Tabela 2 Skutki suplementacji określonymi mikroskładnikami

Część IV

Suplementacja diety jako
podstawa skutecznej i ekonomicznej
profilaktyki zdrowotnej. Potrzeby,
kontrowersje, ocena skuteczności
działania suplementów
związanych z wiekiem, płcią, stanami fizjologicznymi i podłożem genetycznym organizmu, stresem, zatruciem środowiska,
paleniem papierosów, stosowaniem używek, leków i wielu innych czynników

Dlaczego suplementacja
diety jest konieczna
Właściwie zbilansowana dieta, zawierająca
wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, w
odpowiednich ilościach i wzajemnych proporcjach, jest istotnym elementem zachowania pełni zdrowia w każdym wieku. Jednakże, współczesna dieta często nie pokrywa optymalnego
zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze z wielu powodów:

30 |

•

Niedostateczna wiedza prowadząca do
niestosowania zasad zdrowego żywienia

•

Spożywanie produktów o niskiej zawartości witamin i minerałów (produkty przetworzone, przemysłowa produkcja żywności, sposób przechowywania, uzdatniania,
współczesne metody uprawy roślin i hodowli zwierząt)

•

Brak uwzględnienia różnic w poziomach
zapotrzebowania na składniki odżywcze,

•

Zaniżone normy spożycia dla wielu mikroskładników odżywczych

•

Nieprawidłowości w odżywianiu (ryzyko
chorób dietozależnych)

Suplementacja diety, która obejmuje związki
pochodzenia naturalnego, takie jak witaminy,
minerały, kwasy tłuszczowe, zioła, aminokwasy,
białka, czy probiotyki, jest skuteczną, bezpieczną i ekonomiczną metodą profilaktyki zdrowotnej i wymaga powszechnego stosowania.

Przykłady skutków
zdrowotnych
wynikających z
suplementacji diety
w wybrane składniki
odżywcze
Poniższa tabela zawiera przykłady badań klinicznych, włączając w to metaanalizy badań
klinicznych z randomizacją, wskazujących na
korzystne skutki suplementacji określonymi
mikroskładnikami, w zapobieganiu wielu chorób, poprawie stanu zdrowia jak i zmniejszeniu
umieralności (National Institute of Health, 2006),
(The John Hopkins University, 2006), (Dickinson
A., 2012), (Sicińska P. et al., 2015):

Suplementacja

Skutki zdrowotne

Wapń i witamina D

Poprawa gęstości mineralnej kości i zmniejszone ryzyko złamań kości
u kobiet po menopauzie.
Optymalizacja masy kostnej i wzrostu kości w okresie dzieciństwa i
dojrzewania, spowalnianie tempa utraty masy kostnej z wiekiem i
redukcja częstości złamań i upadków.
Profilaktyka raka jelita grubego i chorób układu krążenia.

Witamina D, B12 i kwas foliowy

Poprawa kości u osób starszych i redukcja złamań o 60%.

Kwas foliowy

Zmniejszenie o 80% ryzyka wad cewy nerwowej u potomstwa.

Witamina A i Cynk

Mniejsza zachorowalność na raka żołądka.

Witamina E

Obniżenie zgonów z powodów sercowo-naczyniowych u kobiet i
rozwoju raka gruczołu krokowego u mężczyzn.
Zmniejszona o 40% zachorowalność na choroby serca.
Niższa zachorowalność na raka prostaty o 32% i o 41% umieralność z
tego powodu.
Zmniejszenie zgonów z powodu raka jelita grubego u palaczy o 22%.

Witaminy C i E

Witaminy C i E
Zmniejszenie ryzyka demencji.
Zmniejszenie ryzyka katarakty u osób starszych o 60%.

Witaminy C, E, beta karoten i cynk

Spowolnienie, związanego z wiekiem, postępu zwyrodnienia plamki
żółtej średniego stopnia.

