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Στη γυναίκα μου Γιώτα και
στα δύο υπέροχα παιδιά μας, τη Ρόζα και το Διονύση

Ευχαριστίες
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν να γίνει αυτό το βιβλίο
πραγματικότητα.
Πρώτα απ' όλα, τον Loris Zoppelletto, εκπαιδευτικό, συγγραφέα
και άνθρωπο απαράμιλλης ευφυΐας. Χωρίς τη βοήθειά του δεν
θα ήταν δυνατό να δημοσιευτεί αυτό το βιβλίο. Τον εκδότη του
βιβλίου, που επιμελήθηκε, διόρθωσε και εξασφάλισε ότι μέσα από τις
εικόνες ο αναγνώστης θα κατανοήσει με ακρίβεια τις έννοιες που
περιγράφονται στο παρόν. Την ομάδα του E.I.Nu.M. (Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Διατροφικής Ιατρικής) που εργάστηκε για τη δημιουργία
του μαθήματος της Διατροφικής Ιατρικής, το οποίο απευθύνεται σε
όλους τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας και της ιατρικής που
επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εφαρμόσουν στην
πράξη την επιστήμη της Μεταβολομικής και της Διατροφικής Ιατρικής.
Την οικογένειά μου, τον πατέρα μου, που στάθηκε για μένα πρότυπο
στην ιατρική, τη μητέρα μου, που στάθηκε για μένα πρότυπο στη ζωή,
τον αδελφό μου και την αδελφή μου για τη συνεχή υποστήριξη και την
αγάπη τους και τον αγαπημένο μου θείο Luigi Di Bartolomeo για τη
μεταδοτική ευφυΐα του. Τους εξαιρετικούς συνεργάτες μου, Dr. Γεράσιμο
Τσιλιμιδό, Fabio Arcaro, Ivan Mocchio, Davide Colonello, Lorenzo
Giacomini, Ευάγγελο Ζουμπανέα, Dott. Maria Charta, Δρ. Βαγγέλη
Παπακωνσταντίνου, Monica Garbin, Dott. Francesca Marcon, Ασπασία
Παξινού, Σωτηρία Σαμίου, Dr. Βασίλη Γλέζο, τη φίλη μου και προσωπική
μου σύμβουλο, Έλενα Αλεβιζοπούλου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Dott.
Μαρία Χαρτά για τη συμβολή της στην εφαρμογή της Διατροφικής
Ιατρικής. Τους φίλους που πρώτοι αγκάλιασαν τις ιδέες μου, Γεώργιο
Θεοδόση, Σπύρο Σουρτζή, Alessandro Baggio, Gianfranco Baggio, Michel
Zimbalmos, Claudio Zonta, Νίκο Ψάρη, Σπύρο Θεριανό, Δημήτρη
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Ταβουλάρη, Σπύρο Τσουκαλά και τον «Αλήτη». Τον φίλο και ερευνητή
Μοριακής Βιολογίας, του οποίου οι ανακαλύψεις εξέλιξαν τη σύγχρονη
ιατρική και αλλάζουν το μέλλον της ανθρωπότητας, Dr. Bill Andrews.
Τέλος, αισθάνομαι ότι έχω ένα τεράστιο χρέος απέναντι σε όλα τα
επώνυμα και λαμπρά μυαλά που έχουν ανακαλύψει και μεταδώσει τη
γνώση, χάρη στην οποία η ανθρωπότητα μπορεί να προχωρήσει και να
βελτιώσει τις υφιστάμενες συνθήκες κάνοντας τη βοήθεια εφικτή.
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Εισαγωγή
«Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα.
Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα».
Τόμας Καρλάιλ

Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο
Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους
που έχω γνωρίσει. Στο ξεκίνημα της καριέρας μου, μου έδωσε μια
συμβουλή: «Προσπάθησε να δίνεις από την αρχή στους ασθενείς σου
την αγωγή που θα τους θεραπεύσει άμεσα».
Πολλά χρόνια αργότερα, συνειδητοποίησα ότι αυτή η συμβουλή με είχε
βάλει σε μια πορεία εντελώς διαφορετική από εκείνη που ακολουθούσε
η ιατρική ως επιστήμη, από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Φαινόταν
ότι η πρόθεση ήταν μάλλον η διάγνωση και όχι η θεραπεία. Γιατροί και
ασθενείς ακόμη και σήμερα πιστεύουν ότι η διάγνωση αποτελεί σκοπό
από μόνη της. Από τη στιγμή που θα γίνει η σωστή διάγνωση, όλα έχουν
λυθεί.
Η αλήθεια είναι ότι αν πρόκειται για μια οξεία νόσο (η οποία διαρκεί
λιγότερο από 3 μήνες) ή ένα επείγον περιστατικό, όπως η πνευμονία,
το έμφραγμα, ένα κάταγμα ή μια αιμορραγία, η επίτευξη της σωστής
διάγνωσης οδηγεί συνήθως στη θεραπεία και, στις περισσότερες
περιπτώσεις, στην πλήρη ίαση. Αυτό όμως δεν ισχύει και για τις χρόνιες
παθήσεις (που διαρκούν περισσότερο από 3 μήνες). Στις χρόνιες παθήσεις,
η διάγνωση υποδεικνύει τη θεραπεία αλλά όχι απαραίτητα και την ίαση.
Απώτερος στόχος μου ήταν ανέκαθεν να θεραπεύω τους ασθενείς
μου και η διάγνωση αποτελεί ένα στάδιο αυτής της διαδικασίας, δεν
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είναι αυτοσκοπός. Ωστόσο, όπως διαπίστωσα στη συνέχεια, αυτό δεν
ήταν εύκολο να επιτευχθεί και, κάθε φορά που δεν τα κατάφερνα να
θεραπεύσω κάποιον, ένιωθα ότι είχα αποτύχει στον σκοπό μου, ο οποίος
δεν ήταν άλλος από την ίαση ή έστω τη βελτίωση της κατάστασης του
ασθενούς. Αυτό με ώθησε να ψάξω και να εντοπίσω πιο αποτελεσματικές
θεραπείες. Στο συγκεκριμένο στάδιο βρέθηκα αντιμέτωπος με αυτό
που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους σύγχρονους
επιστήμονες: ένας άπειρος όγκος δεδομένων!
Ζούμε σε μια εποχή όπου ο ρυθμός μετάδοσης και ο όγκος των
πληροφοριών είναι ασύλληπτος. Πιστεύω βαθύτατα ότι σήμερα το
πρόβλημά μας ως πολιτισμός δεν είναι να αναζητήσουμε και να βρούμε
νέα δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί τομείς προς
εξερεύνηση, το βασικό μας πρόβλημα αφορά την αξιολόγηση των διαθέσιμων
δεδομένων.
Όλα τα δεδομένα δεν είναι ισάξια ούτε και αληθή. Κάποια είναι
αληθή, κάποια είναι ψευδή, κάποια από αυτά είναι σημαντικά και
κάποια άλλα ασήμαντα. Μέσα από είκοσι πέντε χρόνια μελέτης και
κλινικής πρακτικής, προσπάθησα να αξιολογήσω και να προσδιορίσω
τα θεμελιώδη δεδομένα που αφορούν την υγεία και την εφαρμογή της
ιατρικής. Εφόσον εντόπισα αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία, μου ήταν πιο
εύκολο να αξιολογήσω και να ταξινομήσω τα υπόλοιπα.
Οι γιατροί και οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας προσπαθούν να
ενημερώνονται, ώστε να μπορούν να προσφέρουν το καλύτερο στους
ασθενείς τους. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να πλεύσει κανείς σε
αυτή την απέραντη θάλασσα πληροφοριών και απόψεων. Ακόμη και οι
ικανότεροι μπορεί μερικές φορές να παρασυρθούν και να καταλήξουν
στα βράχια.
Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας συνοψίζει είκοσι πέντε χρόνια έρευνας,
μελέτης και κλινικής πρακτικής. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
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την εν λόγω έρευνα μου επέτρεψαν να βοηθήσω χιλιάδες ασθενείς και
να τους προσφέρω τη δυνατότητα να βελτιώσουν την κατάσταση της
υγείας τους.
Με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διατροφικής Ιατρικής
(www.einum.org), οι μέθοδοι που έχω αναπτύξει έχουν κωδικοποιηθεί και
διατίθενται στους επαγγελματίες της υγείας και σε εκείνα τα άτομα που
επιθυμούν να ανακαλύψουν το μυστικό της υγείας και της μακροζωίας,
μέσω των επαγγελματικών μαθημάτων Διατροφικής Ιατρικής.
Η βελτίωση της σωματικής κατάστασης και η επίτευξη της καλής υγείας
είναι μέσα στις δυνατότητες του καθενός από εμάς. Τα δεδομένα που
παρέχονται στο βιβλίο μπορούν να βοηθήσουν ώστε να κατανοήσετε
και να βελτιώσετε τη λειτουργία του σώματός σας. Εύχομαι ολόψυχα να
σας φανούν χρήσιμα.

Στην υγειά σας!
Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς
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1° Κεφάλαιο
Σε κάθε θέμα ή επιστήμη υπάρχει πάντα ένα δεδομένο
που είναι σημαντικότερο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα
που συνθέτουν αυτό το θέμα ή την επιστήμη. Τα
υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να ευθυγραμμίζονται με
αυτό το πρωταρχικό δεδομένο, χωρίς εξαιρέσεις.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε ποια είναι η θεμελιώδης
αρχή όσον αφορά την υγεία.
Ποιο είναι το δεδομένο που ισχύει για όλες τις
προσεγγίσεις και τις μεθόδους θεραπείας, την κλασική
ιατρική, τη διατροφική ιατρική, την ομοιοπαθητική,
την εναλλακτική ιατρική, την ολιστική ιατρική, τη
λειτουργική ιατρική και άλλες;
Σας παρουσιάζω λοιπόν…
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Το μυστικό της ιατρικής
Οι περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο μιας
ασθένειας με μεγάλη ανησυχία και φόβο. Κι αν αρρωστήσουμε, θα
καταφέρουμε να ανακτήσουμε την καλή μας υγεία;
Με ποιον τρόπο καταφέρνει η ιατρική να βοηθήσει στην ίαση του
ανθρώπινου σώματος σε περίπτωση ασθένειας;
Ποιο είναι το μυστικό της ιατρικής επιστήμης;
Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα θα χρειαστεί να
εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά της ίδιας της ζωής.
Έχει διαπιστωθεί ότι, ως ανθρώπινα όντα, έχουμε τη φυσική τάση
να αναζητούμε την απόλαυση και την ευχαρίστηση, τόσο σωματικά
όσο και πνευματικά. Η αναζήτηση της ευχαρίστησης (της ευδαιμονίας,
όπως την περιέγραψε ο Πλάτωνας) είναι ένα κίνητρο τόσο ισχυρό,
που μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να αντέξουμε ακόμα και πολύ
δυσάρεστα πράγματα στον δρόμο προς την επίτευξή της.
Η επιδίωξη της χαράς και της απόλαυσης εξ ορισμού συμπεριλαμβάνει
την προσπάθεια απομάκρυνσης από τον πόνο και τη δυστυχία. Αυτά
τα χαρακτηριστικά καθορίζουν την ίδια τη ζωή και φαίνεται να είναι
κοινά για όλα τα ζωντανά πλάσματα.
Οι παρατηρήσεις αυτές έγιναν στο παρελθόν από πολλούς φιλοσόφους
και ερευνητές και μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε σε βάθος τη ζωή και
τους νόμους που τη διέπουν.
Η ευχαρίστηση συνδέεται άμεσα με το να είμαστε υγιείς, να
νιώθουμε γεμάτοι ενέργεια, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για να
αντιμετωπίσουμε τη ζωή και το μέλλον. Στις μέρες μας φαίνεται ότι κάτι
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τέτοιο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Μπορούμε όμως να
ελπίζουμε ότι θα αλλάξουμε μια κατάσταση που επιδεινώνεται σταδιακά,
είτε σε ατομικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο;

Η ζωή και οι φυσικοί νόμοι
Ας πάρουμε ένα πρακτικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε καλύτερα
τις ιδιότητες της ζωής σε σχέση με το φυσικό σύμπαν. Ας υποθέσουμε
ότι το κινητό μας τηλέφωνο πέφτει από τα χέρια μας, καταλήγει
στο πάτωμα και σπάει. Ποιες είναι οι πιθανότητες να επανέλθει σε
καλή κατάσταση, χωρίς ρωγμές και με τις πλήρεις λειτουργίες του,
αν παραμείνει σε ακινησία για κάποιο χρονικό διάστημα; Μήπως αν
το βάζαμε στον γύψο, θα το βοηθούσαμε να επανέλθει στην αρχική,
πλήρως λειτουργική του κατάσταση;
Σύμφωνα με την εμπειρία μας αλλά και τον δεύτερο νόμο της
θερμοδυναμικής (ένας κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες της
ενέργειας και της ύλης όσον αφορά τη θερμότητα), η πιθανότητα να
συμβεί αυτό είναι απλώς μηδενική.
Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής δηλώνει ότι το σύμπαν οδηγείται
σε μια συνεχή αποδιοργάνωση (εντροπία).
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιστημονικές και φιλοσοφικές
συζητήσεις τα τελευταία εκατό χρόνια αφορά τη σχέση της ζωής με τον
παραπάνω νόμο της φυσικής και κατά πόσο η ζωή τον αψηφά ή όχι.
Όπως είδαμε παραπάνω, η ζωή ρέπει προς την ευχαρίστηση και την
οργάνωση, ενώ το φυσικό σύμπαν τείνει προς την αποδιοργάνωση.
Ας προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε την παρατήρηση που κάναμε
σχετικά με το κινητό τηλέφωνο στο ανθρώπινο σώμα και ας υποθέσουμε
ότι, ενώ καρφώνουμε ένα καρφί στον τοίχο, χτυπάμε κατά λάθος τον
αντίχειρά μας. Τι θα περίμενε κανείς να συμβεί έπειτα από έναν μήνα
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σε μια τέτοια περίπτωση; Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το δάχτυλο θα
έχει επουλωθεί και θα είναι πάλι πλήρως λειτουργικό. Εάν συμβεί κάτι
διαφορετικό, θα ανησυχήσουμε και πιθανότατα θα επισκεφθούμε τον
γιατρό.
Θεωρούμε λοιπόν δεδομένη την ικανότητα του ανθρώπινου σώματος
να θεραπεύσει τον εαυτό του, ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται στην
ανόργανη ύλη. Φαίνεται ακόμη ότι η ζωή έρχεται σε αντίθεση με τους
νόμους της φυσικής.
Πώς συμβαίνει λοιπόν και τα ζωντανά πλάσματα, έστω και για
περιορισμένα χρονικά διαστήματα, στρέφονται προς υψηλότερα επίπεδα
οργάνωσης της ύλης και της ενέργειας;
Ο σκοπός μου με το παρόν δεν είναι να λύσουμε το ομολογουμένως
ενδιαφέρον επιστημονικό πρόβλημα, αλλά να σας επιστήσω την προσοχή
στο γεγονός ότι η ζωή και επομένως το ανθρώπινο σώμα έχει την εγγενή
ιδιότητα της αυτοΐασης και της επαναφοράς του, κατά το δυνατόν, σε
μια φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας.

«Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, η ικανότητα αυτοΐασης είναι δεδομένη
και αυτό που πρέπει να πράξει ο γιατρός για να επιτύχει τη θεραπεία
ενός νοσήματος είναι να επιφέρει μεγαλύτερη ωφέλεια παρά βλάβη».

Καμία ιατρική πράξη ή χειρουργική επέμβαση δεν θα ήταν δυνατή, αν
δεν υπήρχε αυτό το χαρακτηριστικό της ζωής: η ικανότητα οργάνωσης
της ύλης και της ενέργειας, έστω και για περιορισμένα χρονικά
διαστήματα.
Στο παράδειγμα με το δάχτυλο, αν ο γιατρός αποφασίσει ότι πρέπει να
το βάλει σε γύψο, είναι ο γύψος που θα φέρει την ίαση; Φυσικά και όχι!
17

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

Ο γύψος εξασφαλίζει απλώς ότι οι εγγενείς θεραπευτικές διαδικασίες θα
λάβουν χώρα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όπως ανέφερε ο Βολταίρος τον 18ο αιώνα:
«Η τέχνη της ιατρικής επιστήμης συνίσταται στο να απασχολεί την προσοχή του
ασθενούς, ενώ η φύση πραγματοποιεί το θεραπευτικό της έργο».
Ο Ιπποκράτης περιέγραψε το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια:
«’Ασκέειν, περί τά νουσήματα, δύο, ὠφελέειν, ἢ μή βλάπτειν».
Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, ο γιατρός για να επιτύχει θεραπεία επί των
νοσημάτων θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα, να ωφελήσει και να μην
προξενήσει βλάβη.
Η ικανότητα αυτοΐασης είναι δεδομένη και αυτό που πρέπει να πράξει
ο γιατρός για να επιτύχει τη θεραπεία ενός νοσήματος είναι να επιφέρει
μεγαλύτερη ωφέλεια παρά βλάβη.
Η συγκεκριμένη αρχή είναι σήμερα μία από τις κύριες επιταγές της
Ιατρικής Ηθικής και βασική αρχή κατά την άσκηση της επείγουσας
ιατρικής σε όλο τον κόσμο.

Το σώμα μας έχει την τάση να είναι υγιές
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ανθρώπινο σώμα έχει την έμφυτη
τάση να είναι υγιές. Αντίθετα με την επικρατούσα πεποίθηση, δεν
έχει την τάση να αρρωστήσει. Η νόσος προκύπτει γιατί οι βλάβες
που προκαλούμε, με τις ενέργειες ή τις παραλείψεις μας, γίνονται με
μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που προλαβαίνει ο οργανισμός μας να
διορθώσει.
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Πάνω από 10.000 αλλοιώσεις συμβαίνουν καθημερινά σε κάθε μας
κύτταρο. Ειδικοί αντιοξειδωτικοί και άλλοι μηχανισμοί διορθώνουν
την πλειονότητα από αυτές τις αλλοιώσεις.
Γιατί λοιπόν αρρωσταίνουμε;
Αρρωσταίνουμε για δύο και μόνο λόγους:
1. Οι βλάβες που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις γίνονται
με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που προλαβαίνει να επουλώσει
το σώμα μας.
2. Δεν είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της αυτοΐασης.
Όσο το σώμα μας διαθέτει αυτά τα συστατικά και εμείς δεν προξενούμε
βλάβες με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που καταφέρνει να τις
αποκαταστήσει, οι βλάβες επιδιορθώνονται κανονικά, ενώ αυτή η
διαδικασία περνά απαρατήρητη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Σταδιακά, όμως, με την πάροδο του χρόνου και όταν τα αποθέματα των
απαραίτητων συστατικών εξαντλούνται, η διαδικασία επιδιόρθωσης
δεν ολοκληρώνεται, με αποτέλεσμα οι βλάβες να συσσωρεύονται και να
εκδηλώνονται τελικά με τη μορφή μιας πάθησης.
Είναι επιλογή μας είτε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις βλάβες,
ακολουθώντας συνήθειες όπως η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών, η κατάχρηση
φαρμάκων, η έλλειψη ξεκούρασης, είτε να ενισχύουμε τους μηχανισμούς
επιδιόρθωσης, να τρώμε φρέσκες τροφές, όσο πιο κοντά στη φυσική
τους μορφή, να πίνουμε άφθονο νερό, να ασκούμαστε τακτικά και να
καλύπτουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας με τα θρεπτικά συστατικά
που χρειάζεται για να είναι υγιής αντί να νοσεί.
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Μέσα στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα ανακαλύψετε τι μπορείτε
να κάνετε για να βοηθήσετε το σώμα σας να επιτύχει την κατάσταση
που προδιαγράφεται από τη φύση του, δηλαδή την υγεία. Και αυτό δεν
είναι δύσκολο, διότι η ίδια η φύση μάς θέλει υγιείς. Αντιθέτως, απαιτείται
σταθερή και συνεχής προσπάθεια για την πρόκληση της ασθένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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2° Κεφάλαιο
Έχεις Σκεφτεί ότι το Πρόβλημα Υγείας σου είναι απλά η
Προσπάθεια του Οργανισμού σου να Προσαρμοστεί στον
Τρόπο Ζωής σου;
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Νόσος: η Προσπάθεια του
Οργανισμού να Προσαρμοστεί σ’
έναν Βλαβερό Τρόπο Ζωής.
Έχεις Σκεφτεί ότι το Πρόβλημα Υγείας σου είναι απλά η Προσπάθεια του
Οργανισμού σου να Προσαρμοστεί στον Τρόπο Ζωής σου; Φανταστείτε
να μην φοβόμασταν ότι θα αρρωστήσουμε από κάποια χρόνια ασθένεια.
Να μην φοβόμασταν ότι ο γιατρός μπορεί να μας ανακοινώσει τη
διάγνωση μιας σοβαρής νόσου. Φαντάζει ουτοπικό στη σημερινή εποχή,
έτσι δεν είναι;
Ζούμε σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον, βιώνουμε έντονο
στρες, καταναλώνουμε επεξεργασμένες τροφές που έχουν χάσει τη
διατροφική τους αξία και είναι επιβαρυμένες με πολλές θερμίδες, χημικά
πρόσθετα, ζάχαρη και κακά λίπη.
Έχουμε προφανώς αλλάξει προτεραιότητες τόσο πολύ, που ακόμη και
απλές ενέργειες που μπορούν να έχουν σημαντική ευεργετική επίδραση
στην υγεία μας, όπως το περπάτημα και το να πίνουμε νερό, φαντάζουν
εμπόδιο στη διεκπεραίωση της καθημερινότητας.
Πολύ συχνά, όταν προτείνω σε έναν ασθενή να περπατήσει, μου απαντά
ότι θα ήθελε αλλά δεν προλαβαίνει. Όταν αναφέρω ότι είναι ζωτικής
σημασίας να πίνουμε αρκετό νερό, μιας και όλες οι χημικές αντιδράσεις
που μας κρατάνε στη ζωή γίνονται παρουσία νερού, προκύπτει ως
πρόβλημα ότι όταν κανείς πίνει αρκετό νερό πρέπει να πηγαίνει
συχνότερα στην τουαλέτα και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.

25

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

Υγεία και Τρόπος Ζωής

Εικόνα 2-1 Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 80% των ασθενειών
όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και τα αυτοάνοσα οφείλονται στο τρόπο ζωής και διατροφής.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 80%
των ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και τα αυτοάνοσα
οφείλονται στο τρόπο ζωής και διατροφής.
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Τα χρόνια νοσήματα είναι η προσπάθεια του ανθρώπινου οργανισμού να
προσαρμοστεί στις βλαβερές συμπεριφορές του τρόπου ζωής. Οι ταχείες
πολιτισμικές αλλαγές έχουν όμως ξεπεράσει τη δυνατότητα γενετικής
προσαρμογής, πράγμα που οδηγεί στην άνοδο των χρόνιων ασθενειών.
Είναι προφανές λοιπόν, ότι είτε για να προλάβουμε την εμφάνιση αυτών
των σοβαρών ασθενειών, είτε για να τις θεραπεύσουμε, θα πρέπει να
διαχειριστούμε τον τρόπο ζωής και διατροφής μας. Η ιδανική κατάσταση
υγείας δεν είναι η απουσία νόσου.
Είναι να ζούμε με καλή διάθεση, να νιώθουμε ότι έχουμε ενέργεια να
πραγματοποιήσουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, να κοιμόμαστε
ώρες και να ξυπνάμε ξεκούραστοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη μέρα
μας.
Ένα άτομο που είναι πραγματικά υγιές:
• έχει καλή διάθεση, όρεξη για δημιουργία και νιώθει ότι το σώμα
του τον ωθεί να κάνει άσκηση και να έχει σημαντική σωματική
δραστηριότητα
• μπορεί να θέσει στόχους για το μέλλον και να εργαστεί για να
τους πετύχει
• ακούει και εμπιστεύεται το σώμα του στο τι πρέπει να φάει και τι
πρέπει να αποφύγει
• αντιλαμβάνεται όταν μια τροφή του μειώνει τα επίπεδα ενέργειας,
του προκαλεί υπνηλία ή του χαλάει τη διάθεση
• νιώθει την ανάγκη να πιεί νερό χωρίς να πρέπει να πιέσει τον
εαυτό του και λαμβάνει μεγάλη ευχαρίστηση καταναλώνοντας
τροφές που είναι πλήρεις
Η υγεία είναι βασική προϋπόθεση για να χαρούμε οποιοδήποτε άλλο αγαθό.
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Ποιος τρόπος ζωής όμως, ποια τροφή και ποια συστατικά χρειάζεται ο
καθένας από εμάς; Ποια είναι η ιδανική διατροφή; Είναι οι διαφορετικές
τροφές το ίδιο καλές ή κακές για όλους; Πώς να κάνει κανείς άσκηση όταν
νιώθει εξαντλημένος και δεν έχει ούτε την σωματική αλλά ούτε και την
ψυχική ενέργεια για να αθληθεί;

Ιδανική Δίαιτα
Ας πάρουμε για παράδειγμα το κομμάτι της διατροφής. Ποια θα
μπορούσε να είναι μια πραγματικά υγιεινή διατροφή; Η Μεσογειακή
διατροφή, η χορτοφαγική διατροφή, η «πάλεο» διατροφή, η νηστεία,
η διαλείπουσα νηστεία, μια διατροφή με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, η
πρωτεϊνική διατροφή ή μια διατροφή με καλά λιπαρά και χαμηλή σε
υδατάνθρακες;
Θα μπορούσα να συνεχίσω σχεδόν επ’ άπειρο με τις διαφορετικές δίαιτες
που καλείται να επιλέξει κανείς. Κάθε χρόνο εκδίδονται χιλιάδες βιβλία
σχετικά με δίαιτες και διατροφικές προτάσεις. Το καθένα από αυτά
χαρακτηρίζει ως ιδανική τη δική του προσέγγιση. Πώς θα μπορούσε
λοιπόν να επιλέξει κανείς τι του ταιριάζει καλύτερα σε βιολογικό επίπεδο
αρχικά, και στον τρόπο ζωής του στη συνέχεια;
Πρόκειται για έναν πραγματικό γρίφο για τον οποίο μέχρι και λίγα
χρόνια πριν δεν υπήρχε ικανοποιητική απάντηση.
Η γρήγορη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ότι υπάρχουν ειδικές
εξετάσεις που εντοπίζουν τι μεταβολίζει καλύτερα, τη συγκεκριμένη
στιγμή, το κάθε άτομο και τι ελλείψεις ή διατροφικές ανάγκες έχει5.
Δεν υπάρχει λοιπόν μια ιδανική δίαιτα που να ισχύει για όλους, γιατί διαφορετικοί
οργανισμοί διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο διαφορετικές τροφές.
Ας δούμε όμως τι σημαίνει αυτό.
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Εικόνα 2-2 Δεν υπάρχει μια ιδανική δίαιτα που να ισχύει για όλους, γιατί διαφορετικοί
οργανισμοί διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο διαφορετικές τροφές.

Αναφέρεται συχνά ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι μια
υγιεινή διατροφική συνήθεια. Που θα μπορούσε όμως να βρει φρούτα
και λαχανικά ένας Εσκιμώος; Και όμως ξέρουμε ότι οι Εσκιμώοι μέχρι
και την δεκαετία του ’60, πριν αλλάξουν την παραδοσιακή διατροφή
τους, ακολουθούσαν μια διατροφή που αποτελούνταν κυρίως από τροφές
ζωικής προέλευσης –κρέας ταράνδου, φώκιες, ψάρια, λίπος φάλαινας- και
παρόλα αυτά είχαν χαμηλό κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα.
Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε πληθυσμούς που ζούσαν στις ερημικές
εκτάσεις της κεντρικής Αφρικής, όπου η πρόσβαση σε φυτικής προέλευσης
τροφές ήταν πρακτικά αδύνατη. Τα μέλη της φυλής των Μασάι
κατανάλωναν κρέας και ζωικής προέλευσης τροφές που περιείχαν
τεράστιες ποσότητες χοληστερίνης και παρόλα αυτά δεν εμφάνιζαν
αρτηριοσκλήρυνση, στεφανιαία νόσο, διαβήτη, καρκίνο ή ακόμη και
δερματική ακμή.
Στον αντίποδα, πληθυσμοί της Ασίας όπως οι Ιάπωνες, εμφανίζουν
αξιοθαύμαστη υγεία και μακροζωία καταναλώνοντας παραδοσιακές
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διατροφές φυτικής κυρίως προέλευσης και με μικρή ποσότητα ζωικών
τροφών που είναι συνήθως ψάρι ή αυγά.
Ενώ στη μέση αυτού του διατροφικού φάσματος βρίσκονται οι πληθυσμοί
της Μεσογείου, που ακολουθούν μια μικτή διατροφή καταναλώνοντας
τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης τροφές όπως κρέας, ψάρι, αυγά,
λάδι ελιάς, ελιές, αιγοπρόβεια γαλακτοκομικά, φρούτα, χόρτα, όσπρια,
ξηρούς καρπούς, σαλάτες και κρίθινα παξιμάδια, με επίσης εξαιρετικά
αποτελέσματα όσον αφορά στη μακροζωία και την υγεία.
Διαφορετικοί οργανισμοί λοιπόν έχουν προσαρμοστεί και λειτουργούν καλύτερα
με τροφές που ταιριάζουν στις δικές τους «προδιαγραφές».
Έτσι δεν θα περίμενε κανείς να δώσει ρύζι σε Εσκιμώους ή τυρί φέτα σε
Ασιάτες και να έχει θετικά αποτελέσματα στην υγεία τους. Χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι το ρύζι ή η φέτα είναι ανθυγιεινές τροφές.
Τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα παρακολουθούμε στις κλινικές μας
μια σειρά από παιδιά από την Νότια Κορέα με ατοπική δερματίτιδα.
Αυτά τα παιδιά, καταναλώνουν μεταξύ άλλων, 4-5 φορές την ημέρα
ρύζι. Το ρύζι στην Κορέα είναι βασική τροφή και συνοδεύει όλα τα
γεύματα. Με βάση εξετάσεις μεταβολομικής που έγιναν στα συγκεκριμένα
παιδιά, είδαμε ότι μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση σε 2 φορές
την ημέρα, χωρίς αυτό να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία
τους. Αντιθέτως παρουσιάζουν μια εξαιρετική πορεία όσον αφορά στην
ατοπική δερματίτιδα. Αν όμως συστήναμε σε έναν Αμερικανό ή σε έναν
κάτοικο της μεσογείου να τρώει ρύζι 2 φορές την ημέρα, θα αυξάναμε
σημαντικά τον κίνδυνο του να αναπτύξει διαβήτη και παχυσαρκία.
Η παραπάνω εικόνα περιπλέκεται επιπλέον αν λάβει κανείς υπόψη ότι
διαφορετικές ηλικίες, φύλα, επίπεδο σωματικής άσκησης και η έλλειψη
ή η απουσία στρες διαμορφώνουν διαφορετικές διατροφικές ανάγκες
και ελλείψεις.
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Εξατομικευμένη Φαρμακευτική Θεραπεία
Αντίστοιχη εικόνα μπορεί να έχει κανείς σχετικά με την ανταπόκριση
σε φαρμακευτικές αγωγές. Μια φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να έχει
θετικά αποτελέσματα σε ένα ποσοστό του πληθυσμού, ουδέτερα σε
κάποιους και αρνητικά σε άλλους.
Οι μεταβολομικές αναλύσεις αξιολογούν την ικανότητα του κάθε ατόμου
να μεταβολίσει ένα φάρμακο και παρέχουν πληροφορίες που οδηγούν
σε προσαρμογή της αγωγής, με στόχο την καλύτερη απόδοση και τις
λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις.
Η χρήση φαρμακευτικής αγωγής, για παράδειγμα, που μειώνει τα
επίπεδα χοληστερίνης, έχει απόλυτη ένδειξη σε άτομα που έχουν υποστεί
καρδιακό επεισόδιο. Συχνά όμως αυτή η κατηγορία φαρμάκων προκαλεί
πόνους στους μύες, κούραση, αύξηση των επιπέδων του ζαχάρου στο
αίμα έως και κατάθλιψη.
Οι παραπάνω παρενέργειες προκύπτουν κυρίως γιατί μπλοκάρουν
την παραγωγή μιας σημαντικής ουσίας του συνενζύμου Q1014,16.
Κάποιοι ασθενείς είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτό και κάποιοι άλλοι
επηρεάζονται λιγότερο. Μέσα από μεταβολομικές εξετάσεις ο γιατρός
έχει την πληροφορία σε ποιες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό και επεμβαίνει,
ώστε να βελτιώσει την ανταπόκριση και τηνπορεία της υγείας του
ασθενούς του.

Μετρώντας τα Μόρια της Ζωής
Οι πιθανοί συνδυασμοί τρόπου ζωής, διατροφής, ελλείψεων του
οργανισμού και φαρμακευτικών παρεμβάσεων είναι δυνητικά άπειροι.
Μόνο με εξειδικευμένες εξετάσεις που μετράνε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα
στον οργανισμό και υποδεικνύουν τον ακριβή συνδυασμό παρεμβάσεων
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που θα επιφέρουν το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, μπορούμε να
παρέμβουμε και να βελτιώσουμε ουσιαστικά την υγεία.
Η Μεταβολομική είναι η επιστήμη που μετράει τα μικρά μόρια που
διαμορφώνουν τον ανθρώπινο μεταβολισμό. Μεταβολισμός είναι η
μετατροπή (μεταβολή) της τροφής σε ενέργεια και δομικά συστατικά.
Είναι όλες εκείνες οι διεργασίες που μας διατηρούν στη ζωή και αφορούν
στην απορρόφηση των τροφών, στην παραγωγή ενέργειας και στην
κατασκευή των κυττάρων που φτιάχνουν το δέρμα, τους μύες και τα
όργανα, αλλά και των ουσιών όπως οι ορμόνες, που ρυθμίζουν τη
λειτουργία του οργανισμού.
Η εξέταση Metabolomic Analysis® είναι ένα σύγχρονο εργαλείο της
Ιατρικής και παρέχει ακριβή δεδομένα για την αντιμετώπιση και
πρόληψη χρόνιων και αυτοάνοσων φλεγμονωδών ασθενειών όπως ο
διαβήτης, η υπέρταση, τα νοσήματα του θυρεοειδή, ο ερυθηματώδης
λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωρίαση, η νόσος Hashimoto, η νόσος
του Crohn, η ατοπική δερματίτιδα, οι αλλεργίες, το άσθμα και άλλες.
Ανιχνεύει παράγοντες που αφορούν:
• τις ελλείψεις σε βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα και
ωμέγα 3 λιπαρά οξέα
• την ικανότητα του οργανισμού να παράγει ενέργεια (μιτοχονδριακή
λειτουργία)
• την λειτουργία του νευρικού συστήματος
• την τοξική επιβάρυνση του οργανισμού
• την αντιοξειδωτική ικανότητα
• το εντερικό μικροβίωμα
• το μεταβολισμό των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των
λιπιδίων
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• και επιπρόσθετους δείκτες απόκλισης του οργανισμού από τη
φυσιολογική λειτουργία
Επιπλέον, εντοπίζονται οι στρεσογόνοι παράγοντες που κρύβονται πίσω
από την πάθηση, που συχνά παραβλέπονται κατά την διαχείριση της
νόσου. Σχεδόν πάντατα αυτοάνοσα νοσήματα συνοδεύονται από έντονες
αλλαγές στη διάθεση που ανατροφοδοτούν τη νόσο και επιδεινώνουν
την εικόνα.
Η βασική μας υπόθεση βασίζεται στο δεδομένο ότι το ανθρώπινο σώμα δεν έχει
την τάση να αναπτύξει νόσο, αντιθέτως είναι γενετικά προγραμματισμένο να
είναι υγιές. Έτσι η σταδιακή αποκατάσταση των παραπάνω παραγόντων
οδηγεί σε μια σταθερή βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού.
Πρόκειται βέβαια για μια προσέγγιση που προϋποθέτει την ενεργή
συμμετοχή του ατόμου. Πιθανόν να μην ταιριάζει σε όλους αλλά σίγουρα
έχει αποτελέσματα.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία με χιλιάδες περιστατικά με
αυτοάνοσα και χρόνια προβλήματα υγείας έχουμε δει ότι η βελτίωση
της υγείας είναι εφικτή με τη χρήση των νέων εργαλείων της σύγχρονης
Ιατρικής. Και αυτό δεν είναι δύσκολο, διότι η ίδια η φύση μας θέλει
υγιείς. Αντιθέτως, απαιτείται σταθερή και συνεχής προσπάθεια για την
πρόκληση της ασθένειας.
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3° Κεφάλαιο
Τόσο το κοινό όσο και η επιστημονική κοινότητα σήμερα
κατακλύζονται από τον τεράστιο όγκο των δεδομένων
που αφορούν την υγεία και τις βιολογικές επιστήμες.
Βιβλία, έρευνες, θεραπείες, δίαιτες και διαγνωστικές
μέθοδοι όλων των ειδών, συχνά αντιφατικές μεταξύ τους,
υποστηρίζουν τη δική τους ορθότητα και τα λάθη των
υπολοίπων.
Είναι λοιπόν δυνατόν να αξιολογήσουμε και να
ενοποιήσουμε τα δεδομένα κάτω από τη σκέπη μιας
κοινής και απλής λογικής, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί
να τα κατανοεί και να τα χρησιμοποιεί στην πράξη;
Μου πήρε σχεδόν τριάντα χρόνια μελέτης και κλινικής
έρευνας. Πιστεύω όμως ότι ξεπέρασα τελικά ένα εμπόδιο
που φάνταζε ανυπέρβλητο. Και τώρα έχω τη χαρά να το
μοιραστώ μαζί σας.
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Τα τέσσερα επίπεδα της ιατρικής
Στις μέρες μας προκύπτουν συνεχώς και με ραγδαίες ταχύτητες νέα
στοιχεία από την ιατρική έρευνα και τις βιολογικές επιστήμες. Το
πρόβλημα του σημερινού επιστήμονα δεν είναι η έλλειψη δεδομένων
αλλά η ορθή χρήση και αξιολόγηση του τεράστιου όγκου των διαθέσιμων
δεδομένων. Αυτό γίνεται προφανές όταν βλέπουμε διαφορετικές σχολές
σκέψης να αξιολογούν παρόμοια δεδομένα με έναν εντελώς διαφορετικό
τρόπο.
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις παρόμοιων προβλημάτων υγείας μπερδεύουν
τους ασθενείς, αλλά μερικές φορές ακόμα και τους ίδιους τους γιατρούς.
Ποια θεραπεία ή κατεύθυνση πρέπει να επιλέξει κανείς για να επιλύσει
καλύτερα ένα πρόβλημα υγείας; Η συμβατική ιατρική, η εναλλακτική
ιατρική, η ομοιοπαθητική, η φυσική ιατρική, ο βελονισμός, η μεταβολομική1
και η διατροφική ιατρική είναι μόνο μερικές από τις ποικίλες σχολές
σκέψης που υπάρχουν στον κλάδο.
Είναι δυνατόν να βρεθεί ένα κοινό σημείο; Θα μπορούσαν να
ταξινομηθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις, ώστε να χρησιμοποιήσει
κανείς ό,τι καλύτερο υπάρχει από τον κάθε χώρο και τρόπο προσέγγισης;
Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να εξετάσουμε
κάποιες βασικές έννοιες της ιατρικής και της επιστήμης.

Επιστημονική γνώση και αντικειμενική παρατήρηση
Η επιστήμη εξ ορισμού συνίσταται στην αντικειμενική παρατήρηση
και στη συνεπή καταγραφή της. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι, όπως και
1 Μεταβολομική: η επιστήμη που μελετά τα προϊόντα των χημικών αντιδράσεων που προκύπτουν σε έναν
ζωντανό οργανισμό. Τα προϊόντα αυτά ονομάζονται μεταβολίτες και η εξέτασή τους στο σύνολό τους παρέχει
μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την κατάσταση της λειτουργίας του σώματος.
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σε οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, δύσκολα μπορεί
να αποκλειστεί ο υποκειμενικός παράγοντας. Είναι αναπόφευκτο
οι προσωπικές πεποιθήσεις και οι απόψεις του κάθε επιστήμονα να
διαμορφώνουν ή να εισέρχονται ανάμεσα στις παρατηρήσεις και στα
επιστημονικά του συμπεράσματα.
Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα στην ιστορία της ιατρικής
επιστήμης, όπως αυτό του William Harvey, που ανακάλυψε το
καρδιαγγειακό σύστημα το 1628. Ο Harvey ήταν αυτός που περιέγραψε
για πρώτη φορά τη λειτουργία της καρδιάς ως αντλία που προωθεί το
αίμα μέσα στο σώμα.
Μέχρι τη στιγμή εκείνη, η επικρατούσα θεωρία σε σχέση με την
κυκλοφορία του αίματος ήταν αυτή του Γαληνού, ο οποίος θεωρούσε
ότι το σώμα περιέχει καλά και κακά υγρά, τα οποία κυκλοφορούν σε
αυτό με τη μορφή κυμάτων. Τα κακά υγρά είχαν σκούρο χρώμα, ενώ τα
καλά υγρά είχαν έντονο κόκκινο χρώμα. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε
ότι η παραπάνω περιγραφή δεν αφορούσε καλά και κακά υγρά αλλά το
φλεβικό αίμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο και το αρτηριακό
οξυγονωμένο αίμα.
Με βάση τη θεωρία του Γαληνού, πραγματοποιούνταν αφαιμάξεις με
σκοπό την αποβολή των κακών υγρών και τη «διευκόλυνση» της ίασης.
«Χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον τρεις γενιές
πριν γίνει αποδεκτή μια αλλαγή του επικρατούντος επιστημονικού
μοντέλου».
Όπως συμβαίνει κάθε φορά που η σκέψη και η ανθρώπινη γνώση
βρίσκονται μπροστά σε μια σημαντική εξέλιξη, ο Harvey, αν και γιατρός
του βασιλιά της Αγγλίας, δέχτηκε σφοδρή επίθεση. Ένας διάσημος
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γιατρός της εποχής του δήλωσε ότι προτιμά χίλιες φορές να σφάλει με
τη θεωρία του Γαληνού παρά να έχει δίκιο με τη θεωρία του Harvey.
Η απώλεια μεγάλων ποσοτήτων αίματος μέσω της πρακτικής της
αφαίμαξης ήταν μια κοινή αιτία θανάτου εκείνη την εποχή. Είναι δε
αξιοσημείωτο ότι σχεδόν διακόσια χρόνια μετά την ανακάλυψη του Harvey τα «νέα» στοιχεία σε σχέση με την κυκλοφορία του αίματος δεν είχαν
γίνει ακόμη πλήρως κατανοητά και δεν είχαν ενσωματωθεί στην ιατρική
πρακτική. Το 1799, ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον,
έχασε τη ζωή του εξαιτίας της «θεραπείας» με αλλεπάλληλες αφαιμάξεις
που επέλεξε καλόπιστα να εφαρμόσει ένας από τους καλύτερους γιατρούς
της εποχής και προσωπικός του φίλος, ο Dr. James Craik.
Είναι αναπόφευκτο οι επιστήμονες, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι,
να ερωτεύονται τη δουλειά τους και να μένουν πιστοί στα δεδομένα
που έχουν εφαρμόσει και ακολουθήσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια
της ζωής τους και να τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη η όποια σημαντική
μετατόπιση ή αλλαγή τρόπου σκέψης.
Έχει παρατηρηθεί μέσα από την ιστορία της εξέλιξης της επιστήμης ότι
απαιτείται ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών γενεών προτού
γίνει δεκτή μια αλλαγή του επικρατούντος επιστημονικού μοντέλου.
Αυτή την περίοδο όμως βιώνουμε κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της
ανθρωπότητας: την εποχή της πληροφορίας. Η ταχύτητα της παραγωγής
και της ανταλλαγής πληροφοριών είναι ασύλληπτη. Εκτιμάται ότι
χρειάστηκαν τριακόσια χρόνια για τον διπλασιασμό της γραπτής
ανθρώπινης γνώσης από το 1450 έως το 1750 μ.Χ. Σήμερα η γραπτή
ανθρώπινη γνώση διπλασιάζεται κάθε χρόνο και μέχρι το 2020
αναμένεται ότι αυτό θα συμβαίνει κάθε 72 μέρες!
Στις μέρες μας μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες της διατύπωσης και της
απόρριψης μιας θεωρίας μέσα στην ίδια γενιά. Ένα διάσημο παράδειγμα
είναι αυτό της χοληστερίνης. Περάσαμε επιστημονικά από το υδραυλικό
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μοντέλο της χοληστερίνης, που υποστηρίζει ότι ένα υγρό κακής ποιότητας
(αίμα με υψηλά επίπεδα χοληστερίνης) φράσσει τους σωλήνες μέσα στους
οποίους κυκλοφορεί (αιμοφόρα αγγεία), στο μοντέλο της φλεγμονής στα
αρτηριακά τοιχώματα ως αιτία της αθηροσκλήρωσης (Ιατρική Σχολή του
Χάρβαρντ, 2011).
Η πληθώρα των δεδομένων και οι ατελείωτες επιλογές και κατευθύνσεις
που ανοίγονται μπροστά μας, περισσότερες από κάθε άλλη φορά,
είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον σημερινό ερευνητή και
επιστήμονα. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν;
Η ιατρική μπορεί να προσεγγίσει το ανθρώπινο σώμα, από διαγνωστική
και θεραπευτική σκοπιά, σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα. Κάθε επίπεδο
περιλαμβάνει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και είναι αποτελεσματικό
σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

I. Ανατομική προσέγγιση
Το πρώτο επίπεδο αφορά την ανατομική ή μηχανική προσέγγιση.
Σύμφωνα με αυτή, το ανθρώπινο σώμα αντιμετωπίζεται από μακροσκοπική
άποψη ως σύνολο οργάνων, λίγο πολύ, όπως ο κινητήρας ενός
αυτοκινήτου.
Πρόκειται για μια σχολή και ένα μοντέλο που κυριάρχησε στην ιατρική
σκέψη μέχρι το 1950. Γι' αυτό ακόμη και σήμερα οι ιατρικές ειδικότητες
καθορίζονται από τα αντίστοιχα όργανα με τα οποία ασχολούνται.
Καρδιo-λογία, γαστρ-εντερο-λογία, δερματο-λογία, νεφρο-λογία και
ούτω καθεξής (όπου το συνθετικό «-λογία» προέρχεται από τη λέξη
«λόγος», που μεταξύ άλλων σημαίνει «μελέτη»).
Η ανατομική προσέγγιση επιδεικνύει μια απαράμιλλη αποτελεσματικότητα
στη διαχείριση και τη θεραπεία των οξέων παθήσεων (παθήσεις που
διαρκούν λιγότερο από 3 μήνες) και των επειγόντων περιστατικών.
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Το κάταγμα ενός οστού, η ρήξη ή η απόφραξη ενός αιμοφόρου
αγγείου, η πνευμονία ή η διάτρηση ενός οργάνου απαιτούν άμεση
δράση για την αποκατάσταση της λειτουργίας και της ανατομικής
συνέχειας. Αυτός ο τύπος προσέγγισης έχει αποδείξει αδιαμφισβήτητα την
αποτελεσματικότητά του, τα τελευταία εξήντα χρόνια, στις οξείες παθήσεις.
Αυτό το μοντέλο προσέγγισης είναι ωστόσο λιγότερο αποτελεσματικό
στα χρόνια προβλήματα υγείας (που διαρκούν περισσότερο από 3
μήνες).

