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Santrauka

Ūžesys ausyse – garso suvokimo ir girdėjimo pojūtis, kai išorinio garso nėra. Jo paplitimas varijuoja 10–19 proc. gyventojų. Nors ūžesys nėra gyvybiškai pavojinga būklė, tačiau jam tęsiantis ilgiau tokia būsena sukelia stresą, nemigą, mažina darbingumą ir blogina gyvenimo kokybę. Iki šiol vis dar nėra efektyvaus ir visuotinai priimto ūžesio gydymo būdo.
Todėl šiuo metu bandoma rasti naujų gydymo ir prevencijos alternatyvų. Viena iš jų – mitybos ypatumai, maisto papildų
vartojimas ir gyvenimo būdo korekcija. Visgi bendrai populiacijai maisto papildai ir dieta turėtų būti rekomenduojami ne
kaip pagrindinis, o kaip papildomas gydymo metodas, esant ūžesiui. Tačiau yra įrodymų, jog kai kuriems pacientams toks
gydymas gali turėti teigiamą efektą valdant ūžesį ar sušvelninant jo sukeliamus simptomus. Pastebėta, jog ilgalaikė dieta,
kai vartojama daugiau baltymų ir mažesnis cukraus, druskos ir riebalų kiekis, gerokai sumažino ūžesio simptomus. Kaip
galimi gydymo būdai, išskiriami B grupės vitaminai bei cinkas. Kofeino vartojimas sietinas su mažesne ūžesio atsiradimo
rizika, staigus jo nutraukimas gali inicijuoti ūžesio simptomus, o nepakankamas vandens suvartojimas susijęs su didesne
ūžesio atsiradimo rizika ir su stipresniu klinikinių požymių pasireiškimu. Žmonėms, varginamiems ūžesio ausyse, taip
pat rekomenduojama mesti rūkyti. Kiti maisto papildai, tokie kaip kalcis ir magnis, neturėjo statistiškai reikšmingos
įtakos siekiant mažinti ūžesio simptomus. Kadangi dietos ir maisto papildų efektyvumas yra individualus ir priklauso nuo
daugelio veiksnių, pacientams rekomenduojama sekti savo dietą ir stebėti, ar vartojami papildai turi teigiamą įtaką ūžesio
valdymui.
Reikšminiai žodžiai: ūžesys, tinitas, mityba, mineralinės medžiagos, vitaminai, maisto papildai.

ĮVADAS

Ūžesys ausyse (toliau – ūžesys) – garso suvokimo ir
girdėjimo pojūtis, kai išorinio garso nėra. Kitaip tariant, tai visi ūžesiai, atsirandantys tiek ausyse, tiek
galvoje. Šis pojūtis dažniausiai apibūdinamas kaip
cypimas, ūžimas, spengimas, ošimas, skambantis
triukšmas, burzgimas, gaudimas, švilpimas ar pulsuojantys garsai.
Ūžesio paplitimas varijuoja nuo 10 iki 19 proc.
gyventojų [1]. Žinoma, jog su amžiumi ūžesio atsiradimo rizika didėja [2]. Ūžesys sąlyginai dažnai pasireiškia suaugusiesiems, rečiau – vaikams. Pastebėta,
kad ūžesį dažniau girdi vyrai ir rūkantys asmenys.
Ūžesys nėra gyvybiškai pavojinga būklė, o stip
riausiai jis girdimas tyloje, tačiau ilgai besitęsianti
tokia būsena sekina žmogaus nervinę sistemą, sukelia
stresą, nerimą, dirglumą, nemigą, mažina darbingumą, didina depresijos riziką ir blogina gyvenimo
kokybę [3–5]. Be to, ūžesys siejamas su kognityvinių
funkcijų prastėjimu [6, 7]. Kadangi ūžesys ilgainiui
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gali sukelti įvairių sveikatos sutrikimų, svarbu nuodugniai ištirti pacientą.
Pagal trukmę skiriamos dvi ūžesio formos: ūminis
ir lėtinis. Jeigu ūžesys trunka iki trijų mėnesių, diag
nozuojamas ūminis, jei daugiau nei tris mėnesius –
lėtinis ūžesys.
Esant ūžesiui, didžiajai daliai žmonių nustatomas
ir tam tikro lygio klausos sutrikimas, dėl to lėtinio
ūžesio atveju simptomai laikui bėgant gali silpnėti,
ypač tais atvejais, kai kartu progresuoja klausos
prastėjimas.
Svarbu žinoti, jog ūžesys yra simptomas, o ne
liga, jo galimų priežasčių literatūroje minima apie
200 (1 lentelė) [8]. Todėl norint, kad gydymas būtų
efektyvus, ypač svarbu išsiaiškinti ūžesio etiologiją ir pašalinti ar gydyti jį sukėlusią priežastį, jei ji
nustatoma.
Šio straipsnio tikslas – apžvelgti galimas ūžesio
priežastis ir jų sąsają su mitybos, gyvenimo būdo
ypatumais bei įvertinti gydymo efektyvumą naudojant maisto papildus ir koreguojant žalingus įpročius.
Šiuo metu bandoma rasti naujų gydymo ir prevencijos alternatyvų. Viena iš tokių – mitybos ypatumai, maisto papildų vartojimas ir gyvenimo būdo
korekcija.
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1 lentelė. Ūžesio etiologija: dažniausios galimos priežastys [8]
Etiologija
Lėtinis triukšmo poveikis
Akustinė trauma
Staigus klausos praradimas
Vidurinės ausies patologija:
a) otosklerozė
b) lėtinis vidurinis otitas
c) ūminis vidurinis otitas
Degeneracinės sraigės ligos:
a) Menjero liga
b) chemoterapinis toksiškumas
Ausų siera
Neurovaskulinės kryžmės ir VIII galvinio
nervo kompresija
Retrokochlearinė patologija
Eustachijaus vamzdžio patologija
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario
sindromas
Idiopatinė
Iš viso
Kitos ligos, susijusios su ūžesiu
Kardiovaskulinės ligos
Metabolinės ligos