Witamina E, beta karoten i selen

Zmniejszona zachorowalność i umieralność z powodu raka przełyku
do 21%. Ogólna śmiertelność obniżona o 9%.

Ogólna śmiertelność obniżona o 9%.

Obniżenie zgonów z powodów sercowo-naczyniowych u kobiet i
rozwoju raka gruczołu krokowego u mężczyzn.

Witamina C, witamina E, selen, beta karoten, cynk

Mniejsza o 31% zachorowalność na raka u mężczyzn.

Selen

Skuteczny w profilaktyce nowotworów, w tym zmniejszeniu ryzyka
raka prostaty, płuc i jelita grubego.

Cynk, antyoksydanty

Obniżona o 20% śmiertelność, wśród osób cierpiących na, związane
z wiekiem, zwyrodnienie plamki żółtej.

Wapń

Ryzyko ogólnej umieralności kobiet mniejsze o prawie 4%.

Kwasy omega-3

Zmniejszenie liczby zgonów sercowo-naczyniowych o 30% oraz
redukcja nagłych zgonów o 45% w prewencji wtórnej po przebyciu
zawału mięśnia sercowego.
Obniżone o 11% ryzyko śmierci spowodowanej chorobą
niedokrwienną serca oraz o 13% prawdopodobieństwo wystąpienia
udaru mózgu.

Przeciwutleniacze

Zmniejszona ogólna śmiertelność o 9%.

Multiwitaminy bogate w witaminy C i E

Zmniejszona ogólna umieralność.
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Szczegółowy przegląd badań klinicznych
i naukowych, opracowania na temat powszechności występowania niedoborów
mikroskładników odżywczych w różnych
populacjach w Polsce, jak również kliniczne
dowody skutków zdrowotnych suplementacji diety znajdują się w opracowaniu „Naukowe podstawy suplementacji diety jako
skutecznej i bezpiecznej metody profilaktyki
zdrowotnej – przegląd badań klinicznych o
niedoborach mikroskładników odżywczych w
Polsce, potrzeb i skutków zdrowotnych suplementacji”, opublikowanym na stronie Internetowej Fundacji Zdrowia dr. Ratha (http://
www4pl.dr-rath-foundation.org).

Opinie i kontrowersje
związane ze
stosowaniem
suplementów diety w
różnych aspektach
zdrowia
Po zapoznaniu się z treścią powyższych informacji jak i obszerną dokumentacją, zarówno naukową jak i kliniczną, wskazującą
na potrzebę i pozytywne skutki zdrowotne
suplementacji, nasuwa się pytanie dlaczego
ten kierunek nie jest szeroko wprowadzany w
życie i dalej rozwijany?
Argumenty przedstawione poniżej rzucają
światło na przyczyny i podłoże takiego stanu
rzeczy i wyjaśniają szereg krytycznych punktów wysuwanych przez obrońców obecnego
kierunku polityki zdrowotnej.
Konkurencja dla przemysłu
farmaceutycznego
Stosowanie substancji naturalnych, w celu
szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, nie
jest w interesie – a nawet stoi w konflikcie – z
podstawowymi zasadami działania biznesu
farmaceutycznego. Główne aspekty konfliktu z
przemysłem farmaceutycznym to:
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Eliminacja źródeł chorób a leczenie objawowe: Przemysł farmaceutyczny, jak każdy
biznes, dąży do rozszerzenia rynków zbytu
na swoje produkty. Większość leków farmaceutycznych działa na objawy, a nie eliminuje przyczyn rozwoju choroby. W związku z
tym, dla kontroli wielu chorób (np. nadciśnienia, cukrzycy, wysokiego poziomu cholesterolu), leki muszą być brane przez długi czas, a
nawet całe życie. Ponieważ związki naturalne są skuteczne w usuwaniu podstawowych
źródeł chorób (niedobory mikroskładników
odżywczych), prowadzi to do eliminacji chorób i zmniejszania rynków zbytu dla leków.
	Zapewnienie wysokich zysków przez stosowanie substancji, które można patentować: Przemysł farmaceutyczny bazuje na
stosowaniu związków, które można patentować i których stosowanie przynosi duże
zyski. Substancje naturalne nie są chronione
patentami i – w odróżnieniu od leków – nie
generują wysokich marż z ich sprzedaży.
Zainteresowanie firm farmaceutycznych
związkami naturalnymi bazuje głównie na
identyfikacji i izolowaniu związków aktywnych po to, by po ich modyfikacji chemicznej
można było je patentować jako nowe związki i stosować jako leki.
Jednocześnie, przemysł ten, zauważając rosnącą popularność suplementów diety, dostarcza
na rynek rożnego rodzaju produkty i kompleksy
zawierające witaminy i inne związki naturalne.
Jak będzie to omówione w dalszej części tego
opracowania, stanowią to w większości związki syntetyczne, czy też przypadkowo dobrane,
czy zawierające ryzykowne dla zdrowia wypełniacze, barwniki i dodatki smakowe. Przemysł
farmaceutyczny, poprzez swoją obecność na
rynku suplementów, nie tylko odnosi korzyści
ekonomiczne, ale również – jako członek organizacji reprezentujących tego typu biznes – ma
możliwość wpływu na decyzje i strategie przemysłu suplementów diety.

