
Μονακολίνη Κ 10mg

Κλινικά Ελεγμένο

Συμπλήρωμα Διατροφής 
Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ

myesigr



Το Normolip 5 της ESI συνδυάζει ιδιότητες μονακολινών με φυτικές στερόλες και συνένζυμο Q10.
Ο συνδυασμός των συστατικών του Normolip 5 της ESI με βιβλιογραφική τεκμηρίωση είναι 
αποτελεσματικός σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με την έρευνα στην οποία συμμετείχαν 
30 ασθενείς και των δύο φύλων ηλικίας άνω 
των 18 ετών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για 8 
εβδομάδες μία (1) κάψουλα Normolip 5 ημερη-
σίως σε συνδυασμό με δίαιτα χαμηλών λιπαρών 
προκύπτει ότι: 
Το ποσοστό μείωσης των επιπέδων συνολικής 
χοληστερόλης ήταν 20% για τη συνολική χο-
ληστερόλη και 27% για τη χοληστερόλη LDL.

Ανοικτή μονοκεντρική μελέτη διάρκειας οκτώ εβδομάδων (56 ημέρες), με σκοπό την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Normolip 5 σε σύγκριση με μεμονωμένη διατροφή 
χαμηλή σε λιπαρά, για τη μείωση της χοληστερόλης LDL σε ασθενείς με πρωτογενή πολυγονιδιακή 
υπερχοληστερολαιμία ή με υπερχοληστερολαιμία, που δε διορθώνεται απλώς μέσω της διατροφής, 
στην πρωτογενή πρόληψη με χαμηλό κίνδυνο καρδιοπάθειας (SCORE <5% Οδηγίες EAS-ESC 2011) 
και έχοντας ήδη ακολουθήσει θεραπεία με διατροφή χαμηλή σε λιπαρά για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Έρευνα-μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2016 από Di.M.I., Νοσοκομειακή Μονάδα Χειρουργικής 1, Εξωτερική Κλινική Δυσλιπιδαιμίας Πανεπιστήμιο της Γένοβας
Η κλινική μελέτη έχει αναρτηθεί στο site myesi.gr

*Λοβαστατίνη
• αναστολέας της 3-ύδροξυ-3-μέθυλο-γλουτάρυλο-συνένζυμο Α (HMGCoA) αναγωγάσης • αποτελεσματικότητα στη μείωση της LDL κατά 29-48%
• βελτιώνει τη λειτουργία του ενδοθηλίου • μειώνει τη φλεγμονή στο σημείο της αθηρωματικής πλάκας • αναστέλλει τη συσσώρευση αιμοπεταλίων 
• έχει αντιπηκτική δράση • μεταβολίζεται στο ήπαρ στον ενεργό μεταβολίτη β-υδροξυοξύ

Η μαγιά του Κόκκινου Ρυζιού (red yeast rice) παράγεται από τη 
ζύμωσή του με το Μύκητα Monascus purpureus. 

Το Κόκκινο Ρύζι είναι γνωστό και ευρέως χρησιμοποιείται  εδώ και 
αιώνες στην κινεζική κουζίνα ως τροφή που βοηθάει στην καλή υγεία 
των αγγείων.

Το Κόκκινο Ρύζι έχει βρεθεί ότι διαθέτει υπολιπιδαιμικές ιδιότητες. 
Αυτές αποδίδονται ως επί το πλείστον στην παρουσία ουσιών που είναι 
γνωστές ως μονακολίνες. 

Περιέχει 9 διαφορετικά είδη μονακολινών.

Η Μονακολίνη Κ, μία από τις μονακολίνες που περιέχονται ως συστατικό 
στη μαγιά του Κόκκινου Ρυζιού, είναι γνωστή και ως μεβινολίνη ή 
λοβαστατίνη* (φυσική στατίνη).