«Η ανατομική προσέγγιση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη
θεραπεία οξέων παθήσεων ή επειγόντων περιστατικών αλλά λιγότερο
αποτελεσματική στη θεραπεία χρόνιων παθήσεων».

Αν, για παράδειγμα, χτυπήσουμε στο γόνατο, η εφαρμογή πάγου,
η ακινητοποίηση και η χρήση ενός αντιφλεγμονώδους φαρμάκου
μπορούν να επιταχύνουν την επούλωση και να μειώσουν τον πόνο και
τη φλεγμονή.
Ωστόσο, η χρήση μιας τέτοιας θεραπείας στην περίπτωση ενός πόνου
που οφείλεται σε οστεοαρθρίτιδα (χρόνια αρθρίτιδα) δεν προσφέρει
καμία θεραπεία, παρά μόνο κάποιο βαθμό ανακούφισης. Το τελικό
αποτέλεσμα είναι ότι η αρθρίτιδα θα συνεχίσει να επιδεινώνεται,
διότι δεν θα έχουν εντοπιστεί και διορθωθεί οι πραγματικές αιτίες της
πάθησης και επιπλέον θα υπάρχουν και οι πρόσθετες παρενέργειες που
οφείλονται στη χρόνια χρήση αναλγητικών.
Τα χρόνια προβλήματα υγείας μπορούν να εξηγηθούν καλύτερα μετά τις
ανακαλύψεις που έγιναν από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Μετά τη
δεκαετία του 1960, η διαδεδομένη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου
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αύξησε σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση του ανθρώπινου σώματος σε
κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, σηματοδοτώντας την είσοδο στην εποχή
της ιατρικής βιοχημείας, της γενετικής και της μοριακής βιολογίας.

II. Βιοχημική και μοριακή προσέγγιση (Μεταβολομική)
Το δεύτερο επίπεδο ιατρικής προσέγγισης αφορά τη βιοχημική ισορροπία
του οργανισμού. Το σώμα μας είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης που
καίει άνθρακα (τροφή) παρουσία του οξυγόνου.
Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε μια πληθώρα ουσιών. Διαφορετικές
αλυσίδες χημικών αντιδράσεων οδηγούν βήμα προς βήμα στην παραγωγή
ενέργειας και στην εύρυθμη κυτταρική λειτουργία.
Το σύγχρονο περιβάλλον, η απομάκρυνση από τον φυσικό τρόπο ζωής,
οι ελλείψεις θρεπτικών συστατικών και το τοξικό φορτίο συμβάλλουν
στη διατάραξη της βιοχημικής ισορροπίας και στην εμφάνιση των
ασθενειών.
«Η Μεταβολομική είναι η επιστήμη που μετρά τα προϊόντα των χημικών
αντιδράσεων που συμβαίνουν στον οργανισμό, ώστε να αξιολογήσει τη
βιοχημική ισορροπία και την κατάσταση της υγείας μας».
Σήμερα μπορούμε να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε τη μεταβολική
και βιοχημική κατάσταση του ανθρώπινου σώματος μέσω αναλύσεων:
• ορμονικών
• βιοχημικών και
• μεταβολομικών.
Η Μεταβολομική είναι η επιστήμη που μετρά τα προϊόντα των χημικών
αντιδράσεων (μεταβολίτες) που πραγματοποιούνται σε έναν ζωντανό
οργανισμό.
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Με αυτές τις αναλύσεις, και ιδίως μέσω της μεταβολομικής ανάλυσης,
μπορούμε να κατανοήσουμε το πλήρες πλαίσιο της βιοχημικής
κατάστασης του ανθρώπινου σώματος. Αυτή η μέθοδος ανάλυσης
θεωρείται από πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ και το ΜΙΤ, ότι είναι η
πιο αξιόπιστη και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιστήμη στον χώρο της
ιατρικής για τον καθορισμό της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου. Το
ατομικό μεταβολομικό προφίλ μάς επιτρέπει να διαμορφώσουμε μια
εξατομικευμένη θεραπεία με στόχο την αποκατάσταση της βιοχημικής
ισορροπίας του ασθενούς.
Μέσω των μεταβολομικών αναλύσεων μπορούν σήμερα να διαμορφωθούν
εξατομικευμένες:
• αγωγές υποκατάστασης μικροθρεπτικών στοιχείων
• διατροφικές συστάσεις
• φαρμακευτικές αγωγές.
Χάρη στις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το «Μυστικό της Ιατρικής» βαδίζοντας σε ένα σαφέστατα καθορισμένο
μονοπάτι, επιτρέποντας στη φύση να ολοκληρώσει το θεραπευτικό της
έργο. Μπορούμε να χορηγήσουμε τα ακριβή συστατικά (θρεπτικές ουσίες)
που χρειάζεται ο οργανισμός για να αποκτήσει ξανά την ισορροπία του
και να βρεθεί σε μια κατάσταση καλής υγείας.

III. Προσέγγιση σε ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο
Στο τρίτο επίπεδο έχουμε την προσέγγιση που αφορά το
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ανθρώπινου σώματος. Ίσως θυμάστε
από το σχολείο ότι όπου υπάρχει μια ροή ιόντων δημιουργείται ένα
μαγνητικό πεδίο. Το σώμα μας είναι γεμάτο ροές ηλεκτρικά φορτισμένων
μορίων μέσα και έξω από τα κύτταρα και επομένως γεμάτο μαγνητικά
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πεδία. Το άθροισμα των μαγνητικών πεδίων των κυττάρων σχηματίζει
το μαγνητικό πεδίο του σώματός μας.
Όταν κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία, αξιοποιούμε τις ιδιότητες
των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Μπαίνουμε μέσα σε έναν ισχυρό
μαγνήτη, σε σχήμα δακτυλίου, που ευθυγραμμίζει τα μαγνητικά πεδία
του σώματος προς την ίδια κατεύθυνση. Παράγεται έτσι μια εικόνα
την οποία χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για να κάνουμε διάγνωση σε
ανατομικό επίπεδο.
Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελούν
επίσης εφαρμογές που καταγράφουν τις μεταβολές στα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία του εγκεφάλου και της καρδιάς αντίστοιχα.

«Μια μεταβολή στο ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο αλλάζει τη βιοχημική
απόδοση και κατά συνέπεια και την ανατομική λειτουργία».
Η μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων του ανθρώπινου σώματος
αποτελεί το αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας για
περισσότερα από εκατό χρόνια. Τόσο η NASA όσο και το ρωσικό
διαστημικό πρόγραμμα έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη αυτού
του τομέα της επιστημονικής έρευνας. Η εκρηκτική ανάπτυξη στον τομέα
των υπολογιστών επέτρεψε την ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να
αξιοποιήσουν τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες τόσο για διαγνωστικούς
όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς.
Πιστεύω ότι δεν είναι πολύ μακριά η στιγμή που θα μπαίνουμε σε μια
μηχανή παρόμοια με εκείνη της μαγνητικής τομογραφίας, η οποία
θα είναι σε θέση να εντοπίζει και την ίδια στιγμή να επαναφέρει
τις αλλοιώσεις στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματός μας, για
θεραπευτικούς σκοπούς.
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Αυτό είναι πιθανότατα και το επίπεδο στο οποίο δρα η ομοιοπαθητική.
Τα ομοιοπαθητικά διαλύματα, έπειτα από μια σειρά αραιώσεων, δεν
περιέχουν πια κανένα χημικό ίχνος της διαλυμένης ουσίας. Έχουμε
στοιχεία, ωστόσο, ότι στο διάλυμα παραμένει το ηλεκτρομαγνητικό
αποτύπωμα της αρχικής ουσίας.
Το σύγχρονο περιβάλλον, τα κτίρια, τα ίδια τα τρόφιμα που υπόκεινται
συχνά σε ακτινοβολία για λόγους αποστείρωσης, όλα τα είδη ηλεκτρονικών
συσκευών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών δικτύων παρεμβάλλονται και
αλλοιώνουν συνεχώς το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ανθρώπινου
σώματος. Μια μεταβολή σε ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο μεταβάλλει τη βιοχημική
απόδοση και κατά συνέπεια και την ανατομική λειτουργία του ανθρώπινου
οργανισμού. Μπορείτε να βρείτε μια εκτενή διατριβή των επιστημόνων
της NASA στις βιβλιογραφικές αναφορές του βιβλίου.

IV. Σκέψη: το κυρίαρχο επίπεδο
Η θέση του Αναξαγόρα «’Αρχή πάντων ο Νοῦς» δεν ήταν ποτέ πιο
επίκαιρη. Η σύγχρονη κβαντική φυσική και η επιγενετική έρχονται
να αποδείξουν τη δήλωση αυτή με αδιάσειστα επιστημονικά κριτήρια.
Σήμερα γνωρίζουμε από την κβαντική φυσική ότι είναι ο παρατηρητής
που διαμορφώνει αυτό που συμβαίνει σε ένα σύστημα και όχι το
αντίθετο, όπως υποστηριζόταν παλαιότερα, σύμφωνα με τη νευτώνεια
φυσική.
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε η ελπίδα ότι μέσα από την
κωδικοποίηση του DNA θα μπορούσαμε να κατανοούμε, να προλαμβάνουμε
και να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά ενός οργανισμού καθώς επίσης
και την υγεία μας. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η γενετική προδιάθεση
είναι υπεύθυνη, στην καλύτερη περίπτωση, για το 25% της τρέχουσας
κατάστασης υγείας ενός οργανισμού, ενώ οι εξωτερικές επιδράσεις
στην έκφραση των γονιδίων είναι υπεύθυνες για το 75% του τελικού
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αποτελέσματος. Αυτό είναι το αντικείμενο μελέτης του κλάδου της επιγενετικής («επί», δηλαδή «πάνω», της γενετικής).
Σύμφωνα με τον βιολόγο Bruce Lipton, το μυαλό είναι αυτό που
ελέγχει την έκφραση των γονιδίων και ο μόνος περιορισμός είναι αυτός
που θέτει η ίδια μας η σκέψη. Οι έρευνες που διεξήγαγε ο Lipton στο
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ήδη από το 1987, ήταν το προοίμιο της
σύγχρονης επιγενετικής. Σε δύο σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις
ο Lipton προσδιόρισε τα βιολογικά μονοπάτια που σε μοριακό επίπεδο
συνδέουν το μυαλό με το σώμα.
Η σκέψη είναι για το σώμα μας ό,τι είναι το λογισμικό (προγραμματισμός)
για έναν υπολογιστή. Η μόνη διαφορά είναι ότι, ενώ ένας υπολογιστής
χρειάζεται από έναν εξωτερικό χειριστή να εισαγάγει ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα, το ανθρώπινο μυαλό είναι σε θέση να δημιουργήσει μια
πρωτότυπη σκέψη. Ανακαλύψεις, έργα τέχνης, φιλοσοφίες και πολιτισμοί
ολόκληροι έχουν δημιουργηθεί από μια μοναδική πρωτότυπη σκέψη.
Οι σκέψεις δεν παραμένουν ως απομονωμένες ιδέες στο μυαλό μας. Κάθε
μας σκέψη προκαλεί μια συναισθηματική αντίδραση. Τα συναισθήματα
με τη σειρά τους προκαλούν την απελευθέρωση ορμονών που ρυθμίζουν
τις σωματικές λειτουργίες μέσω του άξονα: εγκεφαλικού φλοιού –
υποθαλάμου – υπόφυσης, που είναι τα κέντρα ελέγχου του ορμονικού
συστήματος.
Οι σκέψεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν με τον τρόπο αυτό τις
διάφορες λειτουργίες του σώματός μας σε ανατομικό, βιοχημικό και
ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο.
Με άλλα λόγια, μια σκέψη φέρνει στην επιφάνεια ένα συναίσθημα και
αυτό με τη σειρά του προκαλεί μια συγκεκριμένη ορμονική έκκριση για
την προκείμενη συναισθηματική κατάσταση.
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Εικόνα 3-1 Σχήμα που απεικονίζει τη σύνδεση μεταξύ των σκέψεων, των οργάνων και του
μεταβολισμού.

Αν αναλογιστείτε μια στιγμή κατά την οποία βρεθήκατε σε δύσκολη
θέση, αυτή η ανάμνηση μπορεί να σας κάνει να βιώσετε ξανά το
συναίσθημα της ντροπής, η οποία με τη σειρά της θα κάνει τα μάγουλά
σας να κοκκινίσουν. Διαφορετικά συναισθήματα, όπως ο φόβος, η
χαρά, η πλήξη, η θλίψη, προκαλούν διαφορετικές ορμονικές εκκρίσεις.
Στον σύγχρονο κόσμο, όπου κυρίαρχα συναισθήματα είναι η αβεβαιότητα
για το μέλλον και ο φόβος για τον εαυτό μας και για τους αγαπημένους
μας, η υγεία μας δέχεται συνεχείς επιθέσεις. Το ψυχολογικό στρες
μετατρέπεται σε βιολογικό στρες, διαταράσσει την ορμονική και τη
μεταβολική ισορροπία και μπορεί να είναι η αιτία μιας ασθένειας ή
συχνότερα η σκανδάλη που την πυροδοτεί.
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Εικόνα 3-2 Τα τέσσερα επίπεδα της ιατρικής σε ένα διάγραμμα.

Συνοψίζοντας, η ιατρική επιστήμη μπορεί να αντιμετωπίσει την υγεία
μας μέσα από τέσσερα επίπεδα:
• Ανατομικό
• Βιοχημικό-Μοριακό
• Ηλεκτρομαγνητικό
• Σκεπτικό.
Αυτά τα δεδομένα είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση και την
ενοποίηση των διάφορων δεδομένων σε σχέση με τις διαγνωστικές και
θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Η ιατρική επιστήμη είναι ένα σύνολο από διαφορετικά γνωστικά
αντικείμενα που έχουν τον ίδιο στόχο: να βοηθήσουν τους ανθρώπους
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να είναι υγιείς. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας
όλα τα επιστημονικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, καθένα από τα
οποία μπορεί και πρέπει να εφαρμόζεται όπου είναι πιο αποτελεσματικό.
Στη σημερινή εποχή βιώνουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για
πολλούς λόγους: οικονομικούς, κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς, ηθικούς,
περιβαλλοντικούς. Ωστόσο, είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα
πράγματα για την υγεία μας απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην
ιστορία της ανθρωπότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
49

4° Κεφάλαιο
Στο πρώτο κεφάλαιο είδαμε ότι το να είσαι υγιής είναι
ένας στόχος εφικτός, επειδή το ανθρώπινο σώμα είναι
γενετικά προγραμματισμένο να είναι υγιές.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράψαμε τα μέσα με τα οποία
μπορούμε να εξασφαλίσουμε την υγεία.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα δούμε ποιος είναι ο βαθμός μέχρι
τον οποίο μπορούμε να ωθήσουμε την υγεία μας.
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Ποιο θα είναι το προσδόκιμο ζωής
τον 21ο αιώνα;
Είναι δυνατόν να αυξήσουμε σημαντικά τη διάρκεια της ζωής μας;
Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι το μέγιστο όριο ζωής στο οποίο μπορεί
να φτάσει ο άνθρωπος είναι τα 125 χρόνια. Γνωρίζουμε ότι το άτομο
που έζησε περισσότερο στη σύγχρονη εποχή ήταν η Jeanne Calment, μια
Γαλλίδα που έφτασε στην ηλικία των 122 χρόνων, το 1997.
Νέα ευρήματα, ωστόσο, μας κάνουν να διαβλέψουμε ότι το όριο της
μέσης διάρκειας της ανθρώπινης ζωής θα υπερβεί τα 200 χρόνια. Σε
πολλούς αυτό φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο, για να μην πούμε αδύνατο.
Πολυάριθμες όμως επιστημονικές ομάδες σε όλο τον κόσμο εργάζονται
προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Οι πρώτες σκέψεις που συνήθως έρχονται στο μυαλό έπειτα από μια
τέτοια δήλωση είναι δύο:
• Αξίζει τον κόπο;
• Είναι ένας πραγματικά επιθυμητός στόχος;
Εξακολουθώ να εκπλήσσομαι κάθε φορά που αναφέρω αυτό το θέμα.
Αμέσως μετά τη δήλωσή μου ότι η επιστήμη είναι πολύ κοντά στο να
πετύχει να φτάσει το ανθρώπινο προσδόκιμο ζωής στα διακόσια και
πλέον χρόνια, η πρώτη αντίδραση είναι μια ευχάριστη έκπληξη, η οποία
ακολουθείται αμέσως μετά από τρεις συνήθεις προβληματισμούς στον
νου εκείνων που με ακούνε:
• Θα είμαι πολύ γέρος και πολύ μόνος. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο.
• Πώς θα αντέξει ο πλανήτης όλα αυτά τα άτομα;
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• Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πτωχεύσουν, αν θα μπορούσαν όλοι
να ζήσουν για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Καταρχήν, είμαι παγερά αδιάφορος για το τι θα κάνουν οι ασφαλιστικές
εταιρείες, αν και είμαι σίγουρος ότι και πάλι θα βρουν έναν τρόπο για
να κερδίσουν ακόμα περισσότερα χρήματα.
Στη συνέχεια, υπάρχει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού του πλανήτη.
Αλλά και αυτό δεν είναι πρόβλημα για πολλούς λόγους. Ένα από τα
κύρια εμπόδια που αναφέρονται σχετικά με την αύξηση του πληθυσμού
είναι ότι ο πλανήτης δεν θα μπορεί να μας θρέψει. Η αλήθεια είναι
ότι όσο περισσότεροι ζούμε στον πλανήτη, τόσο περισσότεροι πόροι
δημιουργούνται. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο καταναλωτές αλλά και
παραγωγοί. Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι πληθαίνουμε με τέτοια
ταχύτητα που δεν θα χωράμε πάνω στη Γη. Σύμφωνα με δημογραφικές
έρευνες, ενώ ο απόλυτος αριθμός των ανθρώπων αυξάνεται, ο ρυθμός
με τον οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η αύξηση μειώνεται. Αν συνεχίσουμε
με τον ίδιο ρυθμό, σε είκοσι πέντε χρόνια ο πληθυσμός του πλανήτη
θα φτάσει στο ανώτατο σημείο, στη συνέχεια θα αρχίσει σταδιακά να
μειώνεται και σε εβδομήντα πέντε χρόνια θα φτάσει και πάλι στα επτά
δισεκατομμύρια, στο ίδιο επίπεδο του πληθυσμού που καταγράφηκε το
2011.
Όσον αφορά τον πρώτο προβληματισμό, αυτόν του να γεράσει κανείς,
συμφωνώ απολύτως. Η πρώτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε έρευνα σε
αυτό τον τομέα θα πρέπει να περιλαμβάνει την επέκταση της διάρκειας
ζωής με ένα σώμα ακμαίο και υγιές.

Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα;
Μεταξύ του 1810 και του 2010, ο άνθρωπος κατάφερε να διπλασιάσει τη
μέση διάρκεια ζωής για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε αυτό
τον πλανήτη. Από ένα προσδόκιμο ζωής 40 ετών, σήμερα έχουμε φτάσει
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στα 80 έτη, ένα προσδόκιμο που φαίνεται ότι παρέμενε σταθερά χαμηλό
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βελτίωσης έχει
σημειωθεί κατά τον τελευταίο αιώνα. Ο μέσος όρος ζωής στις αρχές του
περασμένου αιώνα ήταν τα 47 έτη.
Αν στις αρχές του 1900 λέγαμε σε κάποιον ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής
σχεδόν θα διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα εκατό χρόνια, θα είχαμε
πιθανόν την ίδια αντίδραση που βλέπουμε και σήμερα όταν λέμε σε
κάποιον ότι μετά από λίγο καιρό οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν
πάνω από 200 χρόνια.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποιοι ήταν οι
λόγοι για τους οποίους η ανθρωπότητα κατάφερε να επιτύχει συνεχή
βελτίωση σε αυτό τον τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε
τις ενέργειες που συνέβαλαν στην παράταση της επιβίωσής μας. Οι
περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι βελτιώσεις αυτές οφείλονται
στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, των φαρμάκων και στην αφθονία
των τροφίμων. Ας δούμε αν είναι όντως έτσι.
Κάθε είκοσι χρόνια η ανθρωπότητα καταφέρνει να υπερβεί το ανώτατο
όριο επιβίωσης που ορίζουν οι επιστήμονες, οι οποίοι κάθε φορά θέτουν
ένα νέο, αυθαίρετο όριο. Αυτό ίσως δεν αρέσει και πολύ στις ασφαλιστικές
εταιρείες, οι οποίες πρέπει να αλλάζουν συνεχώς τους συντελεστές, αλλά
οι άνθρωποι, παρά τα παγκόσμια προβλήματα (οικονομικές κρίσεις,
ρύπανση του περιβάλλοντος, πόλεμοι, πείνα, κλιματικές αλλαγές),
συνεχίζουν να ζουν όλο και περισσότερο.
Ένα μεγάλο μέρος της επίτευξης αυτής αποδίδεται συνήθως στην ιατρική
και στα νέα φάρμακα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του
περασμένου αιώνα. Όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, η ιατρική έχει πράγματι συντελέσει
στη μείωση της θνησιμότητας από οξείες ασθένειες. Όμως, ενώ είναι
αλήθεια ότι με την προσέγγιση αυτή σώζονται αρκετές ζωές, είναι επίσης
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αλήθεια ότι η συμβολή της στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν
υπερβαίνει το 5%.
Η συμβολή της σύγχρονης ιατρικής είναι σημαντική στη μείωση της
περιγεννητικής θνησιμότητας (κατά την περίοδο πριν από τη γέννηση
έως και ένα μήνα μετά), καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας. Τα μεγάλα τεχνολογικά βήματα της
σύγχρονης ιατρικής μάς επέτρεψαν να διαχειριζόμαστε ιδιαίτερα
αποτελεσματικά τον πόνο και άλλες δυσάρεστες αισθήσεις και εκδηλώσεις
των διάφορων ασθενειών (πυρετό, δύσπνοια, ζάλη, κνησμό κ.λπ.). Όμως
η συνολική επίπτωσή της στην αύξηση του μέσου όρου ζωής δεν
υπερβαίνει τελικά το 5%.

Εικόνα 4-1 Εξέλιξη της θνησιμότητας λόγω λοιμωδών νοσημάτων.

Σημειώνεται ότι τα εμβόλια εισήχθησαν ως επί το πλείστον μετά το 1950,
όταν τα ποσοστά θνησιμότητας είχαν ήδη σημειώσει τεράστια πτώση.
Ένα δεύτερο πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι η σχέση του προσδόκιμου
ζωής με τους εμβολιασμούς. Μια ιδιαίτερα κοινή πεποίθηση είναι ότι
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μεγάλο μέρος της μείωσης της θνησιμότητας οφείλεται στα εμβόλια, τα
οποία μας έχουν επιτρέψει να καταπολεμήσουμε τα λοιμώδη νοσήματα,
όπως τη φυματίωση. Οι αριθμοί όμως είναι αμείλικτοι και σε αυτή την
περίπτωση. Το διάγραμμα στην Εικόνα 3-1 δείχνει την εξέλιξη της
θνησιμότητας λόγω λοιμωδών νοσημάτων στις ΗΠΑ, από την αρχή του
περασμένου αιώνα έως το 1965.
Η πλειονότητα των προληπτικών εμβολίων εισήχθη μετά τα μέσα της
δεκαετίας του 1950. Μπορείτε εύκολα να παρατηρήσετε την πτωτική
τάση των θανάτων που οφείλονται σε φυματίωση, χωρίς ουσιαστική
αλλαγή (διακεκομμένη γραμμή, φυματίωση), παρά την εισαγωγή των
εμβολίων λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόμοιες τάσεις
παρατηρήθηκαν επίσης και για το υπόλοιπο των λοιμωδών νοσημάτων
(τυφοειδής πυρετός, διφθερίτιδα, ιλαρά, οστρακιά, κοκίτης). Η κορυφή
της θνησιμότητας αντιστοιχεί στην επιδημία γρίπης του 1918 αμέσως
μετά τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες και στατιστικές, οι κύριοι
παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής
κατά 95% ήταν:
• οι βελτιώσεις σε τομείς όπως η ύδρευση και η αποχέτευση
• η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις κατοικίες και στα
δημόσια κτίρια
• η εκπαίδευση του πληθυσμού γύρω από τους παράγοντες υγιεινής
• η βελτίωση των συνθηκών που αφορούν την αποθήκευση και τη
μεταφορά των τροφίμων.
Όλα αυτά οφείλονται σίγουρα στις επιστημονικές και ιατρικές ανακαλύψεις
που βοήθησαν σημαντικά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής μας,
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αλλά και το επίπεδο της κατανόησής μας για τους παράγοντες που
προκαλούν τα λοιμώδη νοσήματα.
Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει διάκριση μεταξύ των κοινωνικών πρακτικών
υγιεινής και των ιατρικών πρακτικών θεραπείας. Πριν από λίγο καιρό,
μια σειρά δημοσιεύσεων στο ιατρικό περιοδικό Archives of Internal Medicine ανέφερε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι όσο μικρότερη
είναι η πρόσβαση του πληθυσμού σε δομές υγείας και όσο μικρότερη
η παρέμβαση σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο, τόσο καλύτερα
τελικά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στην υγεία («Less is More»:
λιγότερο είναι καλύτερα).
Είναι σαφές λοιπόν ότι, από όσα περιγράφηκαν έως τώρα, η υγιεινή
ήταν ο κύριος παράγοντας για την αύξηση του μέσου προσδόκιμου
ζωής κατά τα τελευταία διακόσια χρόνια.

Ποια είναι τα όριά μας ως είδος;
Κάθε είδος φαίνεται να έχει μια μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής. Ποια
θα μπορούσε να είναι η μέγιστη διάρκεια ζωής για το ανθρώπινο είδος;
Το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ζωής προσδιορίστηκε κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1980 στα 100 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1990
άλλαξε σε 110 και το 1997 η Jeanne Calment έφτασε τα 122. Αν εξαιρέσουμε
τον γενετικό παράγοντα που, όπως είδαμε παραπάνω, καθορίζει κατά
λιγότερο από 25% την κατάσταση της υγείας μας, τι μπορούμε να κάνουμε
για να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα;
Όπως είδαμε, κατά τα τελευταία εκατό χρόνια η μέση διάρκεια ζωής
σχεδόν διπλασιάστηκε, κυρίως με τις αλλαγές στο επίπεδο της υγιεινής,
ενώ παράλληλα σημειώθηκαν σημαντικές επιδεινώσεις στο επίπεδο της
διατροφής, του περιβάλλοντος, της φυσικής δραστηριότητας και του
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ψυχογενούς στρες. Αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης
είναι ακόμη μεγάλα.
Ακόμα και αν ένας μόνο από εμάς έφτασε τα 122 χρόνια, αυτό
σημαίνει ότι το σώμα μας ως είδος έχει τις γενετικές προδιαγραφές να
το κάνει. Σύμφωνα με εργαστηριακά πειράματα και υπολογισμούς με
βάση τη μακροζωία των μεμονωμένων κυττάρων μετά από διαδοχικές
υποδιαιρέσεις, το όριο για τη μέγιστη διάρκεια ζωής του ανθρώπινου
είδους εκτιμάται κατ’ αυτό τον τρόπο μεταξύ των 140-170 ετών.
Ακολουθώντας μια διαφορετική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη
τις έρευνες που διεξήχθησαν από γενετιστές της Ιατρικής Σχολής του
Χάρβαρντ, διαπιστώθηκε ότι η μέγιστη διάρκεια ζωής μεταξύ των
θηλαστικών είναι ομοιόμορφα εξαρτώμενη από τον χρόνο που χρειάζεται
κάθε είδος μέχρι να φτάσει στη σωματική και σεξουαλική ωριμότητα.
Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ένα είδος για να ωριμάσει σωματικά,
τόσο μακροβιότερο είναι. Η αριθμητική αναλογία ανάμεσα στη μέγιστη
μακροζωία και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη της
σωματικής σεξουαλικής ωριμότητας είναι 12,8.
Στον άνθρωπο η σεξουαλική ωριμότητα επιτυγχάνεται μεταξύ 12-18
ετών, πράγμα που, σύμφωνα με ό,τι παρατηρείται στα άλλα θηλαστικά,
συνεπάγεται για το ανθρώπινο είδος μια μέγιστη διάρκεια ζωής
μεταξύ 150-230 ετών. Έχει διαπιστωθεί λοιπόν, μέσω δύο τουλάχιστον
διαφορετικών ερευνητικών προσεγγίσεων, ότι τα 150 χρόνια ζωής είναι
ένας στόχος απολύτως εφικτός για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Δεν αρκεί απλώς να αυξήσουμε τα χρόνια της ζωής μας
Όπως είδαμε ήδη προηγουμένως, η μακροζωία δεν είναι αυτοσκοπός.
Ένας πραγματικά επιθυμητός στόχος θα ήταν να ζούμε περισσότερο
απολαμβάνοντας μια άριστη φυσική κατάσταση.
Προς το παρόν, ερευνητές σε διάφορα κέντρα σε όλο τον κόσμο
διερευνούν διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να μπορέσει η
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ανθρωπότητα να πετύχει μια ζωή μεγαλύτερη και υγιέστερη. Οι πιο
ελπιδοφόρες έρευνες περιλαμβάνουν:
• Την επιμήκυνση των τελομερών. Πρόκειται για το τελευταίο τμήμα
των χρωμοσωμάτων που προστατεύει και διατηρεί σταθερό το
DNA. Όσο πιο μακρά τα τελομερή μας, τόσο πιο σταθερό
παραμένει το DNA μας και τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες
να αρρωστήσουμε από χρόνια νοσήματα, ενώ αυξάνεται το
προσδόκιμο ζωής μας.

Εικόνα 4-2 Τα ακραία τμήματα των χρωμοσωμάτων ονομάζονται τελομερή. Το όνομά τους
προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «τέλος» και «μέρος».

• Τη μείωση της δράσης των υποδοχέων2 της ινσουλίνης και των
σχετιζόμενων παραγόντων αύξησης. [IGF-1, insulin/insulin-like
growth factor signaling (IIS)]. Πρόκειται για παράγοντες που
επιταχύνουν το γήρας, θα αναφερθούμε σε αυτό εκτενέστερα στο
δέκατο έκτο κεφάλαιο.
• Τη δράση του πρωτεασώματος: πρόκειται για έναν ενδοκυττάριο
μηχανισμό που χρησιμεύει στην ανακύκλωση των περιττών
πρωτεϊνών του κυτταρικού μεταβολισμού. Αν το πρωτεάσωμα δεν
λειτουργεί σωστά, τοξικές πρωτεΐνες συσσωρεύονται και επέρχεται
πρόωρος κυτταρικός θάνατος.
2 Υποδοχέας: ένας μηχανισμός στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό των κυττάρων ικανός να συνδέεται με
συγκεκριμένες μόνο ουσίες, όπως οι ορμόνες, για να αλλάξει τη λειτουργία αυτών των κυττάρων.
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• Τις σιρτουίνες (SIR2), οι οποίες είναι ουσίες που ενισχύουν την
επιδιόρθωση του DNA και επεκτείνουν τη διάρκεια της ζωής των
κυττάρων.
• Το TOR (Target Of Rapamycin: στόχος της ραπαμυκίνης)
αναφέρεται σε έναν υποδοχέα ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στους μηχανισμούς της γήρανσης, ελέγχει τον ρυθμό
πολλαπλασιασμού και τη διάρκεια ζωής των κυττάρων και
χρησιμοποιείται πειραματικά για την αύξηση της διάρκειας ζωής
σε εργαστηριακά τρωκτικά.
Φαίνεται ότι πολλές από αυτές τις έρευνες είναι πολύ κοντά σε εφαρμόσιμες
λύσεις, όπως στην περίπτωση των τελομερών, όπου η σχετική έρευνα
απέσπασε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 2009 για τις ανακαλύψεις στους
μηχανισμούς γήρανσης του ανθρώπινου οργανισμού. Η συγκεκριμένη
έρευνα αφορά κυρίως το ένζυμο τελομεράση, το οποίο επιμηκύνει με έναν
εντελώς φυσικό μηχανισμό τα τελομερή μας και, σύμφωνα με τους
σημαντικότερους ερευνητές στον τομέα, ακόμα και τη ζωή μας.

Εικόνα 4-3 Τελομερή και κύτταρο.
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Καθώς μεγαλώνουμε, τα τελομερή μας γίνονται όλο και πιο κοντά και
αυτό φαίνεται να είναι η κύρια αιτία του γήρατος. Σε κάθε κυτταρικό
διπλασιασμό ένα μικρό τμήμα των τελομερών δεν αντιγράφεται και
αυτό οδηγεί σε σταδιακή συρρίκνωση των τελομερικών ακρών.
Η τελομεράση είναι ένα ένζυμο που υπάρχει στο σώμα μας και μπορεί
να επιμηκύνει ξανά τα τελομερή. Είναι μερικώς ενεργοποιημένο στα
βλαστικά κύτταρα και πλήρως ενεργοποιημένο στα γεννητικά κύτταρα,
ωάρια και σπερματοζωάρια. Αν τα κύτταρά μας δεν είχαν αυτόν τον
μηχανισμό, τα παιδιά θα γεννιούνταν έχοντας τη βιολογική ηλικία των
γονέων τους.
Η τελομεράση θεωρείται το ένζυμο της αθανασίας, διότι, εάν ενεργοποιηθεί
πλήρως, θα μπορούσε να οδηγήσει τα κύτταρά μας και ολόκληρο τον
οργανισμό σε μια κατάσταση βιολογικής ηλικίας χαμηλότερης από τη
χρονολογική.

Το γήρας είναι αναστρέψιμο
To 2010 o Ronald DePinho και η ομάδα του κατάφεραν να αναστρέψουν
το γήρας σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια. Τα αποτελέσματα
του πειράματος δημοσιεύτηκαν στο Nature τον Νοέμβριο του 2010.
Τα γερασμένα ποντίκια παρουσίαζαν συμπτώματα παρόμοια με το
ανθρώπινο γήρας. Εμφάνισαν οστεοπόρωση, διαβήτη, συρρίκνωση του
εγκεφάλου και των όρχεων και απώλεια τριχών στο κεφάλι.
Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ο DePinho ξεκίνησε το συγκεκριμένο
πείραμα με στόχο να αποδείξει ότι η πλήρης ενεργοποίηση της
τελομεράσης δεν αντιστρέφει το γήρας και αυξάνει την πιθανότητα
να εμφανιστεί καρκίνος, όπως είχαν λανθασμένα υποθέσει κάποιοι
επιστήμονες στο παρελθόν. Έμεινε όμως και ο ίδιος άναυδος όταν η
ενεργοποίηση της τελομεράσης στα ποντίκια ανέστρεψε πλήρως το
γήρας, συμπεριλαμβανομένης και της αποκατάστασης του όγκου του
62

Το Σώμα Σου Είναι Γενετικά Προγραμματισμένο να Είναι Υγιές

εγκεφάλου, των όρχεων και της γονιμότητας, ενώ, ακόμα πιο σημαντικό,
τα συγκεκριμένα ποντίκια δεν επέδειξαν κανένα σημάδι ανάπτυξης
καρκίνου.
Πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκα το σημαντικότερο ερευνητικό κέντρο
του κόσμου για τα τελομερή. Σε μια συζήτηση που είχα με τον Dr. Bill
Andrews (τον επιστήμονα που ανακάλυψε το ένζυμο τελομεράση), μου
αποκάλυψε ότι κατά τη γνώμη του πρόκειται για την πιο σημαντική
ιατρική ανακάλυψη που έγινε ποτέ στον πλανήτη μας. Για τους
συγκεκριμένους ερευνητές, η επίτευξη του στόχου του προσδόκιμου των
200 ετών φαίνεται να είναι πολύ κοντά.
Φυσικοί ενεργοποιητές της τελομεράσης χρησιμοποιούνται ήδη εδώ και
μερικά χρόνια, ενώ επίσης έχουν δημοσιευτεί και οι πρώτες επιστημονικές
μελέτες για το θέμα. Από αυτές προκύπτουν βελτιώσεις που αφορούν το
ανοσοποιητικό σύστημα, το δέρμα, την όραση (μείωση της πρεσβυωπίας)
και τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Ποια είναι η βιολογική μας ηλικία;
Είδαμε λοιπόν ότι καθώς μεγαλώνουμε τα τελομερή μας συρρικνώνονται.
Η ταχύτητα που συμβαίνει αυτό όμως δεν είναι η ίδια για όλους. Ο
ανθυγιεινός τρόπος ζωής, το έντονο στρες, διατροφικές ελλείψεις, η
έλλειψη άσκησης και η έκθεση σε τοξικούς παράγοντες, όπως το κάπνισμα
και το αλκοόλ, επιταχύνουν την απώλεια των τελομερικών ακρών.
Κοντά τελομερή συνδέονται με όλα τα χρόνια νοσήματα και φαίνεται
να είναι η βασική και βιολογικά προγραμματισμένη αιτία χρόνιων
νοσημάτων όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης και τα
αυτοάνοσα νοσήματα. Παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στη διατροφή, η
κάλυψη των ελλείψεων σε βιταμίνες και στοιχεία, η κατάλληλη άσκηση
και η χορήγηση φυσικών ουσιών που ενεργοποιούν τους κυτταρικούς
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μηχανισμούς επιδιόρθωσης μπορούν να μειώσουν ή και να αναστρέψουν
την απώλεια του μήκους των μικρών τελομερών.
Η μέτρηση του μήκους των τελομερών μπορεί να μας βοηθήσει να
παρακολουθήσουμε στον χρόνο την ταχύτητα συρρίκνωσης των
τελομερών μας και να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των παραπάνω θεραπευτικών παρεμβάσεων. Είναι,
πιστεύω, σημαντικό να παρακολουθεί κανείς την εξέλιξη του μήκους των
τελομερών του και να αξιολογεί τις ενέργειες που φαίνεται ότι βοηθούν
περισσότερο τον οργανισμό του να διατηρήσει μια μικρή βιολογική
ηλικία σε σχέση με τη χρονολογική του.

Εικόνα 4-4 Διάμεσο μήκος τελομερών σε σχέση με την χρονολογική ηλικία. 		
Modified from BMC Biological Procedures Online. Nuria de Pedro et. al. 22, Art. Numb: 2
(2020)

Η ακριβής μέτρηση είναι πολύ εξειδικευμένη και δαπανηρή εξέταση,
που ελάχιστα εργαστήρια εκτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολύ
σύντομα όμως θα είναι μία από τις βασικές εξετάσεις αξιολόγησης
της υγείας. Αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Κρήτης αναπτύσσουμε βάση δεδομένων με το
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μήκος των τελομερών όλων των ηλικιακών ομάδων, ώστε να μπορούμε
να αξιολογήσουμε τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου.
Μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια θα γίνουμε σίγουρα μάρτυρες
ραγδαίων εξελίξεων σε αυτό τον τομέα. Υποχρέωσή μας, μέχρι να
εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα λύσεις ικανές να αντιστρέψουν το
βιολογικό μας ρολόι, είναι να διατηρούμαστε στη βέλτιστη δυνατή
κατάσταση υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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5° Κεφάλαιο
«Φάρμακό σου ας είναι η τροφή σου και η τροφή σου ας
είναι το φάρμακό σου».
Ιπποκράτης, 400 π.Χ.
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Πώς ο σύγχρονος άνθρωπος
λιμοκτονεί τρώγοντας περισσότερο;
Χρειάστηκε να φτάσει η βιοτεχνολογία σε ένα πολύ υψηλό τεχνολογικό
επίπεδο, το οποίο μας επέτρεψε να μετρήσουμε και να καταγράψουμε
με κάθε λεπτομέρεια τις βιοχημικές, κυτταρικές και γενετικές λειτουργίες
του ανθρώπινου σώματος, προκειμένου να κατανοήσουμε τη σημασία
αυτού που ο Ιπποκράτης ανακάλυψε μέσω απλής κλινικής παρατήρησης
πριν από 2.500 χρόνια!
Πώς καταφέρνει όμως ο σύγχρονος άνθρωπος να λιμοκτονεί τρώγοντας
περισσότερο; Σήμερα υπάρχει αφθονία τροφίμων και είναι τόσο
διαθέσιμα όσο ποτέ πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ωστόσο, στην
πραγματικότητα, λιμοκτονούμε. Και δεν αναφέρομαι στις χώρες του
Τρίτου Κόσμου, αλλά στις πλούσιες και τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Ο
πληθυσμός εμφανίζει διατροφικές ελλείψεις σε πολλά θρεπτικά συστατικά,
ενώ ένα μεγάλο μέρος του παρουσιάζει συμπτώματα υποσιτισμού. Πώς
μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο;
Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, είναι
αναγκαίο να εξετάσουμε τους δύο κύριους βιολογικούς λόγους για τους
οποίους τρώμε, πέρα από την απόλαυση:
• παίρνουμε ενέργεια, δηλαδή θερμίδες
• παίρνουμε θρεπτικά συστατικά.
Οι θερμίδες είναι το ποσό της ενέργειας που περιέχει ένα τρόφιμο, ενώ
τα θρεπτικά συστατικά αφορούν τις βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία,
τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τα λίπη και άλλα στοιχεία που είναι
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απαραίτητα για την εκτέλεση των κυτταρικών λειτουργιών και την
ανακατασκευή των ιστών.
Το σώμα μας χρειάζεται τόσο τις θερμίδες όσο και τα θρεπτικά συστατικά.
Από την αρχή της παρουσίας του στον πλανήτη μας και μέχρι πριν
από μερικές δεκαετίες, ο άνθρωπος ζούσε πάντα σε ένα περιβάλλον
όπου η τροφή ήταν σπάνια. Έρευνες σχετικές με τη μακροζωία και τον
μεταβολισμό του ανθρώπινου σώματος έχουν δείξει σαφώς ότι το σώμα
μας λειτουργεί καλύτερα με τρόφιμα που έχουν χαμηλή θερμιδική
απόδοση αλλά υψηλή θρεπτική αξία.
«Το σώμα μας λειτουργεί καλύτερα με τρόφιμα χαμηλά σε θερμίδες
και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά».
Στις μέρες μας όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το μεγαλύτερο μέρος
των τροφίμων που καταναλώνουμε συγκεντρώνει πολλές θερμίδες και
έχει χαμηλή θρεπτική αξία. Ακόμα και αν καταναλώνουμε έναν υψηλό
αριθμό θερμίδων, στην ουσία λιμοκτονούμε λόγω έλλειψης θρεπτικών
συστατικών.

