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 Ναττό. Ένα τρόφιμο εκατοντάδων ετών 

Το Ναττό, είναι ένα παραδοσιακό τρόφιμο της Ιαπωνίας το οποίο πα-
ρασκευάζεται εδώ και εκατοντάδες χρόνια, με φυσική ζύμωση φασο-
λιών σόγια και ζύμης βακίλου Subtilis. Ιστορικά δεδομένα αναφέρουν 
την παραγωγή του από φασόλια σόγιας αφημένα να ζυμωθούν μέσα 
σε άχυρο. Όμως μετά και την ανακάλυψη της διαδικασίας ζύμωσης 
μέσω του βακίλου, το 1912,  έφυγε πια από την απλή οικιακή παρα-
γωγή και βιομηχανοποιήθηκε, δίνοντας απλοποιημένο προϊόν σε με-
γαλύτερες ποσότητες.  

Ναττό και κυκλοφορικό σύστημα 

Η σύγχρονη επιστήμη έχει εντοπίσει τη βοήθεια που προσφέρει στην 
υγεία, πρώτα από τα ποσοστά πυραζίνης, η οποία βελτιώνει τη ροή 
του αίματος, και κατόπιν από την πρωτεΐνη ναττοκινάση, η οποία μει-
ώνει την πηκτικότητα του αίματος και βοηθά τη ροή του χωρίς να αλ-
λοιώνει την φυσιολογική σύνθεση των συστατικών του. Στα θεραπευ-
τικά δεδομένα του σήμερα προστίθενται η μείωση χοληστερόλης, η 
βοήθεια κατά την δυσεντερία, η βελτίωση του ανοσοποιητικού εναντί-
ων λοιμώξεων ή προμεταστατικού καρκίνου, ή ακόμη η θεραπεία σε 
αμυλοειδούς τύπου ασθένειες όπως η Αλσχάϊμερ. Η κύρια όμως προ-
σφορά του στην υγεία, παραμένει η βοήθεια στο κυκλοφορικό και την 
ομαλή ροή του αίματος, ενώ όσον αφορά την πιθανότητα αιμορραγί-
ας, θεωρείται το περισσότερο ασφαλές. 

Τι είναι το Ναττό NKCP; 

Το Natto NKCP είναι παράγωγο του φυτικού τροφίμου φυσικής ζύμω-
σης Ναττό, και παράγεται με ζύμωση φυτικών συστατικών δημητρια-
κών (κυρίως σόγιας) μέσω του βακίλου bacilli subtilis natto. Είναι 
απλό συμπλήρωμα διατροφής, κατάλληλο να φροντίζει το κυκλοφορι-
κό σύστημα του ανθρώπου, βελτιώνοντας το ροή του αίματος. 
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 Σε τι μορφές κυκλοφορεί στην αγορά;  

Κυκλοφορεί με την ονομασία Natto NKCP σε συσκευασία 60 δισκίων 
των 125mgr (όπως και σε τριπλή οικονομική συσκευασία 180 δισκί-
ων). 

Πως παράγεται; 

Το Natto NKCP είναι αυθεντικό προϊόν, από το φυτικό τρόφιμο Ναττό, 
αναπτυγμένο από την Ιαπωνική εταιρία Daiwa Pharmaceuticals. Το 
τελικό προϊόν λαμβάνεται με διαύγαση του φυσικού εκχυλίσματος του 
τροφίμου ναττό, ώστε να απομακρυνθεί η βαριά μυρωδιά και το 
πλεόνασμα της βιταμίνης Κ2, η οποία είναι ανεπιθύμητη, λόγω αλλη-
λεπίδρασης με άλλα αντιθρομβωτικά φάρμακα. Η καλλιέργεια του 
βακίλου subtilis natto γίνεται με απομόνωση και ανάπτυξή του σε ένα 
υγρό διάλυμα πρωτεΐνης σόγιας, γλυκόζης και αμύλου, σε συνθήκες 
τέτοιες, ώστε να αναπτυχθεί η δραστική πρωτεΐνη του. Κατόπιν, τα 
κυτταρικά σώματα, το αδιάλυτο υλικό και οι χαμηλού μοριακού βά-
ρους ουσίες (όπως εκείνες που προσδίδουν την βαριά χαρακτηριστική 
οσμή του τροφίμου ναττό), απομακρύνονται με φυγοκέντριση. Η συ-
γκέντρωση του πεπτιδίου σταθεροποιείται, και το NKCP αφυδατώνε-
ται με μέθοδο freeze drying. Το τελικό προϊόν λαμβάνεται σε μια υπό-
λευκη σκόνη η οποία μορφοποιείται σε δισκία. 