Podłoże
kontrowersyjnych
wyników niektórych
badań naukowych
z zastosowaniem
suplementów diety
Badania epidemiologiczne zgodnie wskazują
na silny związek diety z ryzykiem wystąpienia chorób przewlekłych. Jednakże, przeprowadzanie prawidłowych badań klinicznych,
z udziałem suplementacji diety, jest jeszcze
wyzwaniem i wymaga dalszych udoskonaleń
w różnych ich aspektach. Chociaż większość
badań wskazuje na pozytywne skutki suplementacji dla zdrowia, to krytycy tego podejścia wykorzystują wszelkie istniejące rozbieżności w interpretacji i wynikach badań
obejmujących suplementacje diety. Często w
takich przypadkach, niezadowalające wyniki
badań są przedstawiane jako brak skuteczności tej metody profilaktyki, a nie błędy metodologiczne czy logistyczne testowanej interwencji. Poniżej przedstawione argumenty
wyjaśniają częste źródła tych rozbieżności.
• Brak właściwej metodologii badań
Obecnie prowadzone badania kliniczne z
reguły powielają protokoły stosowane dla
testowania chemicznych i toksycznych leków.
Protokoły te są niedostosowane do badania
składników budulcowych naszego ciała i ich
złożonych interakcji i wymagają modyfikacji.
Spośród szeregu aspektów klinicznych powinny one precyzyjnie określać podstawowy poziom mikroelementów przed rozpoczęciem
suplementacji, precyzyjnie definiować dawki, skład, jak i źródła surowców testowanych
związków i weryfikować skutki poprzez badania analityczne we krwi, jak i specyficzne
biomarkery zdrowia.
• Różnice w selekcji badanych populacji
Większość badań klinicznych, z zastosowaniem składników suplementów diety, jako