Μια επικίνδυνη αντιστροφή
Η αντιστροφή μεταξύ της θερμιδικής πρόσληψης και της πρόσληψης
θρεπτικών ουσιών είναι η κύρια αιτία των χρόνιων ασθενειών στη
σύγχρονη εποχή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) στην έκθεσή
του για τη διατροφή και την πρόληψη των χρόνιων ασθενειών δηλώνει
ότι το 60% της συνολικής θνησιμότητας οφείλεται σε χρόνιες ασθένειες
που σχετίζονται με διατροφικές ελλείψεις, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο
και στις αναπτυγμένες χώρες.
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Πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., είναι ότι αυτό το είδος των
ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες, η παχυσαρκία και ο διαβήτης, εκτός
του ότι επηρεάζει έναν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων, παρουσιάζεται
όλο και περισσότερο σε νεαρές ηλικίες.
Η αλλαγή αυτή έγινε σταδιακά τα τελευταία σαράντα χρόνια και τώρα
έχουμε φτάσει στο σημείο όπου το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής μας
έχει πολύ χαμηλή θρεπτική αξία.
Είναι προφανές ότι το σώμα μας για να λειτουργήσει και να διατηρηθεί
στη ζωή χρειάζεται ζωτικά συστατικά, όπως οξυγόνο, νερό, μικροθρεπτικά
(βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα) και μακροθρεπτικά συστατικά (λίπη,
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες). Εάν λείπουν ένα ή περισσότερα από αυτά
τα στοιχεία ή δεν είναι διαθέσιμα σε επαρκή ποσότητα, διαταράσσεται
η βιοχημική ισορροπία και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία μας.
«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι το 60% της
συνολικής θνησιμότητας οφείλεται σε χρόνιες παθήσεις που
προκαλούνται από διατροφικές ελλείψεις».
Δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ να βάλουμε στο αυτοκίνητό μας άμμο αντί
για βενζίνη, να διακόψουμε την παροχή αέρα ή να βάλουμε μπροστά
τον κινητήρα χωρίς λάδια. Θα ήταν παράλογο!
Πώς αναμένουμε όμως να είμαστε υγιείς και ακμαίοι, όταν:
• το 70% του
αφυδάτωσης

πληθυσμού

παρουσιάζει

σημαντικό

βαθμό

• τα επίπεδα οξυγόνου στην ατμόσφαιρα στα αστικά κέντρα είναι
μειωμένα έως και κατά 35%!
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• η διατροφή μας είναι πιο φτωχή σε θρεπτικά συστατικά έως και
δέκα φορές σε σύγκριση με αυτή που ακολουθούσαν πριν από
πενήντα χρόνια
• η θερμιδική πρόσληψη αυξάνεται σταθερά τα τελευταία σαράντα
χρόνια.
Απαιτούνται δέκα μερίδες λαχανικών για την πρόσληψη των θρεπτικών
συστατικών που πριν από πενήντα χρόνια περιέχονταν σε μία μερίδα.
Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου πιστεύει ότι μια ισορροπημένη
διατροφή παρέχει όλα τα συστατικά που είναι απαραίτητα για να είναι
υγιείς και ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να τρώει
λίγο από όλα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα είχε βάση πριν από πενήντα ή εκατό χρόνια.
Σήμερα μια μέση διατροφή αδυνατεί να παράσχει τις ελάχιστες
συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες των θρεπτικών συστατικών ή
τουλάχιστον το ποσό που απαιτείται για την ανάπλαση και την
επιδιόρθωση των ιστών.
«Πολλοί πιστεύουν ότι για να είναι υγιείς πρέπει να τρώνε λίγο από
όλα. Δυστυχώς, σήμερα η μέση διατροφή αδυνατεί να παράσχει τις
ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες θρεπτικών συστατικών για την
ανάπλαση και την επιδιόρθωση των ιστών».
Τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σουπερμάρκετ της περιοχής μας δεν
έχουν τα θρεπτικά συστατικά που περιείχαν τα φρούτα και τα λαχανικά
πριν από μερικές δεκαετίες. Οι εντατικές καλλιέργειες, η εξάντληση των
εδαφών, η χρήση βιομηχανικών λιπασμάτων, οι υβριδικές καλλιέργειες
και οι γενετικές τροποποιήσεις μείωσαν σημαντικά τη θρεπτική αξία των
φρούτων και των λαχανικών. Σήμερα πρέπει να καταναλώσουμε δέκα
μερίδες σπανάκι για να λάβουμε την ίδια ποσότητα μεταλλικών στοιχείων
που λαμβάναμε από μία μόνο μερίδα πριν από πενήντα χρόνια.
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Μπορείτε να θυμηθείτε, όσοι έχετε περάσει την ηλικία των σαράντα,
τι γεύση είχε η ντομάτα όταν ήσασταν παιδιά; Βρίσκετε διαφορές με
την ντομάτα του σήμερα; Είχε την ίδια οσμή, την ίδια γεύση, την ίδια
όψη; Αν το σκεφτείτε καλά, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά
πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ψωμί, το κρέας, τα λαχανικά και
άλλα τρόφιμα.
Στη φύση οι βιολογικά ανώτερες μορφές ζωής βασίζονται σε εκείνες
που βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της τροφικής αλυσίδας για
την πρόσληψη στοιχείων και θρεπτικών συστατικών. Τα φρούτα και τα
λαχανικά απορροφούν μεταλλικά στοιχεία και άλλα θρεπτικά συστατικά
από το έδαφος. Τα ζώα και οι άνθρωποι τα καταναλώνουν και με τη
σειρά τους απορροφούν τα συστατικά που περιέχονται σε αυτά για να
επιβιώσουν.
Τα μέταλλα στην ανόργανη μορφή τους, όπως βρίσκονται στο έδαφος
ή στο φυσικό θαλασσινό αλάτι, μπορούν να απορροφηθούν από τον
άνθρωπο σε ελάχιστο ποσοστό (8%). Όταν όμως απορροφηθούν και
επεξεργαστούν από τα φυτά, μετατρέπονται από ανόργανα σε οργανικά
και η απορρόφησή τους φτάνει το 100%!
Τα μεταλλικά στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για τη ζωή. Όλοι
οι αδένες του σώματός μας χρειάζονται κάποιο μεταλλικό στοιχείο
για να λειτουργήσουν σωστά. Ο θυρεοειδής αδένας και οι ωοθήκες
χρειάζονται ιώδιο και σελήνιο, το πάγκρεας χρώμιο, ο προστάτης
ψευδάργυρο, τα επινεφρίδια κάλιο και ούτω καθεξής. Τα μεταλλικά
στοιχεία είναι απαραίτητοι καταλύτες για τη χρήση των βιταμινών και
την ενεργοποίηση πολλών ενζύμων.
Θα μπορούσε να εντοπιστεί μια σύνδεση μεταξύ της προέλευσης κάθε
νόσου και της έλλειψης ενός μεταλλικού στοιχείου. Το μαγνήσιο, για
παράδειγμα, συμμετέχει σε πάνω από 300 ενδοκυτταρικές λειτουργίες
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και είναι γνωστό ότι η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού έχει
σημαντική έλλειψη μαγνησίου.

Η Γη δεν είναι πια η ίδια
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για τη Γη
το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η υποβάθμιση του εδάφους επιδεινώθηκε
δραματικά από το 1960 έως το 1992.
Τα ποσοστά εξάντλησης μεταλλικών στοιχείων ανά ήπειρο έχουν ως
εξής:
• Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς (εξάντληση κατά 85%)
• Νότια Αμερική (εξάντληση κατά 76%)
• Ασία (εξάντληση κατά 76%)
• Ευρώπη (εξάντληση κατά 72%)
• Αυστραλία (εξάντληση κατά 55%).
Και αυτή ήταν η κατάσταση του εδάφους πριν από είκοσι περίπου
χρόνια. Στην τελευταία Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Γη,
το 2012, η παραπάνω εικόνα ήταν ακόμα χειρότερη. Μια πρόσφατη
έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA)
επιβεβαιώνει τη σημαντική μείωση της θρεπτικής αξίας των φρούτων
και των λαχανικών από το 1975 μέχρι σήμερα:
• Μήλα: απώλεια της βιταμίνης Α κατά 41%.
• Φρούτα: απώλεια της βιταμίνης C κατά 31%.
• Κάρδαμο: απώλεια του σιδήρου κατά 88%.

74

Το Σώμα Σου Είναι Γενετικά Προγραμματισμένο να Είναι Υγιές

• Μπρόκολο: απώλεια του ασβεστίου και της βιταμίνης D κατά
50%.
• Κουνουπίδι: απώλεια της βιταμίνης C κατά 45%, της βιταμίνης
Β1 κατά 48% και της βιταμίνης Β2 κατά 47%.
• Πράσινη σαλάτα: απώλεια της βιταμίνης Α κατά 45%, του καλίου
κατά 60% και του μαγνησίου κατά 85%.
Σε λιγότερο από σαράντα χρόνια, η θρεπτική αξία των φρούτων και
των λαχανικών σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά παρουσίασε
δραματική μείωση.

Διατροφικές ελλείψεις και χρόνιες παθήσεις
Οι χρόνιες ασθένειες, που μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ήταν σπάνιες,
είναι πλέον κοινός τόπος. Αναλογιστείτε πόσα άτομα γνωρίζατε πριν
από δέκα ή είκοσι χρόνια που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας,
ρευματοειδή αρθρίτιδα, διαβήτη, παχυσαρκία, συστηματικό ερυθηματώδη
λύκο ή κοιλιοκάκη. Σήμερα η πιθανότητα να γνωρίζουμε κάποιον που
πάσχει από αυτές τις ασθένειες είναι δυστυχώς πολύ μεγάλη.

Εικόνα 5-1 Εξέλιξη της εμφάνισης χρόνιων παθήσεων στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.
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Σύμφωνα με τους B. Ames και J.M. McGinnis, ειδικούς στη δημόσια
υγεία, οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά, λόγω μιας δίαιτας
υψηλής θερμιδικής απόδοσης και χαμηλής θρεπτικής αξίας, επιταχύνουν
την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, γήρανσης και καρκίνου. Οι ίδιοι
συγγραφείς δηλώνουν ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να λάβει κανείς
τις επαρκείς ποσότητες των μικροθρεπτικών συστατικών που απαιτούνται
για την εξασφάλιση της καλής υγείας, χωρίς τη χρήση συμπληρωμάτων
διατροφής.
Η συντριπτική πλειονότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε σήμερα
είναι στ’ αλήθεια «άδεια» και δεν μπορούν να προσφέρουν στο σώμα μας
τις ουσίες που απαιτούνται για την επιτέλεση των χημικών αντιδράσεων
που συμβάλλουν στην επιβίωση και την υγιή λειτουργία του.

Ενισχυτικά γεύσης και υποβάθμιση της υγείας μας
Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως περιπλέκονται περαιτέρω με την
προσθήκη χημικών ουσιών στα τρόφιμα με σκοπό την ενίσχυση της
γεύσης τους. Η ελκυστική γεύση των ενισχυτικών αυτών προκαλεί εθισμό
στις συνθετικές γεύσεις και καθιστά τα μη επεξεργασμένα, φυσικά τρόφιμα
άνοστα σε σχέση με αυτά. Όσο περισσότερα τεχνητά επεξεργασμένα
τρόφιμα και ροφήματα καταναλώνουμε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η
κατανάλωση φυσικών προϊόντων. Η απομάκρυνση από έναν φυσικό
τρόπο διατροφής οδηγεί σε όλο και χειρότερες συνήθειες. Η έλλειψη
ενέργειας μας κάνει όλο και πιο επιρρεπείς σε έναν καθιστικό τρόπο
ζωής και έτσι ξεκινά η πτώση της υγείας μας, που δεν είναι εύκολο να
αντιστραφεί.
Η διόρθωση της ανεπάρκειας των θρεπτικών συστατικών είναι ζωτικής
σημασίας. Όλο και περισσότερες μελέτες συνδέουν τις χρόνιες παθήσεις με
την έλλειψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και την επιβάρυνση
από τοξικές ουσίες:
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• Σκλήρυνση κατά πλάκας: βιταμίνη D, βαρέα μέταλλα, βασικά
αμινοξέα.
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα: βιταμίνη D.
• Άσθμα: αφυδάτωση, μαγνήσιο, μεταλλικά στοιχεία.
• Αυτισμός: δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα, έλλειψη βιταμίνης
D, βιταμίνης Β6 και μαγνησίου, αλλοιωμένη εντερική χλωρίδα.
• Διαβήτης: βιταμίνη D, μαγνήσιο, χρώμιο.
• Ασθένειες θυρεοειδούς: σελήνιο, χρώμιο.
• Καρκίνος του μαστού: βιταμίνη D, ασβέστιο.
• Καρκίνος του παχέος εντέρου: αλλοίωση της εντερικής χλωρίδας,
βιταμίνη D.
• Κολίτιδα και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου: αλλοίωση της
εντερικής χλωρίδας.
• Στοματίτιδα: βιταμίνη Β12.
• Νόσος του Alzheimer: βιταμίνη Β12, μαγνήσιο.
Η αξιολόγηση των ελλείψεων και η αποκατάστασή τους είναι η ιδανική
και εφικτή λύση. Ζούμε σε μια εποχή που οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν
προκαλέσει βίαιες αλλαγές στον πλανήτη, όμως η ίδια η τεχνολογία
μπορεί να είναι ταυτόχρονα η απάντηση στο πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί.
Μέσω της τεχνολογικής προόδου που σημειώθηκε κατά τα τελευταία
δέκα χρόνια, είμαστε σε θέση να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε τη
λειτουργία των μεταβολικών οδών στο ανθρώπινο σώμα σε πραγματικό
χρόνο, καθώς και να παράγουμε συμπληρώματα διατροφής ικανά να
αποκαταστήσουν τη βιοχημική ισορροπία του σώματος με φυσικό τρόπο.
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Το ανθρώπινο σώμα προσλαμβάνει το φαγητό, στη συνέχεια το
αφομοιώνει και τέλος το μετατρέπει σε ενέργεια. Το σύνολο αυτών των
διεργασιών ονομάζεται μεταβολισμός και τα προϊόντα των μεταβολικών
αντιδράσεων ονομάζονται μεταβολίτες.
«Οι μεταβολομικές αναλύσεις μάς επιτρέπουν τη χαρτογράφηση της
λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος και ως εκ τούτου την παραγωγή
συμπληρωμάτων διατροφής που μπορούν να αποκαταστήσουν τη
βιοχημική ισορροπία του ανθρώπινου οργανισμού».
Με τη μέτρηση των μεταβολιτών του ανθρώπινου σώματος μπορούμε
να προσδιορίσουμε τις χημικές αντιδράσεις που δεν εμφανίζουν τη
βέλτιστη απόδοση.
Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για κάθε άτομο
ποιες ελλείψεις και ποια τοξικά πλεονάσματα επηρεάζουν την υγεία
του. Αυτό το είδος της ανάλυσης είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για την
εκτίμηση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου και αποτελεί μέρος
μιας νέας επιστήμης, της Μεταβολομικής.
Οι μεταβολομικές αναλύσεις, όπως ένας χάρτης, μας επιτρέπουν
να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα συμπλήρωσης και διατροφής,
προκειμένου να επαναφέρουμε το σώμα μας στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση υγείας.
Χάρη στην επιστήμη της Μεταβολομικής, μπορούν να παραχθούν
«μεταβολομικά συμπληρώματα διατροφής», τα οποία θα καλύπτουν
τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε συστατικά για την
πραγματοποίηση μεταβολικών αλυσίδων από την αρχή έως το τέλος.
Ένας μεγάλος αριθμός αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού είναι σε θέση να δώσει
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στοιχεία για τη διαμόρφωση συμπληρωμάτων διατροφής, που μπορούν
να καλύψουν έως και το 90% των ελλείψεων που συναντώνται σε ευρεία
κλίμακα.
Με τη βοήθεια της Μεταβολομικής το πρόβλημα των χρόνιων ασθενειών
μπορεί πλέον να επιλυθεί σε έναν μεγάλο αριθμό ατόμων, σε αιτιολογική
βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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6° Κεφάλαιο
Όπως είδαμε έως τώρα, η ιατρική δεν έχει τη μορφή
που είχε πριν από είκοσι χρόνια. Κατά την περίοδο
αυτή αναπτύχθηκε μια βιολογική επιστήμη που αλλάζει
εντελώς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται η πρόληψη,
η διάγνωση και η θεραπεία.
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Μεταβολομική: η επιστήμη που
αλλάζει την ιατρική
Το σώμα μας είναι ένα περίπλοκο εργαστήριο, στο οποίο πραγματοποιούνται
εκατομμύρια χημικές αντιδράσεις. Χιλιάδες ουσίες αντιδρούν μεταξύ
τους και ενώνονται για να σχηματίσουν νέες ουσίες ή διασπώνται στα
συστατικά που τις αποτελούν.
Ο συνδυασμός αυτών των χημικών αντιδράσεων ονομάζεται μεταβολισμός:
από την ελληνική λέξη «μεταβολή», δηλαδή μετασχηματισμός. Συνήθως,
όταν ένα άτομο ακούει τη λέξη «μεταβολισμός», σκέφτεται τη λειτουργία
του εντέρου ή την καύση θερμίδων και την απώλεια βάρους.
Σκοπός του μεταβολισμού είναι η μετατροπή των διάφορων ουσιών, έτσι
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η
πρώτη είναι η δομή και η αναγέννηση οργάνων και ιστών, ενώ η δεύτερη
είναι η παραγωγή ενέργειας. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί, ο δομικός και
ο ενεργειακός, αποτελούν τη βάση για τη διατήρηση της ζωής στους
βιολογικούς οργανισμούς.
Ο μεταβολισμός στην ουσία είναι το σύνολο των διαδικασιών που μας
επιτρέπουν να ζούμε. Φανταστείτε έναν οργανισμό που μπορεί να
χτίσει και να αναγεννήσει τα κύτταρά του, τους ιστούς και τα όργανά
του χωρίς δυσκολία, ενώ έχει στη διάθεσή του άφθονη ενέργεια. Αυτή
είναι η περιγραφή ενός υγιούς οργανισμού.
Οποιοδήποτε μπλοκάρισμα ή μη ιδανική απόδοση των διαδικασιών
αυτών θα απομακρύνει τον οργανισμό από την υγιή κατάσταση και θα
τον φέρει πλησιέστερα στην εμφάνιση νόσου.
Αν κοιτάξουμε την ετυμολογία της λέξης «αρρώστια», προέρχεται από
το στερητικό «α» και το «ρώννυμαι», που σημαίνει υγιαίνω, κάποιος
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που δεν μπορεί να είναι υγιής. Για να διορθώσουμε την αρρώστια
δεν αρκεί να καταστείλουμε τα συμπτώματα της νόσου, πρέπει να
βοηθήσουμε το σώμα να επαναφέρει την υγεία. Φαίνεται προφανές
αλλά τις περισσότερες φορές, αντί να ασχοληθούμε με την ενίσχυση της
υγείας, ασχολούμαστε με την καταστολή της νόσου, πράγμα που δεν
έχει αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε χρόνιες καταστάσεις.
Το ανθρώπινο σώμα, όπως είδαμε και προηγουμένως, είναι στην
πραγματικότητα μια μηχανή εσωτερικής καύσης που καίει άνθρακα
(τροφή) με την παρουσία οξυγόνου. Για να συμβεί αυτό στη μέγιστη
δυνατή απόδοση θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ουσίες για
τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας.
Ένα αυτοκίνητο, που χρησιμοποιεί επίσης έναν κινητήρα εσωτερικής
καύσης, χρειάζεται καύσιμα, φίλτρα, λάδια, νερό, βαλβίδες, καταλύτες,
αέρα, μπουζί κ.λπ. Ομοίως, αλλά σε πολύ πιο σύνθετο επίπεδο, οι ζωντανοί
οργανισμοί, με τη χημική μετατροπή των ουσιών που εισάγονται μέσα
από τις τροφές και την εισπνοή αέρα, λειτουργούν ομαλά ή όχι σε
σχέση με τη διαθεσιμότητα των συστατικών που προβλέπονται από τον
«κατασκευαστή».
Αν πάρουμε μια Ferrari, για παράδειγμα, και, αντί να χρησιμοποιήσουμε
τη σωστή βενζίνη υψηλής καθαρότητας και να την οδηγήσουμε στον
αυτοκινητόδρομο, τη γεμίσουμε πετρέλαιο και την οδηγήσουμε σε
χωματόδρομους, θα παρουσιάσει σίγουρα δυσλειτουργίες.
Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να αγοράσουμε ένα καινούργιο
αυτοκίνητο που παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα εξαρχής. Κάτι
δεν πήγε όπως αναμενόταν κατά τη διάρκεια των διάφορων σταδίων
της παραγωγής του και προκλήθηκε μια δυσλειτουργία που οφείλεται
σε κατασκευαστικό πρόβλημα.
Ακόμα και στους ζωντανούς οργανισμούς είναι δυνατό να εμφανίζονται
δυσλειτουργίες (ασθένειες) που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή που
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υπάρχουν από τη γέννησή τους. Μιλάμε, λοιπόν, για επίκτητες (που
εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής) ή για συγγενείς (από τη
γέννηση) ασθένειες.
Από τη δεκαετία του 1940 οι ερευνητές ξεκίνησαν να μελετούν τις
μεταβολικές οδούς για να βρουν την αιτία των ασθενειών. Αρχίσαμε
λοιπόν να μετράμε και να μελετάμε το αποτέλεσμα των μεταβολικών
αντιδράσεων, τους μεταβολίτες. Αυτός ο κλάδος, που ασχολείται με τη
μέτρηση και τη μελέτη των μεταβολιτών, ονομάστηκε Μεταβολομική.
Η Μεταβολομική λαμβάνει το όνομά της, όπως και άλλες βιολογικές
επιστήμες, με την προσθήκη της κατάληξης -omics, που σημαίνει τη
μελέτη μιας ομάδας μορίων με παρόμοια χαρακτηριστικά:
• Gen-omics: μελέτη των γονιδίων.
• Prote-omics: μελέτη των πρωτεϊνών.
• Metabol-omics: μελέτη των μεταβολιτών.
Το ανθρώπινο σώμα περιέχει περίπου 5.000 διαφορετικούς μεταβολίτες.
Από τη δεκαετία του 1940 μέχρι σήμερα, οι τεχνολογικές εξελίξεις
μας επέτρεψαν να μετρήσουμε και να ταυτοποιήσουμε καθέναν από
τους μεταβολίτες του ανθρώπινου σώματος. Η μέτρηση των διάφορων
μεταβολιτών μάς δίνει την ευκαιρία να γνωρίζουμε τα ακριβή σημεία
όπου παρουσιάζονται βιοχημικές βλάβες και συνεπώς την προέλευση
μιας μεταβολικής δυσλειτουργίας.
Η Μεταβολομική βρίσκει διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές σε
πολλαπλά πεδία, όπως:
• Αυτοάνοσα νοσήματα
• Παθήσεις του πεπτικού συστήματος
• Ογκολογία
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• Διαβήτης
• Αυτισμός
• Νευρολογικά νοσήματα
• Παχυσαρκία
• Καρδιολογία.
Η εύρεση της πραγματικής αιτίας όλων των χρόνιων ασθενειών ανοίγει
επίσης τον δρόμο στην αιτιολογική θεραπευτική παρέμβαση.
Στις αρχές του περασμένου αιώνα, ο Thomas Edison έκανε την ακόλουθη
προφητεία:

Εικόνα 6-1 Ο ιατρός του μέλλοντος δεν θα συνταγογραφεί φάρμακα στον ασθενή, αλλά θα τον
καθοδηγεί να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον οργανισμό του, τη διατροφή του, τα αίτια και την
πρόληψη των ασθενειών
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Χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των
τελευταίων είκοσι ετών, η προφητεία του Edison μπορεί πλέον να
θεωρείται εκπληρωμένη. Η πραγματική αιτία μιας νόσου δεν είναι η
έλλειψη ενός φαρμάκου. Δεν αρρωσταίνουμε επειδή έχουμε χαμηλά
επίπεδα ασπιρίνης στο σώμα μας!
Δεδομένου ότι γεννιόμαστε με την προδιάθεση να είμαστε υγιείς,
αρρωσταίνουμε επειδή κάποια μεταβολική οδός είναι δυσλειτουργική
λόγω ανεπαρκών θρεπτικών συστατικών ή επειδή κάποιο τοξικό στοιχείο,
ξένο προς τον ανθρώπινο μεταβολισμό, εμποδίζει τη φυσιολογική
ανάπτυξη των ζωτικών χημικών αντιδράσεων.
Είναι τόσο απλό και προφανές, που καταφέρνει να διαφεύγει της
προσοχής της ευρέως εφαρμοσμένης ιατρικής. Η επιστήμη είναι από
τη φύση της προδιατεθειμένη να περιπλέκει τα πράγματα. Είναι
προσανατολισμένη στην ανακάλυψη και τη συγκέντρωση περισσότερων
στοιχείων σχετικά με θέματα που ήδη γνωρίζουμε.
Όταν φτάνει κανείς στην ανακάλυψη ενός πραγματικού δεδομένου που
εξηγεί και ευθυγραμμίζει ασύνδετα μεταξύ τους δεδομένα, τα πράγματα
που μέχρι πρότινος φάνταζαν πολύπλοκα φαίνονται πια τόσο απλά, που
προκύπτει μια αυτόματη αντίδραση του τύπου: «υπερβολικά απλό για
να είναι αληθινό». Η ανθρωπότητα χρειάζεται χρόνο για να κατανοήσει
σε ευρεία κλίμακα και να αποδεχτεί μια νέα άποψη.
«Ο ιατρός του μέλλοντος δεν θα συνταγογραφεί φάρμακα στον
ασθενή, αλλά θα τον κάνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον
οργανισμό του, τη διατροφή του, τα αίτια και την πρόληψη των
ασθενειών».
Thomas Edison
Εμείς οι γιατροί, ιδίως, είμαστε εκπαιδευμένοι να διαχειριζόμαστε την
ασθένεια και να ελέγχουμε ή να καταστέλλουμε τα συμπτώματα. Σίγουρα
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αυτό είναι κάτι επιθυμητό και πρέπει να γίνεται όπου είναι αναγκαίο.
Προσφέρει μάλιστα άριστα αποτελέσματα στις οξείες ασθένειες.
Για να επαναφέρουμε όμως μια υγιή κατάσταση, πρέπει να ενεργήσουμε
προς την κατεύθυνση της υγείας. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η
ιατρική κατέκτησε τις οξείες ασθένειες. Με τις εξελίξεις της Μεταβολομικής,
η ιατρική διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, κατακτώντας την ίδια την
υγεία και κατά συνέπεια τα χρόνια νοσήματα.
Μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια στην κλινική ιατρική,
εξακολουθώ να εκπλήσσομαι καθημερινά από τα αποτελέσματα που
επιτυγχάνονται με αυτή την προσέγγιση. Το ανθρώπινο σώμα έχει την
προδιάθεση να είναι υγιές. Αρκεί απλώς να ενεργούμε κατά τρόπο που
το βοηθά και χωρίς να του προκαλούμε βλάβες, για να διατηρούμε ή να
επαναφέρουμε την κατάσταση της καλής μας υγείας.
Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ως διά μαγείας: πρέπει να δράσουμε
σε πολλαπλές κατευθύνσεις, να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και διατροφής
μας και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην υγεία μας. Όσοι όμως θέλουν
να είναι υγιείς, σήμερα έχουν τα εργαλεία για να το πετύχουν.
Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι πρόκειται για κάτι αρκετά δύσκολο: να
αλλάξουμε συνήθειες, να προσέχουμε τι τρώμε, να παίρνουμε βιταμίνες
και να κάνουμε λίγη άσκηση. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι.
Οι ασθενείς που παρακολουθώ συχνά εκπλήσσονται από το πόσο εύκολο
είναι να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο επίπεδο υγείας με τη χρήση των
απαραίτητων συμπληρωμάτων και την τήρηση μιας διατροφής που
ταιριάζει στο δικό τους μεταβολικό προφίλ.
Το να ενεργούμε σύμφωνα με τη φυσιολογία μας είναι εύκολο, ευχάριστο
και αποδίδει καρπούς!
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Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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7° Κεφάλαιο
Υπάρχει ένα δεδομένο στη σύγχρονη ιατρική που
λειτουργεί όπως λειτουργούσε στην αρχαιότητα η έννοια
της μοίρας. Το δεδομένο αυτό αφορά τον κληρονομικό
παράγοντα: «Αν είναι γραμμένο στα γονίδιά σου, δεν
μπορείς να ξεφύγεις».
Φαίνεται όμως ότι πλέον η Γενετική, η επιστήμη που
μελετά τα γονίδια, εξετάζει τα πράγματα διαφορετικά
και ότι έχει ξεκινήσει...
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Το τέλος της εποχής της Γενετικής
Το DNA βρίσκεται στον πυρήνα κάθε κυττάρου και είναι ουσιαστικά
μια τράπεζα πληροφοριών. Αποτελείται από γονίδια που είναι
τοποθετημένα στη σειρά, το ένα μετά το άλλο, σχηματίζοντας μια μακριά
αλυσίδα: τον γενετικό κώδικα (βλ. Εικόνα 6-1). Είκοσι πέντε χιλιάδες
γονίδια περιέχουν τις πληροφορίες για τη δημιουργία και τη λειτουργία
του ανθρώπινου σώματος.

Εικόνα 7-1 Σχηματική απεικόνιση του κυττάρου και της γενετικής κληρονομιάς.

Η πρόοδος, τα τελευταία χρόνια, στον τομέα της βιοϊατρικής και γενετικής
έρευνας έχει γεννήσει μεγάλες προσδοκίες για τη μεταφορά αυτών
των ανακαλύψεων στην ιατρική πρακτική. Μέσα σε λίγες δεκαετίες
ανακαλύφθηκαν τμήματα των μηχανισμών λειτουργίας του DNA,
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ολοκληρώθηκε ο χάρτης του ανθρώπινου γονιδιώματος και πολλές
ασθένειες συνδέθηκαν με συγκεκριμένες αλλοιώσεις ορισμένων γονιδίων.
Κάθε γονίδιο περιέχει τις πληροφορίες για την κατασκευή ενός μοναδικού
στοιχείου του σώματός μας. Όπως ο σκληρός δίσκος ενός υπολογιστή
περιέχει τα προγράμματα που εκτελούνται σε αυτόν, τα γονίδια περιέχουν
τα δεδομένα για την κατασκευή των λειτουργικών τμημάτων του σώματός
μας. Ακόμη όμως δεν είναι απολύτως σαφές ποιοι είναι οι μηχανισμοί
με τους οποίους διαβάζονται και μεταφράζονται αυτές οι πληροφορίες.

Γονίδια και Μεταβολομική
Το 1966, ο καθηγητής Kei Tanaka, στο Πανεπιστήμιο του Yale, περιέγραψε
και κατέγραψε για πρώτη φορά ένα συγγενές (από τη γέννηση) μεταβολικό
νόσημα. Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και μια λαμπρή κλινική
σκέψη, μέτρησε έναν μεταβολίτη (ισοβαλερικό οξύ) που βρίσκεται σε
σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα στο αίμα και στα ούρα ορισμένων
παιδιών που πάσχουν από αυτή τη σπάνια γενετική ασθένεια. Αυτή
η ανακάλυψη του Tanaka έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της
ιατρικής.
Μετά την ανακάλυψη του Tanaka, το 1966, στάθηκε δυνατή η μέτρηση
μεταβολιτών που συνδέονται με διάφορες γενετικές ασθένειες, όπως,
για παράδειγμα, η σύνδεση της σοβαρής διανοητικής καθυστέρησης
με τη φαινυλκετονουρία. Σήμερα, όλα τα νεογνά υποβάλλονται σε
εξετάσεις για τυχόν παρουσία συγγενών μεταβολικών ασθενειών και
έχουν ταυτοποιηθεί 4.000 κληρονομικές γενετικές ασθένειες.
Παρά τις συνεχιζόμενες όμως ανακαλύψεις στον τομέα των γενετικών
ανωμαλιών, τα αποτελέσματα των ερευνών όσον αφορά τη σύνδεση
των πιο κοινών χρόνιων νοσημάτων (διαβήτης, καρδιακές παθήσεις,
καρκίνος) με τα γονίδια είναι απογοητευτικά. Δεν είμαστε σε θέση, όπως
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ελπίζαμε παλαιότερα, να καταλάβουμε από τη μορφή ενός γονιδίου εάν
ένα άτομο πρόκειται να αναπτύξει μια συγκεκριμένη χρόνια νόσο ή όχι.
Η αρχική υπόθεση ήταν ότι με την καταγραφή του χάρτη του DNA
θα ήταν δυνατή η σύνδεση κάθε γονιδίου με μία μόνο συγκεκριμένη
λειτουργία ή παθολογική κατάσταση. Κάθε άτομο θα είχε κατά συνέπεια
τον δικό του χάρτη DNA και ως εκ τούτου θα έπρεπε να συμπεριφέρεται με
προκαθορισμένο τρόπο σε σχέση με τις ασθένειες και την υγεία. Θα έπρεπε
να έχει προκαθορισμένο IQ, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και φυσικές
ικανότητες και ίσως μια αρκετά προδιαγεγραμμένη προσωπικότητα.
Το πρόβλημα προέκυψε όταν συνειδητοποιήσαμε ότι ένα γονίδιο δεν
έχει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα στη λειτουργία του οργανισμού.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τη μορφή των γονιδίων εάν ένα
άτομο πρόκειται να αναπτύξει ή όχι μια συγκεκριμένη ασθένεια».
Αν δώσουμε, για παράδειγμα, σε έναν γενετιστή ένα δείγμα του DNA
μας και του ζητήσουμε να βρει ποιο είναι το χρώμα των ματιών μας,
μελετώντας τα γονίδιά μας και μόνο, δεν θα είναι σε θέση να το κάνει.
Είναι πολύ εύκολο να πιστέψει κανείς ότι η κληρονομικότητα είναι ο
πιο σημαντικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της κατάστασης της
υγείας. Άτομα της ίδιας οικογένειας μπορούν να παρουσιάσουν τις ίδιες
ασθένειες σε παρόμοια ηλικία και παρόμοιες συνθήκες. Φυσικά υπάρχει
ένας κοινός παράγοντας προδιάθεσης, δεδομένου ότι έχουν παρόμοιο
γενετικό κώδικα, αλλά ένας πολύ σημαντικότερος παράγοντας είναι
ότι οι άνθρωποι της ίδιας οικογένειας τείνουν να έχουν παρόμοιες
συνήθειες και τρόπο ζωής.
Σήμερα είναι γνωστό ότι, με την τροποποίηση εξωτερικών παραγόντων,
ένα και μόνο γονίδιο μπορεί να παράγει έως και 31.000 παραλλαγές της
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πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό. Για παράδειγμα, δύο γονείς με
καστανά μάτια μπορούν κάλλιστα να γεννήσουν ένα παιδί με πράσινα
μάτια.
Πειράματα σε ποντίκια με τα ίδια γονίδια, τα οποία επομένως θα
έπρεπε να έχουν ίδιο τρίχωμα με αυτό της μητέρας τους, έχουν δείξει
ότι η τροποποίηση παραμέτρων, όπως η διατροφή, μπορεί να παράγει
διαφορετικές χρωματικές παραλλαγές.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, για παράδειγμα, να έχετε ένα φυσιολογικό
γονίδιο και παρ’ όλα αυτά να εκδηλώσετε μια ασθένεια ή να έχετε
προβληματικά γονίδια και να μην αρρωστήσετε ποτέ.
Ομοίως, σε κάθε ανθρώπινο σώμα υπάρχουν 25.000 γονίδια, τα οποία
μπορούν να εμφανίσουν έως και δέκα εκατομμύρια παραλλαγές των εν
λόγω πληροφοριών και άπειρους συνδυασμούς μεταξύ των δέκα
εκατομμυρίων αποτελεσμάτων.
«Τα γονίδιά μας δεν είναι στατικά, όπως νομίζαμε μέχρι σήμερα.
Αντιθέτως, πρόκειται για δυναμικές μονάδες που προσαρμόζουν την
έκφρασή τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες».
Τα γονίδιά μας δεν είναι στατικά, όπως νομίζαμε μέχρι σήμερα.
Αντιθέτως, πρόκειται για δυναμικές μονάδες που ρυθμίζουν την
έκφρασή τους ανάλογα με τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο
βρίσκονται.
Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αλλάξει την έκφραση του προγραμματισμού
του (DNA) και να προσαρμοστεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο
περιβάλλον στο οποίο ζει. Το πρόβλημα προκύπτει όταν το περιβάλλον
αυτό έχει απομακρυνθεί πολύ από το φυσικό. Το σώμα, στην προσπάθειά
του να προσαρμοστεί, παράγει «λύσεις» που δεν είναι συμβατές με τη
βέλτιστη λειτουργία και έτσι εκδηλώνονται οι ασθένειες.
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Εικόνα 7-2 Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν 25.000 γονίδια, τα οποία μπορούν να εκφραστούν με
10 εκατομμύρια διαφορετικούς τρόπους. Αντιθέτως, οι μεταβολίτες αντιστοιχούν μόνο σε 5.000
ουσίες, που μας πληροφορούν πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα ανακάλυψη έδωσε τη δυνατότητα στην επιστήμη της βιολογίας
να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, μεταβαίνοντας από την εποχή της
γενετικής στην εποχή της επι-γενετικής. Η Επιγενετική είναι η βιολογική
επιστήμη που ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
γονιδιακή έκφραση (τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια ανταποκρίνονται
σε εξωτερικά ερεθίσματα). Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η
διατροφή, το τοξικό φορτίο, η έλλειψη θρεπτικών ουσιών, η διάθεσή
μας, η άσκηση κ.λπ.
Προέρχεται από τις λέξεις «επί», δηλαδή «πάνω» και «γενετική».
Η Επιγενετική μας πληροφορεί, λοιπόν, ότι υπάρχουν παράγοντες
πάνω από τα γονίδια, οι οποίοι ρυθμίζουν τη λειτουργία τους θετικά
ή αρνητικά. Πρόκειται για μια επιστημονική επανάσταση τεράστιας
σημασίας και θα δούμε τα αποτελέσματά της τα επόμενα χρόνια.
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Γενετική ή Επιγενετική: καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια
είναι η πιο όμορφη;
Συνεπώς δεν είναι μόνο το DNA που καθορίζει τη μοίρα της υγείας μας.
Σίγουρα ο γενετικός κώδικας επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Εκτιμάται,
ωστόσο, ότι επηρεάζει την εκδήλωση μιας ασθένειας σε βαθμό που δεν
υπερβαίνει το 25%. Κατά το υπόλοιπο 75%, η υγεία μας ρυθμίζεται από
επιγενετικούς παράγοντες και είναι στα χέρια μας. Η επιλογή είναι δική
μας, εμείς αποφασίζουμε εάν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το 75% θετικά
ή αρνητικά.
«Η Επιγενετική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τους παράγοντες
που επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων, δηλαδή τον τρόπο με
τον οποίο τα γονίδια ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως
η διατροφή, το τοξικό φορτίο, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών, η
διάθεσή μας, η σωματική άσκηση κ.λπ.»
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Archives of Internal Medicine,
το 2009, με τίτλο «Ο υγιής τρόπος ζωής είναι η καλύτερη εκδίκηση»,
παρακολούθησε 23.000 άτομα για 8 χρόνια. Σκοπός της μελέτης ήταν
να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο οι τρεις χρόνιες ασθένειες που
αποτελούν τις κύριες αιτίες θνησιμότητας (καρδιαγγειακές παθήσεις,
καρκίνος και διαβήτης) θα μπορούσαν να προληφθούν με την επιλογή
ενός υγιούς τρόπου ζωής. Ελήφθησαν υπόψη τέσσερις βασικοί παράγοντες
υγείας βάσει των οποίων αξιολογήθηκε η πορεία της υγείας των ατόμων
κατά τη διάρκεια της μελέτης:
• το να μην καπνίζουν
• να μην είναι παχύσαρκοι
• αν ασκούνταν
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• αν ακολουθούσαν μια υγιεινή διατροφή.
Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά! Εκείνοι που συμμορφώνονταν και
με τους τέσσερις αυτούς παράγοντες εμφάνιζαν κατά 78% μικρότερο
συνολικό κίνδυνο να παρουσιάσουν μια χρόνια ασθένεια.
Ο πληθυσμός στον δυτικό κόσμο έχει πλέον καταλάβει ότι θα πρέπει να
αλλάξει τον τρόπο ζωής του και να υιοθετήσει πιο φυσικές συνήθειες. Η
ταχύτητα ανταπόκρισης των οργανωμένων κοινωνικών και επιστημονικών
δομών είναι συνήθως πιο αργή από αυτή του κοινού, υπάρχουν όμως
ήδη σημάδια ότι τα πράγματα αλλάζουν.
Γινόμαστε μάρτυρες επαναστατικών αλλαγών στο επίπεδο της επιστήμης
και της ιατρικής. Η επανάσταση αυτή δεν θα λάβει χώρα στα συνήθη
πεδία μάχης της ανθρωπότητας. Πρόκειται για μια επανάσταση που
λαμβάνει χώρα σε ερευνητικά εργαστήρια και στο μυαλό σπουδαίων
ερευνητών και γιατρών.
Η ιατρική μεταβαίνει από μια εποχή που ό,τι συνέβαινε στον ασθενή
οφειλόταν στην καλή ή κακή του μοίρα, σε μια εποχή που μπορούμε
ενεργά να προβλέψουμε και να βελτιώσουμε την υγεία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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8° Κεφάλαιο
Μικροσκοπικοί μηχανισμοί ρυθμίζουν τη λειτουργία
του ανθρώπινου σώματος σε τέλεια ενορχήστρωση και
με εκπληκτικές ταχύτητες!
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Ένζυμα: οι μηχανισμοί της ζωής
Είδαμε προηγουμένως ότι τα γονίδια είναι μονάδες που περιέχουν τα
δεδομένα για τον σχηματισμό του ανθρώπινου σώματος, όπως ένας
σκληρός δίσκος περιέχει όλα τα προγράμματα που καθορίζουν τη
λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται
(μεταγράφονται σε μηνύματα) στο εσωτερικό κάθε κυττάρου για τον
σχηματισμό πρωτεϊνών.
Οι πρωτεΐνες με τη σειρά τους έχουν δύο κύριες λειτουργίες:
• Δομικές πρωτεΐνες (κατασκευάζουν τα όργανα, τα οστά, τους
μυς, το δέρμα, τα μαλλιά κ.λπ.).
• Πρωτεΐνες με ενζυματική δράση (ένζυμα).
Τα ένζυμα είναι μικροσκοπικοί μηχανισμοί που διεκπεραιώνουν χημικές
αντιδράσεις με μεγάλη ταχύτητα. Τα ένζυμα βρίσκονται παντού στο
σώμα, μέσα και έξω από τα κύτταρα, στα πεπτικά υγρά και οπουδήποτε
γίνονται χημικές αντιδράσεις. Σκοπός των ενζύμων είναι να προωθήσουν
τις χημικές αντιδράσεις που βοηθούν τη ζωή.
Ένα ένζυμο ενώνει ή διαχωρίζει δύο ή περισσότερες ουσίες. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα μια χημική αντίδραση να πραγματοποιείται με ταχύτητα
πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα σημειωνόταν εάν δεν υπήρχε αυτό
το ένζυμο (βλ. Εικόνα 7-1).
Χιλιάδες ένζυμα καταλύουν (επιταχύνουν) συνεχώς πολύ συγκεκριμένες
αντιδράσεις στο σώμα μας, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν χώρα και
τυχαίες χημικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν καταλύονται από ένζυμα. Οι
χημικές ουσίες που βρίσκονται σε ένα σώμα αντιδρούν ούτως ή άλλως
μεταξύ τους. Ωστόσο, εκείνες που καταλύονται από ένζυμα λαμβάνουν

103

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

χώρα σε τέτοιες ταχύτητες, που καθιστούν την επίδραση των τυχαίων
αντιδράσεων αμελητέα.
Ένα ένζυμο μπορεί να εκτελέσει εκατομμύρια αντιδράσεις ανά
δευτερόλεπτο. Μια αντίδραση μεταξύ δύο ουσιών μπορεί να χρειαστεί,
για παράδειγμα, 78 χρόνια για να συμβεί ελεύθερα. Η ίδια όμως χημική
διαδικασία, παρουσία του κατάλληλου ενζύμου, μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσα σε 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου! Χιλιάδες ένζυμα σχηματίζουν
ακριβή βιοχημικά μονοπάτια, καθένα από τα οποία αναπτύσσει μια
διαφορετική λειτουργία.

Εικόνα 8-1 Σχήμα ενός ενζύμου (ημικυκλικό σχήμα στην εικόνα) που προσελκύει μια ουσία
(υπόστρωμα) και τη διασπά σε δύο τμήματα. Τα ένζυμα είναι καταλύτες που αυξάνουν σημαντικά
την ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων.

Τα ένζυμα είναι αυτά που με την ικανότητά τους να προάγουν
συγκεκριμένες αντιδράσεις σε ασύλληπτες ταχύτητες καθορίζουν κάθε
λειτουργία σε έναν ζωντανό οργανισμό.
Τα ένζυμα σχηματίζουν χημικούς καταρράκτες, όπου μια ουσία
μετατρέπεται σε μια άλλη και αυτή με τη σειρά της, μέσω της δράσης
ενός άλλου ενζύμου, μετατρέπεται σε μια επόμενη και ούτω καθεξής. Τα
ένζυμα για να ενεργοποιηθούν χρειάζονται ορισμένους παράγοντες που
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ονομάζονται συμπαράγοντες. Οι συμπαράγοντες αυτοί μπορεί να είναι
βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα ή άλλα οργανικά μόρια.
Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες η παρουσία των συμπαραγόντων ήταν
δεδομένη, επειδή οι τροφές μας είχαν υψηλότερη θρεπτική αξία. Σήμερα
γνωρίζουμε ότι η έλλειψη αυτών των βασικών συστατικών είναι η κύρια
αιτία πίσω από πολλές χρόνιες ασθένειες. Εάν οι θρεπτικές ουσίες που
απαιτούνται για την ενζυματική λειτουργία δεν διατίθενται σε επαρκείς
ποσότητες, οι διαδικασίες που ρυθμίζονται από τα αντίστοιχα ένζυμα
επιβραδύνονται ή μπλοκάρονται εντελώς.

Εικόνα 8-2 Παρουσία επαρκών ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών οι μεταβολικές οδοί για την
παραγωγή ενέργειας και ιστών λειτουργούν σωστά επειδή ενεργοποιούνται τα απαραίτητα ένζυμα.