Atvejų skaičius
27
12
6
35
13
12
10
26
17
9
3

Proc.
8,65
3,85
1,92
11,22
4,16
3,84
3,20
8,33
5,44
2,88
0,96

5

1,60

3
47

0,96
15,06

5

1,60

143
312
Atvejų skaičius
87
23

45,83
100
Proc.
27,88
7,37

METODIKA

Straipsniui tinkamos literatūros paieška atlikta Pub
Med, Medscape, medicininėse duomenų bazėse bei
specializuotoje informacijos paieškos sistemoje Go
ogle Scholar. Paieškoje naudotos šios raktažodžių
kombinacijos: tinitas, ūžesys, mityba, mineralinės
medžiagos, vitaminai, maisto papildai ir kt. Detalesnei analizei atrinkta 60 literatūros šaltinių, publikuotų
nuo 1980 m. (ilgesnis negu rekomenduojamas 5 metų
publikacijų senumo intervalas pasirinktas dėl negausaus literatūros šaltinių kiekio šia tema) iki 2020 m.
Straipsnyje nagrinėjamos ūžesio atsiradimo priežastys ir jų sąsaja su mitybos bei gyvenimo būdo
ypatumais.

VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS
ŪŽESIO AUSYSE PASIREIŠKIMUI

Iki šiol pasaulyje dar nėra efektyvaus ir visuotinai
priimto ūžesio gydymo būdo [9–11]. Todėl tiriami
įvairūs prevencijos ir gydymo metodai, atkreipiamas
dėmesys į mitybos ir gyvenimo būdo įtaką ūžesio
vystymuisi ir jo gydymui.
Dislipidemija
Perteklinis riebalų vartojimas sietinas su didesne ūžesio rizika [12, 13]. Manoma, kad toks poveikis gali būti
dėl panašių patogenezinių mechanizmų kaip ir kardiovaskulinių ligų formavimosi atveju. Cholesterolis