Σύμφωνα με κλινικές μελέτες έχει βρεθεί ότι το Κόκκινο Ρύζι εκτός της 
Μονακολίνης Κ περιέχει επιπλέον ουσίες που βοηθούν στη μείωση των 
επιπέδων των λιπιδίων του οργανισμού, όπως στερόλες (β-σιτοστερόλη, 
καμπεστερόλη, στιγμαστερόλη), σαπωγενίνες (τερπενικές αγλυκόνες 
σαπωνινών), ισοφλαβονοειδή και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΖΙ / ΜΟΝΑΚΟΛΙΝΗ Κ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ESI
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yeast rice) preparation from traditional Chinese Medicine. 

Cur Ther Res 1997;58:964-978

Σε 324 ασθενείς με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης (ολική 
χοληστερόλη πάνω από 230mg/dl) που επιπλέον είχαν ανεβασμένη 
LDL (πάνω από 130mg/dl) και χαμηλή HDL (κάτω από 40mg/dl) 
χορηγήθηκε καθημερινά 1,2 γρ Κόκκινου Ρυζιού. 

Heber D, Yip I, Ashley JM, et al. Cholesterol-lowering effects of a proprietary Chinese red yeast-rice 

dietary supplement. Am J Clin Nutr 1999;69:231-236

Rippe J, Bonovich K, Colfer H. A multi-center, self-controlled study of Cholestin in subjects with 

elevated cholesterol. 39th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention. 

Orlando, FL: 1999; March 24-27: 1123

Η μελέτη συμπεριέλαβε 83 υπερχοληστεριναιμικούς ασθενείς που 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 2,4 γρ Κόκκινου Ρυζιού καθημερινά vs 
placebo για 8 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν επιπλέον να 
διατηρήσουν μια δίαιτα με το 30% της ημερήσιας πρόσληψης θερμί-
δων να προέρχεται  από λιπαρά και με μέγιστη ποσότητα καθημερι-
νής προσλαμβανόμενης χοληστερόλης τα 300mg. 

Σε πολυκεντρική μελέτη χρησιμοποιήθηκε αρχικά η δίαιτα του
American Heart Association για 4 εβδομάδες και κατόπιν χρήση 2,4 
γρ Κόκκινου Ρυζιού καθημερινά για 8 εβδομάδες σε 187 ασθενείς 
με υπερχοληστερολαιμία. Δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές 
διαφορές μόνο με τη δίαιτα ως θεραπευτικό μέσο, αλλά μετά από τη 
χρήση Κόκκινου Ρυζιού προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ 
ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΖΙ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ T.CHL, LDL ΚΑΙ TGL 3
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Σύμφωνα με κλινικές μελέτες και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Καρδιολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και 
της EFSA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων) το Κόκκινο Ρύζι και η 
Μονακολίνη Κ που παράγεται από αυτό, συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιο-

λογικών επιπέδων χοληστερόλης.

Χορηγείται σε άτομα με υψηλή χοληστερίνη για αντιμετώπιση του προβλήματος 
με φυσικό τρόπο.

Έχει ένδειξη σε ασθενείς που πρέπει να λάβουν στατίνη αλλά έχουν κάποια  αντένδειξη 
στο φάρμακο.*

Έχει ένδειξη σε ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία με στατίνη αλλά αναγκάζονται να τη διακόψουν 
λόγω παρενεργειών, ανεξάρτητα από την ομάδα καρδιαγγειακού κινδύνου στην οποία ανήκουν οι ασθενείς.*

Χορηγείται σε άτομα που ανήκουν στην ομάδα  μέτριου-χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου (heart score < 5%) και πρέπει να ξεκινήσουν 
θεραπεία με φάρμακο εάν δεν έχουν ανταπόκριση στα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα που έχει συστήσει ο θεράπων ιατρός μετά από 6 μήνες. Συ-
στήνεται η επανάληψη εξετάσεων μετά από 12 εβδομάδες χρήσης Nomrolip 5.

Χορηγείται σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και σε άτομα μέτριου-χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου στα πλαίσια των υγιει-
νοδιαιτητικών μέτρων για 3-6 μήνες (ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου του ασθενούς). Συστήνεται η επανάληψη εξετάσεων μετά από 12 
εβδομάδες χρήσης Nomrolip 5.

