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FOSFATIDILSERINA, TRACTAMENT

ALTERNATIU PEL TDAH
Coneix com aquest suplement pot ajudar a reduir els símptomes de TDAH i

millorar les teves capacitats cognitives.

Introducció: Què és la fosfatidilserina

La fosfatidilserina és un fosfolípid compost d'aminoàcids i àcids grassos, que es troba present

en totes les membranes cel·lulars del nostre cos, però en concentracions especialment

elevades en el nostre cervell. La membrana cel·lular és com una espècie de "pell" que

recobreix les nostres cèl·lules i que comprèn un grup de funcions a més a més de mantenir

la cèl·lula separada i diferenciada del medi extern.

Aquest fosfolípid compta amb funcions d'estructura i regulació molt importants pel bon

funcionament del cervell, algunes d'elles són: la permeabilitat i elasticitat de la membrana

cel·lular (l'entrada i sortida de nutrients de la cèl·lula), reparació de les cèl·lules cerebrals

danyades, la producció de neurotransmissors com l'acetilcolina i ajuda a mantenir la mielina

saludable (substància que recobreix algunes cèl·lules nervioses i potencia la velocitat dels

impulsos nerviosos), entre altres funcions al cervell i sistema nerviós.

Resumint-ho, ajuda a fer que tot en el nostre cervell flueixi i funcioni millor. De fet, sembla

ser tan crucial que la producció deficitària podria estar relacionat amb problemes i trastorns

d'índole neurològica. Des del més lleu com el TDAH, fins a alguns més greus com l'alzheimer,

Parkinson o depressió.
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Tot i trobar-se de forma natural en el nostre organisme i en la

nostra dieta, alguns estudis recents demostren que hi ha

certa evidència que una suplementació de fosfatidilserina

redueix els símptomes de persones amb TDAH i augmenta la

capacitat de rendiment cognitiu.

Inicialment, el suplement de fosfatidilserina s'extreia de les cèl·lules cerebrals dels bovins,

especialment de les vaques. Però arran de la malaltia de les vaques boges i altres malalties

infeccioses, la majoria de fabricants ho van començar a sintetitzar a partir de derivats de la

soja o la col de cabdell i actualment és estrany trobar suplements que sigui d'origen animal.

Les dosis solen estar entre 300-800 mg diaris, ja que són quantitats que s'absorbeixen de

manera eficient en els humans. La quantitat d'aquesta dosi variarà segons la persona i el

motiu pel qual s'estigui prenent aquesta suplementació.

En l'alimentació també podem trobar la fosfatidilserina i avui en dia s'estima que el consum

dietètic volta entre els 75-184 mg/persona/dia. Les fonts principals d'aquest fosfolípid són

les carns vermelles i sobretot vísceres com fetge, ronyó i cervell. En aliments d'origen vegetal

també en podem aconseguir però en molta menys quantitat. Els aliments amb quantitats

significatives de fosfatidilserina són:

Aliment mg/100g

Cervell de boví 713

Cor de pollastre 480

Arenc de l'atlàntic 360

Anguila 335

Melsa de porc 239

Ronyons de porc 218

Tonyina 194

Cuixa de pollastre (sense pell ni os) 134

Fetge de pollastre 123

Mongetes blanques 107
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Tot i trobar-se en força quantitat en molts aliments, intentar obtenir els beneficis de la

fosfatidilserina mitjançant l'alimentació és quelcom difícil, ja que els aliments amb més

concentració no són gaire habituals en la nostra dieta i hauríem de repetir aliments

constantment per arribar als nivells desitjats.

Trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH):

La fosfatidilserina és útil per reduir els símptomes de les persones amb TDAH. Les persones

diagnosticades les divideixen en 3 grups: dèficit d'atenció predominant, impuls

d'hiperactivitat predominant i combinació de dèficit d'atenció i impulsivitat-hiperactiva. Un

nen hauria de patir símptomes com impulsivitat-hiperactiva, la mancança de concentració i

d'atenció, inquietud, altibaixos freqüents, desorganització, problemes per afrontar l'estrès, i

l'activitat excessiva entre d'altres en nivells més elevats que nens de la mateixa edat, per ser

diagnosticat amb aquest trastorn. Aquests símptomes condueixen dificultats en diferents

àrees de la vida de les persones que pateixen aquest trastorn que pot afectar tant a nens,

adolescents i adults. La causa exacta encara no s'ha especificat, tot i això, l'herència

genètica, deficiències nutricionals i toxines ambientals poden ser considerats factors de risc.

(2)

Els tractaments convencionals per persones amb TDAH consisteix a vegades en intervencions

de reeducació de la conducta, i en la gran majoria de vegades, medicaments estimulants i

antidepressius com el metilfenidat o amfetamines.
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El que fa el metilfenidat és imitar l'acció de certs neurotransmissors com la dopamina. El

problema és que al voltant d'un quart dels nens no responien al medicament o no eren

capaces de tolerar-los per culpa dels efectes secundaris.(3) Alguns dels efectes secundaris

incloïen insomni, augment de la pressió sanguínia i de les pulsacions, ansietat, i en dosis

altes psicosis paranoides (4).

En el cas dels antidepressius, es considera que augmenten els nivells de neurotransmissors

en el cervell, però, hi han nombrosos efectes secundaris gens desitjables relacionats amb la

pressa d'aquests tipus de medicaments a llarg termini.

