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Τhiotic acid(διεθνής ορολογία), στην Ελλάδα πλέον γωστό με την ονομασία άλφα – λιποϊκό οξύ
(ALA), είναι ένα λιπαρό οξύ που παράγεται στον οργανισμό από το οκτανικό οξύ, αλλά
μπορούμε να το προσλάβουμε και μέσω της διατροφής ή διατροφικών συμπληρωμάτων.
Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα είναι:

το συκώτι (μοσχαρίσιο),

η καρδιά,

τα νεφρά,

η μαγιά μπύρας,

το σπανάκι

Αποτελεί επιπλέον συστατικό συνενζύμων που συμμετέχουν σε αντιδράσεις των μιτοχονδρίων
(απαραίτητων για την παραγωγή ενέργειας).

Ονομάζεται δε και “καθολικό αντιοξειδωτικό”, γιατί είναι τόσο υδατοδιαλυτό όσο και
λιποδιαλυτό.
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Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες “έφεραν στο φως” την ισχυρή αντιοξειδωτική , αντιγηραντική
και αντιφλεγμονώδη δράση. Προσφέρει ισχυρή προστασία σε επίπεδο πρόληψης στη διαβητική
νεφροπάθεια, τον καταρράκτη και το γλαύκωμα.

Τόσο το ALA όσο και ο μεταβολίτης του το DHLA αντιμετωπίζουν τις ελεύθερες ρίζες σε δύο
επίπεδα: α) άμεσα και β) έμμεσα .

α) Εξουδετερώνοντας τις δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS)

β) Συμβάλλοντας στην αναγέννηση των βιταμινών E και C.

Επισης το ALA αυξάνει την απορρόφηση και τη συγκέντρωση της C και ενισχύει τη σύνθεση της
γλουτοθειόνης (GHS)
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Υπάρχουν πολλές έρευνες που καταλήγουν στο ότι: “η συμπληρωματική χορήγηση ALA
συνδράμει στη μείωση επιπέδου της γλυκόζης. Συμβάλλει επίσης, στην αντιμετώπιση
ορισμένων νευροεκφυλιστικών νόσων όπως γεροντική άνοια κ.α..

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία στο γενικό πληθυσμό, ή
σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Η συνήθης χορηγούμενη δοσολογία: 600MG/DI

Σύμφωνα με άλλη βάση δεδομένων φυσικών φαρμάκων το ALA είναι σημαντικός
σύμμαχος υγείας αρκεί να χορηγείται από ειδικούς (δεν είναι ασφαλές για όλους).

Συμπερασματικά: Μετά τα πρώτα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα των αρχικών ερευνών -
τόσο σε επίπεδο πρόληψης αλλά και συμπληρωματικής θεραπείας- η ιατρική κοινότητα
αναμένει συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα μονοθεραπείας αλλά και πιθανής
συγχορήγησης με άλλες δραστικές ουσίες όπως οι βιταμίνες D, Ε, σύμπλεγμα Β,
ψευδάργυρο, σελήνιο κ.α’ έχοντας ως σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια του ασθενή .