metody profilaktyki zdrowotnej, jest zwykle
wykonywanych w populacjach wysokiego
ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych.
Są one często przeprowadzane na jednostkach, które albo przeszły już daną chorobę
lub na populacji osób starszych i jako takiej,
bardziej narażonej na wystąpienie choroby. Ogranicza to weryfikację prawdziwego
potencjału działania relatywnie łagodnej
interwencji, jaką jest suplementacja diety.
Jeśli w badaniu stawiana jest hipoteza, że
stosowanie określonego mikroskładnika odżywczego (lub kombinacji mikroskładników)
może zmniejszyć ryzyko wystąpienia danej
choroby, wówczas testowanie tej hipotezy na
grupie osób, które już przeszły tę chorobę, zakłóca intencje badania i nie pokazuje prawdziwej skuteczności badanej metody dla szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.
Tego typu badania powinny być klasyfikowane jako prewencja trzeciego stopnia (metody
profilaktyki zdrowotnej zapobiegające nawrotowi danej choroby), a nie utożsamiane z
prewencją I stopnia (profilaktyka zdrowotna
zapobiegająca wystąpieniu danej choroby i
utrzymaniu zdrowia). Błędne kojarzenie ze
sobą tych definicji wpływa niekorzystnie na
wyniki badań dotyczących właściwej prewencji (I stopnia). Prewencja trzeciego stopnia
jest, tak naprawdę, eufemizmem leczenia.
Brak spodziewanej skuteczności suplementacji w takich wypadkach może wynikać z
różnorakich powodów (zbyt niskie dawki, niewłaściwy dobór składników, nieadekwatny
czas interwencji, różnorodność populacji), a
nie braku skuteczności w profilaktyce danej
choroby.
Wybór zdrowej populacji do badań ma również duże znaczenie. Na przykład, większość
dużych badań klinicznych z wykorzystaniem
witamin było przeprowadzone na grupach
lekarzy i pielęgniarek, osób o wysokim poziomie edukacji i wiedzy, co miało skutki w sys-

tematycznym przyjmowaniu suplementów.
Co więcej, finansowo, mogących zapewnić
sobie odpowiedni stan odżywienia, w porównaniu do przeciętnej populacji. Nawet w
tych grupach suplementacja przynosiła dodatkowe korzyści zdrowotne. Badania jednak
powinny na wstępie identyfikować ewentualne niedobory czy odchylenia metaboliczne
przy wyborze badanych populacji, w celu lepszego rozeznania wpływu suplementacji na
badane parametry.
• Precyzja w wyborze suplementów
Większość przeprowadzonych badań naukowych, w tym badań klinicznych, ogranicza
się do testowania pojedynczych składników,
włączając w to indywidualne komponenty
(np. witamina D, witamina E czy magnez)
lub ich przypadkowe połączenia, obejmujące
kilka lub szeroką gamę składników odżywczych. W dużej ilości badań wykorzystuje się
suplementację związkami syntetycznymi jak
tez suplementy stosowane sa w różnych dawkach i obejmują różne przedziały czasowe.
• Związki syntetyczne czy naturalne
Szereg badań wskazuje, że stosowanie syntetycznych suplementów przynosi inne rezultaty, niż gdy stosowane są naturalne formy
witamin. Niekorzystne działania związane
ze stosowaniem syntetycznych form w suplementacji wykazano m.in. w przypadku beta-karotenu u palaczy.
• Przypadkowe połączenia składników
W większości przeprowadzanych badań
stosuje się formuły zawierające przypadkowo dobrane składniki i ich dawki, ignorując
fakt, że witaminy i minerały współdziałają
ze sobą w procesach metabolicznych. Tymczasem, już wstępne badania porównawcze
różnych popularnych na rynku suplementów
wykazały, że przypadkowo dobrane mieszanki związków wykazują znacznie zmniejszoną
skuteczność działania na poziomie różnych

procesów metabolicznych w komórkach
ludzkiego ciała, niż połączenia synergistycznie dobranych komponentów. Konsekwencją przypadkowego doboru suplementów w
testach klinicznych jest błędna interpretacja
wyników takich badań. Rozciąga się to na
zwykłych ludzi, przez środowiska akademickie po decydentów politycznych.
• Właściwy dobór dawki spożycia
W przypadku większości badań stosuje się
dawki witamin i minerałów mieszczących
się w zalecanych normach stosowania (RDA).
Tymczasem, dzisiejsza wiedza wskazuje, że
takie dawki mikroskładników odżywczych
mogą być niewystarczające do osiągnięcia
optymalnego skutku zdrowotnego, profilaktycznego i terapeutycznego w różnorodnych
grupach populacji. Wyniki szeregu dużych
randomizowanych badań klinicznych wykazały mniejsze ryzyko zachorowania na
choroby przewlekłe (głównie raka i choroby
układu krążenia) u osób o zawyżonych stężeniach mikroskładników odżywczych we krwi
i diecie (The John Hopkins University, 2006).
W związku z tym, coraz więcej naukowców
podkreśla konieczność systematycznych rewizji i korygowania rekomendacji spożycia witamin i zwiększenia dawek mikroskładników
odżywczych w suplementach diety. Badania
często pokazują, że suplementy o relatywnie
niskiej zawartości mikroskładników odżywczych przynoszą efekty w populacjach o niedostatecznym stanie odżywienia (wyrównanie niedoborów), podczas gdy w populacjach
o adekwatnym stanie odżywienia powinny
być stosowane podwyższone dawki witamin
i mikroelementów w celu osiągniecia efektu
stymulacji metabolicznej. Naturalne składniki
odżywcze są bezpieczne w użyciu, nawet w
przypadku stosowania wysokich dawek.