*Becker DJ1, Gordon RY, Halbert SC, et. al. Red yeast rice for dyslipidemia in statin-intolerant patients: a randomized trial. Ann Intern Med. 
2009 Jun 16;150(12):830-9, W147-9.

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΖΙ

Lifestyle interventions
to reduce TC and LDL-C levels

Impact of specific lifestyle changes on lipid levels
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Reduce dietary saturated fat

Reduce dietary trans fat

Increase dietary fibre

Reduce dietary cholesterol

Utilize functional foods enriched with phytosterols

Reduce excessive body weight

Utilize soy protein products

Increase habitual physical activity

Utilize red yeast rice supplements

EUROPEAN SOCIETY OF 
CARDIOLOGY
European Heart Journal (2011) 
32, 1769-1818 

ESC/EAS Guidelines for the 
management of dyslipidaemias.
Η European Society of Cardiology 
περιλαμβάνει το Κόκκινο Ρύζι στις 
οδηγίες που δίνει για τη μείωση 
της χολιστερίνης.

EFSA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία  
Ασφάλειας Τροφίμων)

Σύμφωνα με την EFSA, η Μο-
νακολίνη Κ από το Κόκκινο Ρύζι 
συμβάλλει στη διατήρηση των 
φυσιολογικών επιπέδων χολη-
στερίνης όταν η ημερήσια δόση 
είναι 10mg.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης
Τόμος 5 • Τεύχος 3 • IΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Πίνακας 7. Θεραπευτικές δυνατότητες σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που παραθέτει στο εν λόγω τεύχος η Ελληνική Εταιρεία Αθη-
ροσκλήρωσης αναφέρεται η χορήγηση τροφοφαρμάκων με μαγιά Κόκκινου Ρυζιού 
που περιέχει μονακολίνες σε ασθενείς που εμφανίζουν δυσανεξία στις στατίνες (ή δεν 
επιθυμούν να πάρουν αγωγή με στατίνη). 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΤΕ
ΤΟ NORMOLIP 5;
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ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ΚΑΨΟΥΛΑ:
Red Rice (Oryza sativa L. seeds), που υπέστη ζύμωση με Monascus purpureus 200mg, 5% 
σε Μονακολίνη Κ 10mg, γ-ορυζανόλη 90mg, Q10 Συνένζυμο 10mg, Πολυκοσανόλες 60% σε 
οκτακοσανόλη 5mg, Χρώμιο πικολινικό, ισοδύναμο σε Cr (III) 40μg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Μία (1) φυτική κάψουλα κάθε βράδυ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
30 φυτικές κάψουλες: κατασκευάζονται από φυτική ίνα που λαμβάνεται από τη ζύμωση της 
ταπιόκα. Είναι απολύτως φυσικές, χωρίς τεχνητές χρωστικές και εύπεπτες.

Γενικές Οδηγίες Χρήσης Nomrolip 5
• Να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης • Συνιστάται η λήψη συμβουλής από γιατρό για άτομα που βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα υγείας • Να μη χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη, τη γαλουχία, από άτομα αλλεργικά σε οποιοδήποτε συστατικό ή έκδοχο του προϊόντος
• Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα και δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή • Η χρήση σκευασμάτων που περιέχουν Κόκκινο Ρύζι αντενδείκνυται 
σε άτομα ηλικίας < 20 ετών, σε ασθενείς μεταμοσχευμένους, σε άτομα που κάνουν κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης, ασθενείς με ηπατοπάθειες, παθήσεις του θυρεοειδούς, 
μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρές λοιμώξεις και χρόνια νεφρική νόσο • Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά, σε ξηρό και δροσερό μέρος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
1. Άγγελος Π. Καρατζαφέρης Ειδικός Παθολόγος, Αριστούχος Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότητα στην Εσωτερική Πα-
θολογία στην Κλινική της Παθολογικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Αναστάσιος Κλώπας MSc, MPh, MBA Φαρμακοποιός – Οδοντίατρος, Μεταπτυχιακά στη Φαρμακευτική Ανάλυση και στα Οδοντιατρικά Βιοϋλικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