žalingai veikia mikrocirkuliaciją mažindamas stipraus
vazodilatatoriaus azoto oksido išsiskyrimą. Taip pat
gali veikti išorinių plaukuotųjų ląstelių membraną ją
sustandindamas ir šitaip sumažindamas jos judrumą,
dėl to sutrikdomas normalus vidinės ausies funkcionavimas ir didinama ūžesio atsiradimo rizika [14].
Pastebėta koreliacija tarp didesnio kiaušinių suvartojimo ir padidėjusios ūžesio rizikos [12, 15].
Gali būti, jog tai susiję su kiaušiniuose esančia didele
cholesterolio koncentracija, o hipercholesterolemija
sietina su padidėjusia ūžesio rizika.
Hiperinsulinemija
Hiperinsulinemija susijusi su neigiamu poveikiu vidinei
ausiai. Esant hiperinsulinemijos būklei, padidėja mikrokraujagyslinių komplikacijų rizika organizme, taigi ir
vidinėje ausyje [14, 16, 17]. Nustatyta, kad 84–92 proc.
pacientų, patiriančių ūžesį, kraujyje stebima hiperinsulinemija [14]. Hiperinsulinemija ir hiperglikemija gali
pažeisti aštuntąjį (VIII) galvinį nervą. Šis nervas atsakingas už pusiausvyros ir klausos jutimų funkciją, todėl
jo pažeidimas gali sukelti ūžesį [18].
Ilgalaikė dieta, kai vartojama daugiau baltymų ir mažesnis cukraus ir riebalų kiekis, ženkliai sumažina ūžesio
simptomus pacientams, kuriems nustatyta hiperinsulinemija [19]. Tokiems pacientams taikant cukrinio diabeto
dietą ūžesio simptomai tampa švelnesni [20, 21].
Kūno svoris
Didesnis kūno svoris siejamas su mažesne ūžesio pasireiškimo rizika [22, 23]. Nors esant didesnei kūno
masei ūžesio klinika būna silpniau išreikšta, tokiems
žmonėms rekomenduojama palaikyti viršutinę normalią KMI ribą (apie 24,9 kg/m2) dėl kitų įvairiapusių
sveikatos aspektų, kurių gali atsirasti esant antsvoriui
ar nutukimui [12, 22].
B grupės vitaminai
Įrodyta, jog B grupės vitaminų trūkumas užima
svarbią vietą ūžesio etiopatogenezėje [24]. Tuo remiantis B grupės vitaminų skyrimas esant ūžesiui
paplitęs visame pasaulyje.
Kitaip nei riebaluose tirpūs vitaminai, dauguma
B grupės vitaminų nėra kaupiami organizme ir jų
kiekis turi būti nuolat papildomas su maistu ar maisto
papildais [25, 26].
Tiamino (vitamino B1) papildai sumažina ūžesio
simptomus. Manoma, kad veikimo mechanizmas pagrįstas nervinės sistemos stabilizacija, ypač vidinėje
ausyje [27].
Nepakankamas riboflavino (vitamino B2) suvartojimas yra nepriklausomas ūžesio rizikos veiksnys
2021/2(93)
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visose amžiaus grupėse. Tiriant vitamino B2 koncentraciją žmonių, patiriančių ūžesį ausyse, organizme
ji buvo reikšmingai mažesnė nei tų asmenų, kurie to
nepatyrė [22]. Itin svarbu, kad šio vitamino kiekis
būtų adekvatus, nes jis yra kitų B grupės vitaminų
metabolizmo kofaktorius [28].
Niacino (vitamino B3) trūkumas taip pat minimas
kaip ūžesio atsiradimo rizikos veiksnys. Šio vitamino
trūkumas turi ryškesnį poveikį vyresnio amžiaus pacientams (65 m. ir vyresniems) [22]. Monoterapija
neturi teigiamo efekto ūžesio simptomams, tačiau jį
skiriant kartu su tiaminu galima tikėtis simptomų palengvėjimo [29]. Skiriant šį vitaminą svarbu stebėti
kepenų funkcijos rodiklius [27].
Labiausiai nagrinėjama kobalamino (vitamino B12)
sąsaja su ūžesiu. Kitaip nei kiti B grupės vitaminai, kobalaminas kaupiamas kepenyse ir inkstuose. Stebima
ryški šio vitamino trūkumo ir vyresnio amžiaus koreliacija. Manoma, jog mažėjanti vitamino B12 koncentracija organizme didina ūžesio riziką [12, 27]. Šį ryšį būtų
galima paaiškinti tuo, jog kobalaminas yra svarbus normaliam neuronų funkcionavimui, kuriam sutrikus kyla