| 33

• Precyzyjne monitorowanie badanej populacji
Regularne przyjmowanie suplementów w
badaniu klinicznym jest niezbędne dla zachowania istotności statystycznej. Badania pokazały, że skutki suplementacji są widoczne
i trwałe tylko w przypadku systematycznego
i regularnego stosowania suplementu diety.
Brak konsekwentności i ciągłości w regularnym stosowaniu suplementów diety prowadzi do błędnych wyników i interpretacji
badań, czego następstwem jest często bagatelizowanie znaczenia witamin i minerałów
dla zdrowia. W wielu badaniach rzeczywisty
efekt terapeutyczny i prewencyjny zastosowania suplementów diety był widoczny u
osób, które konsekwentnie i przez długi czas
przyjmowały suplement.
• Uwzględnianie konfliktu interesów
Wiele publikacji badań klinicznych suplementów było krytykowane, ze względu na
widoczny konflikt interesów ze strony sponsora czy zespołów badawczych. Sprawdzanie
istnienia zależności, które mogą zaważyć
na prowadzeniu badań czy interpretacji ich
wyników są szczególnie ważne, ze względu
na dominację interesów finansowych firm
farmaceutycznych i zależności, jakie są coraz bardziej powszechne w dziedzinie nauki
i medycyny.
Zagadnienie suplementacji niesie również
wymiary etyczne. Jeżeli byłby na rynku dostępny lek o tak wielokrotnych korzyściach
dla zdrowia, włączając w to zapobieganie
raka, jak suplementy diety, byłoby to uważane za nieetyczne, gdyby nie był stosowany.
Jest to równoznaczne z ignorancją korzyści
suplementacji, zwłaszcza, że w odróżnieniu
od leków, suplementacja diety nie generuje
szkodliwych skutków ubocznych i jest opłacalna ekonomicznie.
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Różnice w skuteczności
działania dostępnych
na rynku suplementów
diety
Suplementy diety dostępne są na rynku w
formie preparatów zawierających zróżnicowane dawki pojedynczych związków (np.
preparaty z witaminą D, suplement witaminy
A, suplement wapnia, ekstrakt z zielonej herbaty, ostropest plamisty, Ginko Biloba, itd.)
lub w formie mieszanek różnych składników,
z tej samej grupy chemicznej (np. kompleksy
multiwitamin lub minerałów), jak też zróżnicowane preparaty wieloskładnikowe łączące
witaminy, minerały, aminokwasy, wyciągi
roślinne i inne składniki (Dr. Rath Research
Institute, 2017).

„
Zagadnienie
suplementacji niesie
również wymiary
etyczne. Jeżeli byłby
na rynku dostępny lek
o tak wielokrotnych
korzyściach dla
zdrowia, włączając w
to zapobieganie raka,
jak suplementy diety,
byłoby to uważane za
nieetyczne, gdyby nie
był stosowany.