Εκχύλισμα bacilli subtilis natto 
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 Ποιο είναι το δραστικό συστατικό του; 

Τα δραστικά συστατικά του Natto NKCP 
είναι τα ίδια που βρίσκονται και στο φυσικό 
τρόφιμο. Εκτός από την φυσική Ναττοκινά-
ση, υπάρχει η πρωτεΐνη βακιλοπεπτιδάση F, 
η οποία παράγεται επίσης κατά τη ζύμωση. 
Η δράση του NKCP βασίζεται στο ένζυμο 
πλασμίνη το οποίο διασπά την φιμπρίνη 
κατά τη διαδικασία της Ινωδογονόλυσης, η 
οποία εμφανίζεται όταν οι θρόμβοι έχουν 
απομακρυνθεί.  

Ποιο το πλεονέκτημα της βακιλοπεπτιδάσης F; 

Ενώ η απλή Ναττοκινάση βοηθά στη ροή του αίματος, η βακιλοπεπτι-
δάση F βοηθά στην αποφυγή δημιουργίας θρόμβων, όπως και στη 
σταδιακή απομάκρυνσή τους. Έρευνες σχετικά με τη λειτουργία του 
έχουν δείξει ότι λαμβανόμενο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βοηθά 
στη μείωση της τάσης του αίματος να δημιουργεί και να συγκεντρώνει 
συσσωματώματα και θρόμβους, επαναφέροντάς την κυκλοφορία του 
σε φυσιολογική ροή. Μια τέτοια κατάσταση είναι πάντοτε αποδεκτή. 
Οι επιστήμονες προτείνουν τη συμπληρωματική χρήση του ώστε να 
βοηθήσει το σώμα να κρατήσει το κυκλοφορικό ρυθμισμένο και ακέ-
ραιο. 

Πως αφομοιώνεται από τον οργανισμό το NKCP; 

Η λειτουργική πρωτεΐνη του, διασπάται στο στομάχι και στο δωδεκα-
δάκτυλο σε πεπτίδια και αμινοξέα, με τον ίδιο τρόπο των κοινών 
πρωτεϊνών. Τα συστατικά αυτά, εισέρχονται στο κυκλοφορικό, μέσω 
απορρόφησης από τη λάχνη του λεπτού εντέρου. Η απορρόφηση αυτή 
είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν λαμβάνεται μαζί με άλλα τρό-
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 φιμα. Κι αυτό σημαίνει ότι σε άδειο στομάχι η δράση του εκχυλίσμα-
τος μειώνεται. 

Επίδραση του NKCP στο ιξώδες του αίματος 

Για να μετρηθεί ο χρόνος λύσης της γλοβουλίνης (ELT) ως δείκτης 
φιμπρινολυτικής δράσης, χορηγήθηκε NKCP από το στόμα σε υγιείς 
ενήλικες εθελοντές για μια βδομάδα. Ο κάθε ένας πήρε 1000 mg / 
ημέρα (4 δισκία χ 2 γεύματα = 8 δισκία των 125 mgr), δείχνοντας μια 
θαυμαστή μείωση χρόνου ροής ολικού αίματος, προσδιορισμένο μετά 
την 7 ημέρα, από μικροδιαύλους ανάλυσης (MC-FAN). Η λήψη έγινε 
μετά από τα γεύματα. 

