FARMACEVTSKI PREPARATI

So~asno u‘ivanje citrusov in zdravil zelo okrepi negativne u~inke zdravil

Sade‘ + tableta = smrt?
^

Foto A. [vigelj

je dr. Keith Scott Mumby, ki v knjigi
e u‘ivate farmacevtske prepaGrenivka je potencialno pi{e, da je grenivka potencialno smrtorate, se je treba strogo izoginosno nevarna zdravju za vedno ve~ in
bati citrusom in sokovom iz
smrtonosno nevarna
ve~ bolnikov, ki u‘ivajo zdravila. Grecitrusov, saj potencirajo njihovo u~inzdravju za bolnike,
nivka namre~ vsebuje furanokumarine,
kovitost, zaradi ~esar kombinacija lahkemi~ne sestavine, ki motijo delovanje
ko ustvari hude negativne stranske
ki u‘ivajo zdravila.
razstrupljevalnih encimov v prebavnem
u~inke – zastrupitev. Treba je biti pozoren tudi na morebitne reakcije pri za~elo vrteti v glavi … Ti ne‘eleni stran- predelu in jetrih ter tako zmotijo presnoso~asnem u‘ivanju citrusov in nefar- ski u~inki paracetamola so kljub zdra- vo mnogih zdravil. Med drugim tistih,
macevtskih dopolnil,« na spletni strani vilu proti alergiji, ki mu ga je zjutraj ki jih predpisujejo proti zaskrbljenosti
nutrigenomika.info opozarja prehran- predpisala zdravnica, izzvenevali {e (Valium, Xanax, Helex), depresiji (Asentra, Zoloft) in za spanje (Lunesta), celo
ska strokovnjakinja Nata{a Klari~*, vsaj en dan.
pri zdravilih z estrogenom, torej kontraavtorica Nutrigenomi~nega profila.
cepcijskih tabletkah.
Opozarja, da je najhuj{a kombinacija
NEVARNA GRENIVKA
grenivke in nekaterih zdravil, kot so
Prej omenjene razstrupljevalne enciZa odgovor, zakaj pride do tako huantidepresivi, ki lahko privede do naj- dih reakcij, smo se obrnili na prehransko me pa telo nujno potrebuje za razstruphuj{ih zdravstvenih zapletov ali celo strokovnjakinjo Nata{o Klari~. Poudari- ljanje in izlo~anje vseh strupov iz telesa,
do smrti.
la je, da pri interakciji grenivke s farma- {e posebno tistih iz zdravil. Neugodni
A tudi ~e imate nedol‘en prehlad in cevtskimi preparati ne gre za alergijo, u~inki zaradi zastoja te razstrupljevalne
ga ho~ete ugnati s protibole~inskim ampak za zastrupitev, ker jetra prepro- poti v telesu so lahko akutna odpoved
zdravilom, denimo paracetamolom, sto ne zmorejo. Povedala nam je za naj- ledvic, dihalne te‘ave, notranje krvavithkrati pa u‘ivati grenivke, limete, limo- bolj{ega specialista na svetu za mehaniz- ve in celo nenadna smrt, na{teva dr.
ne, pomaran~e ali mandarine, pozor. Pa- me alergij in njegovo knjigo Prehranjuj Scott Mumby.
Lista zdravil, ob katerih bolniki ne
racetamol pri nas poznamo pod trgovs- se razumno (Diet Wise), kjer avtor opisuje
kim imenom Lekadol ali Daleron in na tudi tovrstne reakcije ‘ivil z zdravili. To smejo u‘ivati grenivke, je v zadnjih letih
strmo narasla, dodaja
splo{no velja kot nenevarno zdravilo. A negastrokovnjak. Do interaktivno plat te kombinacicije z grenivko lahko prije sem v dru‘inskem krode pri ve~ kot 85-tih zdragu do‘ivela sama. Zaravilih, pri kar 43-tih lahko
di »nedol‘nega« lekapride do hudih stranskih
dola in nenevarnih manu~inkov, poro~ajo tudi
darin je moj svojec posraziskovalci v reviji Canatal bled, sredi no~i so
dian Medical Association
mu nevarno otekle o~i,
Journal 26. novembra 2012.
ustnice, roke, otrdela usta, na ko‘i so se mu po
VSI CITRUSI,
vsem telesu pojavili rdeTUDI SOKOVI
~i izpu{~aji in srbe~ica.
Dr. Scott Mumby {e
Ko‘a okoli o~i je za~ela
opozarja, da lahko te‘amodreti in rumeneti, kot
ve povzro~ajo tudi drugi
bi dobival zlatenico, mracitrusi: limone, pomazilo ga je. Ko je naredil
ran~e, mandarine, klenekaj korakov, se mu je Kombinacija zdravil in citrusov lahko ustvari hude negativne stranske u~inke.
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mentine, limete, kot tudi sokovi iz teh
citrusov. Tudi ti vsebujejo furanokumarine, ki zavirajo delovanje razstrupljevalnih encimov v ~revesju. Furanokumarini so strupeni, saj jih rastline
proizvajajo za obrambo proti raznim
vrstam roparic, od ‘u‘elk do sesalcev.
Toda pri vsem tem so resni~ni problem
zdravila, ne pa citrusi, saj so ti obstajali
pred zdravili, pripominja zdravnik.
Grenivka lahko povzro~a te‘ave celo, ~e jo pojemo ve~ ur pred zau‘itjem
zdravila. Redno u‘ivanje grenivke pa
lahko stvari {e precej poslab{a. Tako
lahko denimo u‘ivanje zdravil statinov
za zni‘evanje holesterola, ~e tri dni zapored popijemo dva decilitra grenivkinega soka, za ve~ kot trikratno pove~a
koncentracijo statinov v krvi.
Ker ima torej grenivkin sok {tevilne
interakcije s celo mno‘ico zdravil, je smiselno vedno vpra{ati farmacevta v lekarni, ali ga lahko pijete ob zdravilih, ki
vam jih je predpisal zdravnik. Farma-

