (ten jest nieskuteczny)
produkcja glikozaminoglikanów
Zastosowanie:
 choroba zwyrodnieniowa stawów
 nie działa bezpośrednio przeciwbólowo
Działania niepożądane: 
 sporadycznie, biegunka i nudności
 alergiczna reakcja krzyżowa u uczulonych na skorupiaki
INTERAKCJE:
 z warfaryną - wzrost INR i ryzyka krwawień (efekt zależny od dawki)
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Melatonina 
produkowana głównie w szyszynce
pochodna serotoniny 
regulacja cyklu snu i czuwania
Zastosowanie:
 zespół nagłej zmiany strefy czasowej
 bezsenność i zespół opóźnionej fazy snu (faza REM, 18-80 lat)
 antykoncepcja, ochrona przed działaniem endogennych antyoksydantów, leczenie depresji, zakażenia HIV, niektóre nowotwory ?
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Melatonina Działania niepożądane:
 senność następnego dnia
 zmęczenie
 zawroty i bóle głowy
 drażliwość
 wahania ciśnienia tętniczego
INTERAKCJE:
 brak danych formalnych
 sugestie - NLPZ, leki przeciwdepresyjne, agoniści i antagoniści receptorów β-adrenergicznych, skopolamina i walproinian sodu –wpływają na jej stężenie
 sugestie - obniża działanie warfaryny
 sugestie - podwyższa ciśnienie tętnicze krwi i tętno podczas stosowania nifedypiny
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Podsumowanie, czyli należy pamiętać, że: 
1. Suplementy diety, leki ziołowe, witaminy i minerały są często stosowane przez pacjentów
2. Pacjenci rzadko przyznają się do ich stosowania
3. Duży wpływ reklamy leków 
4. Nie wszystkie z nich mają udowodnione działanie kliniczne (efekt placebo lub brak efektu)
5. Mogą wchodzić w interakcje z lekami o udowodnionych korzyściach klinicznych (ograniczenie skuteczności terapii lub efekty uboczne)
6. Konieczność informowania pacjentów (zwłaszcza lubiących polipragmazję)
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Leki ziołowe nasilające ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego przy łącznym stosowaniu z NLPZ
Nazwa zioła Działania niepożądane, interakcje
Miłorząb 
japoński

Ginkgolidy, kemferol, kwercetyna hamują agregację płytek 
krwi

Imbir Zingiberen, bisabolen i ginkgerole hamują syntezę 
tromboksanu

Złocień maruny Partenolidy hamują syntezę tromboksanu
Żeńszeń Ginsenozydy i panaksozydy hamują syntezę tromboksanu i 

agregację płytek krwi
Kurkuma Kurkumina hamuje funkcje płytek krwi
Kora wierzby Salicylany nasilają gastrotoksyczność NLPZ
Kasztanowiec 
zwyczajny

Escyna, kumaryna i eskulina nasilają ryzyko krwawienia z 
przewodu pokarmowego u pacjentów stosujących NLPZ

Kozieradka Kumaryny nasilają ryzyko krwawienia z przewodu 
pokarmowego u pacjentów stosujących NLPZ