ūžesio atsiradimo rizika. Taip pat vitamino B12 dažniau trūksta vegetarams ir veganams, todėl tikėtina, jog
ne tik vyresnis amžius yra ūžesio rizikos veiksnys dėl
kobalamino trūkumo, bet ir tam tikra mityba. Be to,
stebimas ir atvirkštinis ryšys – 47 proc. žmonių, kurie
patiria ūžesį, trūksta vitamino B12 [30]. Šis vitaminas
pasižymi tokiu šalutiniu poveikiu, kaip viduriavimas,
galvos svaigimas ir skausmas, sutrikusi rega ir klausa
[11]. Jei pacientui pasireiškia šalutinis šio vitamino
poveikis, ūžesio klinika dar labiau paūmėja, kadangi
esant ūžesiui simptomai panašūs į šio preparato nepageidaujamus reiškinius. Visgi gydymo efektyvumas
ginčytinas. Nors senesni moksliniai tyrimai rodo, kad
kobalaminas (vitaminas B12) yra veiksmingas gydant
ūžesį [25, 31, 32], naujausi duomenys tam prieštarauja.
Paaiškėjo, jog preparatai, kurių sudėtyje yra vitamino
B12, nėra efektyvūs gydant ūžesį, bet turi netiesioginį
poveikį jo gydymui: pagerina miegą, kuris dažnai būna
sutrikęs esant ūžesiui [11]. B grupės vitaminai neturėtų
būti rekomenduojami kaip pirminis ūžesio gydymas,
bet jų gali būti skiriama siekiant palengvinti antrinius,
ūžesio sukeltus, simptomus.
Mineralinės medžiagos
Magnis
Magnio skyrimas esant ūžesiui nėra pakankamai efektyvus gydymo būdas. Vartojant magnio papildus
pasireiškęs šalutinis poveikis (galvos skausmas,
viduriavimas, nemiga) gali sustiprinti ūžesio sukeliamus simptomus ir pabloginti paciento savijautą [11].
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Cinkas
Nagrinėjant literatūros šaltinius pastebima, kad ypatingas dėmesys skiriamas cinkui.
Žmogaus kūne didžiausia cinko koncentracija yra
ausies sraigėje, dėl to manoma, jog cinkas čia atlieka
svarbų vaidmenį. Tyrimuose atskleidžiama hipocinkemijos ir ūžesio atsiradimo koreliacija [33, 34]. Taip pat
tyrimuose nurodoma, kad gydymas cinko preparatais
palengvina ūžesio kliniką [35]. Šių papildų efektyvumas
varijuoja nuo 52 iki 82 proc. [33, 36, 37], o geriausi rezultatai gauti skiriant cinko ir niacino kombinaciją [25].
Nustatyta, kad pacientų, kuriems būdingas ūžesys,
kraujyje dažnai stebimas ryškus cinko sumažėjimas
[33]. Coelcho ir kitų bendraautorių atlikto atsitiktinių
imčių dvigubai aklo tyrimo išvadose nurodoma, jog
2–68,7 proc. pacientų, patiriančių ūžesį, būdinga hipocinkemija [38, 39].
Cinko kiekis organizme su amžiumi mažėja [38].
Atsitiktinių imčių dvigubai aklame kontrolės tyrime įrodyta, kad gydymas cinku vyresnio amžiaus pacientams
yra efektyvesnis nei gydymas placebu [38]. Nustatyta,
jog vyresniems pacientams po gydymo cinko papildais
ūžesio simptomų susilpnėjimas esti ryškesnis nei jaunesnių pacientų grupėje [37]. Vyresniems pacientams
[38, 40, 41] rekomenduojama skirti didesnes cinko preparatų dozes nei jaunesniems dėl sumažėjusio bioprieinamumo ir įsisavinimo. Šis poveikis ryškesnis pacientams,
kuriems nustatytas cinko trūkumas [36, 38, 42].
Kalcis, manganas ir selenas
Žinoma, kad kalcio perteklius gali padidinti ūžesio
atsiradimo riziką [12]. Ankstesniuose tyrimuose
kalcio kanalų blokatoriai tirti kaip ūžesio gydymo
galimybė, tačiau toks gydymas nebuvo pakankamai
efektyvus [43].
Mangano trūkumas taip pat gali būti vienas iš
ūžesio etiologijos veiksnių [25]. Todėl mangano papildai gali palengvinti ūžesio kliniką [25, 27].
Manoma, kad ilgalaikis seleno papildų vartojimas
taip pat gali padėti sumažinti ūžesio simptomus [25].
Kofeinas
