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Εισαγωγή: Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν
να διερευνήσει το ρόλο των συμπληρωμάτων
ασβεστίου, με ή χωρίς βιταμίνη D, στον
σχηματισμό πέτρας ούρων σε υγιή πληθυσμό
και σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Επιπλέον, η
επανεξέταση αυτή έχει ως στόχο να
διευκρινίσει εάν και όχι πάνω από την οποία
δόση συνδέεται με τον κίνδυνο λιθίασης.

Μεθοδολογία: Προτείνεται η άρτια και
ακριβής αναζήτηση συναφούς βιβλιογραφίας
με το θέμα μας σε έγκυρες και ενημερωμένες
βάσεις δεδομένων και σε περιοδικά διεθνούς
φήμης ώστε να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές
ανασκοπήσεις και έρευνες.

Αποτελέσματα: Συνοπτικά, φαίνεται ότι τα συμπληρώματα
ασβεστίου, πιθανώς σε συνδυασμό με την αντιοστεοπορωτική θεραπεία, δεν προδιαθέτουν στο σχηματισμό
λιθίασης τόσο στις γυναίκες που πάσχουν από οστεοπόρωση
όσο και στους μη οστεοπορωτικούς ηλικιωμένους άνδρες
Σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές και σε νεότερες γυναίκες, η
μακροχρόνια επίδραση των συμπληρωμάτων αντιστρέφεται,
προδιαθέτοντας
σε
σχηματισμό
ουρολίθων
σε
μακροπρόθεσμη βάση. Η κατανάλωση συμπληρωμάτων
ασβεστίου με τα γεύματα θα μπορούσε να διαδραματίσει
προστατευτικό ρόλο στις γυναίκες και τα νεαρούς άρρενες.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι τα συμπληρώματα που
περιέχουν κιτρικό μπορεί να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι
των υπολοίπων συμπληρωμάτων ασβεστίου, ιδιαίτερα όταν
καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του γεύματος .
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Συμπεράσματα: Είναι προφανές ότι πρέπει να διεξαχθούν
υψηλότερης ποιότητας, καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες
ελεγχόμενες δοκιμές για να διευκρινιστεί ο ρόλος των
συμπληρωμάτων ασβεστίου στην υγεία του ουροποιητικού
συστήματος. Η δόση στοιχειακού ασβεστίου, το είδος του
χορηγούμενου παράγοντα και η σύνδεσή του με τα γεύματα
πρέπει να είναι σαφείς. Η προσεκτική επιλογή του πληθυσμού της
μελέτης, συνοδευόμενη από την προσεκτική παρακολούθηση της
συνολικής κατανάλωσης ασβεστίου, την σχολαστική καταγραφή
της διατροφής, την παρουσία συννοσηρότητας και την ιατρική
περίθαλψη, αποτελούν παράγοντες που έχουν μεγάλη σημασία για
να επιτευχθεί ένα σαφές και σταθερό συμπέρασμα. Συνιστάται
διάρκεια μεγαλύτερη των 5 ετών. Μέχρι τότε, οι γιατροί που
συμβουλεύουν τους ασθενείς τους να λαμβάνουν ασβέστιο με ή
χωρίς βιταμίνη D θα πρέπει επίσης να τους ενημερώνουν για τη
δυνατότητα ανάπτυξης λιθίασης στα ούρα.
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