Informații de sănătate importante pentru toți

Microelemente nutritive pe care rareori le luați
în considerare pentru vindecarea fracturilor
Oricine riscă să își fractureze la un moment dat un os, în
urma unei căderi, a unei activități sportive sau a unui accident de mașină. Totuși, fracturile sunt mai susceptibile
să apară la persoanele care suferă de osteoporoză. Fiind
unele dintre cele mai dureroase tipuri de vătămări, fracturile necesită inevitabil o lungă perioadă de recuperare.

participanților la studiu au fost între 15-75 ani. Am observat că
grupul de pacienți care a beneficiat de suplimentare cu microelemente nutritive printre care vitamina C, lizină, prolină și vitamina B6 au experimentat intervale mai scurte de vindecare a
fracturilor. La acești pacienți fracturile s-au vindecat în 14 săptămâni. În schimb, la pacienții care luau placebo (pastile de
zahăr) a fost nevoie de 3 săptămâni în plus pentru a se ajunge
la aceeași vindecare. În plus, la aproximativ 25% din pacienții
din grupul cu suplimentare, fracturile s-au vindecat și mai repede, doar în 10 săptămâni; acest lucru s-a observat doar la 14%
din pacienții din grupul de control. Pacienții din grupul cu suplimentare au mai raportat și îmbunătățiri ale stării generale.
Acest studiu arată că un factor al sănătății oaselor, care adesea
lipsește – colagenul sănătos – joacă un rol important în vindecarea optimă a fracturilor osoase. O simplă suplimentare cu
microelemente nutritive specifice poate reduce cu mult timpul
de vindecare și suferința pacienților și de asemenea poate ușura
povara economică asupra familiilor pacienților și a sistemului
de asistență medicală.

Fractură osoasă

Vindecare semnificativă cu ajutorul microelementelor nutritive, observată la 10 săptămâni

Cel mai comun tip de fractură în special la copii și adulți activi
este ruperea unui picior. Cel mai adesea fractura survine la nivelul tibiei (fluierul piciorului). În SUA se raportează anual
aproximativ 492.000 fracturi tibiale care înseamnă aproximativ
400.000 zile de spitalizare. Timpul obișnuit de vindecare a unei
fracturi tibiale este de 12-16 săptămâni. Totuși, acesta este adesea prelungit de diverse complicații care necesită administrarea
de analgezice puternice pacientului. În țările europene, conform unui raport, numai în anul 2010 s-au înregistrat 620.000
fracturi de șold pe fond de osteoporoză.
Percepția comună este că microelementele nutritive necesare
pentru oase sănătoase sunt doar calciul și vitamina D și/sau că
doar ele ajută la procesul de vindecare a fracturilor. Totuși,
această teorie scapă din vedere faptul că structura osului, pe
care se depun calciul și alte minerale, este formată dintr-o proteină – colagenul. În absența unui colagen sănătos, osul nu se
poate forma sau funcționa corect. Formarea sănătoasă a oaselor
nu depinde numai de calciu și vitamina D în cantități suficiente,
ci mai important, de un aport corespunzător de vitamina C,
lizină, prolină și alte microelemente nutritive care susțin colagenul. Întrucât organismul uman nu poate produce vitamina C
sau lizină, este foarte posibil ca aceste elemente nutritive cruciale să fie deficitare și să fie epuizate suplimentar și de stresul
asociat cu fracturile osoase.
Într-un studiu clinic dublu-orb control-placebo* care a inclus
131 pacienți cu fractură de ax tibial, s-a evaluat efectul suplimentării cu microelemente nutritive de construcție a colagenului, asupra timpului de vindecare a fracturii. Vârstele
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