La suplementació en fosfatidilserina pot ser un tractament alternatiu més natural pel TDAH,

l'efecte més important que te per la millora del trastorn seria beneficiar a nombrosos

neurotransmissors com la dopamina, acetilcolina, serotonina i norepinefrina. Però a més a

més, també té altres funcions en el cervell com modulador d'enzims, l'activitat de receptors i

participa en el control de la fluïdesa de la membrana cel·lular (5).

En certs estudis es prova amb evidència l'efecte positiu d'aquesta suplementació en els nens

que pateixen aquest trastorn. Per exemple, en un estudi recent, es mostra com en un grup

de nens es redueix tant el dèficit d'atenció com la hiperactivitat després de suplementar-se

amb 200 mg de fosfatidilserina (7).

● % De reducció de dèficit d’atenció:
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● % De reducció d’hiperactivitat:

També es van observar forces millores en la memòria auditiva de curt termini i en la

memòria funcional més general. En un altre estudi del 2012 es van veure resultats positius

molt similars, però es va ressaltar una millora excepcional en un subgrup especial de nens

amb un comportament impulsiu i hiperactivitat més potenciat que la resta dels grups. (8)

Altres estudis també indiquen l'eficàcia de la fosfatidilserina amb les persones amb TDAH,

però a la vegada suggereixen que calen més estudis, ja que la qualitat de l'evidència encara

no és la suficient. (9)

La majoria d'aquests estudis són molt recents, pel tant, no seria estrany esperar que aquest

dubte que encara es té respecte a la validesa de l'evidència mostrada en aquests estudis

s'esfumés dintre d'uns anys amb l'aparició de nous i més precisos estudis.

Altres utilitats:

A part, de la ja coneguda millora en persones amb TDAH, també t'està observant quins

podrien ser els beneficis de la fosfatidilserina en persones amb afectacions

cognitives/neurològiques més greus com l'alzheimer, i en persones amb cap mena

d'afectació.

● Estabilització o restauració de les capacitats cognitives:
En dos estudis, un de 2014 i un de 1992 (10), en ambdós es van administrar 100 mg de

fosfatidilserina a pacients amb alzheimer i demència, en el de 2014 era procedent de la soja,

i el del 1992 procedent de cèl·lules cerebrals bovines, i en els dos estudis es van notificar

millores per part dels participants en la memòria, l'estat d'ànim i la cognició. A més a més,
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en l'estudi del 2014 (12), van avaluar la tolerabilitat i efectes secundaris que patien els

participants, i quasi el 90% dels participants no van reportar cap efecte secundari, i el 10%

restant o no se'n recordaven o van notar sensacions i la majoria d'ells no podia relacionar-ho

amb la suplementació. En un altre estudi del 2002 (11), es va veure que fins a 200 mg de

fosfatidilserina 3 cops al dia era perfectament segur i ben tolerat per persones grans.

● Millores cognitives i en l’esport:
En el cas de les persones sense cap mena afectació cognitiva/neurològica, també poden

trobar un benefici en la suplementació de fosfatidilserina. Un recent estudi va comprovar

quins eren els efectes d'un grup de joves esportistes universitaris que durant 2 setmanes els

van suplementar amb 400 mg de fosfatidilserina. Els resultats obtinguts pel que fa a funció

cognitiva foren: disminució del temps necessari per calcular una resposta correcta,

disminució dels errors totals i augment dels encerts totals (13).

Alguns altres estudis apunten al fet que també pot ser una bona suplementació per

esportistes de mitjana/elevada intensitat, ja que hi ha una sospita que les dosis elevades de

fosfatidilserina tindrien un efecte de potenciació ergogènica a l'hora de sotmetre's a

exercicis d'estrès elevat per un efecte de "compensació" de l'estrès ocasionat en l'exercici.

Tot i això, el motiu exacte pel qual tindria aquesta funció és de moment incert.(15,16,17)

Contraindicacions i efectes adversos:

En principi no té cap efecte secundari ni contraindicacions importants, però poden donar-se
casos de malestar gastrointestinal o diarrea.
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Conclusions:

Tenint en compte les evidències actuals i la qualitat dels estudis publicats i revisats en aquest

article, podem concloure que una bona suplementació de fosfatidilserina en la dosi

adequada pot:

- Reduir dèficit d’atenció i hiperactivitat en nens amb TDAH. (200-400 mg /dia).

- Ajudar a estabilitzar el deteriorament cognitiu. (100-600 mg/dia).

- Augment de les capacitats cognitives en persones joves. (300-400 mg/ dia).

- Millorar rendiment ergonòmic d’atletes de mitjana/elevada intensitat.(600-800

mg/dia).

L'únic inconvenient és en el cas de la suplementació per obtenir beneficis en el rendiment

esportiu, ja que les quantitats de dosis per dia requerides són molt elevades i això farà que

econòmicament el preu del producte no valgui tant la pena. Pels altres casos, això no ocorre

perquè les dosis requerides són inferiors.

Bones opcions de suplements poden ser:

- “NOW Phosphatidyl serine (100 mg x 60 capsules vegetals)”

- “SOLGAR Phosphatidylserine (200 mg x 60 capsules no vegetals)”

Finalment, els àmbits més prometedors per la fosfatidilserina són els tractaments de TDAH i

de deteriorament cognitiu. Amb tot i això, seria interessant que es continuï investigant sobre

aquesta suplementació perquè es pugui fitar més el seu ús en diferents àmbits i aclarir el seu

funcionament i mecanisme d'actuació.
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