Είναι μόνο για περιπτώσεις θρόμβωσης;  

Φυσικά όχι. Απευθύνεται σε όλα τα άτομα που θέλουν να ρυθμίσουν 
για οποιοδήποτε λόγο το κυκλοφορικό τους σύστημα, χρησιμοποιώ-
ντας ένα φυσικό και αποτελεσματικό διατροφικό προϊόν. Οι άριστες 
αντιθρομβωτικές του ιδιότητες ωφελούν όλους τους ανθρώπους. 

Άτομα που χρησιμοποιούν το Natto NKCP 

Οι κύριες ομάδες που θα μπορούσαν να βρουν σημαντική βοήθεια από 
το Natto NKCP, είναι άτομα που παρουσιάζουν γενικό πρόβλημα στο 
κυκλοφορικό τους με αιμορροΐδες, φλεβίτη, αιμορραγίες, κλπ. Επί-
σης, άτομα που περνούν αρκετές ώρες χωρίς κίνηση όπως υπάλληλοι 
γραφείου, επαγγελματίες οδηγοί αυτοκινήτων, πιλότοι, άτομα που 
ταξιδεύουν καθιστοί για μεγάλες αποστάσεις και πολλές ώρες κλπ, 
καθώς και άτομα με πιθανό πρόβλημα στις αρτηρίες τους. Τέλος βοή-
θεια μπορεί να προσφέρει σε ασθενείς με Αλσχάϊμερ, ή σε μεταστατι-
κό στάδιο καρκίνου. 

Ποια είναι η δοσολογία NKCP που θα πρέπει να λαμβάνω;  

Για καθημερινή χρήση ως συμπλήρωμα, και για ένα φυσιολογικό σω-
ματικό βάρος, η ελάχιστη ημερήσια δόση ορίζεται σε 2 δισκία (250 
mgr).  

Για σοβαρότερες περιπτώσεις η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί έως και 
1000 mgr (8 δισκία των 125mgr) την ημέρα.  

Για αποτελεσματική λειτουργία λαμβάνεται πάντα μετά το φαγητό. 
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 Μπορώ να είμαι σίγουρος για την ποιότητά του;  

Το NKCP βασίζεται σε μια παραδοσιακή διατροφή εκατοντάδων ετών 
και παράγεται για περισσότερο από 25 χρόνια. Τα αποτελέσματά του 
στον άνθρωπο έχουν ερευνηθεί από επιστήμονες, ενώ εκατοντάδες 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το λαμβάνουν καθημερινά με άριστα απο-
τελέσματα, χωρίς παρενέργειες. Η ασφάλεια επίσης έχει διαπιστωθεί 
με εργαστηριακές και κλινικές μελέτες. Παράγεται και συσκευάζεται 
από φαρμακευτική εταιρία και ακολουθεί όλες τις σύγχρονες προδια-
γραφές ποιότητας φαρμάκων και τροφίμων Στην Ελλάδα, είναι γνω-
στοποιημένο στον ΕΟΦ. 

Διαρκής επιστημονική έρευνα 

Έχει αξιολογηθεί με αρκετές μελέτες, όπου έδειξε αυξημένη θρομβο-
λυτική δράση. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του NKCP έχει 
αξιολογηθεί με δοσολογίες από 125mg έως 1000mg (1-8 δισκία) την 
ημέρα, για συνολικό χρόνο περισσότερο των 6 μηνών χωρίς παρενέρ-
γειες, ενώ ο προσδιορισμός της ημερήσιας απαιτούμενης δόσης έγινε 
με διάφορα κλινικά εργαστηριακά τεστ, όπως τον χρόνο λύσης της 
γλομπουλίνης (ELT). Στην ελάχιστη ημερήσια δόση 250mg (ή περισσό-
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 τερο), η χορήγηση του NKCP έδειξε μια σταθερή δράση μετά από 4 
ημέρες. Επίσης έχουν γίνει συγκριτικές μελέτες αξιολόγησης της αντι-
θρομβωτικής δράσης του, χρησιμοποιώντας μοντέλα θρόμβωσης. Οι 
μετρήσεις έδειξαν ότι ο ρόλος του στην αποτροπή συσσωματώσεων 
είναι σημαντικός. 