Wszystkie suplementy klasyfikowane są jako
pożywienie, w związku z tym, nie jest wymagane dostarczanie dowodów skuteczności
ich działania. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost popytu na suplementy diety,
w związku z tym, pojawiają się nowi producenci suplementów z nowym asortymentem
produktów, ze składem różnego pochodzenia. Przypadkowe połączenie składników w
suplementach, niesie ryzyko nieznanych interakcji w organizmie. Wywiera to wpływ na
potrzebę prowadzenia badań nad skutecznością dostępnych na rynku suplementów diety.
Jest to szczególnie ważne, gdyż przeważająca większość firm oferujących suplementy nie
prowadzi żadnych badań naukowych w tej
dziedzinie, opierając się głównie na dostępnych publikacjach naukowych dotyczących
w większości indywidualnych składników
odżywczych. Ponadto, nie są sprecyzowane
wymagania dotyczące profesjonalnej ekspertyzy potrzebnej do projektowania składu
suplementów. Często skład suplementów i
dobór składników jest determinowany ceną
lub marketingowymi wymaganiami rynku, a
nie nauką.

Na skuteczność suplementów diety składa się
wiele elementów, włączając w to typ suplementacji (pojedynczy składnik odżywczy lub
złożone formuły multiwitaminowe), sposób
doboru składników (przypadkowy lub na
zasadzie synergii biologicznej), stosowane
dawki, rodzaj, pochodzenie i metody izolacji
użytych surowców, metody produkcji suplementów, stosowanie substancji smakowych,
konserwujących i innych, tzw. wypełniaczy.
• Indywidualne związki: Ze względu na to, że
mikroskładniki odżywcze nie działają pojedynczo w metabolizmie komórek, przyjmowanie tylko pojedynczej witaminy lub innego związku, szczególnie w bardzo wysokich
dawkach powinno być praktykowane tylko

w wyjątkowych przypadkach. Tego typu
suplementacja stosowana przypadkowo i
przez dłuższy czas może prowadzić do zachwiania równowagi metabolicznej organizmu lub ujawnienia się niedoborów innych
mikroelementów. Przyjmowanie pojedynczych, wysoko dawkowanych składników
odżywczych, dotyczy głównie problemów
z niedoborem specyficznego mikroskładnika, np. witaminy B12, witaminy D, żelaza.
Również, może być skuteczne w przypadku
niektórych problemów zdrowotnych o podłożu genetycznym, np. przy zaburzeniach
wywołanych niedostateczną aktywnością
ważnego enzymu. W takich przypadkach,
zwiększone nasycenie kofaktorem (witamina, minerał) niewydolnie działającego enzymu, może prowadzić do wzrostu aktywności enzymatycznej i usprawnienia funkcji
danego szlaku metabolicznego. Wyniki
badań naukowych sygnalizują pozytywne
skutki stosowania wysokich dawek pojedynczych składników odżywczych w terapii osób cierpiących na pewne genetyczne,
choroby umysłowe lub dziedziczne zabu-

rzenia metabolizmu (Hafid N et al., 2015).
Prawdopodobne jest, że to korzystne działanie zdrowotne może być dalej optymalizowane, poprzez włączenie dodatkowych
składników i stworzenie synergistycznych
kompleksów.
• Formuły wieloskładnikowe: Większość
dostępnych na rynku złożonych formuł
suplementów diety zawiera składniki wyselekcjonowane i dozowane w sposób
przypadkowy. Często marketing, a nie naukowiec czy osoby o zawodowej wiedzy w
dziedzinie żywienia, decydują o doborze
składników. Niezmiernie rzadko przedstawiane są dowody skuteczności i działania
formuły w optymalizacji funkcji specyficznych mechanizmów komórkowych. Deklaracje o „naukowym opracowaniu” takich
produktów ograniczone są do przedstawienia odnośników do literatury i badań dokonanych z indywidualnymi składnikami formuły, a nie z końcowym produktem, który
może mieć inne działanie, niż indywidualne
składniki. Znakomita większość firm na ryn-