Ve~ ‘ivljenjske
energije
Kadar nam pojema volja, smo v stresu,
globoki ‘alosti, smo nezbrani, gremo na
pomemben pogovor ali na izpit … nam
pomagajo na kartici natisnjena skrbno
izbrana {tevila. Njihovo delovanje okrepi
zlato.
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Podrobnej{a pojasnila glede kombiniranja ‘ivil na tej preglednici najdete na spletni strani
goo.gl/iSu7Cz.
Avtorica te preglednice Nata{a Klari~ priporo~a, da vso hrano izbirate, pripravljate in u‘ivate
glede na va{ osebni Nutrigenomi~ni profil. Ve~ o tem si lahko preberete v intervjuju z njo z
naslovom Zdravje za~enja zajtrk v reviji Misteriji oktobra 2012 (brezpla~ni spletni dostop do
~lanka je v ^italnici Misterijev na Misteriji.si (goo.gl/juIzYz).

cevti svetujejo, da vsaj tri dni pred uvedbo zdravil, s katerimi bi lahko grenivkin
sok pri{el v interakcijo, ne pijete tega soka. Tisti, ki redno pijete ta sok, pa se mu
odrecite deset do {tirinajst dni pred za~etkom jemanja zdravil. Ve~ o interakcijah
razli~nih zdravil z grenivko lahko preverite na spletni strani goo.gl/HjZmrZ.
Nata{a Klari~ za konec {e opozarja,
da zastrupitev, ki jo povzro~ijo citrusi v

kombinaciji z nekaterimi snovmi, ni
omejena le na farmacevtske preparate.
Do zastrupitve lahko namre~ pride tudi
pri raznih dopolnilih k prehrani, vklju~no z vitaminskimi in mineralnimi pripravki.
Ana [vigelj

D

* info@nutrigenomika.info, 041/803 075
(Nata{a Klari~).