Σταθερότητα στην επίδραση χρόνου, θερμοκρασίας και pH 

Το τελικό προϊόν, έχει εξεταστεί επίσης για την πιθανή αλλοίωση της 
συγκέντρωσης των συστατικών του, σε συνθήκες αποθήκευσης. Οι 
αλλαγές στην βακιλοπεπτιδάση F σε συνθήκες 25 ºC ή 35 ºC για 6 μή-
νες, ήταν της τάξης του 5% ή μικρότερη, ενώ καμία αλλαγή δεν παρα-
τηρήθηκε μετά από 6 μήνες σε 37 ºC ή 24 μήνες σε 25 ºC. Η δράση της 
βακιλοπεπτιδάσης F βρέθηκε επίσης σταθερή σε ένα εύρος ph 6.0 έως 
10.0. 

Μακροχρόνια λήψη 

Το Natto NKCP, χρησιμοποιείται ως απλό συμπλήρωμα διατροφής, 
μόνο του ή συμπληρωματικά σε κάποια θεραπεία που αφορά το κυ-
κλοφορικό σύστημα. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει, ότι ανεξάρ-
τητα από το πόσο υψηλή ή χαμηλή είναι η δοσολογία χορήγησής του, 
δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο σύμπτωμα που σχετίζεται με την μακρο-
χρόνια λήψη του. 

Σύγκριση του Natto NKCP με το τρόφιμο Ναττό 

Το NKCP περιέχει μεν τα ίδια λειτουργικά συστατικά από το κολλώδες 
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μέρος του, αλλά είναι πλήρως σταθεροποιημένα, με εντελώς απομα-
κρυσμένη την ιδιάζουσα γεύση και βιταμίνη Κ2 (η οποία μπορεί να 
αλλάξει την απορρόφηση φαρμάκων όπως το warfarin). Μπορεί έτσι, 
να καταναλωθεί εύκολα ανεξάρτητα από την αρχική γεύση του τροφί-
μου. 

NKCP και Αιμορραγίες 

Μελέτες έχουν δείξει, ότι όσον αφορά τις αιμορραγίες, το NKCP χαρα-
κτηρίζεται ασφαλές. Σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, 
όταν τα προϊόντα Natto λαμβάνονται μόνα τους [σε κανονικό σωματι-
κό βάρος 1000mg (8 δισκία)/ημέρα], χωρίς παράλληλη χορήγηση 
άλλων συμβατικών αντιθρομβωτικών σκευασμάτων, δεν προκαλούν 
αιμορραγία.  

Υπάρχουν παρενέργειες ή αντενδείξεις; 

Το NKCP, προέρχεται από φυσικό τρόφιμο. Έτσι δεν έχουν παρατηρη-
θεί παρενέργειες. Παρόλα αυτά, συνίσταται η σύμφωνη γνώμη του 
ιατρού αν υπάρχει παράλληλη λήψη του με άλλα σχετικά φάρμακα 
όπως αντιθρομβωτικά, σε περιόδους εγκυμοσύνης και γαλουχίας για 
τις γυναίκες, καθώς επίσης σε σοβαρές καταστάσεις της υγείας, όπως 
αιμορροφιλία, ανοικτά έλκη, ενδοκρανιακή αιμορραγία ή άλλες σχετι-
κές παθήσεις. 