Τα ένζυμα, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε όλους. Διαφορετικά ένζυμα σε
διαφορετικά άτομα χρειάζονται διαφορετικές ποσότητες βιταμινών,
μεταλλικών στοιχείων και συμπαραγόντων για να λειτουργήσουν
σωστά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε άνθρωπο παρατηρείται μια μοναδική
ενζυματική δράση. Λόγω της ενζυματικής διαφοροποίησης, όλα τα
ανθρώπινα όντα έχουν μια μοναδική φυσική εμφάνιση. Όπως άλλοι
είναι ψηλοί και άλλοι κοντοί, άλλοι ξανθοί και άλλοι κοκκινομάλληδες,
έτσι και τα ένζυμά μας είναι διαφορετικά.
Ένζυμα του ίδιου τύπου μπορούν να απαιτούν διαφορετικές ποσότητες
ενός συμπαράγοντα από άτομο σε άτομο. Ένα ένζυμο σε ένα άτομο
μπορεί να απαιτεί τουλάχιστον 50 mg βιταμίνης Β1 για να λειτουργεί
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σωστά, ενώ το ίδιο είδος ενζύμου σε ένα διαφορετικό άτομο μπορεί να
απαιτεί 150 mg της ίδιας βιταμίνης για να εκτελέσει αποτελεσματικά
την ίδια χημική αντίδραση.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, όλες οι απαραίτητες ουσίες για τη διατήρηση
των ζωτικών λειτουργιών θα υπήρχαν σε αφθονία στη φύση και οι
ενζυματικές διαφορές δεν θα ήταν εμφανείς, παρά μόνο σε ακραίες
περιπτώσεις. Σήμερα όμως για κάποιους ανθρώπους οι διαθέσιμες
ποσότητες βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και αμινοξέων είναι επαρκείς
για τη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών. Για άλλους ανθρώπους,
όμως, υπό τις ίδιες συνθήκες, ενδέχεται να απαιτούνται υψηλότερες
ποσότητες ορισμένων συμπαραγόντων που δεν λαμβάνονται επαρκώς
μέσω της διατροφής.
«Όπως άλλοι είναι ψηλοί και άλλοι κοντοί, άλλοι ξανθοί και άλλοι
κοκκινομάλληδες, ο καθένας χρειάζεται διαφορετικές ποσότητες
συμπαραγόντων για την παραγωγή των απαραίτητων ενζύμων και τη
διατήρηση της ζωής και της υγείας».
Όταν ένα ένζυμο που εμπλέκεται σε μια μεταβολική οδό δεν λειτουργεί
σωστά, εμποδίζεται η ροή των χημικών αντιδράσεων και εκδηλώνονται
μεταβολικές διαταραχές με τη μορφή ασθενειών. Η διάγνωση των
μεταβολικών νοσημάτων γίνεται χρησιμοποιώντας αναλυτές που έχουν
τη δυνατότητα να ανιχνεύουν τις απειροελάχιστες ποσότητες των μορίων
στο αίμα και στα ούρα (φασματομετρία μάζας υψηλής ανάλυσης). Όταν
μια μεταβολική οδός είναι αποκλεισμένη λόγω της ανεπάρκειας ενός
ενζύμου, πραγματοποιείται συσσώρευση ενός ή περισσότερων μεταβολιτών
που μπορούν να ανιχνευθούν στο αίμα ή στα ούρα του ατόμου αυτού.
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Εικόνα 8-3 Εάν οι θρεπτικές ουσίες δεν διατίθενται σε επαρκείς ποσότητες, οι μεταβολικές
αντιδράσεις μπλοκάρονται εν μέρει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη παραγωγή
ενέργειας και στην ανώμαλη παρουσία μεταβολιτών στα ούρα ή στο αίμα.

Με τη μέτρηση των διάφορων μεταβολιτών μπορούν να προσδιοριστούν
οι μπλοκαρισμένες μεταβολικές οδοί και να χορηγηθούν οι απαραίτητοι
συμπαράγοντες σε θεραπευτικές δόσεις. Έτσι, όταν το σώμα διαθέτει τα
θρεπτικά συστατικά σε επαρκείς ποσότητες, αποκαθίσταται η φυσιολογική
λειτουργία και η υγεία του.

Μεταβολικό προφίλ
Ο πρώτος που μίλησε για τη μεταβολική ατομικότητα ήταν ο Roger
Williams τη δεκαετία του 1940. Έπρεπε όμως να περιμένουμε έως τα
τέλη της δεκαετίας του 1970 για να επιτρέψουν οι τεχνολογικές εξελίξεις
την επακριβή μέτρηση των ποσοτήτων των μεταβολιτών στα υγρά του
ανθρώπινου σώματος.
Τη δεκαετία του 1970, ο Linus Pauling, που θεωρείται σήμερα ο πατέρας
της Μεταβολομικής, και ο Arthur Robinson έκαναν περαιτέρω έρευνες
και καθόρισαν τα πρώτα ατομικά μεταβολικά προφίλ προκειμένου να
ελέγξουν τις διατροφικές ελλείψεις.
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Το 2007 ολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των ανθρώπινων μεταβολιτών:
του λεγόμενου ανθρώπινου μεταβολιδιώματος (Human Metabolome
Project). Από τη δεκαετία του 1940 μέχρι σήμερα, η Μεταβολομική έχει
φτάσει στο σημείο να θεωρείται η μέθοδος που αντικατοπτρίζει με τη
μεγαλύτερη ακρίβεια την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου, ενώ
ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τα πρώιμα
σημάδια της εκδήλωσης μιας νόσου πολύ πριν από την εμφάνισή της.
«Η Μεταβολομική είναι η πιο ακριβής μέθοδος προσδιορισμού
της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου και μας επιτρέπει να
αναγνωρίσουμε τα πρώτα σημάδια μιας νόσου πολλά χρόνια πριν αυτή
εκδηλωθεί».
Η μέτρηση των μεταβολιτών μάς προσφέρει την πραγματική εικόνα του
μεταβολισμού και μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τις διατροφικές
ελλείψεις ενός ανθρώπου σε πραγματικό χρόνο.
Η Μεταβολομική είναι ένα εργαλείο με τεράστια αξία για τον γιατρό που
εφαρμόζει τη Διατροφική Ιατρική. Με βάση τις μεταβολομικές αναλύσεις,
ο γιατρός μπορεί να καθορίζει με υψηλή ακρίβεια την εκάστοτε
απαιτούμενη διατροφή και να χορηγήσει τα απαραίτητα συστατικά με
τη μορφή συμπληρώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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9° Κεφάλαιο
Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι οι ασθένειες ήταν θεόσταλτες.
Οι άνθρωποι έπεφταν στη δυσμένεια των θεών και
αρρώσταιναν.
Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα
ο τρόπος με τον οποίο ασχολούμαστε με τα προβλήματα
της υγείας, σε κοινωνικό επίπεδο, δεν αποκλίνει πολύ
από εκείνον της αρχαιότητας. Εάν βιώσουμε μια σοβαρή
ασθένεια, μιλάμε για κακή τύχη. Δεν είναι ασυνήθιστο να
ακούει κανείς για ανθρώπους που ήταν πολύ προσεκτικοί
με την υγεία τους και παρ’ όλα αυτά εκδήλωσαν κάποια
σοβαρή ασθένεια. Συνήθως το συμπέρασμα όσων κάνουν
τέτοιου είδους παρατηρήσεις είναι ότι είτε προσέχει κανείς
την υγεία του είτε όχι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.
Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική! Υπάρχουν
πολύ συγκεκριμένα αίτια που προκαλούν τις ασθένειες
και, στη συντριπτική τους πλειονότητα, μπορούμε εμείς
οι ίδιοι να έχουμε τον έλεγχό τους.
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Γιατί αρρωσταίνουμε;
Στρες και υγεία
Είδαμε προηγουμένως ότι το σώμα μας έχει την προδιάθεση να είναι
υγιές και ότι οι βιοχημικές ανισορροπίες είναι αυτές που το καθιστούν
επιρρεπές ή όχι σε ασθένειες. Υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας, ωστόσο,
που μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως αιτία όσο και ως σκανδάλη, που
μόλις εμφανιστεί, μεταμορφώνει μια προδιάθεση σε ασθένεια.
Ο παράγοντας αυτός είναι το στρες.
Εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η ροπή προς την εκδήλωση
μιας ασθένειας αυξάνεται σημαντικά μετά από περιόδους στρες. Σύμφωνα
με το CDC (Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ), πάνω από το 90%
των ιατρικών επισκέψεων οφείλονται σε ασθένειες που σχετίζονται με
το στρες! Ο κίνδυνος αυξάνεται ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια
του στρες.
Τι σημαίνει πραγματικά στρες και πώς συνδέεται με την εκδήλωση
ασθενειών;
«Το στρες είναι η ορμονική αντίδραση του σώματός μας σε έναν
παράγοντα που γίνεται αντιληπτός ως απειλή για την επιβίωση
(πραγματική ή φαινομενική)».
Συνήθως η έννοια του στρες είναι συνυφασμένη στο μυαλό μας
με παράγοντες συναισθηματικής φύσης. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να
διευκρινιστεί ότι το στρες δεν έχει πάντα σχέση με όσα συμβαίνουν,
αλλά με όσα αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνουν. Κάτι που μπορεί να
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προκαλεί άγχος σε ένα άτομο μπορεί, για παράδειγμα, να μην είναι
καθόλου αγχωτικό για ένα άλλο.
Το στρες είναι η ορμονική αντίδραση του σώματός μας σε έναν παράγοντα
που γίνεται αντιληπτός ως απειλή για την επιβίωση. Η απειλή μπορεί
να είναι πραγματική ή φαινομενική.

Εικόνα 9-1 Μέρη του σώματος που επηρεάζονται από τις συνέπειες του στρες.

Παραδείγματα πραγματικών απειλών για την επιβίωση είναι το κρύο,
η κούραση, η ακραία σωματική άσκηση, η πείνα, μια χειρουργική
επέμβαση ή μια επίθεση από άγριο ζώο.
Φαινομενικές απειλές μπορεί να είναι ο φόβος της πείνας λόγω της
οικονομικής κρίσης, η αντίληψη μιας λεκτικής προσβολής ως επίθεση
που απειλεί τη ζωή μας, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή ο
φόβος της απώλειας ενός τέτοιου προσώπου.
Όταν το σώμα αντιμετωπίζει δυσκολίες, απελευθερώνει ορμόνες που
ενεργοποιούν μηχανισμούς που αυξάνουν την πιθανότητα να επιβιώσει
σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο.
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Το στρες είναι αυτή ακριβώς η ορμονική αντίδραση. Η αδρεναλίνη, η
κορτιζόλη και άλλες ορμόνες που αυξάνουν την αιμάτωση σε όργανα
όπως η καρδιά, οι μύες, ο εγκέφαλος και οι πνεύμονες εκκρίνονται
κυρίως από δύο αδένες που βρίσκονται ο καθένας στην κορυφή του
κάθε νεφρού, γι’ αυτό και ονομάζονται επινεφρίδια.

Εικόνα 9-2 Κύκλος του στρες: Η αντίληψη ενός στρεσογόνου παράγοντα πυροδοτεί διανοητικές
και ορμονικές αντιδράσεις, οι οποίες προκαλούν μεταβολικές αλλαγές που στοχεύουν στη μείωση
του στρες.

Το στρες της ζωής
Ο ενδοκρινολόγος Hans Selye ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τη φύση
και τους μηχανισμούς του βιολογικού στρες. Το 1956 δημοσίευσε το
βιβλίο Το στρες της ζωής, στο οποίο περιέγραψε τους ορμονικούς
μηχανισμούς του στρες. Στα πειράματά του ο Selye χορηγούσε σε
ποντικούς ενέσιμα διαλύματα που περιείχαν εκχυλίσματα οργάνων.
Ανακάλυψε ότι κάθε ένεση προκαλούσε αλλαγές στο ορμονικό σύστημα
αυτών των ποντικών.
Αρχικά θεώρησε ότι είχε ανακαλύψει ένα νέο είδος ορμόνης, αλλά στη
συνέχεια παρατήρησε ότι η έγχυση οποιουδήποτε τοξικού παράγοντα
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προκαλούσε τα ίδια αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τον τύπο του
χρησιμοποιούμενου εκχυλίσματος. Οι αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν
από τον Selye ήταν πολύ συγκεκριμένες, με κυριότερες τις εξής: το οίδημα
(πρήξιμο) των επινεφριδίων λόγω υπερλειτουργίας και την εμφάνιση
έλκους στο στομάχι.
Αυτή η διαπίστωση, μαζί με την παρατήρηση ότι οι ασθενείς με διαφορετικές
ασθένειες παρουσιάζουν ορισμένα κοινά συμπτώματα, οδήγησε στη διατύπωση
του όρου του «στρες» ως αιτιολογικού παράγοντα των ασθενειών.
Σήμερα ο όρος «στρες» χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των γλωσσών
του κόσμου. Το έργο του Selye ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την
πρόοδο της ιατρικής, που μας επέτρεψε να κατανοήσουμε τον βασικό
ορμονικό μηχανισμό πίσω από κάθε οξεία ή χρόνια ασθένεια.
Ας δούμε τώρα πώς εφαρμόζονται αυτά τα δεδομένα στην πράξη.
Βλέπουμε συχνά γονείς που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πίνουν
παγωμένο νερό ή ροφήματα για να μην κρυώσουν. Η απότομη πτώση της
θερμοκρασίας λόγω του παγωμένου ροφήματος είναι ένας παράγοντας
βιολογικού στρες για το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Το θερμικό στρες
(πολύ κρύο) που υφίστανται τα κύτταρα σε αυτό το μέρος του σώματος
μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση ασθενειών. Ομοίως, εάν ολόκληρο
το σώμα εκτεθεί στο κρύο για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς επαρκή
προστασία, μπορεί να αναπτύξει πυρετό ή πνευμονία.
Ένα άλλο παράδειγμα βιολογικού στρες είναι η προσπάθεια να
σηκώσουμε ένα βαρύ αντικείμενο. Το φορτίο που εφαρμόζεται στη μέση,
στην προκειμένη περίπτωση, είναι ένα μηχανικό στρες που μπορεί να
εκδηλωθεί ως οσφυαλγία.
Τα παραδείγματα που περιγράφηκαν παραπάνω είναι πολύ συχνά
και εύκολο να παρατηρηθούν στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, δεν
υποφέρουμε από πονόλαιμο κάθε φορά που πίνουμε παγωμένο νερό, ούτε
πονάει η μέση μας κάθε φορά που σηκώνουμε κάποιο βαρύ αντικείμενο.
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Επίσης, θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει ότι μερικοί άνθρωποι είναι πιο
ανθεκτικοί από κάποιους άλλους στην εκδήλωση παθήσεων και το
αντίστροφο.
Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική
Ακαδημία των Επιστημών (PNAS), οι ερευνητές παρατήρησαν δύο
ομάδες ανθρώπων που εκτέθηκαν εκουσίως σε ιούς που προκαλούν
κρυολόγημα. Παρατηρήθηκε ότι η ομάδα που προηγουμένως είχε εκτεθεί
σε χρόνιο στρες είχε σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να προσβληθεί
από κάποιον ιό και να νοσήσει. Η έκθεση σε χρόνιο στρες προκαλεί υψηλά
επίπεδα κορτιζόλης, που με τη σειρά τους επηρεάζουν την ικανότητα
του σώματος να ρυθμίζει τη φλεγμονή. Η χρόνια και συνεχής έκκριση
κορτιζόλης επί μακρόν εξαντλεί σταδιακά τα επινεφρίδια και αυτό μπορεί
να δυσκολέψει την προσαρμογή του οργανισμού σε ξαφνικό στρες.
Στη ζωή μας μπορεί να εκτεθούμε σε πολλές στρεσογόνες καταστάσεις. Η
σωματική κόπωση, η κακή διατροφή, η ακτινοβολία, οι μικροοργανισμοί
και οι συναισθηματικές εντάσεις αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες
που δρουν μεμονωμένα ή και συνδυαστικά.
Η κατάσταση της υγείας, σε αντιπαράθεση με το στρες που ασκείται
σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, μας δίνουν τη συνολική εικόνα της
υγείας μας.
Ένας οργανισμός όμως που βρίσκεται σε καλή βιοχημική ισορροπία
μπορεί να αντέξει αυξημένα επίπεδα στρες χωρίς να αρρωστήσει και, σε
περίπτωση που συμβεί αυτό, η ασθένεια θα είναι μικρότερης βαρύτητας
και διάρκειας.

Τι μπορούμε να κάνουμε
Η καλύτερη κατάσταση της υγείας κάνει το σώμα μας πιο ανθεκτικό
στους εξωγενείς στρεσογόνους παράγοντες. Για να λειτουργήσει σωστά
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από βιοχημική άποψη το σώμα μας απαιτεί επαρκείς ποσότητες από
τους πέντε βασικούς παράγοντες:
• οξυγόνο
• νερό
• μακροθρεπτικά συστατικά (λίπη, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες)
• μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες,
αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, ένζυμα)

μεταλλικά

στοιχεία,

• φυσική άσκηση.
Το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή σχεδιασμένη να λειτουργεί σε
πολύ συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, διατροφής, συγκέντρωσης
οξυγόνου, ακτινοβολίας, γεωμαγνητικών και βαρυτικών πεδίων. Τυχόν
ξαφνικές αλλαγές στις παραμέτρους αυτές αποτελούν πηγή στρες και
πιθανή αιτία μιας ασθένειας.
Η πρόσληψη επαρκών ποσοτήτων νερού, η επαρκής άσκηση, η κατανάλωση
τροφίμων βιολογικής καλλιέργειας που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία
και η διόρθωση των ελλείψεων σε μικροσυστατικά με την πρόσληψη
συμπληρωμάτων διατροφής είναι παράγοντες υψίστης σημασίας για τη
διατήρηση ή αποκατάσταση της καλής υγείας. Η κατάσταση της υγείας
μας δεν είναι κάτι απόλυτο. Δεν είναι ένα νόμισμα με δύο πλευρές (ή
είμαστε υγιείς ή όχι). Η κατεύθυνση της υγείας έχει άπειρες βαθμίδες
και άλλες τόσες έχει και η κατεύθυνση της ασθένειας. Όσο περισσότερο
υγιείς είμαστε, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από την ασθένεια.
Είναι σημαντικό, εκτός από όσα περιγράφηκαν παραπάνω, να εξεταστεί
επίσης η στάση που έχει κανείς προς τη ζωή. Βιολογικές μελέτες έχουν
δείξει ότι το σώμα αντιδρά στο στρες που γίνεται αντιληπτό και όχι σε αυτό που
βιώνεται πραγματικά. Όταν αντιλαμβανόμαστε έναν κίνδυνο, το σώμα
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μας εκκρίνει αδρεναλίνη και άλλες ορμόνες του στρες. Εάν βρεθούμε
αντιμέτωποι με μια αρκούδα, ο οργανισμός δεν αντιδρά αφού μας
δαγκώσει η αρκούδα (τότε θα ήταν πολύ αργά), αλλά τη στιγμή που
βλέπουμε την αρκούδα. Ωστόσο, εάν ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον
καθηγητή του, το αφεντικό του, τη σύζυγό του ή την πεθερά του σαν
αρκούδα, ο οργανισμός θα αντιδράσει ορμονικά με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο, σαν να βρισκόταν μπροστά σε μια πραγματική αρκούδα.
Ενώ υπάρχει ένας αντικειμενικός παράγοντας σε σχέση με το βιολογικό
στρες, είναι ζωτικής σημασίας και ο υποκειμενικός παράγοντας που
αφορά το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος τις καταστάσεις που
βιώνει.
Η διάθεσή μας επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του ενδοκρινικού
συστήματος. Κάθε σκέψη δημιουργεί αντίστοιχα συναισθήματα και
αυτά με τη σειρά τους μετατρέπονται από τον οργανισμό σε ορμονικές
εκκρίσεις. Συναισθήματα όπως η θλίψη, ο φόβος, ο θυμός, η ικανοποίηση
ή η χαρά προκαλούν διαφορετικές ορμονικές εκκρίσεις. Τα συναισθήματά
μας είναι η γέφυρα ανάμεσα στις σκέψεις μας και στο ενδοκρινικό
σύστημα.
Δεν είναι εύκολο να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Μπορούμε όμως
να ελέγχουμε τα περισσότερα από τα ερεθίσματα που μας κάνουν
να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
Αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε, οι άνθρωποι με τους οποίους
επιλέγουμε να ζούμε τη ζωή μας («δείξε μου τους φίλους σου να σου
πως ποιος είσαι») επιδρούν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι μπορεί κανείς να
φανταστεί στη διάθεση και, σε απώτερη ανάλυση, στην υγεία μας.
Είναι εύκολο να εστιαστεί η προσοχή ενός ατόμου σε καταστάσεις
αρνητικές ή δυνητικά επικίνδυνες. Η αδρεναλίνη που απελευθερώνεται
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σε μια τέτοια στιγμή μας ωθεί να εστιάσουμε την προσοχή μας στον
επικείμενο κίνδυνο. Στην πραγματικότητα, σε ένα φυσικό περιβάλλον
δεν θα ήταν πολύ παραγωγικό να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε με
την ησυχία μας τα παιχνιδίσματα του ήλιου στα φύλλα ενός δέντρου,
ενώ δεχόμαστε επίθεση από ένα άγριο ζώο. Η φύση έχει φροντίσει
ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης με την
απελευθέρωση της αδρεναλίνης που κατευθύνει όλη την προσοχή μας
προς την πηγή του κινδύνου (το άγριο ζώο στην περίπτωση αυτή)
και τις σκέψεις μας στην εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για τη
σωτηρία μας.
Αυτός ο μηχανισμός επιβίωσης χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τον
άνθρωπο για την προσέλκυση της προσοχής των άλλων, παρουσιάζοντας
κάτι πολύ πιο ανησυχητικό απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εκτός
από τους ανθρώπους, ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται και από
τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου οτιδήποτε κακό,
ανησυχητικό ή επικίνδυνο συμβαίνει, οπουδήποτε στον κόσμο, να μπαίνει
στα σπίτια μας, ενώ την ίδια στιγμή όλα τα καλά νέα επισκιάζονται.
Έχει έτσι κανείς την εντύπωση ότι γύρω του συμβαίνουν μόνο άσχημα ή
επικίνδυνα πράγματα. Το σώμα μας αντιδρά σε αυτή τη διαρκή αίσθηση
του κινδύνου με τις ορμόνες του στρες. Η διάθεσή μας επιδεινώνεται λόγω
της αδρεναλίνης που εκκρίνεται και ζούμε σε μια διαρκή κατάσταση
συναισθηματικής και σωματικής καταπόνησης.
Στην αρχαιότητα, οι βασιλείς είχαν τη συνήθεια να αποκεφαλίζουν
αυτούς που έφερναν πάντα κακές ειδήσεις. Φυσικά δεν είναι λογικό να
αρχίσουμε να αποκεφαλίζουμε ανθρώπους. Αν μπαίναμε σε αυτή τη
διαδικασία, θα φτάναμε εύκολα στο σημείο που κανείς γύρω μας δεν
θα είχε κεφάλι.
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Σας προτείνω αντ’ αυτού να κάνετε, για δύο εβδομάδες, μια ενδιαφέρουσα
άσκηση: προσπαθήστε να αποφύγετε οτιδήποτε μπορεί να σας δημιουργήσει
αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα. Προσπαθήστε να μάθετε και
να μεταδώσετε μόνο καλά νέα, να κάνετε θετικά σχόλια και να δίνετε
μεγαλύτερη σημασία στα καλά και όμορφα πράγματα που συμβαίνουν
στη ζωή. Προσπαθήστε να είστε κοντά σε ανθρώπους που σας κάνουν
να αισθάνεστε καλά.
Για τις δύο αυτές εβδομάδες, μην διαβάζετε εφημερίδες, μην ανοίγετε την
τηλεόραση και μην χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ως πηγή ενημέρωσης.
Αν φοβάστε ότι δεν θα έχετε την απαραίτητη ενημέρωση για το εν λόγω
διάστημα, λάβετε υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου που
μεταδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι πληροφορίες
αλλά προσωπικά σχόλια και συμπεράσματα σχετικά με τις προβλέψεις
και τις εικασίες άλλων. Δοκιμάστε αυτή την άσκηση και θα παρατηρήσετε
μια συναισθηματική αλλαγή τόσο ριζική, που είμαι σίγουρος ότι θα
μετατραπεί σε στάση ζωής.
Ζούμε σε μια εποχή που, μέσω της τεχνολογίας, μπορούμε να πετύχουμε
βελτίωση σε πολλούς τομείς αλλά και να προκαλέσουμε καταστροφή, σε
τόσο υψηλό επίπεδο όσο ποτέ πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η
συνολική εικόνα της ζωής και της κοινωνίας μας δεν είναι κάτι αόριστο.
Αποτελείται από τις ενέργειες και τις παραλείψεις του καθενός από
εμάς.
Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμούμε τις αλλαγές που προκαλούμε στη ζωή
μας και στη ζωή των γύρω μας, ξεκινώντας με όσα μπορούμε πραγματικά
να επηρεάσουμε, ακόμα και σε μικρό βαθμό. Δεν έχει σημασία πόσο
μικρή είναι η βελτίωση που θα πετύχουμε, και αυτό ισχύει τόσο για την
υγεία μας όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον μας. Αυτό που
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μετράει είναι να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά όλο και
περισσότερο, ακόμα και στον ελάχιστο βαθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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10° Κεφάλαιο
Αφού καθορίσαμε τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν
τη σύγχρονη διατροφή, είναι ώρα να προσδιορίσουμε τι
μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να έχουμε τα μέγιστα
δυνατά οφέλη από μια υγιεινή και φυσική διατροφή.
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Κατευθυντήριες οδηγίες διατροφής:
πώς να τρώμε φυσικά και υγιεινά
Κάθε χρόνο δημοσιεύονται χιλιάδες βιβλία σε όλο τον κόσμο σχετικά με
τη διατροφή. Διαφορετικές δίαιτες και προσεγγίσεις, άλλες απλές, άλλες
παράξενες, άλλες εξωφρενικές, δημιουργούν σύγχυση σε αυτούς που
πρέπει να επιλέξουν τι θα φάνε.
Ας δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την επιλογή οι αρχές που
έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα.
Στο πρώτο κεφάλαιο είδαμε ότι το σώμα έχει την τάση να είναι υγιές.
Στη συνέχεια επιβεβαιώσαμε ότι το σώμα, για να είναι υγιές, θα πρέπει να
λαμβάνει τις απαραίτητες ουσίες για να φέρει εις πέρας τις φυσιολογικές
του λειτουργίες.
Στο πέμπτο κεφάλαιο διαπιστώσαμε ότι είναι πλέον δεδομένο πως τα
σύγχρονα τρόφιμα δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και ότι
αυτή είναι η κύρια αιτία των χρόνιων ασθενειών.
Το σώμα μας είναι γενετικά προγραμματισμένο για μια δίαιτα που
καλύπτει με φυσικό τρόπο τις διατροφικές ανάγκες του.
Με αυτή τη δίαιτα, θεωρητικά, το ανθρώπινο σώμα θα πρέπει να
λειτουργεί άριστα και θα την αποκαλούσαμε «Η φυσική δίαιτα του
ανθρώπου». Μέχρι τώρα δεν έχει διεξαχθεί κάποια ειδική μελέτη
προκειμένου να καθοριστεί ποια είναι η φυσική δίαιτα του ανθρώπου. Η
απουσία σταθερών δεδομένων στον τομέα είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης
αυτού του κυκεώνα θεωριών και διατροφών.
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Τα διατροφικά προβλήματα του ανθρώπινου είδους ξεκινούν από το
γεγονός ότι είμαστε παμφάγα όντα. Οι αντιλόπες, οι οποίες μπορούν
να βοσκήσουν μόνο χορτάρι, και τα λιοντάρια, που μπορούν να φάνε
μόνο κρέας, είναι εύκολο να ακολουθήσουν τη φυσική τους δίαιτα. Ο
άνθρωπος όμως μπορεί να φάει και να πιει ουσίες που δεν έχουν καμία
θρεπτική αξία. Έχουμε φτάσει στο σημείο να καταναλώνουμε συνθετικές
«τροφές», κατασκευασμένες σε ένα εργαστήριο, το χρώμα και το άρωμα
των οποίων έχει προστεθεί τεχνητά με τη χρήση χημικών ουσιών.
Ως εκ τούτου οι επιλογές είναι πάρα πολλές και στη σύγχρονη εποχή οι
επιλογές αυτές βασίζονται κυρίως στα στοιχεία που διαδίδονται από
τη βιομηχανία τροφίμων. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε επιστημονικά
συμπεράσματα σε στοιχεία εμπορικής προέλευσης, διότι ο στόχος της
κάθε επιχείρησης είναι να έχει κέρδος και όχι να καλύψει τα κενά της
επιστήμης. Δεν πρέπει λοιπόν να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι
περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού των βιομηχανικών χωρών
είναι παχύσαρκο ή υπέρβαρο και οι χρόνιες ασθένειες ακολουθούν μια
σταθερά αυξητική πορεία.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον βαθμό στον οποίο η βιομηχανία
τροφίμων επηρεάζει τη διατροφή μας, αρκεί να εξετάσουμε τη «Διατροφική
Πυραμίδα». Πρόκειται για ένα δεδομένο και μια εικόνα πολύ οικεία,
που δεν δημιουργήθηκε ωστόσο από κάποιο επιστημονικό ίδρυμα, όπως
θα πίστευε κανείς, αλλά από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA).
Σκοπός του USDA ήταν η προώθηση των γεωργικών προϊόντων της
χώρας του. Τα κύρια διατροφικά προϊόντα του γεωργικού κλάδου των
Ηνωμένων Πολιτειών είναι τα δημητριακά (καλαμπόκι, σόγια και σιτάρι)
και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με το USDA, ένα μεγάλο
μέρος της διατροφής μας.
Για να δώσει τα σωστά στοιχεία σχετικά με το θέμα, τόσο στο κοινό όσο
και στην επιστημονική κοινότητα, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
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του Χάρβαρντ ανακοίνωσε το 2005 την «Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής»
περιγράφοντας μια εντελώς διαφορετική διατροφή.
Στη βάση της πυραμίδας του Χάρβαρντ δεν είναι τα δημητριακά, αλλά
η μείωση του βάρους, η άσκηση και η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας
νερού.
Τα δημητριακά πρέπει να είναι ολικής άλεσης και να καταναλώνονται
σε πολύ μικρότερες ποσότητες (το ένα τρίτο της ποσότητας που προτείνει
η πυραμίδα του USDA).

Εικόνα 9-1 Διατροφική Πυραμίδα του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Αυτή η έκδοση
είναι ευρέως διαδεδομένη και αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι ορισμένα τρόφιμα θα πρέπει να
λαμβάνονται σε αφθονία (βάση της πυραμίδας), ενώ άλλα σε περιορισμένο βαθμό (κορυφή της
πυραμίδας).

Η πυραμίδα του Χάρβαρντ συστήνει την κατανάλωση καλών λιπαρών,
όπως το ελαιόλαδο, τα καρύδια και τα τρόφιμα που έχουν υποστεί
ζύμωση. Το 2011 το USDA ανακοίνωσε το «Διατροφικό Πιάτο» που θα
αντικαθιστούσε την πυραμίδα του. Η απάντηση από το Χάρβαρντ ήρθε
λίγους μήνες αργότερα με το «Πιάτο Υγιεινής Διατροφής», βασισμένο
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στα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα για τη διατροφή, το οποίο και
πάλι διέφερε εντελώς από το πιάτο του USDA.
Η πυραμίδα και το πιάτο του Χάρβαρντ, εκτός από τη διατύπωση
συστάσεων με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τη
διατροφή, ενσωματώνουν επίσης παράγοντες όπως ο έλεγχος του βάρους,
η άσκηση και η σύσταση πρόσληψης πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων
και βιταμίνης D για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Εικόνα 9-2 Διατροφική πυραμίδα για μια υγιεινή διατροφή, που δημοσιεύτηκε από την Ιατρική
Σχολή του Χάρβαρντ. Σε αντίθεση με την πυραμίδα του USDA, βασίζεται σε επιστημονικές
μελέτες των παραγόντων που συμβάλλουν στην υγεία.

Σε αναζήτηση της φυσικής διατροφής του ανθρώπου

Επομένως είναι ζωτικής σημασίας να εντοπιστεί η φυσική δίαιτα του
ανθρώπου, αυτή που θα του επιτρέπει να είναι και να παραμένει
υγιής.
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Ένα έγκυρο μοντέλο έρευνας θα περιλάμβανε:
• την αξιολόγηση της σύστασης του σώματος και της διατροφής
των υγιών ανθρώπων
• την επανάληψη της ίδιας διαδικασίας για τους μη υγιείς
ανθρώπους
• τη σύγκριση των δεδομένων που εξάγονται από τις δύο αυτές
αξιολογήσεις.
Μετά από δεκάδες χιλιάδες κλινικές περιπτώσεις και αρκετές χιλιάδες
μεταβολομικών αναλύσεων (πάνω από δέκα χιλιάδες) για τον προσδιορισμό
της διατροφικής κατάστασης ατόμων και από τις δύο αυτές κατηγορίες,
είχα την ευκαιρία να κατανοήσω ποιοι τύποι διατροφής συμβάλλουν
περισσότερο στην υγεία και ποιοι λιγότερο.
Οι υγιείς άνθρωποι έχουν την τάση να κάνουν διατροφικές επιλογές προς
τη σωστή κατεύθυνση, ενώ οι άρρωστοι τείνουν να κάνουν επιλογές προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Υπάρχουν διάφορα ενδιάμεσα στάδια μεταξύ
των επιλογών που γίνονται από ένα άτομο που χαίρει άριστης υγείας και
από ένα άρρωστο άτομο, που εκφράζουν διαφορετικούς συνδυασμούς και
αναλογίες μεταξύ των σωστών επιλογών και των επιλογών που ευνοούν
την εκδήλωση ασθενειών.
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί εδώ ότι και στις δύο περιπτώσεις τα
άτομα μπορεί να πιστεύουν ειλικρινά ότι κάνουν σωστές διατροφικές
επιλογές, ενώ μερικές φορές οι επιλογές τους είναι λανθασμένες.
Ένα άτομο μπορεί να καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να τρώει
υγιεινά και να εξακολουθεί να κάνει λάθη στις βασικές του επιλογές,
αποτυγχάνοντας έτσι να σημειώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα
άτομα αυτά οδηγούνται επομένως σε σύγχυση, συχνά καταλήγουν να
πιστεύουν ότι η διατροφή δεν έχει καμία σχέση με την υγεία και τελικά
εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια.
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Μέσα από την έρευνά μου για τον εντοπισμό της φυσικής δίαιτας του
ανθρώπου, την κλινική εμπειρία μου και τη χρήση μεταβολομικών
αναλύσεων σε χιλιάδες περιστατικά, κατέληξα στα ακόλουθα συμπεράσματα
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες
στον δρόμο προς μια πιο φυσική και υγιεινή διατροφή.

Κατανάλωση των τροφών στη φυσική τους κατάσταση
Οι τροφές που καταναλώνουμε πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
κοντά στη φυσική τους κατάσταση. Τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα
περιέχουν άθικτα τα θρεπτικά τους συστατικά και είναι καταλληλότερα
για τη φυσιολογία (φυσιολογική λειτουργία) του ανθρώπινου σώματος.
Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι τροφές που θεωρούνται μη
επεξεργασμένες, όπως το κρέας, τα ψάρια, το γάλα, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, τα δημητριακά, τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά, μπορούν
να υποστούν σοβαρές αλλοιώσεις ως αποτέλεσμα των χρησιμοποιούμενων
μεθόδων εκτροφής, καλλιέργειας, συντήρησης και μεταφοράς. Τα μοσχάρια,
για παράδειγμα, πρέπει να βόσκουν χορτάρι και να μην τρώνε καλαμπόκι ή
τεχνητές τροφές. Όταν μια αγελάδα τρώει χορτάρι, το κρέας της περιέχει
υψηλή αναλογία ωμέγα-3 (ευεργετικά λιπαρά) προς ωμέγα-6 (βλαβερά
για την υγεία λιπαρά). Το ίδιο ισχύει και για τα αυγά, το γάλα, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα ψάρια.

Τα λίπη και η υγεία
Τα ωμέγα-3 και ωμέγα-6 είναι μόρια λίπους (λιπαρά οξέα).
Τα λίπη έχουν τρεις βασικές λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα:
α) Δομική: σχηματίζουν τις κυτταρικές μεμβράνες.
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β) Πηγή ενέργειας: χρησιμοποιούνται από τα κύτταρα ως καύσιμη
ύλη για την παραγωγή ενέργειας.
γ) Είναι απαραίτητα ως πρώτη ύλη στην παραγωγή ενός μεγάλου
αριθμού ορμονών.
Η ιδανική αναλογία ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών στη διατροφή
μας πρέπει να είναι 1:1. Ένα μόριο ωμέγα-3 για κάθε μόριο ωμέγα-6.
Αυτή η σχέση στη σύγχρονη διατροφή είναι 1:16! Στις αναλύσεις
που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, εντοπίστηκαν συχνά
περιπτώσεις, ιδίως σε νεαρά άτομα, με αναλογίες της τάξεως του 1:40
ή και περισσότερο, λόγω της σχεδόν πλήρους απομάκρυνσης από τη
φυσική διατροφή.
Όταν οι αναλογίες των λιπαρών οξέων μεταξύ τους μεταβάλλονται,
μεταβάλλεται αναλόγως η ακεραιότητα και η λειτουργία των κυτταρικών
μεμβρανών, που αποτελούν τμήμα όλων των κυττάρων στο σώμα μας.
Είναι σαν να προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κτίριο έχοντας στη διάθεσή
μας πάρα πολύ τσιμέντο και ελάχιστα τούβλα, σίδερο και ξύλο. Πώς θα
είναι αυτό το κτίριο;
Οι μεμβράνες των κυττάρων μας σχηματίζονται κυρίως από λίπος.
Τυχόν μεταβολή της σύνθεσής τους τις καθιστά πιο άκαμπτες ή πιο
ελαστικές από το φυσιολογικό, γεγονός που επηρεάζει τη διέλευση
των θρεπτικών ουσιών μέσω της μεμβράνης και επομένως τη συνολική
λειτουργία κάθε κυττάρου και συστήματος μέσα στο σώμα.
Ξέρουμε ότι διατροφές πλούσιες σε ωμέγα-6 έχουν ανοσοκατασταλτική
δράση και μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
μέχρι και είκοσι φορές. Είναι φανερό ότι όσο περισσότερο βελτιώνεται η
αναλογία μεταξύ ωμέγα-3 και ωμέγα-6 στη διατροφή, πλησιάζοντας προς
την ιδανική αναλογία 1:1, τόσο περισσότερο μειώνεται η θνησιμότητα
λόγω καρδιακών παθήσεων. Η μείωση αυτή φτάνει μέχρι και το 70%.
Οι καλύτερες αναλογίες σχετίζονται επίσης με μείωση του κινδύνου
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εμφάνισης καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου καθώς και
με μείωση της φλεγμονής σε ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή
αρθρίτιδα και άλλες φλεγμονώδεις ή εκφυλιστικές νόσους.
Τα στοιχεία αυτά μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι η φυσική διατροφή
πρέπει να περιέχει ωφέλιμα λιπαρά. Αντιθέτως, θα πρέπει να αποφεύγονται
τα επιβλαβή λιπαρά όπως:
• τα τρανς λιπαρά οξέα
• τα λιπαρά που προέρχονται από ζώα που εκτρέφονται με τεχνητές
τροφές, καλαμπόκι και σόγια
• τα πολυακόρεστα έλαια, όπως εκείνα από σπόρους καλαμποκιού,
σόγιας και ηλίανθου
• οι μαργαρίνες.
Από την άλλη, είναι ευεργετικό να καταναλώνουμε έλαια και λιπαρά
που βρίσκονται:
• στο ελαιόλαδο
• στο λινέλαιο
• στα καρύδια
• στα αμύγδαλα
• στις σαρδέλες
• σε αυγά «ω3» ή από κότες ελευθέρας βοσκής
• στον λιναρόσπορο
• στο βιολογικό βούτυρο
• στο βούτυρο και τα γαλακτοκομικά αιγοπροβάτων
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• στο λίπος ζώων ελευθέρας βοσκής.
Η νοοτροπία που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, με την προπαγάνδα
που παρότρυνε τους ανθρώπους να αποφεύγουν τα ζωικά λίπη και να
καταναλώνουν τρανς και πολυακόρεστα λιπαρά (βλ. Εικόνα 9-3),
αποδείχθηκε καταστροφική. Οδήγησε σε αυξημένη κατανάλωση
επεξεργασμένων δημητριακών και υδατανθράκων που συνδέεται με την
πλειονότητα των χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος,
η παχυσαρκία και ο διαβήτης.
Ευρωπαϊκές μελέτες μεγάλης κλίμακας
έχουν δείξει ότι τα βιολογικά προϊόντα,
όπως τα δημητριακά, τα φρούτα
και τα λαχανικά, έχουν υψηλότερη
θρεπτική αξία από τα προϊόντα της
συμβατικής καλλιέργειας. Η θρεπτική
αξία των φυτικών τροφών είναι ευθέως
ανάλογη με τον πλούτο των μεταλλικών
στοιχείων που περιέχονται στο έδαφος
στο οποίο αυτές καλλιεργούνται.

Εικόνα 10-3 National Geographic,
Σεπτέμβριος 1969. Απόψε η κυρία Ed
Flynn αρχίζει να προσφέρει στον άντρα
της πολυακόρεστα!

Σιτηρά, δημητριακά, ψευτοδημητριακά και όσπρια
Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού δεν μπορεί να καταναλώσει
δημητριακά και όσπρια χωρίς να παρατηρήσει προβλήματα υγείας,
όπως αλλεργίες, γαστρεντερικές διαταραχές, δυσφορία, αύξηση του
135

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

σωματικού βάρους, αυτοανοσία κ.ά. λόγω της γλουτένης και των λεκτινών
που περιέχουν. Οι λεκτίνες και η γλουτένη είναι τοξικές πρωτεΐνες
που περιέχονται κυρίως στα δημητριακά και στα όσπρια με σκοπό να
προστατεύσουν το φυτό και τους σπόρους του, προκαλώντας τοξικότητα
στα έντομα, στα ζώα και στους ανθρώπους που τα καταναλώνουν.
Σύγχρονες υβριδικές και γενετικές παρεμβάσεις στα φυτά έχουν αυξήσει
περαιτέρω τη φυσική τους περιεκτικότητα σε γλουτένη και λεκτίνες σε
μια προσπάθεια να γίνουν πιο ανθεκτικές οι καλλιέργειες.
Επιπλέον, η διαδικασία της παραδοσιακής πολύωρης ζύμωσης του
ψωμιού και άλλων αρτοποιημάτων πριν από το ψήσιμο επέτρεπε τη
διάσπαση αυτών των τοξικών πρωτεϊνών και την περαιτέρω μείωση της
όποιας τοξικότητας. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα με τις μεθόδους
ταχείας παρασκευής.
Για αυτούς όμως που μπορούν να καταναλώνουν δημητριακά και
όσπρια χωρίς να βιώνουν ενοχλήσεις ή αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
τους, η καλύτερη επιλογή θα ήταν να καταναλώνουν αυτά που έχουν
την υψηλότερη θρεπτική αξία, τον χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη και
την ελάχιστη δυνατή περιεκτικότητα σε γλουτένη, όπως:
• κριθάρι
• ντίνκελ ή ζέα
• καμούτ
• βρόμη
• κινόα
• φαγόπυρο
• αμάρανθος.
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Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο παραδείγματα αυτής της κατηγορίας.
Ειδικά το κριθάρι είναι μια σούπερ τροφή, με μεγάλη θρεπτική αξία,
και μπορώ να καταθέσω, από την προσωπική μου εμπειρία στην κλινική
πράξη, ότι επιφέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία μας.
Σχετικά με τα όσπρια, έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί οι γιαγιάδες μας τα
μούλιαζαν; Το μούλιασμα των οσπρίων σε νερό με λίγη μαγειρική σόδα
για 48 ώρες και η αλλαγή του νερού 4-5 φορές σε αυτό το διάστημα
βοηθούν στην αδρανοποίηση των λεκτινών που περιέχουν. Για τις
φακές αρκούν 24 ώρες για να αδρανοποιηθεί πάνω από το 90% των
λεκτινών.

Αλκαλικές και όξινες τροφές: ποια είναι η βέλτιστη
χρήση τους
Όλες οι κατηγορίες φυσικών τροφίμων είναι σημαντικές για την εξασφάλιση
της βέλτιστης κατάστασης της υγείας. Σε αυτές συγκαταλέγονται τόσο τα
φυτικής όσο και τα ζωικής προέλευσης τρόφιμα. Το ανθρώπινο σώμα
έχει κατά καιρούς διαφορετικές ανάγκες σε μικροθρεπτικά και
μακροθρεπτικά συστατικά ζωικής ή φυτικής προέλευσης.
«Υπό συνθήκες στρες, το σώμα δημιουργεί ένα όξινο περιβάλλον,
αλλά η φάση επιδιόρθωσης που ακολουθεί δημιουργεί ένα αλκαλικό
περιβάλλον και ο οργανισμός απαιτεί όξινα τρόφιμα προκειμένου να
αποκαταστήσει την ισορροπία του pH του».
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση υπέρ των αλκαλικών
τροφίμων και των χορτοφαγικών διατροφών. Είναι αλήθεια ότι σε
δύσκολες συνθήκες (στρες) ο οργανισμός μας παράγει ορμόνες που
δημιουργούν ένα όξινο περιβάλλον στο σώμα.
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Σε μια τέτοια κατάσταση, το σώμα μας χρειάζεται αύξηση της πρόσληψης
αλκαλικών τροφών, κυρίως φυτικής προέλευσης, για να μειώσει την
οξύτητα και να επαναφέρει το pH σε ουδέτερη τιμή.3
Μετά από μια περίοδο στρες, ακολουθεί συνήθως μια φάση που το σώμα
πρέπει να αποκαταστήσει τις ζημιές που υπέστη. Σε αυτή τη φάση, το
περιβάλλον του σώματος γίνεται πιο αλκαλικό. Είναι συνεπώς αναγκαίες
όξινες τροφές, κυρίως ζωικής προέλευσης, προκειμένου να επιτραπεί αυτή
τη φορά η μείωση της αλκαλικότητας και η αντίστροφη αποκατάσταση
της ισορροπίας του pΗ του σώματος. Επιπλέον, τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης περιέχουν πρωτεΐνες εξαιρετικά αφομοιώσιμες, αναγκαίες
σε μια φάση αποκατάστασης για τον σχηματισμό ενζύμων και την
αναγέννηση των ιστών.
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αποκατάστασης, το σώμα επανέρχεται σε
φυσιολογική λειτουργία και χρειάζεται διατροφή με ισορροπημένη λήψη
ζωικών και φυτικών τροφών, σύμφωνα με τη φυσική δραστηριότητα,
τον τρόπο ζωής και τα μεταβολικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.
Αν, για παράδειγμα, ένα άτομο έχει έντονη σωματική δραστηριότητα,
θα πρέπει να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεϊνών, ενώ αν ζει μια αγχώδη
ζωή, θα πρέπει να αυξήσει την κατανάλωση τροφών φυτικής προέλευσης.
Η πλειονότητα των ανθρώπων βρίσκεται σε μια φάση συνεχούς
μεταβολικού στρες: ο οργανισμός λειτουργεί υπό πίεση λόγω πολλαπλών
διατροφικών ελλείψεων. Το μεταβολικό στρες δημιουργεί ένα όξινο
περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση της κατανάλωσης αλκαλικών
τροφίμων θα οδηγούσε σε μια αρχική αίσθηση ευεξίας και θα συνέβαλε
στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των περισσότερων ανθρώπων.
Αν όμως συνεχιστεί η κατανάλωση πολλών αλκαλικών τροφών κατά την
είσοδο στη φάση της αποκατάστασης, που ο οργανισμός χρειάζεται όξινες
τροφές, το σώμα δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες
3 pH είναι η κλίμακα της οξύτητας ή της αλκαλικότητας ενός διαλύματος, η οποία εκτείνεται από το 0 έως
το 14. Το 0 αντιστοιχεί στη μέγιστη οξύτητα και το 14 στη μέγιστη αλκαλικότητα. Εάν το pH είναι 7, είναι
ουδέτερο. Το ιδανικό pH του σώματος είναι πολύ κοντά στο ουδέτερο, με τιμή 7,41.
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διαδικασίες επιδιόρθωσης. Προκύπτει έτσι ένα νέο μεταβολικό στρες,
που οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο και σε σταθερή επιδείνωση της υγείας.