ku suplementów nie inwestuje w badania
naukowe, ani nie prowadzi własnego instytutu badawczego.
• Synergia mikroelementów: Badania medycyny komórkowej wskazują na konieczność właściwego doboru składników naturalnych. Nie działają one w izolacji, ale są
integralna częścią metabolizmu komórek,
współpracując ze sobą na zasadzie synergii, antagonizmu lub obojętnej interakcji.
W związku z tym, skutki działania połączeń
związków naturalnych mogą być inne, niż
wypadkowa suma ich indywidualnych działań. Przy opracowywaniu złożonych formuł
suplementów diety nacisk powinien być kładziony na synergię tych składników, poprzez
odpowiedni dobór mikroskładników odżywczych (witamin, minerałów, aminokwasów i
innych), w odpowiednich ilościach i proporcjach. Celem jest uzyskanie jak najwyższej
skuteczności biologicznej przy minimalnych
dawkach indywidualnych składników (rysunek 10). Zapewnia to uzyskanie największej
korzyści zdrowotnych z ich stosowania
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Rysunek 10. Efekt synergii medycyny komórkowej

Wykres 19. Wyniki badania porównawczego suplementów diety na wzrost komórek nowotworowych skóry.

badane suplementy
na zestawieniach i i ii
składają się z:

Obumieranie lub wzrost ludzkich komórek rakowych skóry

I
Wzrost komórek
nowotworowych [%]
w porównaniu z
kontrolą

Suplementy diety, formułowane z uwzględnieniem tych zasad, reprezentują nowy kierunek nowoczesnej suplementacji, opartej
na zasadzie medycyny komórkowej. Często
osiągniecie właściwego celu metabolicznego
wymaga połączenia różnych formuł, w formie synergii.

A różnych witamin,
minerałów, pierwiastków śladowych, aminokwasów, wtórnych
substancji roślinnych
B witaminy C, lizyny,
proliny, argininy, ekstraktu zielonej herbaty, kwercetyny,
selenu, miedzi,
manganu

Obumieranie komórek
nowotworowych [%]
w porównaniu z
kontrolą

Linia zerowa = kontrola

Dowody różnic w
skuteczności działania
suplementów diety
dostępnych na rynku

II

100 %

Wykres 18. Wyniki badania porównawczego suplementów diety na wzrost zdrowych komórek skóry.

Opracowanie „Witaminy: szkodzą czy pomagają?” znajduje się na stronie Fundacji Zdrowia dr. Ratha.

Rozstrzygającymi cechami są jakość
i badania! O czym użytkownik suplementów diety powinien wiedzieć.

Zdrowy wzrost ludzkich fibroblastów skóry

A

Hamowanie 25 %

B

Hamowanie 85 %

Typowy obraz dla
produktów porównawczych

Brak hamowania

- zdjęcie A odpowiada kolumnie A: Liczba
komórek nowotworowych w porównaniu
z kontrolą została zmniejszona.

Negatywne wyniki testu produktów porównawczych nie oznaczają, iż mogą one
wywołać raka – czyli że są rakotwórcze.

- zdjęcie B odpowiada kolumnie B: Liczba
komórek nowotworowych znacząco się
zmniejszyła – przeżyły tylko pojedyncze
komórki rakowe.

Potwierdzają jednak, że namnażanie się
istniejących komórek nowotworowych
może zostać w ich obecności przyspieszone.

- Zdjęcie po prawej stronie zestawienia II
odpowiada kolumnie "formuły porównawcze" i przedstawia reprezentatywne
na naczynia testowe bada- Fakt, że negatywne wyniki badań produktów
Wykresspojrzenie
20. Wyniki badania
porównawczego suplementów diety na produkcję bioenergii w komórkach mięśni gładkich tętnicy.
nych produktów porównawczych. Gęstość komórek rakowych wzrosła w po- porównawczych w obu seriach badań – zarówno
równaniu z kontrolą - komórki nowotwo- ludzkich komórek rakowych skóry (czerniaka),
rowe namnażały się jeszcze szybciej niż
jak i wątroby – sugeruje, że podobne efekty
w grupie kontrolnej bez dodatku mikroProdukcja
bioenergii
(ATP) w ścianach
arterii
mogą
występować
także
w przypadku komórek
elementów.