Kofeinas yra plačiausiai vartojama psichoaktyvioji medžiaga, didžiąja dalimi gaunama geriant kavą [44]. Be
vandens, tai pasaulyje plačiausiai vartojamas gėrimas [45].
Anksčiau manyta, kad gydant ūžesį gali būti rekomenduojama nevartoti kavos. Tačiau atlikus daugiau
tyrimų gauti priešingi rezultatai: tie žmonės, kurie vartojo kavą dažniau ir didesniais kiekiais, turi mažesnę
ūžesio atsiradimo riziką, o jau patiriantys ūžesį jaučia
silpnesnius ir retesnius simptomus nei tie asmenys,
kurie kavos nevartoja ar ją vartoja rečiau [12, 46, 47].
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Taip pat svarbu paminėti, kad staigiai nutraukus
kofeino vartojimą gali pasunkėti ūžesio simptomai,
dažniau pasireiškia galvos skausmas ir pykinimas
[48–50]. Kuo didesnėmis dozėmis įprastai vartojamas kofeinas, tuo ryškesni būna jo nutraukimo
simptomai [51], todėl, esant poreikiui, rekomenduojama mažinti kavos vartojimą palengva.
Druska
Pacientams, patiriantiems ūžesį, rekomenduojama
per dieną suvartoti mažiau nei 3 gramus druskos [52,
53]. Didelis druskos vartojimas sietinas su skysčių
susilaikymu organizme, todėl manoma, kad mažai
druskos turinti dieta prisidėtų prie plazmos aldosterono koncentracijos padidėjimo, o tai galimai padeda
reguliuoti endolimfos balansą šitaip palaikant vidinės
ausies homeostazę [53, 54]. Reikėtų nepamiršti, jog
pagrindiniai druskos šaltiniai yra ne pati druska, o
perdirbtas maistas ir duonos gaminiai [55].
Taip pat saikingas druskos vartojimas padeda
kontroliuoti arterinę hipertenziją, kuri susijusi su didesne ūžesio atsiradimo rizika [56].
Vanduo
Mažesnis vandens suvartojimas koreliuoja su didesne
ūžesio atsiradimo rizika ir su stipresniu klinikinių požymių išreikštumu įvairaus amžiaus žmonėms [22].
Bendras vandens suvartojimas su amžiumi mažėja. Reikšmingi vandens trūkumo požymiai stebimi
70 metų ir vyresniems žmonėms [22]. Ūžesio atsiradimo rizika su amžiumi taip pat didėja, dėl to nepakankamas vandens kiekis organizme gali būti vyresnio
amžiaus pacientų ūžesio etiologinis veiksnys.
Baltymai
Ūžesio pasireiškimas dažnesnis laikantis mažo baltymingumo dietos [12, 22]. Baltymų suvartojimas su
amžiumi, kaip ir vandens, mažėja, todėl vyresniems
žmonėms svarbu stebėti, ar su maistu gaunama pakankamai baltymų.
Šokoladas
Šokolado sudėtyje esanti kakava turi antioksidacinių
ir uždegimą slopinančių savybių, lėtina neurodegeneracinių ligų progresavimą [57]. Todėl manoma, kad
šokoladas gali turėti teigiamą efektą gydant klausos
sutrikimus ir ūžesį. Atliktų tyrimų duomenimis,
klausos sutrikimo sunkumas atvirkščiai proporcingas
kakavos kiekio suvartojimui.
Nors statistiškai reikšmingos koreliacijos tarp
šokolado suvartojimo ir ūžesio nenustatyta, tačiau
žmonės, kurie vartojo daugiau šokolado, turėjo
9–11 proc. mažesnę riziką patirti ūžesį [57].
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Taip pat nustatyta, jog kakava padeda mažinti lipidų ir gliukozės lygio disbalansą, kuris susijęs su
ūžesio atsiradimu [15, 58].
Rūkymas
Rūkymas yra svarbus, bet ne itin stiprus ūžesio pasireiškimo rizikos veiksnys [59]. Visgi ūžesį patiriantiems asmenims rekomenduojama mesti rūkyti [60].
Pastebėtas ryšys tarp ūžesio ir depresijos pasireiškimo, o žmonės, sergantys depresija, rūko dažniau
nei nesergantieji.
Taip pat stresas gali išprovokuoti ūžesio pasireiškimą, dėl to žmonės ima dažniau rūkyti. Todėl manoma, jog ūžesys gali netiesiogiai skatinti rūkyti [59].