Αποφυγή τεχνητώς επεξεργασμένων τροφίμων
Και στις δύο περιπτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω θα πρέπει
ωστόσο να αποφεύγεται η κατανάλωση τροφίμων που έχουν υποστεί
έντονη επεξεργασία, που είναι ιδιαίτερα όξινες ενώ η θρεπτική τους
αξία είναι πολύ χαμηλή. Το καλύτερο παράδειγμα είναι τα ανθρακούχα
ποτά που περιέχουν φωσφορικό οξύ και έχουν ιδιαίτερα όξινο pH
(2,3-3,2). Το σώμα μας για να διατηρήσει το pH του στο 7,41 μετά την
κατανάλωση ενός ποτού αυτού του είδους χρειάζεται 32 ποτήρια νερό!
Η συνεχής χρήση αναψυκτικών, είτε με ζάχαρη είτε τύπου light, μπορεί
να επιφέρει μια κατάσταση σημαντικής οξέωσης και αφυδάτωσης.
Ενώ τα τρόφιμα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με φυσικές
μεθόδους, όπως η ζύμωση, έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία, τα τεχνητώς
επεξεργασμένα τρόφιμα χάνουν τη θρεπτική τους αξία και έχουν
αρνητική επίδραση στην υγεία μας, κατ’ αναλογία προς τον αριθμό και
το ύψος των τεχνητών ουσιών που περιέχουν.
Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στα προϊόντα που εκτίθενται στους
διαδρόμους ενός σύγχρονου σουπερμάρκετ, για να καταλάβει τι
εννοούμε με τον όρο «τεχνητώς επεξεργασμένα τρόφιμα». Το 90% των
τροφίμων έχει ιδιαίτερα επεξεργασμένη μορφή. Δημητριακά και άλλα
τρόφιμα πωλούνται σε πολύχρωμες συσκευασίες και προσφέρουν στους
καταναλωτές κυρίως θερμίδες και ζάχαρη, προκαλώντας σημαντικές
βιοχημικές ανισορροπίες.
Τα τελευταία πενήντα χρόνια, στην προσπάθειά μας να αποφύγουμε τα
λίπη, έχουμε αυξήσει την κατανάλωση ζάχαρης, απλών υδατανθράκων
και επεξεργασμένων τροφών. Τα άλλοτε σπάνια προβλήματα υγείας,
όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι καρδιακές
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παθήσεις, οι γαστρεντερικές διαταραχές, ο καρκίνος και τα αυτοάνοσα
νοσήματα, πλήττουν σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό του ενήλικου
πληθυσμού.
Πρέπει να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι οι σημερινές τροφές, ακόμα και εάν
επιλέγονται προσεκτικά και έχουν εξαιρετική ποιότητα, απέχουν πολύ
από την παροχή των απαιτούμενων ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών.
Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο επιστημονικό δεδομένο ότι θα πρέπει να
συμπληρώνουμε τη διατροφή μας με τα στοιχεία που λείπουν. Αυτό δεν
σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσουμε τη διατροφή. Τα τρόφιμα, εκτός
του ότι παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για το ανθρώπινο
σώμα, προκαλούν ορμονικές απαντήσεις που ρυθμίζουν τη συνολική
λειτουργία του οργανισμού μας. Η βελτίωση των διατροφικών επιλογών
μας είναι ένα βασικό βήμα προς την επίτευξη και τη διατήρηση καλής
υγείας.
Βάσει της εμπειρίας μου ως γιατρού στον τομέα της Διατροφικής Ιατρικής,
μπορώ να πω ότι, σε βιοχημικό επίπεδο, οι τρεις κύριες παρεμβάσεις που
συμβάλλουν στην υγεία και αφορούν τον τρόπο ζωής είναι: η διατροφή,
η πρόσληψη των απαραίτητων συμπληρωμάτων και η άσκηση.
Η συμβολή των παρεμβάσεων αυτών μπορεί να αποδοθεί ως εξής:
• διατροφή 40%
• συμπληρώματα διατροφής 40%
• φυσική άσκηση 20%.

Πρέπει να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας
Όταν εφαρμόζονται και οι τρεις παρεμβάσεις που περιγράφονται
παραπάνω, συμβαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον: ο οργανισμός καταφέρνει
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να παράγει την ενέργεια που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων
του. Ένας οργανισμός που παράγει άφθονη ενέργεια δεν απαιτεί
υπερέκκριση των ορμονών του στρες, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη,
και έτσι το ενδοκρινικό μας σύστημα ξανακερδίζει την ισορροπία του
και αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τα πραγματικά μηνύματα του
σώματός μας.
Λόγω των ορμονικών ανισορροπιών που προκαλούνται από τις
διατροφικές ελλείψεις, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται
τι συμβαίνει στο σώμα τους.
Δεν αισθάνονται την κόπωσή τους, ώσπου μια μέρα εξαντλούνται
εντελώς.
Δεν μπορούν να καταλάβουν αν διψούν ή όχι. Το 70% του πληθυσμού
υποφέρει από σημαντικά ποσοστά αφυδάτωσης.
Δεν μπορούν να διακρίνουν αν πεινούν ή διψούν. Το αποτέλεσμα είναι
να καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζονται. Εάν
δεν λάβει την απαραίτητη ποσότητα νερού, το σώμα εξακολουθεί να
αναζητά τροφή.
Δεν μπορούν να καταλάβουν αν το σώμα τους χρειάζεται πρωτεΐνες ή
λαχανικά. Το σώμα που δεν λαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
έχει αυξημένο αίσθημα πείνας και η συνηθέστερη αντίδραση είναι η
αναζήτηση γλυκών και απλών υδατανθράκων (τροφές που μετατρέπονται
εύκολα σε ζάχαρη). Από αυτό το σημείο και έπειτα, τα μηνύματα από
το ενδοκρινικό σύστημα είναι τόσο μπλεγμένα, που δεν είναι εύκολο να
βρούμε άκρη χωρίς τη βοήθεια ενός ειδικού.
Δεν μπορούν να διακρίνουν τη νευρικότητα που προέρχεται από την
ανάγκη για ξεκούραση και την έλλειψη των απαραίτητων συστατικών,
από τη νευρικότητα που προκαλείται από τα προβλήματα της ζωής.
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Έχουν προβλήματα δυσκοιλιότητας ή γαστρικής δυσφορίας που
επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή τους και δεν μπορούν να καταλάβουν
γιατί συμβαίνει αυτό. Η κατάσταση της ανησυχίας που προκαλείται
επιδεινώνει τη γαστρεντερική λειτουργία του και μπαίνουμε σε έναν
φαύλο κύκλο.
Ο κατάλογος αυτός μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον, περιλαμβάνοντας
οποιαδήποτε σωματική αίσθηση. Όταν όμως το σώμα πλησιάζει στη
φυσιολογική του κατάσταση, συμβαίνει κάτι μαγικό, αρχίζουμε σταδιακά
να αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματά του. Μπορούμε να αντιληφθούμε
ότι είμαστε απλώς κουρασμένοι, ώστε να φροντίσουμε να ξεκουραστούμε
για να είμαστε και πάλι έτοιμοι να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες της
ζωής μας.
Μπορούμε να αντιληφθούμε αν πρέπει να φάμε κρέας, ψάρι ή λαχανικά.
Μετά το γεύμα έχουμε μια αίσθηση ευεξίας και όχι υπνηλία, κόπωση και
τύψεις που δεν φάγαμε σωστά. Όταν επιτύχουμε αυτή την κατάσταση
λειτουργίας, είμαστε πλέον σε θέση να εμπιστευόμαστε τις αισθήσεις που
προέρχονται από το σώμα μας, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συνεχούς
βελτίωσης και προχωρούμε σταθερά στον δρόμο προς τη βέλτιστη υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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11° Κεφάλαιο
Όλοι ευχόμαστε να υπήρχε ένα μαγικό χάπι που θα
μας έλυνε όλα τα προβλήματα. Έπειτα από είκοσι πέντε
χρόνια έρευνας, οι ελπίδες μου για κάτι τέτοιο έχουν
σχεδόν εξανεμιστεί. Αν και δεν είμαστε ακόμη σε θέση
να δημιουργήσουμε ένα σούπερ χάπι για όλα τα δεινά,
υπάρχει όμως ένα στοιχείο που είναι πολύ κοντά σε
αυτό τον ορισμό.
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Ποιος είναι ο πιο σημαντικός
παράγοντας για την υγεία μας;
Σίγουρα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ενέργειες που μπορούμε
να κάνουμε για να βελτιώσουμε την υγεία μας, αλλά ποια ενέργεια θα
μπορούσε να προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος;
Αν με ρωτούσατε πριν από πέντε χρόνια, θα έλεγα ότι οι πιο σημαντικές
ενέργειες για την υγεία είναι:
• η φυσική άσκηση
• η διατροφή
• η διατήρηση του φυσιολογικού βάρους του σώματος
• η αποκατάσταση των ελλείψεων μικροθρεπτικών συστατικών
• η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας νερού
• ο καλός ύπνος
• η μείωση του τοξικού φορτίου
• η διατήρηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, ώστε να είναι
εφικτή η διαχείριση του στρες.
Σήμερα όμως θα έλεγα ότι, αν και όλοι αυτοί οι παράγοντες ισχύουν
και η βιβλιογραφία τούς ενισχύει συνεχώς έναν προς έναν, υπάρχει
ένας παράγοντας που πριν από πέντε χρόνια είχε μόλις ανατείλει στον
ορίζοντα. Πρόκειται για τη βιταμίνη D.
Χιλιάδες μελέτες έχουν διακηρύξει τη σημασία της για την υγεία μας
και λόγω αυτών έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο
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βλέπουμε την ιατρική. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι
η βιταμίνη D επιδρά θετικά σχεδόν σε όλους τους προαναφερθέντες
παράγοντες: αυξάνει τη σωματική απόδοση, βοηθά στη διατήρηση του
ιδανικού βάρους, επηρεάζει την απορρόφηση των μεταλλικών στοιχείων,
είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του καλού ύπνου και τη μείωση
του στρες, ευνοεί τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης και απέκκρισης των
βαρέων μετάλλων από το σώμα και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η βιταμίνη D και οι επιδράσεις της στην υγεία
Έχει διαπιστωθεί ότι τα υψηλά επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα
σχετίζονται με:
• Μειωμένη θνησιμότητα από οποιαδήποτε αιτία.
• Μειωμένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού έως και
κατά 77%.
• Μειωμένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.
• Μικρότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.
• Μειωμένη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη τόσο σε ενήλικες όσο
και σε παιδιά.
• Μειωμένη συχνότητα εμφάνισης υπέρτασης και καρδιαγγειακών
νόσων.
• Μειωμένη συχνότητα εμφάνισης κατάθλιψης, ιδίως κατά τους
χειμερινούς μήνες.
• Μειωμένη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων του αναπνευστικού.
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• Μείωση του κινδύνου για σκλήρυνση κατά πλάκας. Μια αύξηση
της τάξεως των 20 ng/ml στα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου κατά 45%.
• Μειωμένη συχνότητα εμφάνισης αυτισμού και αναπτυξιακών
διαταραχών.
• Αυξημένη απώλεια βάρους. Για κάθε μονάδα αύξησης των
επιπέδων της βιταμίνης D στο αίμα αντιστοιχεί απώλεια επιπλέον
βάρους της τάξεως των 200 γραμμαρίων, ενώ διατηρείται η ίδια
διατροφή.
• Βελτίωση της ψωρίασης.
• Τη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων.
• Την ενεργοποίηση και αντιγραφή 3.005 τουλάχιστον γονιδίων.
• Την αυξημένη παραγωγή 200 ενδογενών ουσιών με αντιβιοτική
δράση στο ανθρώπινο σώμα.
Και αυτά είναι μόνο ένα μέρος των συνεισφορών της βιταμίνης D στην
υγεία μας. Αν δεν είναι αυτός ο πιο σημαντικός παράγοντας για την
υγεία μας, δεν μπορώ να φανταστώ ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι.
Στην πραγματικότητα, η επιστημονική κοινότητα έχει μεταθέσει
μεγάλο μέρος της προσοχής της στην έρευνα των δράσεων και των
θεραπευτικών χρήσεων της βιταμίνης D. Κατά τη στιγμή της συγγραφής
του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 2.000 κλινικές δοκιμές
για τη συγκεκριμένη βιταμίνη.
Η ιατρική έχει πλέον εισέλθει στην «μετά βιταμίνης D» εποχή.
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Ποια είναι τα ιδανικά επίπεδα;
Ποια είναι τα ιδανικά επίπεδα και πόση βιταμίνη D πρέπει να λαμβάνουμε
για να έχουμε όλα τα δυνατά οφέλη; Ακόμα κι αν το θέμα αυτό δεν
φαίνεται να έχει επιλυθεί πλήρως από την επιστημονική κοινότητα,
σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε τον
Σεπτέμβριο του 2011 από τον Robert Heaney, παγκόσμια αυθεντία
στη βιταμίνη D, χρειαζόμαστε επίπεδα άνω των 48 ng/ml καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους για να μειώσουμε τη συχνότητα εμφάνισης χρόνιων
ασθενειών.
Πάντα σύμφωνα με τον Heaney, τα ιδανικά φυσιολογικά όρια είναι
μεταξύ 48-90 ng/ml. Αυτά είναι τα επίπεδα που σημειώνονται στους
πληθυσμούς όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται στην ανοιχτή φύση,
χωρίς προστασία από τον ήλιο. Για τους λόγους αυτούς, δεν πρέπει να
επικεντρωθούμε τόσο στη δόση που πρέπει να λαμβάνεται, όσο στην
επίτευξη επιπέδων βιταμίνης D (του τύπου OH25D3) τουλάχιστον άνω
των 48 ng/ml.
Σίγουρα η καλύτερη πηγή είναι η έκθεση στον ήλιο, αλλά αυτό δεν είναι
πάντα δυνατό για τους περισσότερους από εμάς, που εκτιθέμεθα στον
ήλιο μόνο για 15-30 ημέρες τον χρόνο. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά
νου ότι αυτή η έκθεση πραγματοποιείται συνήθως με τη χρήση
αντιηλιακού (ένα αντιηλιακό με SPF 15 μπλοκάρει την παραγωγή της
βιταμίνης D από τον ήλιο κατά 99%). Στην πραγματικότητα, είναι
σπάνιο, ακόμα και στις χώρες της Μεσογείου, να επιτευχθούν επαρκή
επίπεδα χωρίς τη λήψη συμπληρωμάτων με βιταμίνη D3.
«Η αλήθεια είναι ότι η βιταμίνη D είναι μια ορμόνη, η πιο ισχυρή
ορμόνη στο ανθρώπινο σώμα. Μπορεί να μην είναι το μαγικό χάπι
για την υγεία, είναι όμως ότι πιο κοντινό σε αυτό…»
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Η βιταμίνη D ελέγχει άμεσα τα γονίδιά μας!
Μέχρι πριν από λίγο καιρό, γνωρίζαμε ότι η δράση της βιταμίνης D
περιοριζόταν κυρίως στα οστά.
Η αλήθεια είναι ότι η βιταμίνη D είναι μια ορμόνη, η πιο ισχυρή ορμόνη στο
ανθρώπινο σώμα. Μπορεί να μην είναι το μαγικό χάπι που όλοι εύχονται να
είχαν, αλλά είναι η επιστημονική πρόταση που πλησιάζει περισσότερο αυτό τον
ορισμό, τουλάχιστον επί του παρόντος.
Πώς γίνεται όμως ένας και μόνο παράγοντας να έχει τόσο πολλές επιδράσεις
στο σώμα μας; Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης επιβεβαίωσαν
την επίδραση της βιταμίνης D σε 3.005 γονίδια. Διαπιστώθηκε ότι καθένα
από τα γονίδια αυτά διαθέτει ειδικό υποδοχέα4 για την D3. Η βιταμίνη
D δεσμεύεται σε αυτό τον υποδοχέα και ελέγχει άμεσα τη λειτουργία ενός
μεγάλου μέρους του ανθρώπινου γονιδιώματος.5 Λαμβάνοντας υπόψη
ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν
έλλειψη βιταμίνης D λόγω της χαμηλής έκθεσης στον ήλιο, είναι εύκολο
να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της ανακάλυψης για την υγεία μας.

Επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα
Με τον ίδιο μηχανισμό, η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την
ενεργοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων. Όταν το σώμα έρχεται σε επαφή
με έναν νέο ιό ή ένα βακτήριο, επιστρατεύονται λευκά αιμοσφαίρια
από το αίμα (ιδιαίτερα τα Τ-λεμφοκύτταρα) για την καταπολέμηση του
εισβολέα. Καθένα από αυτά τα κύτταρα είναι προγραμματισμένο να
αναγνωρίζει έναν συγκεκριμένο τύπο του ιού ή του βακτηρίου.
Έτσι, από τα 100.000 Τ-κύτταρα ίσως μόνο ένα από αυτά να ταιριάζει
με τον συγκεκριμένο παθογόνο παράγοντα. Αυτά τα κύτταρα πρέπει
4 Υποδοχέας (βιοχημεία): είναι μια πρωτεϊνική δομή η οποία, αλληλεπιδρώντας με μια ουσία, δημιουργεί μια
βιολογική απόκριση.
5 Το σύνολο των γονιδίων στο DNA μας.

151

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

να πολλαπλασιαστούν άμεσα, έτσι ώστε να μην επιτρέψουν στον
«εχθρό» να προκαλέσει ασθένεια. Για να μπορούν να ενεργοποιηθούν
τα Τ-λεμφοκύτταρα και να μετατραπούν σε κύτταρα δολοφόνους και
βοηθητικά κύτταρα (τα Natural Killers Cells συμβολίζονται με τα
αρχικά ΝΚ και τα Helper Cells με τα αρχικά Τh: πρόκειται για λευκά
αιμοσφαίρια του ανοσοποιητικού συστήματος που αναγνωρίζουν και
καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα και ιούς), απαιτείται η παρουσία
βιταμίνης D σε επαρκείς ποσότητες.
Όταν τα Τ-κύτταρα έρχονται σε επαφή με έναν μικροβιακό παράγοντα,
εκτείνουν «κεραίες» για να υποδεχτούν τη βιταμίνη D. Αν υπάρχει
αφθονία βιταμίνης D στο αίμα μας, τα λεμφοκύτταρα αρχίζουν να
δραστηριοποιούνται, επιτυγχάνοντας μια αποτελεσματική απόκριση
από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Εικόνα 11-1 Σχήμα ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος με τη βοήθεια της
βιταμίνης D. Natural Killers Cells (ΝΚ) – Helper Cells (Τh).
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Ανοσορυθμιστική δράση της βιταμίνης D
Η βιταμίνη D ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ενώ παράλληλα
αποκαθιστά την ικανότητα του οργανισμού να αναγνωρίζει τα δικά του
κύτταρα και τους ιστούς. Ανοσορύθμιση σημαίνει ότι δεν βοηθάει απλώς
το ανοσοποιητικό σύστημα να είναι πιο ισχυρό, αλλά το επαναφέρει στην
αρχική φυσιολογική του λειτουργία.
Η απώλεια της αναγνώρισης των ίδιων των κυττάρων σε έναν οργανισμό
είναι η βασική αιτία για την εμφάνιση των αυτοάνοσων ασθενειών.
Η ανοσορυθμιστική δράση της D είναι ζωτικής σημασίας τόσο στην
αυτοανοσία όσο και στον καρκίνο.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ασθενείς που πάσχουν από
αυτοανοσία μπορεί να εμφανίζουν αντίσταση στη βιταμίνη D και να
χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις και υψηλότερες τιμές για να μπορέσει το
σώμα τους να εκφράσει πλήρως τη δράση της πολύτιμης αυτής βιταμίνης.
Τα επιθυμητά επίπεδα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ πιο
πάνω από τα 100 ng/dl.

Βιταμίνη D και τοξικότητα
Μπορεί όμως η χορήγησή της σε αυξημένες δόσεις να προκαλέσει
τοξικότητα; Η απάντηση είναι ότι θεωρητικά αυτό μπορεί να συμβεί,
πρακτικά όμως είναι αδύνατον.
Αναφέρονται μεμονωμένες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία όπου από
λάθος ελήφθησαν τεράστιες ποσότητες βιταμίνης D, όπως 2.400.000
ή 1.680.000 IU βιταμίνης D ημερησίως. Εκδηλώθηκαν συμπτώματα
τοξικότητας από βιταμίνη D, όπως κράμπες, ναυτία και ζάλη μετά από
την πρόσληψη αυτών των δόσεων επί 5μήνου. Για να λάβει κανείς
αυτή τη δόση βιταμίνης D θα πρέπει να καταναλώσει πάνω από 800
κάψουλες των 2.000 IU ημερησίως, πράγμα πρακτικά ανέφικτο.
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Βιταμίνη D και τοξικότητα από ασβέστιο
Μία από τις κοινές ανησυχίες γιατρών και φαρμακοποιών σχετικά με τη
λήψη υψηλών δόσεων βιταμίνης D είναι η εκδήλωση τοξικότητας μέσω
της αύξησης των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα. Από την αναθεώρηση
των μελετών δεν προκύπτει κανένα περιστατικό τοξικών επιπέδων του
ασβεστίου για επίπεδα βιταμίνης D στη φυσική της μορφή (25ΟΗD3) έως
και επίπεδα στο αίμα μέχρι και επτά φορές πάνω από τα φυσιολογικά
(700 ng/dl).
Οι συνιστώμενες ανώτερες ασφαλείς δόσεις, σύμφωνα με την Αμερικανική
Ενδοκρινολογική Εταιρεία, χωρίς την παρακολούθηση και μέτρηση των
επιπέδων της από γιατρό, είναι οι 10.000 IU ημερησίως για τους ενήλικες
και 4.000 IU για παιδιά από 8-18 ετών.
Η πρόσληψη δόσεων υψηλότερων των 10.000 IU ημερησίως με σκοπό
την αποκατάσταση σημαντικής έλλειψης της βιταμίνης D θα πρέπει να
γίνεται με την παρακολούθηση γιατρού και τη μέτρηση των επιπέδων
της στο αίμα.
Οι παραπάνω δόσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και αναμενόμενες,
εφόσον το ανθρώπινο σώμα μετά την έκθεση στον ήλιο το καλοκαίρι
παράγει 10-20.000 IU βιταμίνης D σε 15 περίπου λεπτά. Δόσεις από
5-10.000 IU ημερησίως για τους ενήλικες είναι οι ελάχιστες προκειμένου
να επιτευχθεί ένα ικανό βιολογικό αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με σχετικές μελέτες δεν έχει αναφερθεί περίπτωση τοξικότητας
στη βιβλιογραφία μέχρι την ημερήσια δόση των 30.000 IU βιταμίνης
D ημερησίως και για επίπεδα έως 200 ng/dl στο αίμα για μεγάλα
χρονικά διαστήματα. Νεότερα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η βιταμίνη
D είναι ασφαλής σε δόσεις πολύ υψηλότερες από αυτές που θεωρούνταν
ασφαλείς στο παρελθόν.
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Συμπαράγοντες της βιταμίνης D
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η βιταμίνη D λειτουργεί στο σώμα
μας παρουσία ορισμένων συστατικών, τα οποία είναι απαραίτητα
για την έκφραση της δράσης της. Αυτά τα συστατικά ονομάζονται
συμπαράγοντες της βιταμίνης D και είναι τα ακόλουθα:
• μαγνήσιο
• βιταμίνη Κ2
• ψευδάργυρος
• βόριο.
Για να επωφελούμαστε από όλα τα πλεονεκτήματα της βιταμίνης D,
χρειαζόμαστε επαρκείς ποσότητες και από τους συμπαράγοντές της. Η πιο
αποτελεσματική «εξασφάλιση» για την υγεία μας θα ήταν να προσφέρουμε
στο σώμα μας αυτούς τους συμπαράγοντες και να διατηρούμε τα επίπεδα
της βιταμίνης D κατ’ ελάχιστον πάνω από 48 ng/ml όλο τον χρόνο. Η
επίτευξη και η διατήρηση επαρκών επιπέδων της σχεδόν θαυματουργής
ουσίας είναι εύκολη, χαμηλού κόστους και ζωτικής σημασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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12° Κεφάλαιο
Υπάρχει ένα σύστημα που αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο στον οποίο βασίζεται η υγεία μας και αποτελεί
τον πρώτο στόχο στον δρόμο προς την επίτευξη της
βέλτιστης δυνατής υγείας.
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Πεπτικό σύστημα: ο πυλώνας της
υγείας
Οι διαταραχές του πεπτικού συστήματος είναι από τα πιο κοινά
προβλήματα που μπορεί να μας ταλαιπωρούν. Σε κάθε δεδομένη στιγμή,
4 στους 10 από εμάς έχουν κάποια διαταραχή του γαστρεντερικού
συστήματος, ενώ 7 στους 10 θα παρουσιάσουν ένα πρόβλημα αυτού του
είδους κάποια στιγμή στη ζωή τους. Τέτοιες διαταραχές μπορεί να είναι:
• καούρες
• φούσκωμα
• αέρια
• ερυγές (ρέψιμο)
• δυσκοιλιότητα
• διάρροια
• κολίτιδα
• έλκη
• γαστρίτιδα
• γαστρικό άλγος
• οισοφαγίτιδα
• γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ)
• ελκώδης κολίτιδα
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• νόσος του Crohn.
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα και τις συνηθέστερες
ασθένειες που επηρεάζουν το πεπτικό σύστημα.
Όταν πάσχουμε από διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος,
αρχικά προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτά τα συμπτώματα μόνοι
μας, αλλάζοντας κατά κάποιον τρόπο τις διατροφικές μας συνήθειες. Εάν
δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις διαταραχές αυτές ή
αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ανησυχητικά, επισκεπτόμαστε τον
γιατρό, ο οποίος έπειτα από κλινική εξέταση, ενδοσκοπικές αναλύσεις και
εξετάσεις αίματος, στις περισσότερες περιπτώσεις, συνιστά μια θεραπεία
που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε φάρμακα αντιόξινης δράσης.
Πρόκειται για φάρμακα που καταστέλλουν την έκκριση των γαστρικών
οξέων και ανήκουν σε μία από τις τρεις κατηγορίες φαρμάκων που
πωλούνται περισσότερο σε όλο τον κόσμο με ιατρική συνταγή (οι
άλλες δύο κατηγορίες είναι τα φάρμακα για τη χοληστερίνη και τα
αντικαταθλιπτικά). Μόλις όμως αρχίσουμε αυτό το είδος θεραπείας,
είναι δύσκολο να τη διακόψουμε χωρίς να βιώσουμε μια ακόμα πιο
έντονη ανάκαμψη των συμπτωμάτων.
Για τον λόγο αυτό, μια ολοένα αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού
αντιμετωπίζει πλέον επιφυλακτικά τη λήψη φαρμάκων, αν δεν είναι
πραγματικά απαραίτητα. Η αλήθεια είναι ότι τα φάρμακα είναι πολύ
αποτελεσματικά στην καταστολή των συμπτωμάτων και τη διαχείριση
σοβαρών καταστάσεων, όταν χρησιμοποιούνται για ένα σύντομο χρονικό
διάστημα. Σε μακροπρόθεσμη βάση όμως μπορεί να έχουν σοβαρές
παρενέργειες.
Η καταστολή της έκκρισης γαστρικών οξέων εμποδίζει την πλήρη πέψη
και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της διατροφής μας, η
οποία είναι ήδη χαμηλή σε θρεπτική αξία.
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Η παρατεταμένη χρήση φαρμάκων που μπλοκάρουν την έκκριση
γαστρικών οξέων συνδέεται με καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος,
πνευμονία, αυτόματα κατάγματα και αυξημένα επίπεδα γαστρίνης,
τα οποία επάγουν μια έντονη ανάκαμψη της γαστρικής οξύτητας (rebound) με τη διακοπή της χρήσης των φαρμάκων, διάρροια και έλλειψη
βιταμίνης Β12, για να αναφέρουμε τις σημαντικότερες από τις επιπτώσεις.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ουσιαστικά την υγεία του
γαστρεντερικού συστήματος;

Πεπτικό σύστημα και καλή υγεία
Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καλής υγείας. Τι σημαίνει αυτό στην
πραγματικότητα;
Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών του πεπτικού συστήματος,
είναι ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από τον ορισμό του όρου «πέψη».
Η πέψη είναι η διαδικασία κατά την οποία οι θρεπτικές ουσίες που
λαμβάνονται σε σύνθετη μορφή διασπώνται σε πιο απλά συστατικά που
μπορούν να απορροφηθούν και να αφομοιωθούν από τον οργανισμό.
Είναι προφανές ότι η καλή πέψη είναι απαραίτητη για την καλύτερη
λειτουργία του συνόλου των συστημάτων και των οργάνων του σώματος.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αν το σώμα μας δεν έχει τα απαραίτητα
συστατικά για την εκτέλεση των απαραίτητων χημικών αντιδράσεων
για τη διατήρηση της ζωής (βιο-χημικές αντιδράσεις: οι αντιδράσεις της
ζωής) και για τον σχηματισμό και την αναμόρφωση των ιστών, η υγεία
μας αρχίζει αναπόφευκτα να επιδεινώνεται.
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Το πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα
Το γαστρεντερικό είναι το πρώτο σύστημα που έρχεται σε επαφή με τα
συστατικά που εισέρχονται στο σώμα, όπως τρόφιμα, φάρμακα, τοξικές
ουσίες, συντηρητικά και μικρόβια. Συνεπώς, δεν είναι περίεργο που το
80% του ανοσοποιητικού συστήματος βρίσκεται στο πεπτικό σύστημα.
Ο γαστρεντερικός σωλήνας είναι γεμάτος λεμφαδένες6 και αποικίζεται
από δισεκατομμύρια βακτήρια. Ο συνολικός αριθμός των λεμφαδένων
που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα είναι υψηλότερος
από τον αριθμό όλων των υπόλοιπων λεμφαδένων του σώματος.
Από τη γέννηση και μετά, το έντερό μας αποικίζεται από μικρόβια.
Ένας ενήλικας έχει 10 τρισεκατομμύρια σωματικά κύτταρα και
100 τρισεκατομμύρια μικρόβια μέσα στο σώμα του. Ευρήματα που
δημοσιεύτηκαν το 2010 στο περιοδικό Nature έδειξαν ότι το DNA των
βακτηρίων στο πεπτικό σύστημα είναι περίπου 150 φορές μεγαλύτερο
από εκείνο που περιέχεται στα κύτταρα του σώματος. Τα βακτήρια έχουν
συνολικά 3,3 εκατομμύρια γονίδια, ενώ το ανθρώπινο σώμα περιέχει 25
χιλιάδες γονίδια. Τα γονίδια αυτά αλληλεπιδρούν με τα γονίδια των
σωματικών μας κυττάρων και το τελικό αποτέλεσμα είναι μια αποικία
κυττάρων που ονομάζουμε ανθρώπινο σώμα.
Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί 1.150 διαφορετικά είδη βακτηρίων, τα οποία
αποτελούν μέρος της ανθρώπινης βακτηριακής εντερικής χλωρίδας.
Περίπου το 85% αυτών των βακτηρίων είναι προβιοτικά, δηλαδή βοηθούν
τη λειτουργία και την επιβίωση του οργανισμού μας, ενώ το 15% είναι
δυνητικά παθογόνα.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα «δυνητικά παθογόνα» συνεισφέρουν
και προάγουν τις χρήσιμες για το σώμα μας βιοχημικές λειτουργίες,
αλλά, όταν ο πληθυσμός τους πολλαπλασιάζεται πάνω από έναν
6 Μικροί όζοι, όπως, για παράδειγμα, οι αμυγδαλές, διάσπαρτοι σε όλο το σώμα, που αιχμαλωτίζουν μικρόβια
και καρκινικά κύτταρα.
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ορισμένο αριθμό, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία ή
και ασθένειες. Η Candida, οι στρεπτόκοκκοι, οι σταφυλόκοκκοι και τα
εντεροβακτήρια είναι μερικά από αυτά.
Τα αντιβιοτικά, η κακή διατροφή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η υπερβολική
κατανάλωση αλκοόλ, η ζάχαρη, η φρουκτόζη, η ιονίζουσα ακτινοβολία,
η επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα, τα συντηρητικά, τα φάρμακα και το
στρες μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία μεταξύ των παθογόνων
και των προβιοτικών βακτηρίων. Διαφορετικού τύπου αλλοιώσεις της
βακτηριακής εντερικής χλωρίδας συνδέονται με μια σειρά ασθενειών.
Έχει αποδειχθεί ότι ένα υγιές άτομο έχει μια χαρακτηριστική κατανομή
του πληθυσμού και του τύπου των βακτηριακών ειδών, ενώ άτομα με
εντερικές ασθένειες έχουν διαφορετικές κατανομές (βλ. Εικόνα 11-1).
Οι πληροφορίες αυτές ανοίγουν νέους δρόμους στην αντιμετώπιση των
εντερικών διαταραχών και όχι μόνο.

Έντερο: ο δεύτερος εγκέφαλος του σώματός μας
Όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες χαρακτηρίζουν το έντερο
ως τον δεύτερο εγκέφαλο του σώματός μας.
Ο καθηγητής Mark Lyte από το Πανεπιστήμιο του Τέξας προχώρησε
αυτή την έννοια μερικά βήματα παραπέρα: σύμφωνα με τον Lyte,
μπορούμε να ρυθμίζουμε τη διάθεσή μας με τη λήψη του σωστού
συνδυασμού προβιοτικών.
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Εικόνα 12-1 Διάγραμμα που δείχνει την κατανομή του πληθυσμού των βακτηρίων διάφορων
ειδών που υπάρχουν στο έντερο σε περιπτώσεις ατόμων με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, σε
σύγκριση με εκείνη σε υγιείς ανθρώπους.

Προκαταρκτικές έρευνες έχουν ήδη δείξει ότι η κατάσταση της βακτηριακής
χλωρίδας ενός οργανισμού επηρεάζει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει
τους στρεσογόνους παράγοντες. Πειράματα σε ποντίκια, για παράδειγμα,
έδειξαν ότι τα ζώα που είχαν λάβει αντιβιοτικά πριν από την έκθεση στο
στρες δεν ήταν σε θέση να παράγουν τις ορμόνες που θα τα βοηθούσαν
να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτή την κατάσταση.
Ο Lyte και η ομάδα του μιλούν για τη γέννηση ενός νέου ιατρικού
κλάδου, της Ενδοκρινικής Μικροβιολογίας. Πρόκειται για τη μελέτη των
ορμονών που εκκρίνονται ή παράγονται από τα ίδια τα μικρόβια και
των τρόπων με τους οποίους αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία του
κεντρικού νευρικού συστήματος και ολόκληρου του οργανισμού.
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Πίνακας 12-1 Είδη προβιοτικών βακτηρίων που εμπλέκονται στην παραγωγή ουσιών με
επιδράσεις στο νευρικό σύστημα.

Οι μικροοργανισμοί που αποικίζουν το έντερο εμπλέκονται στην
παραγωγή πληθώρας νευροδιαβιβαστών. Οι νευροδιαβιβαστές είναι
χημικές ουσίες, όπως η σεροτονίνη, η αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη και
άλλες, που βρίσκονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και συμμετέχουν
στη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% των νευροδιαβιβαστών παράγεται στο
πεπτικό σύστημα, είναι εύκολο να κατανοήσουμε τον ρόλο του εντέρου
στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Στον Πίνακα 11-1 μπορείτε
να δείτε τους τύπους μικροβίων που συμμετέχουν στην παραγωγή
ορισμένων νευροδιαβιβαστών.
Μια σειρά μικροοργανισμών εμπλέκεται στην παραγωγή διάφορων
ουσιών και στη ρύθμιση της φυσιολογίας του οργανισμού. Για παράδειγμα,
χρειαζόμαστε επαρκείς ποσότητες του GABA (γ-αμινο-βουτυρικό οξύ) για
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να μπορούμε να κοιμόμαστε καλά, να συγκεντρωνόμαστε ή να ανακτούμε
την ηρεμία μας ύστερα από μια αναστάτωση.
Η έλλειψη καθεμιάς από τις ουσίες αυτές συνδέεται με διαφορετικές
ασθένειες:
• της ντοπαμίνης με τη νόσο του Parkinson
• του GABA με το άγχος και τις επιληπτικές κρίσεις
• της ακετυλοχολίνης με τη νόσο του Alzheimer και τη μυασθένεια
• της σεροτονίνης με την κατάθλιψη.
Αυτό ανοίγει νέες προοπτικές για τη θεραπεία ασθενειών του νευρικού
συστήματος αλλά και των συναισθηματικών διαταραχών. Δεν απέχουμε
πολύ από τη σύνθεση συγκεκριμένων συνδυασμών προβιοτικών που θα
χορηγούνται με σκοπό τη θεραπεία πολλών νοσημάτων.

Έντερο και αλλεργίες
Το πεπτικό σύστημα καλύπτεται κατά μήκος της διαδρομής του από τον
εντερικό βλεννογόνο, που πληρoί λειτουργίες απορρόφησης και φραγμού
μεταξύ του εντερικού περιεχομένου και του εσωτερικού του σώματος. Υπό
φυσιολογικές συνθήκες, ο εντερικός βλεννογόνος είναι μη διαπερατός
και εξασφαλίζει ότι τα άπεπτα συστατικά, οι τοξικές ουσίες και οι
επιβλαβείς μικροοργανισμοί δεν περνούν στην κυκλοφορία του αίματος.
Τα θρεπτικά συστατικά περνούν στην κυκλοφορία του αίματος μόνο όταν
απορροφώνται επιλεκτικά από τα κύτταρα που σχηματίζουν τον βλεννογόνο.
Οι τροφές προσλαμβάνονται και διασπώνται, κατά μήκος της διαδρομής
τους στο πεπτικό σύστημα, σε απλούστερα συστατικά. Αυτό συμβαίνει με
την παρέμβαση των βακτηρίων της εντερικής χλωρίδας, των ενζύμων και
των πεπτικών υγρών. Τα προϊόντα της πέψης με τη σειρά τους μπορούν
να απορροφηθούν μέσω του εντερικού βλεννογόνου κατά τέτοιον τρόπο,
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ώστε το σώμα να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να σχηματίσει τις
απαραίτητες πρωτεΐνες, τους ιστούς και τα ένζυμα ή να τα μεταβολίσει
για να απελευθερώσει ενέργεια.
Όταν ο εντερικός βλεννογόνος παύει να είναι μη διαπερατός από
άπεπτες ουσίες, λόγω φλεγμονών, φαρμάκων, παθογόνων μικροβίων,
αλλοιώσεων της βακτηριακής χλωρίδας και άλλων αιτίων, το άπεπτο
υλικό διασχίζει τον εντερικό φραγμό, εισέρχεται στην κυκλοφορία του
αίματος και ενεργοποιεί αλλεργικές αντιδράσεις διάφορων τύπων

Εικόνα 12-2 Σχηματική αναπαράσταση των εντερικών λαχνών. Σκοπός τους είναι να επιτρέπουν
τη διέλευση ορισμένων θρεπτικών ουσιών, κατόπιν της διαδικασίας της πέψης, στην κυκλοφορία
του αίματος. Η υπερβολική διαπερατότητά τους προκαλεί τροφικές δυσανεξίες.

Οι αλλεργίες είναι παθολογικές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού
συστήματος σε ουσίες και μικροοργανισμούς που σε κανονικές συνθήκες
θα θεωρούνταν αβλαβείς για το σώμα.
Όπως περιγράφηκε νωρίτερα, το πεπτικό σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος και, σύμφωνα με πρόσφατες
μελέτες, συνδέεται με πολλές αλλεργικές εκδηλώσεις.
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Το σύνδρομο της εντερικής διαπερατότητας συνδέεται με ασθένειες
αλλεργικής φύσης, όπως το άσθμα, η αλλεργική δερματίτιδα και οι
αλλεργίες σε τρόφιμα, αλλά και με συστημικές ασθένειες, όπως οι
καρδιοπάθειες, το μεταβολικό σύνδρομο, η αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, η
ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο νεανικός διαβήτης, τα αυτοάνοσα νοσήματα,
ο αυτισμός και ο καρκίνος.
Η διαπερατότητα του εντερικού βλεννογόνου σχετίζεται σε μεγάλο
βαθμό με τροφικές δυσανεξίες. Όταν ένα άτομο εμφανίζει δυσανεξία
σε πολλά τρόφιμα, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από το σύνδρομο της
αυξημένης εντερικής διαπερατότητας. Μελέτες όμως που αφορούν την
εξάλειψη τροφών στις οποίες υπάρχει δυσανεξία, ακόμα και για έξι
μήνες, δεν έδειξαν αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της αυξημένης
διαπερατότητας. Φαίνεται ότι η αυξημένη διαπερατότητα είναι αυτή
που προκαλεί τις αλλεργίες και τις δυσανεξίες σε τρόφιμα και όχι το
αντίθετο. Η λύση θα ήταν, συνεπώς, η θεραπεία της διαπερατότητας,
προκειμένου να επιλυθούν οι τροφικές δυσανεξίες.