Natto NKCP 
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 Αιμορροΐδες και κιρσοί 

Για τις ήπιες περιπτώσεις τόσο για την περίπτωση των αιμορροΐδων 
όσο και των κιρσών, όπου δεν κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική 
επέμβαση, ή έχουν ολοκληρώσει τη χειρουργική θεραπεία και αποφα-
σίζουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, ακολουθώντας μια ήπια 
συντηρητική αγωγή, το κύριο που θα πρέπει να ρυθμίσουν είναι ο 
τρόπος που διατρέφονται. Στην περίπτωση αυτή διατροφικά προϊόντα 
που κρατούν σε φυσιολογικά επίπεδα το κυκλοφορικό και την ροή 
του αίματος, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες προφύλαξης. 

Σύνδρομο Παγωμένου Ώμου 

Το σύνδρομο του παγωμένου ώμου, αποτελεί μια σειρά από συμπτώ-
ματα φλεγμονής και δυσκαμψίας του συνδετικού ιστού, ο οποίο καλύ-
πτει την άρθρωση του ώμου. Παρατήρηση σε ομάδες ατόμων με σχε-
τικά προβλήματα, έδειξε ότι διατροφικά συμπληρώματα όπως το 
Natto NKCP, που βοηθούν την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αί-
ματος στο μυϊκό σύστημα του σώματος, προσφέρουν σημαντική ανα-
κούφιση και βοήθεια σε όσους υποφέρουν σχετικά. 

Αμυλοείδωση και νόσος Αλσχάϊμερ 

Η αμυλοείδωση εμφανίζεται, όταν οι πρωτεΐνες ινίδια αμυλοειδούς, 
συγκεντρώνονται στα όργανα του σώματος. Μελέτες έχουν δείξει, ότι 
προϊόντα Ναττοκινάσης όπως το Natto NKCP, μπορεί να είναι βοηθητι-
κά στην πρόληψη ή και τη θεραπεία ασθενειών αμυλοειδούς τύπου, 
όπως είναι η Αλσχάϊμερ.  

Αιμόσταση και μετάσταση 

Τα καρκινικά κύτταρα που κυκλοφορούν με τη ροή του αίματος, ενερ-
γοποιούν και συσσωρεύουν γύρω τους αιμοπετάλια, χρησιμοποιώντας 
τα ως καμουφλάζ και ασπίδα, με σκοπό να αποτρέψουν τον εντοπι-
σμό τους από τα θεραπευτικά μέσα & το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε 
αυτό, η φιμπρίνη προσφέρει σημαντική βοήθεια στην φλεγμονή του 
όγκου, τροφοδοτώντας τον με θρεπτικά συστατικά & οξυγόνο, για 
την επιβίωσή του. 

Σύμφωνα με ερευνητές, προϊόντα όπως το Natto NKCP, εμποδίζουν τη 
συγκέντρωση αιμοπεταλίων γύρω από τα μεταστατικά καρκινικά κύτ-
ταρα, αδρανοποιώντας έτσι τη διαδικασία απόκρυψής τους. 

Εκχύλισμα bacilli subtilis natto 
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Συμπέρασμα 

Η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει ότι τόσο η κύρια πρωτεΐνη Ναττο-
κινάση, όσο και η βακιλοπεπτιδάση F, βελτιώνουν τη ροή του αίμα-
τος, μειώνοντας το ιξώδες του και ελαττώνοντας την εναπόθεση της 
αθηρωματικής πλάκας στο κυκλοφορικό σύστημα. 

Έτσι το Natto NKCP κρίνεται ως ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής, 
κατάλληλο να φροντίζει το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου, 
βελτιώνοντας το ροή του αίματος. 

Οι άριστες αντιθρομβωτικές ιδιότητες του, ωφελούν όλους τους αν-
θρώπους, που υποφέρουν από κάποιο δυσμενές σύμπτωμα του κυ-
κλοφορικού όπως αιμορροΐδες, κιρσοί, υψηλή χοληστερόλη, σύνδρο-
μο παγωμένου ώμου, συμπτώματα δυσεντερίας, προμεταστατικού 
καρκίνου ή ασθενειών αμυλοειδούς τύπου, όπως Αλσχάϊμερ, κλπ. 

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ:15176/5-3-07  

Εκχύλισμα bacilli subtilis natto 
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