23

nowotworowych innych narządów.

Zdrowy rozwój
komórek [%]
w porównaniu
z kontrolą

Dr. Rath Health Foundation

Średnia produktów
porównawczych
Linia zerowa = kontrola

Linia zerowa = kontrola

Średnia produktów
porównawczych

Przebadane suplementy składają się z:
A Różnych witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, aminokwasów, wtórnych substancji roślinnych
B Ekstraktu zielonej herbaty, kurkumy, resweratrolu, roślin kapustnych, kwercetyny
C Witaminy C, E, B6, D, kwasu foliowego, lizyny, proliny, miedzi, betainy, siarczanu chondroityny, acetyloglukozaminy,
piknogenolu

Dr. Rath Health Foundation

Wyniki
naszych
badań
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Zahamowanie
wzrostu [%]
w porównaniu
z kontrolą

Witaminy:
szkodzą
czy
pomagają?

Komórki nowotworowe ludzkiego raka skóry pod mikroskopem
Kontrola

Produkcja ATP [%]
w porównaniu z kontrolą

Badania różnych rodzajów suplementów, zarówno tych opracowanych naukowo na zasadzie synergii oraz innych, popularnych na
rynku produktów, dokonane w Instytucie Naukowym dr. Ratha w Kalifornii przyniosły zaskakujące wyniki. Testy ich skuteczności metabolicznych na poziomie komórek wykazała
wyższość suplementów komponowanych na
zasadzie synergii. Niestety, wśród badanych
suplementów ogólnie dostępnych na rynku,
szereg z nich miało niepokojące działania,
jak np. stymulujący efekt na namnażanie
komórek raka skóry i wątroby. Może to być
wynikiem nie tylko różnic w doborze specyficznych kompozycji, ale również źródeł surowców i obecności zanieczyszczeń.

Średnia produktów
porównawczych

Dlatego też, przy wyborze dobrych jakościowo
11 i skutecznych suplementów diety ważne jest
przede wszystkim szukanie naukowych dowodów pokazujących działania danego preparatu. Ważne są również informacje dotyczące
zawartości tzw. związków nieaktywnych jak
też poziom zanieczyszczeń metalami ciężkimi
i innymi związkami toksycznymi. Suplementy nie powinny tez zawierać cukru ani syropu
wzbogaconego we fruktozę, uwodorowanych
kwasów tłuszczowych, GMO i innych szkodliwych substancji. Gwarantuje to zarówno uzyskanie pożądanego efektu jak i bezpieczeństwo
ich stosowania.

Z drugiej strony zaobserwowano dodatkowy wzrost komórek ponad 50% przy zastosowaniu podstawowej formuły mikroelementów (kolumna A) opracowanej
wspólnie z Instytutem Badawczym. Podobnie pozytywny efekt osiągnięto dzięki formule (kolumna B) zawierającej m.in. wybrane ekstrakty roślinne.

Szczególnie godnym uwagi jest wynik kolejnej formuły mikroskładników (kolumna
C), opracowanej specjalnie w celu wspierania zdrowej syntezy komórek i kolagenu.
Pod wpływem tej formuły można było
zwiększyć wzrost zdrowych fibroblastów o
prawie 100%.

Przebadane suplementy składają się z:
A Różnych witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, aminokwasów, wtórnych substancji roślinnych
B Witaminy C, E, B1-B12, biotyny, karnityny, koenzymu Q10, tauryny
C Koenzymu Q10, witaminy E
skuteczna była uzupełniająca formuła mikroskładników specjalnie opracowana do
zoptymalizowania produkcji bioenergii.
Zaobserwowano wzrost stężenia ATP – syntezy – o 44% (kolumna B).
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