Τι μπορούμε να κάνουμε
Από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, θα πρέπει να παρέμβουμε σε δύο κύριες
κατευθύνσεις:
• Αποκατάσταση της διαπερατότητας του βλεννογόνου και της
ικανότητάς του να λειτουργεί ως γαστρεντερικός φραγμός.
• Εξισορρόπηση της βακτηριακής χλωρίδας του πεπτικού συστήματος.
• Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις δύο
κατευθύνσεις για να πετύχουμε τη βέλτιστη εντερική υγεία.
• Όσον αφορά τη διατροφή, θα πρέπει:
• Να μειώσουμε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών.
• Να μειώσουμε την κατανάλωση απλών υδατανθράκων και
κατεργασμένων σακχάρων (ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων
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βακτηρίων και μυκήτων, αλλοιώνοντας δραματικά την εντερική
χλωρίδα).
• Να καταναλώνουμε τρόφιμα που βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο
κοντά στη φυσική τους κατάσταση.
• Όσον αφορά την κατανάλωση λαχανικών, σε περίπτωση
γαστρεντερικών προβλημάτων, αυτή θα πρέπει να ξεκινά σταδιακά,
διότι οι ίνες που περιέχονται σε αυτά ευνοούν τον βακτηριακό
πολλαπλασιασμό τόσο των παθογόνων όσο και των ωφέλιμων
μικροβίων. Συνεπώς είναι απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία
της εντερικής χλωρίδας πριν από την αύξηση της κατανάλωσης
λαχανικών. Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλλει από άτομο σε
άτομο και μπορεί να κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως ενάμισι
έτος.
• Να πίνουμε 2-4 λίτρα νερό την ημέρα, ανάλογα με το σωματικό
βάρος και την εποχή του έτους.
• Να αυξήσουμε την κατανάλωση τροφίμων που έχουν υποστεί
ζύμωση (γάλα κεφίρ, γιαούρτι, τυρί, ναττό).
Το γιαούρτι δεν θα πρέπει να περιέχει προσθήκη ζάχαρης ενώ θα πρέπει
να έχει υποστεί ζύμωση τουλάχιστον για 24 ώρες. Τα περισσότερα
γιαούρτια του εμπορίου υπόκεινται σε μια ζύμωση που διαρκεί μόλις
2-4 ώρες· το διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό για να ολοκληρωθεί
η διαδικασία ζύμωσης και ανάπτυξης ικανού αριθμού ωφέλιμων
προβιοτικών μικροοργανισμών. Το ίδιο ισχύει και για το κεφίρ του
εμπορίου. Για να παρέχει το κεφίρ τα αναμενόμενα οφέλη, πρέπει να
παρασκευάζεται στο σπίτι.
Στο τέλος του βιβλίου θα βρείτε δύο συνταγές: μία για την παρασκευή
γιαουρτιού και μία για την παρασκευή κεφίρ γάλακτος. Και τα δύο
εμφανίζουν σημαντική θεραπευτική δράση στη λειτουργία του εντέρου.
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Προτεινόμενα συμπληρώματα
Ας δούμε τώρα ποια θα ήταν τα καλύτερα διατροφικά συμπληρώματα
για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού επιπέδου υγείας για το μέσο
άτομο:
• Το αμινοξύ γλουταμίνη είναι, κατά την άποψή μου, η
πιο αποτελεσματική ουσία για τη μείωση της εντερικής
διαπερατότητας. Πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας συστατικό
για τα κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου. Η πρόσληψη 2-5
γραμμαρίων γλουταμίνης κάθε βράδυ βοηθά στην αποκατάσταση
της λειτουργικότητας των κυττάρων που αποτελούν τον εντερικό
βλεννογόνο.
• Τα προβιοτικά, καλής ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα (πάνω από
100 δισεκατομμύρια βακτήρια ανά ημέρα και με τον μεγαλύτερο
δυνατό αριθμό ειδών), μπορούν να είναι ευεργετικά τόσο για την
υγεία του πεπτικού συστήματος όσο και για τη γενική υγεία.
• Τα πεπτικά ένζυμα είναι μια κατηγορία συμπληρωμάτων με
τεράστια οφέλη για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας
του εντέρου και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας μας.
• Μια πολυβιταμίνη, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, για να παρέχει
τις απαραίτητες ουσίες για τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία τόσο
στα σωματικά κύτταρα όσο και στα ίδια τα γαστρεντερικά
κύτταρα.
• Η βιταμίνη C, για την υποστήριξη της γαστρεντερικής
κινητικότητας, μπορεί να είναι η πιο φυσική λύση σε περιπτώσεις
δυσκοιλιότητας. Εάν λαμβάνονται δόσεις υψηλότερες από την
ικανότητα απορρόφησης του εντέρου, το σώμα αποβάλλει την
περιττή ποσότητα αυξάνοντας την ταχύτητα διέλευσης του
εντερικού περιεχομένου. Η δόση που απαιτείται για την επίτευξη
της καθαρτικής επίδρασης ποικίλλει ανάλογα με την ανάγκη
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του σώματος για βιταμίνη C: όσο περισσότερη χρειάζεται, τόσο
περισσότερη απορροφά.
• Το μαγνήσιο είναι επίσης σημαντικό για την υγεία των κυττάρων
της πεπτικής οδού και με διάφορους τρόπους μπορεί επίσης σε
μεγάλες δόσεις να αυξήσει την εντερική κινητικότητα όπου αυτό
είναι επιθυμητό.
• Η βιταμίνη E για την επανορθωτική δράση της. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις χρόνιας φλεγμονής του πεπτικού
συστήματος και ευνοεί την επούλωση του γαστρεντερικού
βλεννογόνου.
• Η χρήση εκχυλισμάτων κανέλας, ρίγανης και φύλλων ελιάς, που
έχουν αντισηπτική δράση στην παθογόνο εντερική χλωρίδα.
• Η κουρκουμίνη (Turmeric), σε δόσεις 500-2.000 mg/ημέρα, έχει
σημαντική αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ δρα
επίσης συμπληρωματικά και συνεργικά προς τη γλουταμίνη.
• Η χορήγηση ενός ισορροπημένου συμπληρώματος ωμέγα-3,
ωμέγα-6 και ωμέγα-9 λιπαρών μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση
χρόνιων φλεγμονών και είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό
υγιών κυτταρικών μεμβρανών.
Με μια σωστή διατροφή και τη λήψη των συμπληρωμάτων που
αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρούνται σημαντικές βελτιώσεις όχι
μόνο στο πεπτικό σύστημα αλλά σε ολόκληρο το σώμα. Αξιοποιώντας
τα στοιχεία αυτής της ενότητας, είναι δυνατή η αποκατάσταση της
φυσιολογικής γαστρεντερικής λειτουργίας σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις.
Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
πετύχουν τη βέλτιστη λειτουργικότητα, αλλά με τη σωστή διατροφή και
τη λήψη των κατάλληλων συμπληρωμάτων είναι σχεδόν αδύνατον να
αποτύχει κανείς.
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13° Κεφάλαιο
Ποια είναι η πιο συχνή αιτία χρόνιων νοσημάτων σήμερα;
Ποια ομάδα ασθενειών, που μέχρι πριν από είκοσι
χρόνια ήταν σπάνιες, επηρεάζει την υγεία περισσότερων
ανθρώπων απ’ ό,τι οι καρδιακές παθήσεις ή ο καρκίνος;
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Αυτοάνοσα νοσήματα
Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι ασθένειες που προκύπτουν γιατί το
σώμα μας επιτίθεται και καταστρέφει τα δικά του κύτταρα και όργανα.
Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από τη λέξη «αυτό», δηλαδή «δικό
μου» και τη λέξη «άνοσο», που αναφέρεται στο ανοσοποιητικό σύστημα.
Η αυτοανοσία είναι η συνηθέστερη αιτία χρόνιων παθήσεων σήμερα. Τα
αυτοάνοσα νοσήματα επηρεάζουν την υγεία περισσότερων ανθρώπων
απ’ ό,τι οι καρδιακές παθήσεις ή ο καρκίνος.
«Ένας στους δέκα ανθρώπους στην Ευρώπη πάσχει από ένα
αυτοάνοσο νόσημα».
Ένα στα δέκα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από κάποιο
αυτοάνοσο νόσημα. Πενήντα εκατομμύρια Αμερικανοί (1 στους 6)
πάσχουν από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί
για τη στεφανιαία νόσο είναι 1 στους 20 και για τον καρκίνο 1 στους 14
κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του ανθρώπου.
Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου επιδημία που επιδεινώνεται με
εντυπωσιακές ταχύτητες. Οι επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία φαίνεται
ότι δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως αντιληπτές, επειδή μεταξύ άλλων
προσβάλλει διαφορετικά όργανα και ιστούς, οπότε κάθε περίπτωση
αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή νοσολογική οντότητα.
Ασθένειες όπως:
• σκλήρυνση κατά πλάκας
• νεανικός διαβήτης
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• ρευματοειδής αρθρίτιδα
• θυρεοειδίτιδα του Hashimoto
• ψωρίαση
• ελκώδης κολίτιδα
• νόσος του Crohn
• ερυθηματώδης λύκος
• δερματομυοσίτιδα
• μυασθένεια
• ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση)
είναι μόνο μερικές από τις ασθένειες, περισσότερες από εκατό, των
οποίων η αναγνωρισμένη προέλευση είναι αυτοάνοση. Πρόκειται για
χρόνιες παθήσεις, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι απειλητικές
για τη ζωή, και στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι που πάσχουν από
αυτές πρέπει να υποβάλλονται σε φαρμακευτική αγωγή εφ’ όρου ζωής.
Οι περισσότερες από αυτές τις θεραπείες είναι προσανατολισμένες στην
καταστολή της δραστηριότητας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ποια είναι η αιτία των αυτοάνοσων νοσημάτων
Γνωρίζουμε ότι η συχνότητα εμφάνισης των αυτοάνοσων ασθενειών
συνδέεται με το βιοτικό επίπεδο. Όσο υψηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο
των εξεταζόμενων πληθυσμών, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα
εμφάνισης των αυτοάνοσων νοσημάτων. Είναι το τίμημα που πληρώνουμε
για έναν τρόπο ζωής που απομακρύνεται συνεχώς από το φυσιολογικό.
Υπό κανονικές συνθήκες, το ανοσοποιητικό σύστημα και ο στρατός
των λευκών αιμοσφαιρίων του βοηθούν το σώμα μας να αμυνθεί κατά
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των επιβλαβών ουσιών και κυττάρων, όπως οι ιοί, τα βακτήρια και τα
κύτταρα του καρκίνου. Σε ασθενείς με κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, το
ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι σε θέση να εφαρμόζει τη διάκριση
μεταξύ των υγιών ιστών του σώματος και των εχθρών του. Αυτό προκαλεί
μια ανοσολογική αντίδραση προς τα ίδια τα συστατικά του σώματος.
Οι θεωρίες σχετικά με τα αίτια και τους μηχανισμούς που εμπλέκονται
στην αυτοανοσία είναι πολλαπλές. Η σχετική έρευνα έχει έντονο
επιστημονικό αλλά και κοινωνικό ενδιαφέρον. Τα προβλήματα, ωστόσο,
στη διάγνωση και τη θεραπεία των παθολογιών αυτού του τύπου
περιπλέκονται από πολλούς παράγοντες, όπως:
• Συμπτώματα που εμπλέκουν πολλές ιατρικές ειδικότητες και
επηρεάζουν όλα τα όργανα του σώματος.
• Η ιατρική εκπαίδευση παρέχει μόνο στοιχειώδη κατάρτιση σε
σχέση με τα αυτοάνοσα νοσήματα.
• Οι ειδικοί δεν είναι γενικώς εξοικειωμένοι με τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των διάφορων αυτοάνοσων νοσημάτων και τις εξελίξεις
στη θεραπεία πέραν της σφαίρας της ειδικότητάς τους.
• Τα αρχικά συμπτώματα είναι συχνά διακοπτόμενα και
ακαθόριστα μέχρις ότου η νόσος γίνει οξεία.
• Η έρευνα συνήθως αφορά μεμονωμένες ασθένειες και έχει περιορισμένο
σκοπό. Απαιτείται μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των ερευνητικών προγραμμάτων για τα διάφορα αυτοάνοσα
νοσήματα.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς το σώμα δεν αναγνωρίζει τους δικούς
του ιστούς και ενεργοποιεί αυτούς τους μηχανισμούς αυτοκαταστροφής,
είναι αναγκαίο να εξετάσουμε το πρόβλημα στην πηγή του: σε κυτταρικό
επίπεδο.
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Τα κύτταρα είναι οι βιολογικές μονάδες που σχηματίζουν τον οργανισμό
μας. Αποικίες κυττάρων με κοινά χαρακτηριστικά συναθροίζονται για
να σχηματίσουν τελικά τα όργανα που απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα.
Η λειτουργική κατάσταση των κυττάρων μας αντανακλά την τελική
κατάσταση της υγείας μας. Είδαμε προηγουμένως ότι κάθε κύτταρο,
και το σώμα ως σύνολο, χρειάζεται ειδικά στοιχεία για να πετύχει τη
βέλτιστη λειτουργία του: μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα, βιταμίνες, ένζυμα,
πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες. Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός
ότι οι εντατικές καλλιέργειες, η εξάντληση των πόρων του εδάφους και
ο υψηλός βαθμός επεξεργασίας των τροφών επηρεάζουν τη βιοχημική
ισορροπία του ανθρώπινου σώματος.
Οι αλλαγές που έχουν υποστεί οι τροφές και η διατροφή μας κατά
τα τελευταία πενήντα χρόνια είναι εντυπωσιακές. Το πρόβλημα δεν
σταματά όμως μόνο στο επίπεδο της έλλειψης θρεπτικών συστατικών.
Η εικόνα περιπλέκεται επιπλέον λόγω της αυξημένης τοξικότητας των
τροφών και του σύγχρονου περιβάλλοντος.
Ας πάρουμε πάλι ως παράδειγμα το σπανάκι. Στο έδαφος όπου στο
παρελθόν καλλιεργούσαμε εκατό σπανάκια, σήμερα καλλιεργούνται
χίλια. Οι θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται στο έδαφος και απορροφιόνταν
από εκατό φυτά, τώρα πρέπει να κατανεμηθούν ανάμεσα σε χίλια. Είναι
αναπόφευκτο σε αυτό το σημείο να εμπλουτίσουμε το έδαφος με λίπασμα,
ώστε να υπάρχει επαρκής παραγωγή με το πέρασμα του χρόνου.
Τα λιπάσματα που συνήθως χρησιμοποιούνται στις παραδοσιακές
καλλιέργειες (NPK) παρέχουν στο έδαφος τα τρία βασικά στοιχεία που
είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών: άζωτο (N), φωσφόρο (P)
και κάλιο (K). Ένα γόνιμο έδαφος, ωστόσο, κάτω από ιδανικές συνθήκες,
θα πρέπει να περιέχει 92 στοιχεία. Χρειάζονται όμως δεκαετίες για να
ενσωματωθούν στο χώμα τα μεταλλικά στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία,
μέσα από φυσικές διαδικασίες, όπως οι κεραυνοί που δεσμεύουν το άζωτο
από την ατμόσφαιρα, η αποσύνθεση οργανικού υλικού, όπως τα φύλλα,
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και οι διεργασίες που πραγματοποιούνται από τους μικροοργανισμούς
στο έδαφος.
Ακόμα και οι καλύτερες βιολογικές καλλιέργειες, προς το παρόν,
καταφέρνουν στις καλύτερες περιπτώσεις να εμπλουτίσουν τα εδάφη
τους με 16 μεταλλικά στοιχεία.
Τα ίδια τα φυτά, που πρέπει να αναπτυχθούν απουσία των 89 απαραίτητων
στοιχείων που λείπουν, υποφέρουν και αποτελούν εύκολη λεία για
παράσιτα, μύκητες και βακτήρια. Για μια καλή συγκομιδή θα πρέπει
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν επαρκείς ποσότητες φυτοφαρμάκων,
αντιμυκητιακών και αντιβακτηριακών ουσιών. Έτσι, όλη η τροφική
αλυσίδα αλλοιώνεται από τις ελλείψεις των απαραίτητων στοιχείων και
την επιβάρυνση από τοξικούς παράγοντες.
Τα βαρέα μέταλλα, τα βιομηχανικά χημικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα
και άλλες ξένες προς τη ζωή ενώσεις (ξενοβιοτικά) αποτελούν στοιχεία
μιας πραγματικότητας από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν ακόμα
και τα ζώα που ζουν στον Βόρειο Πόλο. Πράγματι, έχουν ανιχνευθεί
ποσότητες βιομηχανικών χημικών στους ιστούς των πολικών αρκούδων.
Κάθε ζωντανός οργανισμός στον πλανήτη μας περιέχει ένα σημαντικό
τοξικό φορτίο.
Ο όρος «ξενοβιοτικά» αναφέρεται σε τοξικές ενώσεις και προέρχεται
από τις λέξεις «ξένος» και «βίος» (ζωή). Όλες αυτές οι ουσίες που είναι
ξένες προς τη ζωή και βρίσκονται στο σώμα μας έχουν κάποιο βαθμό
τοξικότητας. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα,
επειδή αυτές οι ενώσεις απλώς δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ή να
ανιχνεύονται στο σώμα μας. Τέσσερα εκατομμύρια χημικών ουσιών, που
δεν βρίσκονται στη φύση, έχουν παραχθεί μέχρι τώρα στο εργαστήριο
και πολλές από αυτές έχουν βρει εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Το φυσιολογικό θα ήταν να μην έχουμε κανένα ίχνος αυτών των ουσιών
στο σώμα μας.
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Τα κύτταρά μας έχουν αναπόφευκτα μια εικόνα ριζικά διαφορετική
από τη φυσιολογική. Η σύνθεση των κυττάρων μας είναι σημαντικά
αλλοιωμένη. Απουσιάζουν ζωτικά στοιχεία που θα έπρεπε να περιέχονται
σε αυτά και συναντώνται τοξικές ουσίες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται
εκεί.
Γνωρίζουμε ότι αλλαγές στη βιοχημική σύνθεση του εσωτερικού των
κυττάρων συνοδεύονται από αλλαγές των ιδιοτήτων της κυτταρικής
μεμβράνης. Η κυτταρική μεμβράνη είναι σαν ένας τοίχος που διαχωρίζει
το εσωτερικό από το εξωτερικό των κυττάρων. Μία από τις ιδιότητες
της μεμβράνης είναι να ταυτοποιεί το κύτταρο. Στο εξωτερικό τοίχωμα
της μεμβράνης βρίσκονται τα μόρια που έχουν την ιδιότητα να
διαμορφώνουν την ταυτότητα του ίδιου του κυττάρου. Όταν ένα λευκό
αιμοσφαίριο «διαβάζει» την ταυτότητα στο τοίχωμα ενός κυττάρου,
μπορεί να καταλάβει αν πρόκειται για κύτταρο του σώματος ή για
κάποιον εχθρό. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε
να μην επιτίθεται στα δικά του κύτταρα, αλλά μόνο σε ξένα κύτταρα.
Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί πολλές παραμέτρους των αυτοάνοσων
νοσημάτων και δημιουργεί νέες προοπτικές για αποτελεσματικότερες
θεραπευτικές προσεγγίσεις:
• Εξηγεί τη σχέση μεταξύ των αυτοάνοσων νοσημάτων και του
βιοτικού επιπέδου: όσο υψηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο
μιας χώρας, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση τεχνητώς
επεξεργασμένων τροφών.
• Εξηγεί γιατί τα αυτοάνοσα νοσήματα μπορούν να εκδηλωθούν
σε οποιοδήποτε όργανο του σώματος.
• Εξηγεί γιατί τα νοσήματα αυτά σχετίζονται τόσο με την έλλειψη
θρεπτικών συστατικών (βιταμίνης D, σεληνίου, βιταμίνης Α,
βιταμίνης Β1, λιπαρών οξέων) όσο και με την αυξημένη έκθεση
σε τοξικούς παράγοντες (διοξίνες, βαρέα μέταλλα).
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• Εξηγεί γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι παρουσιάζουν
συμπτώματα που προσβάλλουν περισσότερα από ένα όργανα.
Έχει διαπιστωθεί ότι στη δημιουργία των αυτοάνοσων νοσημάτων
εμπλέκεται ένα σύνολο παραγόντων που συνδέονται με:
1. την επιγενετική (περιβάλλον, διατροφή, ελλείψεις, τοξικότητα)
2. τη γενετική
3. την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Πίνακας 13-1 Τα αυτοάνοσα νοσήματα προκαλούνται από ένα σύνολο παραγόντων που
συνδέονται με τη γενετική κληρονομικότητα, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, το
περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του ατόμου.

Η τεράστια αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης αυτής της ομάδας
ασθενειών κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, δηλαδή μέσα σε μία μόνο
γενιά, δείχνει σαφώς ότι οι γενετικοί (κληρονομικοί) παράγοντες
μπορούν να δημιουργήσουν μια προδιάθεση, αλλά δεν αποτελούν τον
κύριο αιτιολογικό παράγοντα.
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Η χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μειώνει την ένταση των
συμπτωμάτων και μας επιτρέπει να συμπεράνουμε μια πιθανή εμπλοκή
του ανοσοποιητικού συστήματος. Η χρήση τους από μόνη της, ωστόσο,
δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική θεραπεία. Απεναντίας, μάλλον
επιδεινώνει τη συνολική υγεία των ασθενών όταν δεν συνοδεύεται από
αποκατάσταση της βιοχημικής ισορροπίας του οργανισμού.
Φαίνεται ότι το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί καλά, κάποιες φορές
ίσως και υπερβολικά καλά (υπερ-αντιδραστικό). Ακόμα και το στοιχείο
αυτό όμως δεν είναι σε θέση να παράσχει τις απαντήσεις που θα ανοίξουν
την πόρτα σε πιο αποτελεσματικές λύσεις. Χρόνια έρευνας και θεραπειών
που στοχεύουν στη σύνδεση της αιτιολογίας των αυτοάνοσων νοσημάτων
με τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος δεν έχουν αποδώσει
τους αναμενόμενους καρπούς.
Η πραγματική λύση θα πρέπει να κατευθύνεται προς την αποκατάσταση
της βιοχημικής ισορροπίας και της φυσιολογικής λειτουργίας του
σώματος. Η επιγενετική και οι αλλοιώσεις της λειτουργίας και της
κυτταρικής ταυτότητας λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων είναι μια
απάντηση που ανοίγει τον δρόμο για πιο αποτελεσματικές λύσεις.
Για να επιτύχουμε μια ουσιαστική θεραπεία θα πρέπει να διορθώσουμε
τις ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά και να βοηθήσουμε το σώμα να
διαχειριστεί και να εξαλείψει αποτελεσματικά τις τοξικές ουσίες. Όσο
πιο υγιείς είμαστε, τόσο απομακρυνόμαστε από την ασθένεια.
Κύτταρα που έχουν φυσιολογική σύσταση και δομή αναγνωρίζονται
ως δικά μας, αντί να δέχονται επίθεση από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τι μπορούμε να κάνουμε
Η Μεταβολομική είναι ένα εργαλείο τεράστιας σημασίας για την
αντιμετώπιση και τη διαχείριση αυτών των ασθενειών. Οι μεταβολομικές
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αναλύσεις μάς επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τις συγκεκριμένες
ελλείψεις και να ελέγξουμε την κατάσταση των αποτοξινωτικών και
αντιοξειδωτικών μηχανισμών.
«Με τη χρήση συμπληρωμάτων, τη διόρθωση της διατροφής
και του τρόπου ζωής και τη λήψη φαρμάκων για τον περιορισμό
των συμπτωμάτων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, μπορούμε να
αλλάξουμε την πορεία των αυτοάνοσων νοσημάτων».
Το στρες είναι επίσης ένας επιβαρυντικός παράγοντας μείζονος σημασίας
για τα αυτοάνοσα νοσήματα και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται επαρκώς.
Με τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, την τήρηση κατάλληλης
διατροφής, την υιοθέτηση ενός υγιεινού και φυσικότερου τρόπου ζωής
και τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση της έντασης των συμπτωμάτων,
όπου είναι αναγκαίο έως ότου το σώμα να έχει τον χρόνο να επανέλθει
στα φυσιολογικά του επίπεδα, μπορούμε να αλλάξουμε την εξέλιξη των
ασθενειών αυτής της ομάδας. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό
μας να μεταβεί από μια κατάσταση συνεχιζόμενης επιδείνωσης σε μια
κατάσταση σταθερής βελτίωσης.
Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι μια επιδημία που ακόμη δεν έχει
αναπτυχθεί πλήρως. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από όσα
γνωρίζαμε πριν από μερικά χρόνια και είμαστε σε θέση να ενεργήσουμε
προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορούμε να ζούμε περισσότερο, να είμαστε
πιο υγιείς και να διαθέτουμε την ενέργεια και την αποφασιστικότητα που
απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτού του «παιχνιδιού» που λέγεται
ζωή.
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Κλινική περίπτωση
Γ.Ε. 38 ετών
Ο Γ.Ε. είχε αυτοπεποίθηση και μεγάλη αποφασιστικότητα σχετικά με την
επαγγελματική του σταδιοδρομία, που ήταν ήδη αρκετά πετυχημένη.
Δούλευε πολύ, δεν πρόσεχε ιδιαίτερα τη διατροφή του, έτρωγε βιαστικά,
αλλά, με εξαίρεση κάποιες στομαχικές διαταραχές, όπως καούρες και
εντερικό φούσκωμα, δεν παρουσίαζε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας.
Τα παγωτά, οι πίτσες, τα νόστιμα πιάτα ζυμαρικών, οι μπίρες, το κρασί
και τα αναψυκτικά ήταν η ανταμοιβή του για τις μέρες έντονης και
αποτελεσματικής εργασίας.
Φυσικά, γνώριζε ότι η φυσική του κατάσταση δεν ήταν όπως πριν από
πέντε χρόνια, θεωρούσε όμως ότι ήταν απλώς η ηλικία του, που άρχισε
να κάνει αισθητή την παρουσία της. Ήταν σίγουρος ότι με ένα μήνα στο
γυμναστήριο το σώμα του θα επανερχόταν στην άριστη κατάσταση που
ήταν παλαιότερα. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να βρει την κατάλληλη
στιγμή. Λίγοι μήνες δουλειάς ακόμη και έπειτα ήλπιζε ότι θα μπορούσε
να φτάσει σε ένα σημείο που θα είχε τα πάντα ρυθμισμένα με τον τρόπο
με τον οποίο εκείνος ήθελε.
Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα υπέφερε από πονοκεφάλους,
αλλά τους αντιμετώπιζε αμέσως με ένα παυσίπονο. Ήταν αναμενόμενο,
με όλες αυτές τις σκέψεις και τον περιορισμένο βραδινό ύπνο, αν και
προσπαθούσε να αποκαταστήσει την έλλειψή του με έναν σύντομο ύπνο
το απόγευμα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αρχίσει να αισθάνεται
μια απογευματινή κόπωση, γεγονός που του φαινόταν φυσιολογικό
έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια σκληρής και ασταμάτητης δουλειάς.
Κοιταζόταν στον καθρέφτη και δεν του άρεσε τόσο πολύ το χρώμα του,
είχε μαύρους κύκλους, αλλά επρόκειτο για μια πάγια κατάσταση: είχε
μαύρους κύκλους από τότε που ήταν παιδί.
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Ένιωθε περήφανος για τον εαυτό του που κατάφερε να κόψει το κάπνισμα
πριν από τρία χρόνια. Ανέπνεε καλύτερα και ο ενοχλητικός βήχας ήταν
πλέον παρελθόν. Η αλλεργική ρινίτιδα δεν είχε φύγει βέβαια, αλλά με
τον καιρό ήλπιζε ότι θα βελτιωνόταν και αυτή.
Μια μέρα παρατήρησε βλέννα κατά τη διάρκεια της αφόδευσης και
για μια στιγμή ανησύχησε, θυμήθηκε ωστόσο ότι και η μητέρα του
είχε προβλήματα σπαστικής κολίτιδας και του έλεγε ότι κατά καιρούς
παρατηρούσε και αυτή λίγη βλέννα. Λίγους μήνες αργότερα άρχισε
να εμφανίζει διάρροιες, θεώρησε όμως ότι οφείλονταν σε κάτι που είχε
φάει. Δύο εβδομάδες αργότερα, και ενώ οι διάρροιες συνεχίζονταν,
είδε αίμα στα κόπρανά του. Οι εξετάσεις αίματος και η κολονοσκόπηση
επιβεβαίωσαν τη διάγνωση του γιατρού του: ελκώδης κολίτιδα.
Η ελκώδης κολίτιδα είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει κυρίως
το παχύ έντερο. Ο γιατρός τού εξήγησε ότι πρόκειται για μια ασθένεια με
την οποία θα πρέπει να ζήσει για μια ζωή. Θα έχει περιόδους έξαρσης και
περιόδους ύφεσης, κατά τις οποίες θα αισθάνεται καλύτερα. Θα πρέπει
να ακολουθεί μια φαρμακευτική αγωγή, ακόμη και κατά τις περιόδους
ύφεσης των συμπτωμάτων. Θα πρέπει να προσπαθεί να μην στρεσάρεται
κατά το δυνατόν. Όταν ο Γ.Ε. ρώτησε τον γιατρό αν θα πρέπει να προσέχει
τι τρώει, αυτός του είπε ότι η διατροφή δεν είναι στην πραγματικότητα
ένας σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας. Ο γιατρός του του εξήγησε
επίσης ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την πραγματική αιτία, αλλά ότι
η κληρονομική προδιάθεση, το στρες και η συνεχής χρήση παυσίπονων
ήταν οι βασικοί παράγοντες που ενεργοποίησαν τη νόσο.
Η φαρμακευτική αγωγή έθεσε αμέσως υπό έλεγχο τα συμπτώματα, όμως
ο Γ.Ε. άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης. Καταλάβαινε
ότι τα συμπτώματα αυτά σχετίζονταν με τη φαρμακευτική αγωγή καθώς
και με τη σκέψη ότι θα πρέπει να λαμβάνει φάρμακα για το υπόλοιπο
της ζωής του. Και μόνο η σκέψη, ότι θα είναι μόνιμα άρρωστος, τον
τρέλαινε.
185

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

Μια γρήγορη έρευνα στο διαδίκτυο επιβεβαίωσε τους φόβους του και,
δυστυχώς, επιδείνωσε την ήδη άσχημη συναισθηματική του κατάσταση.
Οι παρενέργειες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ήταν τρομακτικές,
χειρότερες από την ίδια την ασθένεια. Προσπάθησε να μειώσει τη δόση
και τη συχνότητα, αλλά τα συμπτώματα, η διάρροια και το αίμα, ήταν
έτοιμα να ξαναχτυπήσουν.
Η συναισθηματική του κατάσταση συνέχισε να επιδεινώνεται. Σκεφτόταν
ότι αυτό το πρόβλημα υγείας είχε εμφανιστεί αναπάντεχα, στην καλύτερη
στιγμή της ζωής του, όταν τα πράγματα είχαν αρχίσει να μπαίνουν σε
μια σειρά. Γιατί να συμβεί σ’ αυτόν;
Ξεκίνησε να πειραματίζεται με διάφορες διατροφές που εντόπισε
έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο. Ύστερα από μερικούς
μήνες, η κατάστασή του είχε βελτιωθεί ελαφρώς, αλλά κυρίως λόγω της
φαρμακευτικής αγωγής. Μόλις επιχειρούσε να μειώσει ή να αραιώσει τις
δόσεις των φαρμάκων, τα συμπτώματα επανεμφανίζονταν.
Σε αυτό το σημείο, ο Γ.Ε. αποφάσισε να με επισκεφθεί. Κάναμε τις
απαιτούμενες αναλύσεις, άλλαξε τη διατροφή του και άρχισε να λαμβάνει
τα απαραίτητα συμπληρώματα για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.
Η διάθεσή του άρχισε να βελτιώνεται, ενώ τα γαστρικά συμπτώματα,
όπως οι καούρες και το φούσκωμα, εξαφανίστηκαν άμεσα. Το χρώμα
του άρχισε να βελτιώνεται, δίνοντας μια πολύ πιο υγιή εικόνα, το ίδιο
και οι μαύροι κύκλοι.
Έπειτα από έξι μήνες, ο Γ.Ε. ήταν ένα εντελώς διαφορετικό άτομο. Είχε
περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση, ακόμα και σε σύγκριση
με την περίοδο πριν αρρωστήσει. Σήμερα δεν χρειάζεται πλέον να
λαμβάνει φάρμακα, αν και τα έχει πάντα διαθέσιμα για να αισθάνεται
ασφαλής.
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Εννέα χρόνια αργότερα, ακολουθώντας σταθερά τις θεραπευτικές
μου συστάσεις, ο Γ.Ε. δεν έχει πια συμπτώματα και δεν χρειάζεται
φάρμακα. Αν και γνωρίζει ότι πρόκειται για μια ασθένεια που
παρουσιάζει περιόδους κρίσης και ύφεσης και μια νέα κρίση δεν μπορεί
να αποκλειστεί μαθηματικά, έξι χρόνια τώρα είναι σταθερά υγιής και
γεμάτος αυτοπεποίθηση. Αντιμετωπίζει πλέον την ασθένειά του σχεδόν
σαν ευλογία, που του επέτρεψε να αλλάξει εντελώς τον τρόπο ζωής του
και να την αντιμετωπίσει όπως θα έπρεπε.
Σήμερα αντιλαμβάνεται άμεσα αν κάτι δεν είναι καλό για το σώμα του,
ποιες τροφές τού κάνουν καλό και ποιες όχι, πότε είναι η κατάλληλη
στιγμή για να ξεκουραστεί και πότε διψάει. Σε αυτά παλαιότερα είχε
χάσει τον δρόμο. Νιώθει πλέον ευτυχής που ξέρει ότι η υγεία του είναι
στα χέρια του και δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες ή από
την κακή του τύχη.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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14° Κεφάλαιο
Επί χιλιετίες η πανούκλα ήταν μια μάστιγα που συγκλόνιζε
τους ανθρώπους απλώς και μόνο στο άκουσμα της
λέξης. Σήμερα υπάρχει μια ασθένεια που, σαν πανούκλα
της σύγχρονης εποχής, σκοτώνει οκτώ εκατομμύρια
ανθρώπους κάθε χρόνο. Εμφανίζεται ξαφνικά, χωρίς
καμία προειδοποίηση, και η διάγνωσή της γίνεται συχνά
αντιληπτή ως θανατική καταδίκη...
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Καρκίνος: μια σύγχρονη μάστιγα
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο καρκίνος είναι μια σύγχρονη
μάστιγα και ότι η συχνότητα εμφάνισής του έχει σταθερά αυξητικές
τάσεις.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οκτώ εκατομμύρια
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο.
Μέχρι τώρα, λόγω της υψηλής θνησιμότητας που σχετίζεται με την
ασθένεια, η διάγνωση του καρκίνου συνήθως ακολουθείται από θεραπείες
που μπορεί να έχουν παρενέργειες τόσο επικίνδυνες όσο και η ίδια η νόσος.
Οι ακραίες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με ακραίες θεραπείες. Έτσι,
μάλλον δικαιολογημένα, μια διάγνωση καρκίνου συχνά εκλαμβάνεται
από τον ασθενή ως θανατική καταδίκη.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Πρόεδρος Νίξον ανακοίνωσε
τον πόλεμο κατά του καρκίνου. Είναι αλήθεια ότι από τότε μέχρι
σήμερα έχουν σημειωθεί πολλές επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα
αυτό, ιδίως όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση και την ανάπτυξη
χειρουργικών τεχνικών και μέσων. Ωστόσο, ο καρκίνος παραμένει η
πρώτη αιτία θανάτου στις βιομηχανοποιημένες χώρες και η δεύτερη
στις αναπτυσσόμενες.
Φαίνεται ότι το τρέχον επιστημονικό και θεραπευτικό μοντέλο του
καρκίνου έχει φτάσει στα όριά του και, αν θέλουμε να βελτιώσουμε
περαιτέρω τα αποτελέσματα, θα πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση σε
διαφορετικές κατευθύνσεις.
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Πώς και δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να βρούμε τη
θεραπεία για τον καρκίνο;
Η αλήθεια είναι ότι συνεχείς έρευνες ρίχνουν νέο φως στον τρόπο με
τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτή η μάστιγα. Τα νέα ευρήματα
εμφανίζονται με τέτοια ταχύτητα και από τόσο πολλά διαφορετικά
μέτωπα, που, για πρακτικούς λόγους, δεν μπορούν να αφομοιωθούν το
ίδιο γρήγορα. Η κλινική ιατρική, η διατροφική ιατρική, η μοριακή βιολογία, η
βιοχημεία, η γενετική μηχανική, η βιοτεχνολογία, η ανοσολογία, η κυτταρολογία
και η φαρμακολογία είναι μερικοί από τους τομείς της έρευνας που αφορούν
αυτό το θέμα. Αν αναλογιστεί κανείς και το γεγονός ότι ο καρκίνος,
όπως και τα αυτοάνοσα νοσήματα, αφορά όλα σχεδόν τα όργανα του
ανθρώπινου σώματος, η εικόνα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο σε
ερευνητικό επίπεδο.
Εκτός από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να λάβουμε
υπόψη ότι η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τις υποκειμενικές
απόψεις των διάφορων ερευνητών και επιστημόνων. Κάθε επιστήμονας
ερμηνεύει τα υπάρχοντα στοιχεία με βάση τις εμπειρίες του και σύμφωνα
με το δικό του επιστημονικό μοντέλο. Η σύνθεση των νέων ανακαλύψεων,
που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους,
είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα αργή, αν όχι αδύνατη.
Σε αυτή την πληθώρα δεδομένων, που καταφθάνουν από όλες τις
κατευθύνσεις, είναι δύσκολο να προσανατολιστεί κανείς. Αντίθετα, είναι
ιδιαίτερα εύκολο να χαθεί. Για να καταφέρει κανείς να προσανατολιστεί,
είναι ζωτικής σημασίας να μη χάνει ως γιατρός την κλινική οπτική του,
γιατί αυτός είναι ο βασικός σκοπός, η εφαρμογή στην κλινική πράξη,
και να έχει σταθερά δεδομένα που θα του επιτρέπουν να αξιολογεί τα
νέα στοιχεία και τις ανακαλύψεις σε σχέση με αυτά.
Τα σταθερά δεδομένα χρησιμεύουν ως ακρογωνιαίοι λίθοι για την
οικοδόμηση ενός λειτουργικού συστήματος. Όπως είδαμε στο πρώτο
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κεφάλαιο, ένα σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της ιατρικής μπορεί
να είναι ότι το σώμα μας έχει την ικανότητα της αυτοΐασης. Σύμφωνα
με το δεδομένο αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να είναι χρήσιμες όλες
οι θεραπείες που προάγουν τους μηχανισμούς αυτοΐασης του σώματος.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να κατατάξουμε αυτές τις θεραπείες κατά σειρά
αποτελεσματικότητας. Γεγονός που μας οδηγεί σε ένα δεύτερο σταθερό
δεδομένο: την επίτευξη αποτελεσμάτων.
Η ιατρική δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι και τέχνη. Σύμφωνα με
την καθηγήτρια Trish Greenhalgh της Ιατρικής Σχολής του Λονδίνου:
«Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου είναι απαραίτητο να εφαρμόζουμε κυρίως
το εμπειρικό μας κριτήριο αντί της τελευταίας φράσης που συνηθίζουμε να
διαβάζουμε σε κάθε επιστημονική διατριβή: “Απαιτείται περισσότερη έρευνα για
να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα”».
Έχουμε στη διάθεσή μας τόσο πολλά δεδομένα, που φτάσαμε πλέον στο
σημείο όπου το υπάρχον επιστημονικό μοντέλο δεν παράγει λύσεις.

Νέες θεραπείες και φυσικές θεραπείες
Ας εξετάσουμε ποια είναι η τρέχουσα πρακτική για την έγκριση μιας
θεραπείας. Αφού διαπιστωθεί ότι μια ουσία έχει θεραπευτική δράση,
γίνονται κλινικές δοκιμές για να συγκριθεί με το εικονικό φάρμακο
(Placebo) και στη συνέχεια συγκρίνεται και με άλλες ουσίες που
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο τύπο θεραπείας. Αυτό επαναλαμβάνεται
αρκετές φορές και σε κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετέχει μεγάλος
αριθμός ασθενών (κλινικές δοκιμές).
Ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση μιας νέας θεραπείας μέσω
αυτής της διαδικασίας, για κάθε μεμονωμένη ουσία, φτάνει περίπου τα
δεκαπέντε χρόνια, ενώ το σχετικό κόστος κυμαίνεται από 100 εκατομμύρια
έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
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Πρόκειται για διαδικασίες που διαμορφώνονται κατ’ αυτό τον τρόπο
προκειμένου να ελεγχθεί το επίπεδο ασφάλειας ενός φαρμάκου που παράγεται
τεχνητά στο εργαστήριο και δεν υπάρχει στη φύση, προτού διατεθεί στην
αγορά.
Αντιθέτως, οι φυσικές ουσίες δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε παρόμοιες
διαδικασίες προτού διατεθούν στο εμπόριο, ακριβώς επειδή είναι φυσικές
και ασφαλείς και τα αποτελέσματά τους στην ανθρώπινη υγεία είναι
γνωστά και καταγράφονται εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Όσο απίθανο είναι να καταφέρουμε να βρούμε μια τεχνητή χημική ουσία που
να μην είναι τοξική και καρκινογόνος, άλλο τόσο απίθανο είναι να βρούμε μια
φυσική τροφή που να μην έχει θεραπευτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.
Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι ακόμα κι αν ξέρουμε ότι
οι φυσικές ουσίες έχουν θεραπευτική δράση για τον καρκίνο ή άλλες
ασθένειες, όσοι τις διαθέτουν στην αγορά δεν μπορούν να ισχυριστούν
ότι το προϊόν τους έχει αυτές τις ιδιότητες, εάν προηγουμένως αυτό δεν
δοκιμαστεί με επαρκείς κλινικές έρευνες για το συγκεκριμένο νόσημα ή
είδος καρκίνου.
Ποιος όμως θα ξόδευε από 100 εκατομμύρια ως 1 δισεκατομμύριο
δολάρια για να δοκιμάσει κάτι τέτοιο;
Σίγουρα όχι ένας ιδιωτικός φορέας, διότι οι φυσικές ουσίες δεν μπορούν
να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εάν τέτοιες έρευνες
αποδείκνυαν, για παράδειγμα, ότι το εκχύλισμα του μπρόκολου έχει
αντικαρκινική δράση, ο καθένας μας θα ήταν σε θέση να διαθέτει και να
πωλεί το εκχύλισμα μπρόκολου ως θεραπεία για τον καρκίνο. Κάποιος
θα έπρεπε όμως να ξοδέψει δεκαπέντε χρόνια και υπέρογκα χρηματικά
ποσά, τα οποία δεν θα έπαιρνε ποτέ πίσω.
Από την άλλη πλευρά, ούτε οι δημόσιοι φορείς φαίνονται διατεθειμένοι
να προβούν σε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, το Αμερικανικό Ινστιτούτο
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Ερευνών για τον Καρκίνο, που αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο
οργανισμό παγκοσμίως για την έρευνα του καρκίνου, από έναν
προϋπολογισμό 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2004, ξόδεψε 89 εκατομμύρια
(το 1,8%) σε έρευνες που αφορούσαν θεραπείες με τη χρήση φυσικών
ουσιών.
Μέχρι τώρα, την ευθύνη αυτή έχουν αναλάβει χιλιάδες μεμονωμένοι
επιστήμονες και γιατροί σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνεχίζουν αδιάκοπα
να παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες μελέτες σχετικά με τις θεραπευτικές
ιδιότητες των φυσικών ουσιών. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα,
έχουν δημοσιευτεί πάνω από 1.540 επιστημονικά άρθρα που αφορούν
αποκλειστικά τις θεραπευτικές, αντικαρκινικές και αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες της κουρκουμίνης (turmeric).
Το πρόβλημα του σύγχρονου επιστήμονα δεν είναι η έλλειψη δεδομένων αλλά
η πληθώρα τους.
Πριν αναφερθούμε όμως στις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις σύμφωνα
με τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε
τα δεδομένα που ως πεποιθήσεις παραμένουν στο προσκήνιο, ακόμα κι
αν δεν υποστηρίζονται πλέον από την τρέχουσα επιστήμη.
Τα ψευδή στοιχεία λειτουργούν για το μυαλό μας όπως ένα πώμα στο
στόμιο ενός μπουκαλιού. Εάν δεν αφαιρέσουμε το πώμα, δεν μπορεί να
μπει τίποτα μέσα στο μπουκάλι.

Καρκίν ος και κληρονομικότητα
Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε ότι η επίπτωση της κληρονομικότητας
στην υγεία μας δεν υπερβαίνει συνολικά το 25%. Σίγουρα υπάρχουν
κάποιες ασθένειες που μπορεί να κληρονομούνται με μεγαλύτερη
συχνότητα απ’ ό,τι άλλες. Αυτές όμως δεν είναι συνήθεις κληρονομικές
ασθένειες.
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Ο κληρονομικός παράγοντας στον καρκίνο σίγουρα υπάρχει, έχει
τεκμηριωθεί και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία γι’ αυτό. Ποια είναι όμως η πραγματική του επίπτωση;
«Οι κοινές συνήθειες και ένας παρόμοιος τρόπος ζωής σε μια
οικογένεια κάνουν τον καρκίνο να μοιάζει με κληρονομική ασθένεια.
Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι!»
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για τον Καρκίνο, η συνολική επίπτωση
της κληρονομικότητας σε ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο
είναι μεταξύ 3%-10%.
Το υπόλοιπο 90%-97% αφορά εξωτερικούς παράγοντες που δεν έχουν
καμία σχέση με τα γονίδιά μας. Πρόκειται για επίκτητους και επομένως
μεταβλητούς παράγοντες. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι
ακόμα και στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο 3%-10%, η
κληρονομικότητα αφορά μια προδιάθεση για τη νόσο, όχι την ίδια τη
νόσο.
Είναι κυρίως οι κοινές συνήθειες, το περιβάλλον και ο παρόμοιος
τρόπος ζωής στο εσωτερικό μιας οικογένειας που κάνουν τον καρκίνο
να μοιάζει με κληρονομική ασθένεια.
Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι κληρονομική ασθένεια! Ένας κοινός
τρόπος ζωής και διατροφής μπορεί να προκαλέσει παρόμοια προβλήματα
υγείας.

Καρκίνος και φύση
Υπάρχει και μια άλλη ιδέα που αφορά το θέμα του καρκίνου, και
συγκεκριμένα το κατά πόσο θα μπορούσε να αποτελεί φυσική εξέλιξη
των πραγμάτων. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο άνθρωπος μέχρι πριν
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από εκατό χρόνια είχε χαμηλό προσδόκιμο ζωής και επομένως δεν
υπήρχε αρκετός διαθέσιμος χρόνος για την εκδήλωση του καρκίνου.
Θεωρείται ότι η εμφάνιση του καρκίνου είναι συνεπώς μια φυσική
εξέλιξη και όσο το προσδόκιμο ζωής της ανθρωπότητας αυξάνεται, τόσο
πιο συχνά θα συναντάμε τη συγκεκριμένη ασθένεια. Η προέλευση αυτής
της θεωρίας βασίζεται κυρίως σε εκτιμήσεις που προκύπτουν από τους
φόβους που ενυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση και όχι από καθαρά
επιστημονικά δεδομένα.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια Rosalie David, συγγραφέα μιας έρευνας
που δημοσιεύτηκε στο Nature Reviews Cancer (ένα από τα σημαντικότερα
περιοδικά παγκοσμίως στην έρευνα του καρκίνου):
«Δεν υπάρχει τίποτα στο φυσικό περιβάλλον που να μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
Είναι μια ασθένεια που προκαλείται από τον ίδιο τον άνθρωπο και πηγάζει από
την αύξηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, τις διατροφικές συνήθειες και τον
τρόπο ζωής».
Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά από μελέτη
χιλιάδων ευρημάτων σε ανθρώπους και ζώα της αρχαιότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη:
• την έλλειψη χειρουργικών επεμβάσεων στην αρχαιότητα (αυτό
σημαίνει ότι εκείνοι που πέθαιναν από καρκίνο, πέθαιναν χωρίς
αυτός να αφαιρεθεί) και
• το γεγονός ότι οι καρκινικοί ιστοί διατηρούνται στον χρόνο
καλύτερα από τους φυσιολογικούς,
θα έπρεπε να ανακαλύπτονται πολυάριθμες περιπτώσεις καρκίνου
στα αρχαιολογικά ευρήματα, ιδίως μεταξύ ατόμων που πέθαναν σε
προχωρημένη ηλικία.
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Αντιθέτως όμως η ανακάλυψη καρκινικών ιστών στα ανθρώπινα και
ζωικά αρχαιολογικά ευρήματα είναι εξαιρετικά σπάνια.
Είναι λοιπόν προφανές ότι οι παράγοντες που υπήρχαν στην αρχαιότητα και
δεν προκαλούσαν την εμφάνιση καρκίνου τότε –όπως τα μικρόβια, οι ιοί και η
κληρονομικότητα– δεν μπορούν από μόνοι τους να προκαλέσουν καρκίνο και
σήμερα.
Οι κύριες αιτίες του καρκίνου θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν μεταξύ
των παραγόντων που δεν υπήρχαν παλαιότερα και υπάρχουν σήμερα
σε πολύ μεγάλη κλίμακα, όπως:
• το στρες
• η παχυσαρκία
• τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D
• η έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών
• τα τεχνητώς επεξεργασμένα τρόφιμα
• η ζάχαρη
• η ρύπανση του περιβάλλοντος
• η ιονίζουσα ακτινοβολία
• οι ανθρώπινες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
• η τοξική επιβάρυνση από συνθετικές χημικές ενώσεις
• η μειωμένη φυσική δραστηριότητα.
Όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε ξεχωριστές μελέτες,
έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
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Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους
παράγοντες είναι διαχειρίσιμοι και μπορούν να μεταβληθούν σε
σημαντικό βαθμό.
Τα βέλτιστα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα σχετίζονται με τη μείωση του
συνολικού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου κατά 50%.
Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη διατροφή οδηγούν σε μείωση της
συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου κατά 36%.
Η μείωση της κατανάλωσης τεχνητώς επεξεργασμένου κρέατος συνδέεται
με σημαντική μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του παχέος
εντέρου.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η άσκηση και η μείωση του βάρους
μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά 30%-40%.
Από τα παραπάνω είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς ότι αν αναζητούμε
τη «θεραπεία» για τον καρκίνο με τη μορφή ενός χαπιού, αυτή δεν θα
βρεθεί ποτέ αν δεν προσδιοριστούν και διαχειριστούν οι πραγματικοί
αιτιολογικοί παράγοντες.