APIBENDRINIMAS

Iki šiol vis dar nėra efektyvaus ir visuotinai priimto
ūžesio gydymo būdo. Todėl ieškoma naujų gydymo
metodų, dėmesys krypsta į dietos ir gyvenimo būdo
svarbą ūžesiui vystantis ir jį gydant.
Atlikus išsamią literatūros apžvalgą galima sakyti, kad bendrai populiacijai maisto papildai ir dieta
turėtų būti rekomenduojama ne kaip pagrindinis, o
kaip papildomas ūžesio gydymo metodas. Taip pat
turima įrodymų, jog kai kuriems pacientams toks
gydymas gali turėti teigiamą efektą valdant ūžesį ar
sušvelninant jo sukeliamus simptomus.
Pastebėta, jog ilgalaikė dieta, kai vartojama daugiau baltymų ir mažesnis cukraus, druskos ir riebalų
kiekis, padėjo gerokai sumažinti ūžesio simptomus.
Išskiriami ir B grupės vitaminai, kurių tinkamas
kiekis yra reikalingas norint išvengti ūžesio. Taip
pat kaip galimas ūžesio gydymo būdas minimi cinko
papildai, jų veiksmingumas ypač stebimas vyresnio
amžiaus pacientams. Kiti maisto papildai, tokie kaip
kalcis ir magnis, neturėjo statistiškai reikšmingos
įtakos ūžesio simptomams mažinti.
Kofeino vartojimas sietinas su mažesne ūžesio atsiradimo rizika, staigus jo nutraukimas gali inicijuoti ūžesio
simptomus, o nepakankamas vandens suvartojimas susijęs su didesne ūžesio atsiradimo rizika bei su stipresniu
klinikinių požymių pasireiškimu. Ūžesį patiriantiems
žmonėms taip pat rekomenduojama mesti rūkyti.
Kadangi dietos ir maisto papildų efektyvumas yra
individualus ir priklauso nuo daugelio veiksnių, pacientams rekomenduojama sekti savo dietą ir stebėti,
ar vartojami papildai bei mitybos pokyčiai turi teigiamą įtaką valdant ūžesį.
Visgi šia tema mokslinių tyrimų atlikta nedaug, todėl
norint patikslinti gydymo efektyvumą ir formuluoti gydymo rekomendacijas reikalingi detalesni tyrimai.
Straipsnis gautas 2021-01-21, priimtas 2021-03-31
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Influence of nutrition and lifestyle on tinnitus
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Summary

Tinnitus - sensation of sound perception and hearing
when there is no external sound. The prevalence of tinnitus
varies from 10-19 % population. Although tinnitus is not a
vital condition, but as the tinnitus lasts longer, the condition
causes stress, insomnia, reduced workability and impaired
quality of life. Still, there is no effective and universally
accepted treatment for tinnitus. Therefore, new treatment
and prevention alternatives are currently being sought.
One of them is the peculiarities of nutrition, use of food
supplements and lifestyle correction. However, for the
general population, diet and dietary supplements should
not be recommended as the primary but as an adjunct
treatment for tinnitus. However, there is evidence that in
some patients, such treatment may have a positive effect
in controlling the tinnitus or relieving its symptoms. It was
observed that a long-term diet enriched with protein, with
reduced sugar, salt and fat content, significantly reduced the
symptoms of tinnitus. B vitamins and zinc are singled out
as possible treatment for tinnitus. Caffeine use is associated
with a reduced risk of tinnitus and abrupt discontinuation

may initiate its symptoms. Low water intake is associated
with an increased risk of tinnitus and increased incidence
of its clinical signs. People with tinnitus are also advised
to quit smoking. Other dietary supplements, such as
calcium and magnesium, had no statistically significant
effect on reducing the symptoms of tinnitus. Whereas the
effectiveness of diet and dietary supplements is individual
and depends on many factors, patients are advised to follow
their diet and monitor whether the supplements they are
taking have a positive effect on tinnitus management.
Keywords: tinnitus, nutrition, vitamins, microelements,
food supplements.
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