Στρες και καρκίνος
Το συναισθηματικό στρες είναι ένας παράγοντας που αναφέρεται από
όλους σχεδόν τους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Θεωρώ ότι είναι
η σκανδάλη που ενεργοποιεί τη νόσο. Δύο διαφορετικοί οργανισμοί, ένας
υγιής και ένας μη υγιής, είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν παρόμοιους
στρεσογόνους παράγοντες. Όσο χειρότερη είναι όμως η κατάσταση της
υγείας ενός ατόμου, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης
μιας σοβαρής ασθένειας σε συνθήκες συναισθηματικού στρες.
Πολλαπλοί είναι οι στρεσογόνοι βιολογικοί παράγοντες που συνυπάρχουν
με το συναισθηματικό στρες, όπως το οξειδωτικό στρες (ακτινοβολία,
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έκθεση σε τοξικές ουσίες), το σωματικό στρες (κούραση, θερμικό και
μηχανικό στρες), το βιοχημικό στρες (διατροφικές ελλείψεις, αφυδάτωση)
και το μεταβολικό στρες (χαμηλή ενεργειακή απόδοση του μεταβολισμού,
έλλειψη άσκησης, κατανάλωση τροφίμων υψηλής θερμιδικής απόδοσης).
Νομίζω ότι είναι εύκολο σε αυτό το σημείο να καταλάβουμε ότι ένα
παχύσαρκο άτομο, που τρέφεται με ζάχαρη, γλυκά, ζυμαρικά, λευκό
ψωμί, αναψυκτικά και πίτσες, δεν πίνει άφθονο νερό και η μόνη μορφή
άσκησης που κάνει είναι να πατάει τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου της
τηλεόρασης, διατρέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου,
μετά ή κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού συναισθηματικού στρες, σε
σύγκριση με ένα άτομο του οποίου η κατάσταση της υγείας είναι άριστη.

Πώς φτάνουμε στον καρκίνο;
Τώρα που είδαμε ότι ο καρκίνος δεν αποτελεί μέρος της φυσικής
εξέλιξης των πραγμάτων, είναι αναπόφευκτο να αναρωτηθούμε πώς
προκύπτει η ασθένεια αυτή. Πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός ή μήπως
γεννιέται μέσα από την ενεργοποίηση προκαθορισμένων μηχανισμών;
Υπάρχει κάποιος λόγος για την ύπαρξή του, εξυπηρετεί κάποιο σκοπό ή
πρόκειται απλώς για ένα καπρίτσιο της φύσης;
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στις ΗΠΑ, σε συνεργασία
με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, ανέπτυξαν μια νέα
θεωρία σχετικά με την εμφάνιση των καρκινικών κυττάρων, η οποία
παρέχει πραγματικές και λειτουργικά χρήσιμες απαντήσεις ως προς την
πραγματική φύση του καρκίνου.

Τι είναι ο καρκίνος;
Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία δεν φαίνεται να έχει απαντηθεί με
ικανοποιητικό τρόπο μέχρι σήμερα. Η κρατούσα εξήγηση κατά τα
τελευταία πενήντα χρόνια είναι η λεγόμενη «θεωρία των μεταλλάξεων».
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Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η συσσώρευση μεταλλάξεων (αλλοιώσεων)
στο DNA κατά τη διάρκεια της ζωής μας οδηγεί σε καταστροφικές
μεταβολές του γενετικού κώδικα, που προκαλούν τον καρκίνο.
Κανονικά, τα κύτταρά μας επιδεικνύουν μια «κοινωνική» συμπεριφορά
και λειτουργούν αρμονικά στο πλαίσιο μιας μεγάλης αποικίας κυττάρων,
οργανωμένης υπό τη μορφή ενός ανθρώπινου σώματος. Οι αλλαγές
στο DNA οδηγούν κάποια από αυτά τα κύτταρα σε μια «παράλογη»
συμπεριφορά. Πολλαπλασιάζονται με ανεξέλεγκτο τρόπο και σχηματίζουν
έναν ή περισσότερους όγκους που διαταράσσουν τις κανονικές λειτουργίες
του σώματος μέσω πολλαπλών μηχανισμών.
Αυτή η θεωρία πηγάζει από τη δαρβινική θεωρία της εξέλιξης, τον λεγόμενο
«εσωτερικό Δαρβινισμό». Η ανάπτυξη υγιών κυττάρων ρυθμίζεται από
μια διαδικασία παρόμοια με τη φυσική επιλογή. Οι τυχαίες μεταλλάξεις
(αλλαγές στο DNA) των κυττάρων συσσωρεύονται και τελικά οδηγούν
σε κακοήθεια. Οι αλλοιώσεις και οι αλλαγές στο DNA μπορεί να είναι
κληρονομικές (κακά γονίδια στην οικογένεια) ή μπορεί να προκαλούνται
από την έκθεση σε τοξικούς παράγοντες, όπως ο καπνός του τσιγάρου
και η ακτινοβολία.
Η θεωρία της εσωτερικής εξέλιξης έχει μια επεξηγηματική αξία, εμφανίζει
όμως και κάποιες σοβαρές αντιφάσεις. Σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης
του Δαρβίνου, οι τυχαίες μεταλλάξεις είναι σχεδόν πάντα επιβλαβείς
και προκαλούν άμεσο θάνατο. Τα καρκινικά κύτταρα, ωστόσο, φαίνεται
να είναι πολύ «τυχερά», κάθε φορά, γιατί όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά
ευδοκιμούν χάρη σε αυτές τις μεταλλάξεις. Επιπλέον, ενώ τα κανονικά
κύτταρα καταλήγουν σε προγραμματισμένο θάνατο, τα καρκινικά
κύτταρα είναι αθάνατα και πολλαπλασιάζονται επ’ αόριστον.
Είναι όμως η τυχαιότητα και το χάος οι κύριοι λόγοι που προκαλούν τη
γέννηση των καρκινικών κυττάρων; Σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν
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παραπάνω, οι όγκοι επιδεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης στη
συμπεριφορά τους.
• Είναι σε θέση να παράγουν τη δική τους αιματική κυκλοφορία.
• Μπορούν να σιγήσουν τα γονίδια που καταστέλλουν τον καρκίνο (suppressor genes: γονίδια καταστολείς).
• Ενεργοποιούν τα γονίδια που προάγουν τον καρκίνο (promoter genes:
ογκογονίδια).
• Παράγουν ένζυμα τα οποία τους επιτρέπουν να κινούνται μέσα από τους
ιστούς (πρωτεολυτικά ένζυμα).
• Αλλάζουν τον μεταβολισμό τους για να επιβιώσουν σε όξινο περιβάλλον
με χαμηλή παροχή οξυγόνου.
• Είναι σε θέση να εξαλείφουν τις πρωτεΐνες στην επιφάνεια της κυτταρικής
τους μεμβράνης, έτσι ώστε να μη γίνονται αντιληπτά από τα λευκά
αιμοσφαίρια και το ανοσοποιητικό σύστημα.
Θα μπορούσαν όλες αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες να προκύπτουν
κάθε φορά σε σταθερή βάση μέσα από τυχαίες μεταλλάξεις και σε κάθε
άνθρωπο που παθαίνει καρκίνο; Όχι βέβαια!
Οι τυχαίες μεταλλάξεις εμπλέκονται σίγουρα στη δημιουργία και την
ανάπτυξη του καρκίνου, αλλά από μόνες τους δεν μπορούν να δώσουν
μια πλήρη εξήγηση του προβλήματος. Η πιθανότητα όλες αυτές οι αλλαγές
να συμβαίνουν τυχαία κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις του
καρκίνου είναι απλώς μηδενική!

Ένας αρχαίος μηχανισμός έρχεται στην επιφάνεια
Η νέα θεωρία που προτείνουν οι Davies και Lineweaver συμπληρώνει
το παζλ και επιτρέπει στους ερευνητές να ακολουθήσουν νέους δρόμους
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στον αγώνα για την καλύτερη κατανόηση και, κατά συνέπεια, την
επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στη θεραπεία του καρκίνου.
Η έρευνά τους προσθέτει νέα δεδομένα και συμπληρώνει τα κενά του
«εσωτερικού Δαρβινισμού». Θεωρούν λοιπόν ότι ο καρκίνος προκύπτει
από την ενεργοποίηση αρχέγονων και αδρανοποιημένων πλέον
κυτταρικών μηχανισμών.
Ξέρουμε ότι στο DNA τόσο του ανθρώπου όσο και άλλων ζωντανών
οργανισμών περιέχονται και γονίδια που, υπό κανονικές συνθήκες,
παραμένουν αδρανή. Πρόκειται για γονίδια που περιέχουν πληροφορίες
που δεν χρησιμοποιούνται από το είδος μας. Τα γονίδια αυτά δεν
εκφράζονται, καταστέλλονται από άλλα κοντινά τους που ονομάζονται
κατασταλτικά γονίδια.
Έχουν όμως παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου άνθρωποι γεννήθηκαν με
ουρές, με νηκτικές μεμβράνες ανάμεσα στα δάχτυλα, με βράγχια, με
υπερτρίχωση ή με υπεράριθμες θηλές. Μεταλλαγμένα κοτόπουλα μπορεί
να εμφανίσουν δόντια και θαλάσσια θηλαστικά να αναπτύξουν πίσω
πόδια. Πρόκειται για αταβισμούς (ενεργοποίηση αρχέγονων μηχανισμών)
που προκύπτουν λόγω της δυσλειτουργίας των κατασταλτικών γονιδίων.

Εικόνα 14-1 Στο DNA κάθε οργανισμού υπάρχουν αταβιστικά γονίδια, ένα κατάλοιπο του
εξελικτικού παρελθόντος του είδους. Τα γονίδια αυτά δεν εκφράζονται χάρη στους μηχανισμούς
καταστολής. Στην περίπτωση των γενετικών μεταλλάξεων, ωστόσο, αυτά τα γονίδια μπορούν να
επανεκφραστούν. Μια νέα ισχύουσα θεωρία αναφέρει ότι ο καρκίνος είναι το αποτέλεσμα ενός
παρόμοιου μηχανισμού.
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Ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται ουρά για να ισορροπεί στα δέντρα.
Αντιθέτως, μια ουρά πιθανόν να δυσχέραινε την επιβίωσή του. Παρ’ όλα
αυτά η πληροφορία για τη δημιουργία ουράς υπάρχει ακόμη στο DNA
μας. Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν έχουν ουρές, τα κοτόπουλα
δόντια και τα θαλάσσια θηλαστικά πίσω πόδια είναι γιατί υπάρχουν
γονίδια που καταστέλλουν την έκφραση αυτής της πληροφορίας.
Υπολογίζεται ότι οι μηχανισμοί αυτοί απενεργοποιήθηκαν πριν από
περίπου εξήντα εκατομμύρια χρόνια.
Αν όμως μια μετάλλαξη προκαλέσει βλάβη στο γονίδιο που καταστέλλει
την ενεργοποίησή τους, τότε εμφανίζονται οι παραπάνω γενετικές
ανωμαλίες.
Πριν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια επικρατούσαν μονοκύτταροι
οργανισμοί που άρχισαν να οργανώνονται σταδιακά σε ομάδες
περισσότερων κυττάρων. Επρόκειτο για μια κατάσταση χαλαρής
οργάνωσης, εντελώς διαφορετική από αυτή που βλέπουμε στους
σημερινούς πολύπλοκους οργανισμούς, όπως οι άνθρωποι και τα ζώα,
που διαθέτουν εξειδικευμένα όργανα και συστήματα.
Οι συνθήκες στον πλανήτη ήταν επίσης διαφορετικές (χαμηλή συγκέντρωση
οξυγόνου, όξινο περιβάλλον). Οι πρωτόγονοι αυτοί οργανισμοί είχαν μια
βάση λειτουργίας παρόμοια με αυτή των καρκινικών όγκων. Η γενετική
πληροφορία που έχει παραμείνει στο DNA βρίσκεται, υπό κανονικές
συνθήκες, σε καταστολή. Όταν όμως η επιβίωση του οργανισμού
είναι οριακή ή αποκλίνει σημαντικά από τη φυσιολογική λειτουργία,
ενεργοποιούνται αυτοί οι πρωτόγονοι και πιο «σκληροτράχηλοι»
μηχανισμοί που επιδεικνύουν μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης σε
τέτοιες συνθήκες. Πρόκειται για μια ύστατη προσπάθεια επιβίωσης σε
κυτταρικό επίπεδο.
Το αποτέλεσμα είναι ο καρκίνος.

204

Το Σώμα Σου Είναι Γενετικά Προγραμματισμένο να Είναι Υγιές

Η νέα επιστημονική θέση διαφοροποιείται από τη μέχρι σήμερα άποψη
στο ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν είναι νέα κύτταρα που εξελίχθηκαν
μέσα στο σώμα ως τέτοια, αλλά ένα σύνολο μηχανισμών που προσπαθούν
να εξασφαλίσουν μια βασική επιβίωση.
Η φαινομενικά λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ της νέας και της
παλιάς οπτικής μάς δείχνει νέους θεραπευτικούς δρόμους. Τώρα που
γνωρίζουμε ότι τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται σε μη βέλτιστες
συνθήκες για την επιβίωση του οργανισμού, είναι εύκολο να καταλάβουμε
ότι δεν αρκεί να περιοριστούμε στην καταστροφή των καρκινικών
κυττάρων για τη θεραπεία του καρκίνου. Θα πρέπει παράλληλα να
επαναφέρουμε το σώμα μας όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσιολογική
του λειτουργία.

Ο καρκίνος είναι μάλλον το «σύμπτωμα» παρά η «νόσος»
Τα κύτταρά μας εισέρχονται σε καρκινική λειτουργία στην προσπάθειά
τους να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον που κάνει την επιβίωσή τους
πολύ δυσχερή. Η αλλοίωση της βιοχημικής ισορροπίας φαίνεται να είναι
το βασικό αίτιο πίσω από την εμφάνιση του καρκίνου. Το ανθυγιεινό
κυτταρικό, σωματικό και εξωτερικό περιβάλλον απειλεί την πλήρη
καταστροφή των κυττάρων μας και αυτά αντιδρούν ενεργοποιώντας
αρχέγονους μηχανισμούς λειτουργίας, τους οποίους εμείς ονομάζουμε
καρκίνο.
Ενέργειες που ενισχύουν την υγεία και βοηθούν στη διατήρηση της
βιοχημικής ισορροπίας μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης
καρκίνου. Σε αυτές τις ενέργειες συγκαταλέγονται οι εξής:
• Η κατανάλωση άφθονου νερού. Είναι απαραίτητη για τη λειτουργία
κάθε κυττάρου μέσα στο σώμα μας. Όλες οι χημικές αντιδράσεις
στο σώμα μας λαμβάνουν χώρα σε ένα υπόστρωμα που περιέχει
νερό στο 70% της ενδοκυτταρικής του σύστασης.
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• Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας «αντιοξειδωτικών» τροφών. Τα
αντιοξειδωτικά επιτρέπουν την ταχεία διόρθωση των κυτταρικών
βλαβών. Αντιοξειδωτική δράση έχουν τα μπαχαρικά, το καθαρό
κακάο, ο καφές βιολογικής καλλιέργειας, τα μούρα, τα φουντούκια,
τα αμύγδαλα, τα καρύδια, το μπρόκολο, τα φρέσκα λαχανικά
βιολογικής καλλιέργειας και τα φρούτα με έντονα χρώματα, όπως
το κεράσι και το ρόδι.
• Η κατανάλωση μη τεχνητά επεξεργασμένων τροφών, όσο πιο κοντά
γίνεται στη φυσική τους μορφή, που παρέχουν τα απαραίτητα
συστατικά για την ομαλή κυτταρική λειτουργία.
• Η κατανάλωση τροφίμων που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το κεφίρ,
το γιαούρτι, το τυρί και το ναττό, που βοηθούν στη διατήρηση
μιας ισορροπημένης βακτηριακής χλωρίδας.
• Η επαρκής ξεκούραση και ο καλός ύπνος (7-8 ώρες) επιτρέπουν
στο σώμα να διορθώνει τις βλάβες που έχουν προκύψει κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Καθημερινά, συμβαίνουν πάνω από 10.000
μεταλλάξεις σε κάθε κύτταρο του σώματός μας.
• Η άσκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα βελτιώνει τη λειτουργία των
πνευμόνων και την αιμάτωση του σώματος. Ένας μεγάλος όγκος
επιστημονικών δεδομένων αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα
της άσκησης στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.
• Είναι σημαντικό να θυμόμαστε να παίρνουμε μερικές βαθιές
ανάσες όσο πιο συχνά γίνεται μέσα στην ημέρα για την καλύτερη
οξυγόνωση των ιστών.
• Η εξάλειψη της ζάχαρης και παρόμοιων ουσιών (φρουκτόζη, χυμοί
φρούτων, τεχνητά γλυκαντικά) από τη διατροφή. Η μόνη ουσία
που μπορούν να μεταβολίζουν τα καρκινικά κύτταρα ως πηγή
ενέργειας είναι η ζάχαρη.
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Προτεινόμενη συμπλήρωση της διατροφής
Τα προτεινόμενα συμπληρώματα μπορεί να έχουν τόσο προληπτική όσο
και βοηθητική δράση ως προς τις συμβατικές θεραπείες σε περίπτωση
νόσου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με κλινικές μελέτες, η χορήγηση
συμπληρωμάτων βιταμινών και αντιοξειδωτικών, σε συνδυασμό με τις
συμβατικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία), αυξάνει την
αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών και μειώνει την τοξικότητά
τους.
Βιταμίνη D. Διατήρηση βέλτιστων επιπέδων βιταμίνης D3 (50-90 ng/
ml) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δοσολογία: 2.000-10.000 IU την
ημέρα.
«Αξίζει να αναφερθεί ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμινών
και αντιοξειδωτικών, σε συνδυασμό με τις συμβατικές θεραπείες
(χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία), αυξάνει την αποτελεσματικότητα
αυτών των θεραπειών και μειώνει την τοξικότητά τους».
Φυσική πολυβιταμίνη. Θα πρέπει να παρέχει επαρκή αριθμό θρεπτικών
ουσιών που είναι δύσκολο να αποκτηθούν μέσω της σύγχρονης διατροφής,
όπως: όλες τις βιταμίνες (συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Κ2),
εκχυλίσματα φρούτων και λαχανικών, μεταλλικά στοιχεία σε οργανική
μορφή, πεπτικά ένζυμα και αμινοξέα σε ελεύθερη μορφή (όχι ως μέρος
μιας πρωτεΐνης) που μπορούν εύκολα να αφομοιωθούν.
Η βιταμίνη C είναι μια από τις πιο μελετημένες φυσικές ουσίες για την
αντικαρκινική της δράση. Είναι επιλεκτικά τοξική για τα καρκινικά
κύτταρα, μέσω διάφορων μηχανισμών. Έχει αποδειχθεί ότι η δράση
της ενισχύεται αν χορηγείται σε συνδυασμό με τα αμινοξέα λυσίνη και
προλίνη και με αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες (φυσικά αντιοξειδωτικά
που βρίσκονται στα φυτά, όπως το πράσινο τσάι, η κουερσετίνη, η
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πυκνογενόλη και η ρεσβερατρόλη). Δοσολογία: 3-12 γραμμάρια την
ημέρα.
Η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση,
τεκμηριωμένη από δεκάδες κλινικές μελέτες. Για την επίτευξη θεραπευτικών
επιπέδων στο αίμα, θα πρέπει να χορηγείται μαζί με εκχύλισμα πιπερίνης
που αυξάνει την απορρόφησή της κατά 2.000%. Στην περίπτωση αυτή,
πρέπει να φροντίζουμε να τη λαμβάνουμε σε μια απόσταση τουλάχιστον
δύο ωρών από όποια φαρμακευτική αγωγή, διότι διαφορετικά θα αυξήσει
και τη δική τους απορρόφηση. Δοσολογία: 2.000 mg την ημέρα.
Άλφα λιποϊκό οξύ. Είναι ένα ισχυρό ενδοκυττάριο αντιοξειδωτικό.
Σύμφωνα με τον Lester Packer, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνιας, το άλφα λιποϊκό οξύ είναι το ιδανικό αντιοξειδωτικό.
Ενισχύει τη δράση των άλλων αντιοξειδωτικών και ανακυκλώνει τις
βιταμίνες C, E, το συνένζυμο Q10 και τη γλουταθειόνη (ένα άλλο
ιδιαίτερα σημαντικό ενδοκυττάριο αντιοξειδωτικό). Δοσολογία: 600-1.800
mg την ημέρα.
Τα αμινοξέα γλουταμίνη, Ν-ακετυλ-κυστεΐνη και γλυκίνη είναι
απαραίτητα για τον σχηματισμό της γλουταθειόνης. Η γλουταθειόνη
είναι το κατεξοχήν ενδοκυττάριο αντιοξειδωτικό.
Τα καροτενοειδή είναι οργανικές χρωστικές ουσίες με ισχυρή αντιοξειδωτική
δράση που γενικώς δεν συντίθενται από τα ζωικά είδη. Τα ζώα και οι
άνθρωποι λαμβάνουν τα καροτενοειδή μέσα από τη διατροφή τους.
Παραδείγματα αυτού του τύπου αντιοξειδωτικών είναι η λουτεΐνη και
η ασταξανθίνη.
Το συνένζυμο Q10, ιδίως στη δραστική μορφή του, την ουμπικινόλη, εκτός
από την ισχυρή αντιοξειδωτική του δράση, βοηθά στη δημιουργία ενός
ενδοκυττάριου περιβάλλοντος που ευνοεί τις αερόβιες διεργασίες (χημικές
αντιδράσεις που συμβαίνουν με την παρουσία οξυγόνου). Τα καρκινικά
κύτταρα ευνοούνται από ένα αναερόβιο περιβάλλον (χωρίς οξυγόνο),
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ενώ για τα υγιή κύτταρα συμβαίνει το αντίθετο. Αυτές οι διαδικασίες
διενεργούνται σε ενδοκυττάρια σωματίδια που ονομάζονται μιτοχόνδρια.
Τα μιτοχόνδρια είναι τα ενεργειακά εργοστάσια των κυττάρων. Οι
μιτοχονδριακές δυσλειτουργίες συνδέονται με όλες σχεδόν τις χρόνιες
ασθένειες, καθώς και με τον καρκίνο. Το 2007 ανακαλύφθηκε ότι
μιτοχονδριακές μεταβολές είναι δυνατόν να εμφανιστούν ακόμα και
δέκα χρόνια πριν από την εκδήλωση της νόσου. Το συνένζυμο Q10 είναι
ένα απαραίτητο στοιχείο για την ομαλή λειτουργία των μιτοχονδρίων.
Στη δραστική μορφή του, την ουμπικινόλη, απορροφάται 8 φορές
περισσότερο από την ουμπικινόνη, τη μη δραστική μορφή του, και είναι
κατά 90% πιο αποτελεσματικό. Δοσολογία: 100-300 mg την ημέρα.
Ωμέγα-3. Μια αναλογία των ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών όσο πιο
κοντά γίνεται στο 1:1 και η επαρκής πρόσληψη ωμέγα-9 λιπαρών
(ελαιόλαδο) αναστέλλουν τις φλεγμονές, ρυθμίζουν την κυτταρική
διαίρεση, ενισχύουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα των συμβατικών
θεραπειών και αποτρέπουν την καχεξία.7 Δοσολογία: 2-6 γραμμάρια
την ημέρα.
Πεπτικά ένζυμα. Τα πεπτικά ένζυμα παίζουν έναν πολυ-παραγοντικό
ρόλο: είναι αναγκαία για την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών,
έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ ανήκουν επίσης στους αντικαρκινικούς
παράγοντες. Πρέπει να είναι βιολογικά, φυτικής προέλευσης ή, αν είναι
ζωικής, να προέρχονται από χοίρους. Ο χοίρος είναι ένα ζώο παμφάγο,
όπως ο άνθρωπος, και έχει μεγάλη γενετική συγγένεια με τον ανθρώπινο
οργανισμό.
Τα εκχυλίσματα μπρόκολου και σιταρόχορτου παρουσιάζουν σημαντική
αντικαρκινική, αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση.
Η καλύτερη κατανόηση του τι προκαλεί τον καρκίνο μπορεί να μειώσει
σημαντικά τον φόβο της ασθένειας. Αντί να ελπίζουμε ότι θα είμαστε
7 Καχεξία: σοβαρή μορφή βιολογικής καταπόνησης και αποδόμησης του οργανισμού που χαρακτηρίζεται από
προοδευτική επιδείνωση όλων των μεταβολικών λειτουργιών, με αδυναμία, ανορεξία και απώλεια βάρους.
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αρκετά τυχεροί ώστε να μην αναπτυχθεί μέσα μας το «κακό», μπορούμε
να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για τη βελτίωση της υγείας μας.
Η γνώση για το ανθρώπινο σώμα εμπλουτίζεται μέρα με τη μέρα και
μαζί της αυξάνεται η δυνατότητα να επιδράσουμε θετικά σε ό,τι μέχρι
πρόσφατα φαινόταν ακατανόητο.

Κλινική περίπτωση
Σ.Γ. 63 ετών
Ο Σ.Γ. με επισκέφθηκε και είχε μόλις διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος
εντέρου με μεταστάσεις στο ήπαρ και στην κοιλιά και ένα ταυτόχρονο
λέμφωμα (καρκίνος του λεμφικού κόμβου που επηρεάζει έναν τύπο
λευκών αιμοσφαιρίων, τα λεμφοκύτταρα) που επηρέαζε τους λεμφαδένες
του λαιμού, της κοιλιάς και της σπλήνας.
Η γενική του κατάσταση όμως ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν γεμάτος
ζωντάνια, με σχετικά καλή διάθεση, δεδομένης της κατάστασης, και
αναζητούσε μια λύση. Ο αιματολόγος που τον παρακολουθούσε,
πανεπιστημιακός και παιδικός του φίλος, του είχε πει ότι ήταν μια
δύσκολη κατάσταση, αλλά ότι δεν πρέπει να απελπίζεται ποτέ, γιατί
κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
η ελπίδα θα πρέπει πάντα να πεθαίνει τελευταία.
Η PET (Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων) είχε επισημάνει όλες
τις ενεργές καρκινικές εστίες. Η ΡΕΤ είναι μια τεχνική απεικόνισης,
για τις ανάγκες της οποίας χορηγείται στον ασθενή ραδιενεργός
γλυκόζη. Επειδή τα καρκινικά κύτταρα μεταβολίζουν μόνο ζάχαρη, την
απορροφούν «λαίμαργα» σε σχέση με τα υγιή κύτταρα. Έτσι, μπορούν
να απεικονιστούν οι κυτταρικές αλλοιώσεις που συχνά προηγούνται των
ανατομικών αλλοιώσεων.
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Εκτός από τον καθηγητή Αιματολογίας, ο Σ.Γ. παρακολουθείτο και από
έναν ογκολόγο (για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τις μεταστάσεις)
και τώρα ήθελε να μπω κι εγώ στην ομάδα των γιατρών του. Του εξήγησα
ότι θα μπορούσα να συμβάλλω, σε συνδυασμό με τον αιματολόγο και
τον ογκολόγο του, στο να βοηθήσουμε το σώμα του να αντεπεξέλθει
καλύτερα στις φαρμακευτικές, χειρουργικές και ακτινολογικές θεραπείες
στις οποίες έπρεπε να υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του.
Ο θεραπευτικός μας στόχος ήταν να εκμεταλλευτούμε το περιθώριο που
θα μπορούσαν να μας δώσουν αυτές οι θεραπείες καθώς θα κατέστελλαν
τα καρκινικά κύτταρα, ώστε να αποκαταστήσουμε τη φυσιολογική
λειτουργία του οργανισμού του. Ένας στόχος ιδιαίτερα δύσκολος, επειδή
στη βιοχημική ανισορροπία που ήδη υπήρχε και η οποία δημιούργησε
τις αρχικές αιτιώδεις συνθήκες για την ανάπτυξη του καρκίνου έπρεπε
να προστεθεί η τοξικότητα των ίδιων των θεραπειών.
Τον ρώτησα αν είχε βιώσει κάποιο σοβαρό στρες κατά τη διάρκεια
των τριών τελευταίων ετών και με σιγουριά μου απάντησε πως όχι.
Προσπάθησα να τον βοηθήσω να εντοπίσει κάποιο στρεσογόνο
περιστατικό κάνοντάς του πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη
δουλειά, την οικογένεια, τα προσωπικά προβλήματα, τις σχέσεις με τους
φίλους και τους συναδέλφους ή ακόμα και σχετικά με νομικά θέματα,
φορολογικά ζητήματα ή την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά
εκείνος απάντησε με μεγάλη σιγουριά ότι όλα στη ζωή του ήταν εντάξει.
Του ζήτησα να ξανασκεφτεί τα ζητήματα αυτά και του είπα ότι θα είχαμε
την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε σχετικά.
Εκτός από τις εξετάσεις αίματος που είχα ήδη διενεργήσει, του έγραψα
ορμονικές και μεταβολομικές αναλύσεις, καθώς και μέτρηση των
επιπέδων της βιταμίνης D3. Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι είχε πολύ
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και έλλειψη σε βιταμίνη C, βιταμίνες του
συμπλέγματος Β και μαγνήσιο. Βρισκόταν κάτω από υψηλό οξειδωτικό
στρες (βλάβες σε κυτταρικό επίπεδο που συσσωρεύονται με μεγαλύτερη
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ταχύτητα από εκείνη με την οποία καταφέρνει ο οργανισμός να τις
διορθώσει) και παρουσίαζε σημαντική δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων.
Του χορήγησα τα συστατικά στις αναγκαίες θεραπευτικές ποσότητες
που έπρεπε να λαμβάνει, βάσει των μεταβολομικών αναλύσεων, μαζί με
μια διατροφή σύμφωνη με τις ελλείψεις του και τις αυξημένες ανάγκες
του και του ζήτησα να με επισκεφθεί ξανά σε ένα μήνα.
Επέστρεψε ένα μήνα αργότερα, με μια πρόσφατη αξονική τομογραφία.
Λάμβανε τα συμπληρώματα που του είχα συστήσει, ενώ παράλληλα
υποβαλλόταν στις χημειοθεραπείες που είχαν συστήσει ο ογκολόγος και
ο αιματολόγος. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Όλοι οι λεμφαδένες
στην κοιλιά, τον λαιμό και τη σπλήνα είχαν εξαφανιστεί τελείως, οι μικρές
ηπατικές βλάβες δεν μπορούσαν να εντοπιστούν, ενώ οι μεγαλύτερες
είχαν μειωθεί σε όγκο κατά περισσότερο από το ήμισυ του αρχικού. Ο
αιματολόγος ανέμενε μια καλή αντίδραση σε σχέση με το λέμφωμα, αλλά
η συνολική αντίδραση, και ιδιαίτερα αυτή των ηπατικών μεταστάσεων,
δεν ήταν συνηθισμένη.
Τον ρώτησα τι είχε συμβεί και μου είπε, με μια αίσθηση απελευθέρωσης,
ότι κατά την πρώτη επίσκεψή του σ’ εμένα, όταν τον ρώτησα για
τους στρεσογόνους παράγοντες στη ζωή του, δεν είχε συνειδητοποιήσει
ότι ένα προσωπικό οικογενειακό του πρόβλημα ήταν η αιτία έντονης
στενοχώριας τα τελευταία τρία χρόνια.
Επί τρία χρόνια, το συγκεκριμένο πρόβλημα τον ταλάνιζε καθημερινά.
Υπό το φως των νέων εξελίξεων στη ζωή του και με την εμφάνιση της
αρρώστιας αποφάσισε να δει τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά και
να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Τώρα, που ο Σ.Γ. δεν ήταν πλέον σε συνεχές συναισθηματικό στρες,
ακολουθούσε τις προβλεπόμενες ιατρικές θεραπείες και το σώμα του
υποστηριζόταν με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Στην προσπάθεια
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ανάκτησης της βέλτιστης βιοχημικής ισορροπίας του, η κατάστασή του
βελτιωνόταν συνεχώς.
Μετά από τέσσερις μήνες μεταβολομικής και χημειοθεραπευτικής αγωγής,
η μοναδική εστία που απέμενε ήταν ένα μικρό οζίδιο στο ήπαρ, το οποίο
επίσης εξακολουθούσε να μειώνεται σε μέγεθος.
Ο Σ.Γ., έξι χρόνια μετά, χαίρει καλής υγείας, κάνει συχνά τις απαραίτητες
εξετάσεις ελέγχου και παρακολουθείται τόσο από εμένα όσο και από τους
άλλους δύο συναδέλφους.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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15° Κεφάλαιο
Στο αίμα και στα ανθρώπινα και ζωικά κύτταρα περιέχεται
μια ουσία τόσο σημαντική, χωρίς την οποία δεν θα ήταν
δυνατή ούτε η ίδια η ζωή.
Ωστόσο, τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουμε φτάσει
στο σημείο να αντιμετωπίζουμε την ουσία αυτή σαν
δηλητήριο.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αποκαλύψουμε έναν από τους
μεγαλύτερους σύγχρονους μύθους για την υγεία.
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Καρδιακές παθήσεις, χοληστερίνη
και φλεγμονή
Το θέμα της χοληστερίνης απασχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού
και δεν θα ήταν τελείως λάθος να σκεφτεί κανείς ότι τα επίπεδα της
χοληστερίνης συνδέονται άμεσα με τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στον δυτικό
κόσμο και δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, το πρώτο τους σύμπτωμα
είναι ο αιφνίδιος θάνατος.
Επομένως είναι κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας να έχουμε μια υγιή
καρδιά.
Κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, τόσο οι γιατροί όσο και το κοινό
έχουμε βομβαρδιστεί από στοιχεία που συνδέουν τη χοληστερίνη με τα
προβλήματα υγείας που σχετίζονται κυρίως με την καρδιά. Σε αυτό το
σημείο τίθενται δύο ερωτήματα:
1. Η ανησυχία για τα επίπεδα της χοληστερίνης βρίσκεται προς τη
σωστή κατεύθυνση;
2. Η μείωση των επιπέδων χοληστερίνης μπορεί να μειώσει ουσιαστικά
τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιακής νόσου;
Αν και συνήθως θεωρείται δεδομένο ότι η υψηλή χοληστερίνη είναι
προδιαθεσικός παράγοντας για την καρδιακή νόσο, πολλοί ερευνητές
έχουν πλέον σταματήσει να κατατάσσουν τη χοληστερίνη στους δείκτες
καρδιαγγειακού κινδύνου.
Είδαμε ήδη στο κεφάλαιο σχετικά με τη διατροφή ότι η βιομηχανία
τροφίμων και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ παρουσίασαν τα
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δεδομένα της διατροφικής πυραμίδας με βάση κυρίως τα εμπορικά
συμφέροντα και όχι βάσιμα επιστημονικά δεδομένα.
Το σύγχρονο μάρκετινγκ, με έναν τρόπο που πρέπει να παραδεχτούμε
ότι είναι ιδιοφυής, συνδυάζει πραγματικά δεδομένα με άλλα δεδομένα τα
οποία μπορεί να μην είναι εντελώς λανθασμένα, καταλήγει όμως τελικά
σε συμπεράσματα τα οποία απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο,
θα πρέπει να εξετάσουμε ορισμένους παράγοντες που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό και τα αποτελέσματα των επιστημονικών μελετών. Μελέτες
που διενεργούνται σε διαφορετικούς πληθυσμούς και ομάδες μπορούν
να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Οι γυναίκες ηλικίας άνω των 50
ετών, για παράδειγμα, δεν επωφελούνται από τα φάρμακα που μειώνουν
τη χοληστερίνη, ενώ παρατηρείται σημαντικό όφελος στους άνδρες κάτω
από την ηλικία των 50 ετών που έχουν ήδη εκδηλώσει νόσο. Έτσι, μια
μελέτη σε άνδρες με καρδιακή νόσο, ηλικίας μεταξύ 35-50 ετών, καπνιστές,
με διαβήτη, θα μπορούσε να δώσει αποτελέσματα που δεν ισχύουν για
όλους. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών.
Επιπλέον, μια θεραπεία μπορεί να έχει θετική επίδραση στις καρδιακές
προσβολές, αλλά να επιδεινώνει ή να αφήνει αμετάβλητη τη συνολική
θνησιμότητα (δηλαδή τη θνησιμότητα που προκύπτει συνολικά και από
άλλες αιτίες), που είναι ωστόσο ο πρωταρχικός στόχος σε μια τέτοια
μελέτη. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να χορηγείται μια θεραπεία
αποτελεσματική για τη μείωση των καρδιακών προσβολών, η οποία
όμως να αυξάνει τη συχνότητα θανάτου από καρκίνο του ήπατος ή από
γαστρεντερική αιμορραγία και ούτω καθεξής. Εάν σε μια τέτοια περίπτωση
αποδεικνύεται το όφελος που προκύπτει για τη μείωση των καρδιακών
επεισοδίων χωρίς να αναφέρεται η συνολική θνησιμότητα, η οποία σε
πολλές περιπτώσεις παραμένει αμετάβλητη ή επιδεινώνεται ελαφρώς,
μπορούμε να οδηγηθούμε σε εντελώς λανθασμένα συμπεράσματα.
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Έπειτα, υπάρχουν και οι δημόσιες σχέσεις που μπορούν να κάνουν
θαύματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υπάρχουν 900 μελέτες
με αρνητικά αποτελέσματα για μία θεραπεία και μόλις 5 με θετικά
αποτελέσματα. Άν όμως αυτές οι 900 αρνητικές μελέτες δεν αναφερθούν
ποτέ σε δημοσιεύματα του Τύπου, ενώ οι 5 θετικές αποτελέσουν μέρος
μιας τεράστιας διαφημιστικής καμπάνιας, παρουσιαζόμενες ως σχεδόν
θαυματουργά αποτελέσματα στα τηλεοπτικά μέσα και ανακοινώνονται
σε κάθε μεγάλο ιατρικό συνέδριο σε όλο τον κόσμο, η συνολική εντύπωση
θα είναι ακριβώς αντίθετη από την πραγματικότητα.
Θα ήταν σαν να μην έγιναν ποτέ οι 900 αρνητικές μελέτες και όλοι θα
είχαμε την εντύπωση ότι οι 5 θετικές είναι αυτές που ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτό είναι εύκολο τόσο οι γιατροί
όσο και το κοινό να καταλήγουμε σε συμπεράσματα εντελώς αντίθετα
από τα σωστά.

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία
Αφού βάλαμε τα πράγματα στις σωστές τους βάσεις, ας εξετάσουμε
τώρα με καθαρό μυαλό την ιστορία της χοληστερίνης. Στην έρευνά
μου για την κατανόηση και τον διαχωρισμό των πραγματικών από
τα ψευδή και άχρηστα δεδομένα, προσπαθώ πάντα να ανατρέχω στις
αρχικές πηγές των βασικών αρχών κάθε θέματος και όχι στις μετέπειτα
σχετικές αναφορές.
Καθώς σταδιακά ανακαλύπτω πώς αναπτύχθηκε ένα επιχείρημα ή μια
θεωρία, αρχίζω να αξιολογώ κάθε υποστηρικτικό δεδομένο σε σχέση
με τα αξιώματα της ιατρικής και της ζωής. Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει το
«Μυστικό της Ιατρικής», δηλαδή η γνώση ότι το σώμα μας τείνει να
ισορροπεί στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση της υγείας σε κάθε δεδομένη
στιγμή. Αν κάτι δεν ευθυγραμμίζεται και έρχεται σε αντίθεση με αυτό,
είναι μάλλον απίθανο να είναι σωστό.
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Στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση ότι τα λιπαρά είναι η αιτία της
αθηροσκλήρωσης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανό γιατρό
Rudolf Virchow το 1856. Ο Virchow παρατήρησε αποθέσεις χοληστερίνης
στις αθηρωματικές πλάκες.8 Αυτός ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι
τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης στο πλάσμα θα μπορούσαν να είναι η
αιτία της στεφανιαίας νόσου. Το 1913, ο Nikolai Anitschkow έδειξε ότι
υποβάλλοντας κουνέλια σε μια διατροφή με υψηλές δόσεις χοληστερίνης
προκαλούνται βλάβες παρόμοιες με αυτές της αθηροσκλήρωσης.
Αργότερα, ωστόσο, με την ανακάλυψη του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου,
διαπιστώθηκε ότι οι αλλοιώσεις αυτές δεν ήταν αθηρωματικές πλάκες
αλλά αποθέματα λίπους. Όπως θα δούμε παρακάτω, οι αθηρωματικές
πλάκες δεν είναι απλώς αποθέματα λίπους, αλλά το αποτέλεσμα μιας
φλεγμονώδους διαδικασίας στο αγγειακό τοίχωμα. Τα κουνέλια του
Anitschkow, ως φυτοφάγα ζώα, δεν μπορούσαν να μεταβολίσουν την
περίσσεια λίπους και τη συσσώρευαν με τη μορφή αμεταβόλιστου λίπους σε
όλα τους τα ζωτικά όργανα. Επιπλέον, τα αποθέματα αυτά δεν εμφάνιζαν
τις επιπλοκές που παρατηρούνται στις αρτηριοσκληρωτικές πλάκες
ανθρώπων: δεν ανέπτυσσαν ρωγμές και σχισμές που προκαλούν καρδιακή
προσβολή. Όταν η χοληστερίνη απομακρύνθηκε από τη διατροφή
τους, τα αποθέματα αυτά υποχώρησαν και τελικά εξαφανίστηκαν.
Παρόμοια πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε σκύλους διαπίστωσαν
την απουσία τέτοιων αποθεμάτων, καθώς οι σκύλοι είναι σε θέση να
μεταβολίζουν τη χοληστερίνη.

Μια μικρή πόλη στη Μασαχουσέτη
Η πιο σημαντική μελέτη σχετικά με τα δεδομένα για τη χοληστερίνη
και τους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές νόσους είναι η Μελέτη
Φράμιγχαμ.
8 Αθηρωματικές πλάκες: οι εκφυλιστικές πλάκες που συνιστούν την τυπική βλάβη της αθηροσκλήρωσης.
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Όλα ξεκίνησαν σε μια μικρή πόλη κοντά στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης,
το Φράμιγχαμ. Το 1948 ξεκίνησε η μελέτη και καταγραφή των παραγόντων
που επηρέαζαν τις συνθήκες υγείας του πληθυσμού (6.000 άτομα) αυτής
της μικρής πόλης: η Μελέτη Φράμιγχαμ.
Σκοπός της μελέτης ήταν η παρακολούθηση και ο εντοπισμός του
αντίκτυπου διάφορων παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, υψηλή αρτηριακή
πίεση, διατροφή) στην εκδήλωση αγγειακών νόσων (στηθάγχη, καρδιακή
προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο) σε έναν ελεγχόμενο πληθυσμό.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν επηρεάσει τη σύγχρονη
καρδιολογία όσο κανένας άλλος παράγοντας μέχρι τώρα. Στα χρόνια που
ακολούθησαν, συγκεντρώθηκε πληθώρα πληροφοριών που δημοσιεύτηκαν
στα μεγαλύτερα επιστημονικά περιοδικά.
Το 1979 οι ερευνητές της Μελέτης Φράμιγχαμ ανακοίνωσαν ότι οι
συμμετέχοντες που είχαν υψηλότερες τιμές χοληστερίνης επιδείκνυαν
ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου. Εάν οι
τιμές της υψηλής χοληστερίνης συνοδεύονταν από υψηλή αρτηριακή
πίεση, κάπνισμα και προβλήματα ζαχάρου, σε άτομα ηλικίας κάτων των
50 ετών, ο κίνδυνος γινόταν σημαντικός. Ενώ σε άτομα ηλικίας άνω
των 50 ετών παρατηρήθηκε το αντίθετο. Σύμφωνα με την έρευνα, με
την αύξηση της ηλικίας, η σύνδεση μεταξύ υψηλής χοληστερίνης και
καρδιαγγειακού κινδύνου δεν ήταν πλέον έγκυρη.
Η έρευνα αυτή ξεκίνησε τη συσχέτιση των επιπέδων χοληστερίνης με
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, τόσο στο μυαλό των επιστημόνων
όσο και στο μυαλό του κοινού. «Όσο υψηλότερες τιμές έχουμε στο αίμα
μας, τόσο πιο πιθανό είναι να βουλώσουν τα αγγεία μας». Η συνεχής
επανάληψη αυτού του μηνύματος μας ακολουθεί μέχρι σήμερα.
«Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως» και σήμερα μπορούμε να πούμε με
σιγουριά ότι το μήνυμα έχει πλέον αφομοιωθεί.
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Ένα παρόμοιο μήνυμα όμως μας οδηγεί να σκεφτούμε ότι αν έχουμε
αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης, διατρέχουμε υψηλό κίνδυνο και πρέπει
οπωσδήποτε να μειώσουμε τα επίπεδα αυτά όσο πιο χαμηλά γίνεται, με
κάθε κόστος.
Βάσει της συλλογιστικής αυτής, η χοληστερίνη φαντάζει πραγματικό
δηλητήριο. Μια τοξική ουσία που κυκλοφορεί στα αιμοφόρα αγγεία μας
και, όταν συσσωρεύεται σε μεγάλη ποσότητα, τα φράσσει με θανατηφόρα
αποτελέσματα.
Είναι όμως αυτή η αλήθεια;

Χοληστερίνη και ζωή
Για την καλύτερη απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να κατανοήσουμε
τι ακριβώς είναι η χοληστερίνη. Η χοληστερίνη είναι ένα μόριο λίπους
που παράγεται στο συκώτι και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας
πληθώρας κυτταρικών λειτουργιών.
Συμμετέχει στον σχηματισμό και στη φυσιολογική λειτουργία ζωτικών
στοιχείων του ανθρώπινου σώματος, όπως:
• οι κυτταρικές μεμβράνες
• το νευρικό σύστημα
• η παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού ορμονών, όπως η
τεστοστερόνη, η προγεστερόνη, τα οιστρογόνα, η κορτιζόλη και
άλλες
• η παραγωγή ενέργειας ως καύσιμο για τους μυς και ειδικότερα
για τον καρδιακό μυ
• η παραγωγή βιταμίνης D.
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Τα συγγράμματα της ανθρώπινης φυσιολογίας αναφέρουν ότι η
χοληστερίνη είναι μία από τις πιο σημαντικές ουσίες για τη διατήρηση
της ζωής.
Το 85% της χοληστερίνης που κυκλοφορεί στο σώμα μας παράγεται από
τα ίδια μας τα κύτταρα, ενώ μόνο το 15% εισέρχεται στον οργανισμό
μας μέσω της διατροφής.
Σύμφωνα με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, σε αντίθεση με
τη δημοφιλή πεποίθηση, οι διατροφές που συνιστούν χαμηλή πρόσληψη
λιπαρών οδηγούν αυτούς που τις εφαρμόζουν σε αυξημένη κατανάλωση
υδατανθράκων, που επιδεινώνει τη μεταβολική τους εικόνα, αυξάνει τη
γλυκόζη του αίματος, τα τριγλυκερίδια και την ινσουλίνη, με αποτέλεσμα
σοβαρές βλάβες στην υγεία.
Η ποσότητα της χοληστερίνης που προσλαμβάνουμε με τα τρόφιμα
επηρεάζει ελάχιστα τα επίπεδά της στο αίμα. Αρκετές μελέτες έχουν
επανειλημμένα επαληθεύσει ότι οι διατροφές χαμηλής ή υψηλής
περιεκτικότητας σε χοληστερίνη, επηρεάζουν ελάχιστα τα επίπεδά της
στο αίμα.

Πίνακας 15-1 Το 85% της χοληστερίνης στο σώμα μας παράγεται από τα ίδια μας τα κύτταρα. Μόνο το 15%
προέρχεται από τη διατροφή μας.
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Γνωρίζουμε ότι τα επίπεδα χοληστερίνης σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε διατροφές πλούσιες σε χοληστερίνη αυξάνονται παροδικά, αλλά στη
συνέχεια επιστρέφουν στις αρχικές τιμές τους. Το ίδιο παρατηρήθηκε
με τις δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερίνη. Τα επίπεδά της
πέφτουν παροδικά για να επιστρέψουν στη συνέχεια στις αρχικές τιμές
τους.
Πράγματι, οι νέες οδηγίες της Επιτροπής Σύστασης Διατροφικών
Κατευθυντήριων Οδηγιών των ΗΠΑ (Dietary Guidelines Advisory Committee) για το 2015 αναφέρουν ότι η κατανάλωση χοληστερίνης μέσα
από τις τροφές δεν είναι πρόβλημα για την υγεία και δεν επηρεάζει τα
επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα.
Πρόκειται για μια επαναστατική στροφή σε σχέση με τις συστάσεις
των προηγούμενων πενήντα χρόνων που επηρέασαν και άλλαξαν
πλήρως τις διατροφικές μας συνήθειες. Με αυτή την αναφορά και
σε συνδυασμό με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής
Καρδιολογικής Εταιρείας (Νοέμβριος του 2013), που αποδεσμεύει τη
χρήση φαρμακευτικής αγωγής από τα επίπεδα χοληστερίνης, έπεσε και
το τελευταίο προπύργιο διατροφικών και φαρμακευτικών συστάσεων
σχετικά με τη χοληστερίνη.
Φαίνεται λοιπόν ότι το σώμα του καθενός από εμάς είναι γενετικά προγραμματισμένο
να διατηρεί τα επίπεδα χοληστερίνης σταθερά γύρω από ένα όριο, το οποίο είναι
προκαθορισμένο και διαφορετικό για κάθε άτομο.
Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που μας
επιτρέπουν να προσδιορίσουμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ιδανικές
τιμές, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μέχρι τη δεκαετία του 1980 οι
τιμές που θεωρούνταν φυσιολογικές ήταν μεταξύ 150-310 mg/dl.
Γιατί, λοιπόν, τα αυξημένα επίπεδα της χοληστερίνης έχουν συνδεθεί με
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου;
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Ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τη χοληστερίνη μας, αν όχι η
διατροφή μας;
«Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης
συνδέονται με την παρουσία φλεγμονών».

Χοληστερίνη και φλεγμονή
Η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ αναφέρει σε πρόσφατη δημοσίευσή
της ότι ο τρόπος προσέγγισης της χοληστερίνης ως ένα υδραυλικό
πρόβλημα που καταλήγει στην απόφραξη των αρτηριών μας δεν είναι
πλέον αποδεκτός.
Καταιγιστικά νέα δεδομένα δείχνουν ότι τα αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης
συνδέονται κυρίως με την παρουσία φλεγμονής.
Η φλεγμονή είναι ένας όρος που περιγράφει το σύνολο των μηχανισμών που
ενεργοποιούνται για την επιδιόρθωση ενός ιστού που έχει υποστεί βλάβη.
Κάποιος παράγοντας (μηχανικός, χημικός, θερμικός κ.λπ.) βλάπτει τους
ιστούς, και το σώμα μας με τη σειρά του ενεργοποιεί έναν μηχανισμό
επιδιόρθωσης με σκοπό την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.
Αυτός ο μηχανισμός είναι η φλεγμονή.
Η φλεγμονή είναι λοιπόν η απόκριση σε μια προκληθείσα βλάβη.
Η κοινή αντίληψη όμως είναι ότι η φλεγμονή είναι ένα πρόβλημα, ενώ
στην πραγματικότητα είναι η λύση του.
Στα περισσότερα από τα χρόνια προβλήματα υγείας, όταν παρατηρείται
φλεγμονή, ο παράγοντας που προκάλεσε τη ζημία δεν είναι πλέον παρών
ή δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα.
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Άλλες φορές όμως είναι εύκολη η σύνδεση του παράγοντα που προκάλεσε
τη βλάβη με τη φλεγμονή, όπως, για παράδειγμα, όταν τραυματιζόμαστε
παίζοντας ποδόσφαιρο. Ο τραυματισμός αυτός καταστρέφει ιστούς,
οι οποίοι στη συνέχεια επιδιορθώνονται μέσω της ενεργοποίησης της
φλεγμονώδους διαδικασίας στο σημείο του τραυματισμού. Εκδηλώνεται
οίδημα, ερυθρότητα και πόνος, ενώ η τραυματισμένη περιοχή είναι
θερμή και μειώνεται η λειτουργικότητά της. Αυτά είναι τα πέντε κλασικά
συμπτώματα της φλεγμονής (rubor, tumor, dolor, calor, functio lesa, δηλαδή
ερυθρότητα, οίδημα, πόνος, θερμότητα, μειωμένη λειτουργικότητα).
Μετά από μια αρχική αγγειοσυστολή, η οποία παρατηρείται τη στιγμή
του τραυματισμού με στόχο τον περιορισμό πιθανής αιμορραγίας, τα
αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται (προκαλώντας πρήξιμο) και ρέει προς
την περιοχή μεγαλύτερη ποσότητα αίματος (προκαλώντας ερυθρότητα
και θερμότητα) προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά των θρεπτικών
ουσιών. Ο πόνος έχει στόχο να εμποδίσει τη χρήση του τραυματισμένου
τμήματος, μέχρις ότου αυτό να είναι και πάλι πλήρως λειτουργικό.
Ο παράγοντας που προκαλεί τη βλάβη δεν είναι πάντα τόσο προφανής.
Βλάβες μπορούν να εγκατασταθούν σταδιακά και χωρίς να υπάρχει
τραυματισμός ή οξύς πόνος που να τις υποδεικνύει εκείνη τη στιγμή.
Ένα κοινό παράδειγμα είναι το έγκαυμα από τον ήλιο. Εκθέτουμε το
σώμα μας στον ήλιο χωρίς να αισθανόμαστε πόνο εκείνη τη στιγμή.
Λίγες ώρες αργότερα, το εκτεθειμένο δέρμα γίνεται ερυθρό και επώδυνο,
διογκώνεται, είναι ζεστό στην αφή και γινόμαστε πολύ προσεκτικοί στις
κινήσεις μας, διότι οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να επιτείνει τον
πόνο.
Σε άλλες περιπτώσεις, μια τέτοια βλάβη μπορεί να προκληθεί σε χρονικό
διάστημα μηνών ή και χρόνων. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν είναι
εύκολο να εντοπίσουμε την πραγματική αιτία όταν εκδηλώνεται κάποια
φλεγμονή. Εάν ένα άτομο καπνίζει, μπορεί να αρρωστήσει με βρογχίτιδα
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ή άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις που επηρεάζουν το αναπνευστικό
σύστημα, χρόνια μετά την έναρξη του καπνίσματος.
Κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου, μπορεί να προστίθενται και
να αλληλοεπικαλύπτονται πολλοί παράγοντες, περιπλέκοντας ακόμα
περισσότερο την εικόνα:
• διατροφικές ελλείψεις
• έκθεση σε τοξικές ουσίες
• ιονίζουσα ακτινοβολία
• μεταβολικό στρες
• συναισθηματικό στρες
• σωματική καταπόνηση (ζέστη, κρύο, έλλειψη ξεκούρασης).
Αυτοί είναι οι κυριότεροι από τους εν λόγω παράγοντες.
Ακόμα κι αν μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι ο οργανισμός μας
τρελάθηκε, αναπτύσσοντας φλεγμονές που εμείς χαρακτηρίζουμε ως
ασθένειες, η αλήθεια είναι ότι ο οργανισμός μας ενεργεί πάντα κατά
τρόπο που τον βοηθά να επιβιώσει.
Το σώμα μας προσπαθεί να βρει τη βέλτιστη δυνατή λύση, δεδομένων
των συνθηκών και με τους πόρους που έχει στη διάθεσή του. Εμείς
βέβαια υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε την κατάσταση καλύτερα από τον
ίδιο τον οργανισμό μας και θεωρούμε ότι τείνει να αρρωστήσει, ενώ
στην πραγματικότητα εκείνος προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές
που υπέστη κατά τη διάρκεια της εσφαλμένης χρήσης του από εμάς.

Φλεγμονή: μια άψογη διαδικασία
Όταν κάνει την εμφάνισή της μια φλεγμονή, το σώμα μας ενεργοποιεί
κάποιους πολύ ακριβείς μηχανισμούς:
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• αρχικά συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία για να μειώσει την απώλεια
αίματος σε περίπτωση αιμορραγίας
• αυξάνει την πηκτικότητα του αίματος για τον ίδιο λόγο
• αμέσως μετά ακολουθεί μια φάση κατά την οποία τα αιμοφόρα
αγγεία διαστέλλονται για την προώθηση της αιμάτωσης και
επομένως την παροχή στους προσβεβλημένους ιστούς των ουσιών
που χρειάζονται για την επιδιόρθωσή τους
• αυξάνει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων για να περιορίσει
την ανάπτυξη μικροβίων
• προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό για την επισκευή και
την ανάπλαση των κατεστραμμένων ιστών
• αυξάνει την παραγωγή και επομένως τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα,
ώστε να είναι εφικτός ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η τροφοδοσία
των παραπάνω μηχανισμών.
«Ακόμα κι αν μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι ο οργανισμός
μας τρελάθηκε, αναπτύσσοντας φλεγμονές που εμείς χαρακτηρίζουμε
ασθένειες, η αλήθεια είναι ότι ο οργανισμός μας ενεργεί πάντα με
βάση τη λογική της επιβίωσης».
Η αύξηση των επιπέδων της χοληστερίνης σε σύγκριση με την αρχική
τιμή μπορεί στην πραγματικότητα να δηλώνει ότι κάτι δεν πάει καλά
στο σώμα μας και πρέπει να επιδιορθωθεί.
Εάν ένα άτομο έχει επίπεδα χοληστερίνης περίπου 250 mg/dl, με
απουσία φλεγμονής, και έπειτα από μια περίοδο αυτά αυξηθούν στα
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290 mg/dl ή και παραπάνω, πρέπει να εντοπιστεί η πραγματική αιτία
αυτής της αύξησης και να διορθωθεί.
Η αύξηση στα επίπεδα χοληστερίνης σε σύγκριση με εκείνα που υπάρχουν στην
υγιή κατάσταση είναι ένδειξη δυνητικού καρδιαγγειακού κινδύνου, όχι όμως και
η αιτία του.
Με την ίδια λογική, τα λευκά μαλλιά αποτελούν ένδειξη γήρατος, χωρίς
να είναι η αιτία του. Τα λευκά μαλλιά δείχνουν ότι κάποιος γερνάει (ή
έχει υψηλά επίπεδα οξείδωσης) και το βάψιμο των μαλλιών δεν θα τον
κάνει νεότερο ή πιο υγιή.
Από την άλλη πλευρά, αν ο οργανισμός χρειάζεται χοληστερίνη για την
επιδιόρθωση και την αναγέννηση των ιστών, θα μπορούσε να είναι
βλαβερή η δραστική μείωση των επιπέδων της.

«Η αύξηση στα επίπεδα χοληστερίνης σε σύγκριση με εκείνα
που υπάρχουν στην υγιή κατάσταση είναι ένδειξη δυνητικού
καρδιαγγειακού κινδύνου, όχι όμως και η αιτία του».
Πράγματι, έπειτα από τριάντα χρόνια παρακολούθησης, τα δεδομένα
από τη Μελέτη Φράμιγχαμ έχουν συνδέσει τα χαμηλά επίπεδα της
χοληστερίνης με σημαντική αύξηση τόσο στη συνολική θνησιμότητα
όσο και στη θνησιμότητα που οφείλεται σε αγγειακά αίτια, ιδιαίτερα
μετά την ηλικία των 50 ετών. Έχει επαληθευτεί ότι, μετά την ηλικία
των 50 ετών, τα χαμηλά επίπεδα της χοληστερίνης, και της LDL (κακή
χοληστερίνη) ειδικότερα, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου. Γνωρίζουμε τώρα ότι όσο πιο πολύ μειώνονται τα επίπεδα
της χοληστερίνης, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου.
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Τα επίπεδα της χοληστερίνης δεν είναι αξιόπιστος
δείκτης
Σε μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA), που
πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 135.000 άτομα για 7 χρόνια,
παρατηρήθηκε ότι το 75% των ατόμων που εισήχθησαν στο νοσοκομείο
για καρδιακό επεισόδιο είχαν φυσιολογικά επίπεδα χοληστερίνης!

Πίνακας 15-2 Μελέτη του UCLA σε 135.000 άτομα για 7 χρόνια κατέγραψε ότι το 75% των
ατόμων που υπέστησαν καρδιακή προσβολή είχαν φυσιολογικά επίπεδα χοληστερίνης.

Από την ίδια μελέτη προέκυψε ότι τα υψηλά επίπεδα της HDL (καλή
χοληστερίνη) και τα χαμηλά επίπεδα των τριγλυκεριδίων σχετίζονται
στατιστικά με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής.
Τα δεδομένα αυτά επικυρώθηκαν περαιτέρω και από τα επίπεδα της
χοληστερίνης που βρέθηκαν στον πληθυσμό δεκαπέντε χωρών, τα οποία
εκτίθενται σε ένα γράφημα, σε σχέση με την καρδιακή θνησιμότητα σε
κάθε χώρα, με βάση στοιχεία του Π.Ο.Υ. (βλ. Πίνακα 14-3).
Είναι προφανές ότι τα επίπεδα της χοληστερίνης δεν δείχνουν να
συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη θνησιμότητα που οφείλεται
σε καρδιακές νόσους.
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Πώς προκύπτουν λοιπόν οι τρέχουσες τιμές αναφοράς
Το 2004 μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων (Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
για τη Χοληστερίνη στις ΗΠΑ) διαμόρφωσε κατευθυντήριες γραμμές,
συμβουλεύοντας εκείνους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης
καρδιακών παθήσεων να μειώσουν τη χοληστερίνη σε πολύ χαμηλά
επίπεδα. Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι 8 από τους 9 επιστήμονες
που συνέθεταν την επιτροπή αμείβονταν από τις φαρμακευτικές εταιρείες,
τα φάρμακα των οποίων προωθούσαν στον κόσμο με βάση τις εν λόγω
κατευθυντήριες γραμμές.

Πίνακας 15-3 Επίπεδα χοληστερίνης σε 15 χώρες σε σχέση με τον δείκτη θνησιμότητας από καρδιακές νόσους. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των
δύο (πηγή: Π.Ο.Υ.).

Όσο χαμηλότερα είναι τα «φυσιολογικά» επίπεδα, τόσο περισσότεροι
άνθρωποι εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων που χρειάζονται
φαρμακευτική αγωγή. Το 2006 όμως δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine μια συστηματική ανασκόπηση των μελετών που είχαν
πραγματοποιηθεί μέχρι τότε, η οποία έδειξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία που να στηρίζουν την επίτευξη τόσο χαμηλών επιπέδων χοληστερίνης
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ή και στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον καθορισμό
οποιασδήποτε τιμής-στόχου.
Στην ίδια μελέτη, οι ερευνητές έκριναν ότι τα οφέλη που παρατηρήθηκαν
σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με στατίνες δεν οφείλονταν τόσο
στη μείωση της χοληστερίνης, αλλά σε μια ευεργετική δράση αυτής της
ομάδας των φαρμάκων που δεν συνδέεται με τη μείωση της χοληστερίνης
αυτής καθαυτήν.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ενώ η χρήση φαρμάκων
μείωσης της χοληστερίνης εμφανίζει οφέλη σε ορισμένες κατηγορίες
ασθενών, τα οφέλη αυτά αντικρούονται ισχυρά από ένα μεγάλο μέρος
της επιστημονικής κοινότητας.
Ακούμε συχνά να λέγεται ότι οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει μεγάλη
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε
φαρμακευτική αγωγή. Ας εξετάσουμε, για παράδειγμα, μία από τις πιο
διάσημες μελέτες τα τελευταία χρόνια, την ASCOT-LLA, που διεξήχθη
σε 10.000 ασθενείς, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν περισσότερο από τρία
χρόνια. Τα αποτελέσματα που κοινοποιήθηκαν στις εφημερίδες και στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε μείωση του κινδύνου κατά
το εντυπωσιακό ποσοστό του 36% συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν
το εικονικό φάρμακο.
Στην ιατρική υπάρχει ένας δείκτης που υπολογίζει πόσοι ασθενείς πρέπει
να λάβουν θεραπεία προκειμένου να υπάρχει επίτευξη ενός οφέλους και
ονομάζεται NNT (Number Needed to Treat, δηλαδή αριθμός ασθενών
που πρέπει να λάβουν αγωγή). Ιδανικά, η τιμή του δείκτη αυτού θα
έπρεπε να ισούται με 1.
Για παράδειγμα, εάν 100 ασθενείς που πάσχουν από στρεπτοκοκκική
αμυγδαλίτιδα λάβουν θεραπεία με αντιβιοτικό και 85 από τους 100
παρουσιάσουν βελτίωση στα συμπτώματα σε διάστημα 10 ημερών, το
ΝΤΤ θα είναι 1,17 για μια θεραπεία 10 ημερών. Δηλαδή 1,17 ασθενείς
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πρέπει να λάβουν αγωγή για 10 μέρες, ώστε να ωφεληθεί ένας από
αυτούς.
Στη μελέτη ASCOT-LLA φάνηκε ότι έπειτα από 3,3 χρόνια οι θάνατοι
από καρδιακό επεισόδιο στην ομάδα που λάμβανε το φάρμακο ήταν 2
ανά 100 ασθενείς, ενώ στην ομάδα που λάμβανε το εικονικό φάρμακο
ήταν 3 ανά 100 ασθενείς. Το NNT σε αυτή την περίπτωση ήταν 100.
Μια εξαιρετικά μεγάλη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουν
θεραπεία 100 ασθενείς για 3,3 χρόνια, προκειμένου να οφεληθεί 1
άτομο από τη θεραπεία. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι
δεν υπήρχε βελτίωση στη συνολική θνησιμότητα και ότι πρόκειται για
θεραπείες εφ’ όρου ζωής, η χρήση τους αμφισβητήθηκε από πολλούς
επιστήμονες και ερευνητικές ομάδες.
Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση (Ιανουάριος του 2011) από το Cochrane
Collaboration καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλά λάθη
στον σχεδιασμό των μελετών σχετικά με τη χρήση των στατινών και
συνιστά προσοχή στη συνταγογράφησή τους για προληπτικούς λόγους. Σε
παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και μια άλλη μελέτη ανασκόπησης
που αφορά την επίδραση των στατινών στη συνολική θνησιμότητα και
δημοσιεύτηκε στο Archives of Internal Medicine τον Ιούνιο του 2010.

Τι θα συμβεί αν μειωθούν υπερβολικά τα επίπεδα της
χοληστερίνης μας;
Τότε είναι πιθανό να συμβούν αρκετά δυσάρεστα πράγματα στο σώμα
μας. Όπως αναφέραμε παραπάνω, η χοληστερίνη είναι ένα πολύ
σημαντικό μόριο για την ανάπτυξη των ζωτικών λειτουργιών.
Έχουμε βέβαια συνηθίσει να ακούμε μόνο κακά πράγματα γι’ αυτή,
η αλήθεια όμως είναι ότι το σώμα μας χρειάζεται χοληστερίνη για να
λειτουργήσει.
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Οι κυτταρικές μεμβράνες όλων των έμβιων όντων πάνω στον πλανήτη
έχουν ως βασικό συστατικό τη χοληστερίνη. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει
ζωή αν δεν υπήρχε η χοληστερίνη!
Τα χαμηλά επίπεδα χοληστερίνης έχουν συνδεθεί με:
• Την κατάθλιψη (η χοληστερίνη είναι απαραίτητη για την
παραγωγή σεροτονίνης).
• Τις ορμονικές και σεξουαλικές διαταραχές (η χοληστερίνη είναι
απαραίτητη για την παραγωγή της τεστοστερόνης και των
οιστρογόνων).
• Τα νευρολογικά νοσήματα (ο εγκέφαλος περιέχει το ¼ της
συνολικής χοληστερίνης στο σώμα μας).
• Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D (η βιταμίνη D παράγεται από
την επίδραση του ήλιου σε ένα παράγωγο της χοληστερίνης
και είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την υγεία
μας. Συνεπώς, δεν είναι καθόλου επιθυμητό να παρουσιάζουμε
έλλειψη στην ουσία αυτή).

Πιο αξιόπιστοι δείκτες
Τα επίπεδα της χοληστερίνης, εφόσον αυτά συνδέονται με άλλους
δείκτες9 φλεγμονής, μας οδηγούν προς μια αιτιολογική προσέγγιση.
Ένας αξιόπιστος δείκτης χρόνιας φλεγμονής είναι η CRP (C-αντιδρώσα
πρωτεΐνη), η οποία, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική
Εταιρεία, χρησιμοποιείται ως δείκτης για την εκτίμηση της αγγειακής
φλεγμονής και του κινδύνου ανάπτυξης καρδιοπάθειας.
Mε CRP κάτω από 1 mgr/lt, έχουμε μικρό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Mε CRP 1-3 mgr/lt, βρισκόμαστε σε ένα μεσαίο επίπεδο κινδύνου.
9 Δείκτης: παράγοντας που μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία συγκεκριμένων ασθενειών ή καταστάσεων.
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Με CRP πάνω από 3 mgr/lt, ο κίνδυνος είναι αυξημένος.
Αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν υψηλές
τιμές χοληστερίνης και να ζουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, ενώ κάποιοι
άλλοι με χαμηλές τιμές χοληστερίνης έχουν σοβαρά καρδιολογικά
προβλήματα και χειρότερη πορεία υγείας.
Ένας δεύτερος αξιόπιστος δείκτης αναφορικά με τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο είναι η ομοκυστεΐνη. Πρόκειται για ένα τοξικό προϊόν που
προκύπτει από τον ατελή μεταβολισμό της μεθειονίνης (ένα αμινοξύ).
Τα επίπεδά της αυξάνονται όταν λείπουν ορισμένες βιταμίνες Β (Β6, Β12
και φολικό οξύ), όταν έχουμε αυξημένη οξείδωση, επί έλλειψης του
αμινοξέος της γλυκίνης και κακής διατροφής.
Στην ιδανική περίπτωση, οι τιμές της
ομοκυστεΐνης στο αίμα θα πρέπει να
είναι κάτω από 7-8 μmol/L. Κάτω
από αυτά τα επίπεδα, ο κίνδυνος που
συνδέεται με αυτό τον δείκτη είναι
σχεδόν μηδενικός.

Εικόνα 15-1 Τα υψηλά επίπεδα
ομοκυστεΐνης στο αίμα (ένα τοξικό
προϊόν που προέρχεται από τον ατελή
μεταβολισμό της μεθειονίνης) είναι ένας
αξιόπιστος δείκτης για την πιθανότητα
εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.
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Ο ρόλος της βιταμίνης C στην αθηροσκλήρωση
Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί η αθηροσκλήρωση επηρεάζει τις αρτηρίες (ποτέ
τις φλέβες) και ιδίως αυτές που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά;
Οι αρτηρίες επιτρέπουν μια απρόσκοπτη ροή του αίματος των ιστών
χάρη στην ελαστικότητά τους. Αν οι αρτηρίες ήταν άκαμπτες, το αίμα
θα έρεε μόνο κατά τη διάρκεια της καρδιακής συστολής. Αντιθέτως, οι
αρτηρίες, με την ελαστικότητά τους, διαστέλλονται και συστέλλονται
επιτρέποντας μια συνεχή ροή του αίματος στους ιστούς.
Αυτή η ιδιότητα, ωστόσο, προκαλεί επαναλαμβανόμενες μηχανικές
καταπονήσεις στο αρτηριακό τοίχωμα. Συγκεκριμένα, οι στεφανιαίες
αρτηρίες είναι αυτές που υφίστανται τις μεγαλύτερες βλάβες, καθώς
αποτελούν τμήμα ενός οργάνου που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Η
καρδιά σε κάθε συστολή και διαστολή της συμπιέζει και διαστέλλει
τις στεφανιαίες αρτηρίες (ονομάζονται στεφανιαίες, επειδή τυλίγονται
γύρω από την καρδιά σαν στεφάνι).
Σύμφωνα με τη θεωρία του Linus Pauling,10 που είναι ίσως αυτός που
έχει μελετήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τη βιταμίνη C και
τις επιδράσεις της στην υγεία, η συσσώρευση βλαβών στα τοιχώματα
των αρτηριών προκαλούνται κυρίως από την έλλειψη της βιταμίνης C
και των θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται για την επισκευή του
κολλαγόνου και της ελαστίνης.

«Το ανθρώπινο είδος είναι ένα από τα λίγα είδη του ζωικού βασιλείου
που δεν παράγουν βιταμίνη C. Σε όλα τα είδη που παράγουν βιταμίνη
C δεν υπάρχουν καρδιακές νόσοι».

10 Linus Pauling: Θεωρείται ο πατέρας της Μεταβολομικής και είναι ο μόνος που έχει κερδίσει δύο βραβεία
Νόμπελ χωρίς να τα μοιραστεί με κάποιον άλλο.
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Το κολλαγόνο και η ελαστίνη είναι οι ουσίες που σχηματίζουν τα
τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Το σώμα απαιτεί επαρκείς ποσότητες
βιταμίνης C, λυσίνης, προλίνης και ψευδαργύρου για την κατασκευή και
τη συνεχή διόρθωση των αρτηριακών τοιχωμάτων.
Μέχρι το 1835 οι ναυτικοί υπέφεραν από πλήρεις ρήξεις των αιμοφόρων
αγγείων λόγω έλλειψης της βιταμίνης C (δεν έτρωγαν φρέσκα φρούτα,
καθώς παρέμεναν για μήνες στη θάλασσα) και πέθαιναν από εσωτερική
αιμορραγία. Η παντελής έλλειψη βιταμίνης C έκανε τον οργανισμό
τους να μην παράγει κολλαγόνο και να πάσχει από σκορβούτο. Η
αντισκορβουτική ουσία που αργότερα ανακαλύφθηκε ότι μπορεί να
θεραπεύει το σκορβούτο ονομάστηκε ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C).
Το σύγχρονο τοξικό περιβάλλον αυξάνει δραματικά την ανάγκη μας
για βιταμίνη C. Το στρες, η ακτινοβολία, η ρύπανση του περιβάλλοντος,
τα βαρέα μέταλλα και τα βιομηχανικά χημικά προϊόντα επιβαρύνουν
πολύ το σώμα μας και αυξάνουν σημαντικά την ανάγκη του για
βιταμίνη C. Την ίδια στιγμή, η πρόσληψη της βιταμίνης C μέσω της
σύγχρονης διατροφής έχει μειωθεί δραματικά. Είναι απαραίτητο να
τρώμε φρούτα και λαχανικά, αλλά με όλες τις διαδικασίες που οι τροφές
αυτές υφίστανται προτού φτάσουν στο τραπέζι μας (υβριδικά είδη,
καλλιέργεια σε εδάφη φτωχά σε θρεπτικές ουσίες, χρήση φυτοφαρμάκων
και λιπασμάτων, συντήρηση στο ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα
πριν φτάσουν στον καταναλωτή) είναι ιδιαίτερα φτωχές στα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά.
Το ανθρώπινο είδος είναι ένα από τα λίγα είδη στον πλανήτη που δεν
παράγει μόνο του τη βιταμίνη C και πρέπει να την προσλαμβάνει
μόνο μέσα από τη διατροφή. Σε όλα τα ζωικά είδη που παράγουν
ενδογενή βιταμίνη C (που παράγεται από το σώμα) δεν παρατηρούνται
αρτηριοσκλήρυνση και καρδιακές παθήσεις. Σχεδόν όλα τα ζώα παράγουν
από 1 έως 40 γραμμάρια βιταμίνης C την ημέρα. Φαίνεται ότι, κατά
τη διάρκεια της εξέλιξης και λόγω της αφθονίας της βιταμίνης C στο
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φυσικό περιβάλλον, ο άνθρωπος έπαψε κάποια στιγμή στην πορεία της
εξέλιξης να παράγει την ουσία αυτή, ενθαρρύνοντας άλλες μεταβολικές
διαδικασίες που επέτρεψαν την αύξηση της βιολογικής του απόδοσης.
Σύμφωνα με τον Linus Pauling, η ελάχιστη ημερήσια ποσότητα για
την κάλυψη των βασικών αναγκών του οργανισμού σε βιταμίνη C
είναι 2-3.000 mg για τους υγιείς ανθρώπους και 5-6.000 mg για όσους
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Σε αυτό το
σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι σήμερα ένα πορτοκάλι περιέχει 55
mg βιταμίνης C, εάν είναι βιολογικό και αν το φάμε με τη φλούδα και
τους σπόρους μέσα σε λίγες ώρες αφού κοπεί από το δέντρο, κάτι που
ουσιαστικά είναι αδύνατο.
Αυτό που συμβαίνει στον σύγχρονο άνθρωπο είναι μια χρόνια προσκορβουτική κατάσταση. Αυτή η ανεπάρκεια δεν εκδηλώνεται σε περίοδο
μερικών μηνών, όπως στους ναυτικούς κατά το παρελθόν, αλλά σε
διάστημα δεκαετιών.
Το σώμα μας είναι σε θέση να επισκευάζει, μέχρι ενός ορισμένου σημείου, το
κολλαγόνο και την ελαστίνη των αρτηριακών τοιχωμάτων. Στη συνέχεια,
το σώμα πρέπει να χρησιμοποιήσει συμπληρωματικούς μηχανισμούς
προσπαθώντας να σταθεροποιήσει το τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων.
Ένας από τους κύριους μηχανισμούς υποστήριξης είναι η εναπόθεση της
χοληστερίνης επί της βλάβης.
Έτσι, όταν το σώμα μας δεν έχει αρκετή βιταμίνη C, αρχίζουν να
εμφανίζονται ρωγμές στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Το ήπαρ
λαμβάνει την εντολή να παραγάγει περισσότερη χοληστερίνη για να
τροφοδοτήσει την επιδιόρθωση, έστω και επιφανειακή, της βλάβης.
Εάν η ζημιά είναι πολύ μεγάλη, η ποσότητα της χοληστερίνης που
εναποτίθεται για την επιδιόρθωση αυξάνεται αναλογικά: τα αιμοφόρα
αγγεία φράσσουν, παρατηρούνται προβλήματα στις στεφανιαίες αρτηρίες,
εκδηλώνονται αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.λπ.
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Ασβέστιο, βιταμίνη Κ και βιταμίνη D
Ένας κεντρικός παράγοντας στη δημιουργία της αρτηριοσκλήρυνσης
είναι η εναπόθεση ασβεστίου στο αγγειακό τοίχωμα. Μαζί με την
εναπόθεση της χοληστερίνης στα τοιχώματα των αγγείων, λόγω χρόνιων,
μη επιλυμένων φλεγμονών, υπάρχει μια ακόμα ουσία που τείνει να
συσσωρεύεται: το ασβέστιο.
Είναι ακριβώς αυτή η προοδευτική ασβεστοποίηση που σκληραίνει τα
τοιχώματα των αγγείων, που έτσι χάνουν την ελαστικότητά τους και την
ιδιότητα να παρέχουν επαρκή ροή αίματος στους ιστούς.
Μια νέα έκδοση της αξονικής τομογραφίας (αξονική στεφανιογραφία),
η οποία ποσοτικοποιεί τις εναποθέσεις ασβεστίου, είναι μία από τις πιο
ακριβείς μεθόδους για την πρόωρη ανίχνευση της παρουσίας καρδιακής
πάθησης.
Νέες μελέτες δείχνουν ότι το ασβέστιο συσσωρεύεται λόγω της έλλειψης
των μηχανισμών που ρυθμίζουν τη μεταφορά και την αποθήκευσή
του. Τέτοιοι μηχανισμοί απαιτούν την παρουσία επαρκών ποσοτήτων
βιταμίνης Κ2, μαγνησίου και βιταμίνης D3. Όταν υπάρχει ανεπάρκεια
αυτών των ουσιών στο σώμα, το ασβέστιο αντί να εναποτίθεται στα
οστά συγκεντρώνεται σε ιστούς που δεν θα έπρεπε, όπως οι αρτηρίες, οι
αρθρώσεις και άλλα όργανα.
Κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε 4.800 ανθρώπους για μια περίοδο
δέκα ετών έδειξαν ότι τα άτομα που είχαν αυξημένη πρόσληψη βιταμίνης
Κ2 είχαν χαμηλότερα επίπεδα χοληστερίνης, μειωμένη συνολική
θνησιμότητα και μια μείωση της καρδιακής θνησιμότητας μεγαλύτερη
από 50%.
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Τι μπορούμε να κάνουμε
Το θέμα της χοληστερίνης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εικόνας. Αντί
να εστιάζουμε την προσοχή μας στη μείωση των επιπέδων της στο αίμα,
που μπορεί να σχετίζονται ή όχι με έναν καρδιαγγειακό κίνδυνο, θα
πρέπει να μειώσουμε τους παράγοντες που μπορούν να βλάψουν τους
ιστούς μας και έτσι να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης
της φλεγμονής.
Η διατήρηση του ιδανικού βάρους, η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, η
μείωση του συναισθηματικού και του βιολογικού στρες και η παροχή
στο σώμα μας όλων των απαραίτητων συστατικών για την καλύτερη
λειτουργία του, είναι πράγματα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε
την υγεία μας.
Η λύση επομένως δεν είναι να εμποδίζουμε το σώμα μας να παράγει
χοληστερίνη, αλλά να καλύπτουμε τις ανάγκες του για βιταμίνη C,
λυσίνη, προλίνη και τα μικροθρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για
τη βέλτιστη λειτουργία του.
Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι μετά τη χορήγηση της απαραίτητης
ποσότητας βιταμίνης C τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα μειώνονται,
βελτιώνεται η λειτουργικότητα του αγγειακού τοιχώματος (ενδοθήλιο)
και σταδιακά υποχωρούν οι αθηρωματικές πλάκες.
Για την επαναφορά των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερίνης, τα οποία
μπορεί να είναι διαφορετικά για τον καθένα (και σίγουρα όχι εκείνα
που καθορίζονται από την αμερικανική επιτροπή για τη χοληστερίνη),
και κυρίως για να έχουμε ένα υγιές καρδιαγγειακό σύστημα, θα πρέπει:
• να καλύπτουμε τις ανάγκες του σώματος για μικροθρεπτικά
συστατικά και μέταλλα
• να προσλαμβάνουμε επαρκή ποσότητα βιταμίνης C (3-6.000 mg),
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή κολλαγόνου
240

Το Σώμα Σου Είναι Γενετικά Προγραμματισμένο να Είναι Υγιές

• να προσλαμβάνουμε επαρκείς ποσότητες λυσίνης (2.000 mg) και
προλίνης (500 mg)
• να προσλαμβάνουμε επαρκή ποσότητα βιταμίνης Κ2 (90-1.000
mcg)
• να διατηρούμε υγιή τη βακτηριακή χλωρίδα (η παραγωγή
της βιταμίνης Κ2 γίνεται στο έντερο, παρουσία των ωφέλιμων
βακτηρίων)
• να μειώσουμε σημαντικά τη ζάχαρη και τους επεξεργασμένους
υδατάνθρακες (ψωμί, ζυμαρικά, αναψυκτικά, πατάτες) στη
διατροφή μας, καθώς τα συστατικά αυτά ευνοούν και προδιαθέτουν
τη φλεγμονή
• να ασκούμαστε, έστω και για λίγα λεπτά την ημέρα (12-15 λεπτά)
3-4 φορές την εβδομάδα, καθώς η άσκηση μπορεί να μας βοηθήσει
σημαντικά
• να αυξήσουμε την πρόσληψη ωμέγα-3 λιπαρών
• να βελτιστοποιήσουμε τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα
• να προσλαμβάνουμε αντιοξειδωτικά
• να πίνουμε πολύ νερό.
Εν κατακλείδι, το πρόβλημα της χοληστερίνης είναι πλέον πολύ καλύτερα
κατανοητό. Οι γνώσεις που έχουμε σήμερα μας επιτρέπουν όχι μόνο να
αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά
και να κατανοούμε ότι τα επίπεδα της ουσίας αυτής στο αίμα είναι ένας,
μεταξύ άλλων, δείκτης του επιπέδου της υγείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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16° Κεφάλαιο
Θεωρητικά ο διαβήτης είναι μια ασθένεια που, σύμφωνα
με τα κλασικά συγγράμματα της ιατρικής, στο 90% των
περιπτώσεων θα μπορούσε να θεραπευτεί μόνο με την
αλλαγή της διατροφής και του τρόπου ζωής.
Η συνήθης προσέγγιση για τον σακχαρώδη διαβήτη, όμως,
ως ασθένεια που προκαλείται από την περίσσεια ζάχαρης,
δεν φαίνεται να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα...
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Ο διαβήτης ΔΕΝ είναι μια ασθένεια
του ζαχάρου
Ο διαβήτης προσβάλλει σήμερα 1 στους 11 Ευρωπαίους. Περίπου 75
εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από αυτή την ασθένεια στην Ευρώπη,
ενώ 1 στους 4 ενήλικες βρίσκεται σε προδιαβητική κατάσταση.
Ο διαβήτης είναι η πιο κοινή μεταβολική ασθένεια και πρόσφατα έφτασε
σε τόσο υψηλά ποσοστά. Η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων τύπων
διαβήτη έχει αυξηθεί πάνω από 700% τα τελευταία 50 χρόνια!
Σύμφωνα με τον ενδοκρινολόγο Ron Rosedale, ερευνητή σε διαταραχές
που σχετίζονται με τον διαβήτη, η παρατήρηση αυτή μας οδηγεί
αναπόφευκτα στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν οφείλεται κατά βάση σε
γενετικά αίτια (γονίδια), γιατί το φαινόμενο εμφανίστηκε μέσα στην
ίδια γενιά.
2. Ότι το πρόβλημα σχετίζεται με τη ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής
και διατροφής που παρατηρήθηκαν σε αυτά τα 50 χρόνια.
Η στροφή προς μια όλο και πιο μαζική κατανάλωση επεξεργασμένων
υδατανθράκων και την παραγωγή τροφίμων με υψηλό βαθμό επεξεργασίας
έχει ως αποτέλεσμα οι τροφές μας να έχουν πολύ χαμηλή θρεπτική αξία,
ενώ παρέχουν πολλές θερμίδες. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την έντονη
μείωση της σωματικής δραστηριότητας, ώθησε το σώμα μας στα βιοχημικά
του όρια.
Το ανθρώπινο σώμα είναι γενετικά προγραμματισμένο να λειτουργεί σε
συγκεκριμένες συνθήκες. Στη σύγχρονη εποχή έχουμε αλλάξει πλήρως
αυτές τις συνθήκες «χρήσης και λειτουργίας» του σώματος και κατά
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συνέπεια προκύπτουν σοβαρές δυσλειτουργίες, μία από τις οποίες είναι
ο διαβήτης.

Ομοιόσταση
Το σώμα μας είναι μια αποικία κυττάρων. Πάνω από εκατό δισεκατομμύρια
κύτταρα συνυπάρχουν, επικοινωνούν και συνεργάζονται, έτσι ώστε το
θαύμα του ανθρώπινου σώματος να γίνεται πραγματικότητα. Η ζωή
είναι δυνατή λόγω της ικανότητας ενός οργανισμού να διατηρεί μια κατάσταση
ομοιόστασης.
Η λέξη «ομοιόσταση», που προέρχεται από τη λέξη «όμοιος» (ίδιος,
αμετάβλητος, σταθερός) και τη λέξη «στάση» (συνθήκη, κατάσταση),
δηλαδή «αμετάβλητη κατάσταση», περιγράφει την ικανότητα των
ζωντανών οργανισμών να διατηρούν σταθερές τις συνθήκες του
εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, συγκέντρωση διάφορων
στοιχείων κ.λπ.), παρά τις εξωτερικές αλλαγές.
Όταν ένας οργανισμός διατηρεί σταθερό εσωτερικό περιβάλλον, είναι
υγιής. Όταν, αντίθετα, δεν είναι σε θέση να διατηρήσει μια κατάσταση
ομοιόστασης, αρχίζει να αρρωσταίνει και αυτό τον οδηγεί στον θάνατο.
Για να διατηρηθεί στη ζωή η αποικία των κυττάρων που ονομάζεται
ανθρώπινο σώμα, πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:
1. τα κύτταρα πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν άφθονη ενέργεια
2. τα κύτταρα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους
για να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σε συμφωνία μεταξύ τους.

Γλυκόζη για ενέργεια
Το βασικό μόριο που τα κύτταρά μας χρησιμοποιούν για την παραγωγή
ενέργειας είναι η γλυκόζη. Κάθε τροφή, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην
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οποία ανήκει (λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες), αφού μετατραπεί σε γλυκόζη,
καίγεται για να απελευθερώσει ενέργεια.
Στο σώμα μας πραγματοποιείται συνεχής παραγωγή και μεταφορά της
γλυκόζης. Μάλιστα, το σώμα μας εργάζεται σκληρά για να διατηρεί
σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και να καθιστά την ενέργεια
διαθέσιμη σε όλα τα κύτταρα.
Τα επίπεδα του σακχάρου που επιτρέπουν μια βέλτιστη λειτουργία είναι
μεταξύ 75 και 110 mg/dl. Αυτό σημαίνει ότι σε 4 λίτρα αίματος που
κυκλοφορεί στο σώμα μας, σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, περιέχεται
λιγότερο από ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρης.

Ινσουλίνη και λεπτίνη
Οι ορμόνες είναι ισχυρές ουσίες που μεταφέρονται μέσω του αίματος
και ρυθμίζουν τη λειτουργία των διάφορων οργάνων και συστημάτων
του οργανισμού μας. Οι δύο κύριες ορμόνες στη διαχείριση των ενεργειακών
αποθεμάτων στο ανθρώπινο σώμα είναι η ινσουλίνη και η λεπτίνη.
Ενώ είναι ευρέως γνωστός ο ρόλος της ινσουλίνης στη ρύθμιση των
επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, δεν είναι γνωστές οι λοιπές λειτουργίες
που αναπτύσσει η ορμόνη αυτή στο σώμα και ιδίως σε συνεργασία με τη
λεπτίνη.
«Το σώμα μας για εκατομμύρια χρόνια αναπτυσσόταν σε ένα
περιβάλλον σπανιότητας τροφής».

Η λεπτίνη ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα (1994) και, σε συνδυασμό
με την ινσουλίνη, είναι ο κύριος ενορχηστρωτής του ενδοκρινικού
συστήματος. Η λεπτίνη παράγεται από τον λιπώδη ιστό. Αυτό καθιστά
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το σωματικό λίπος τον μεγαλύτερο ενδοκρινή αδένα στο ανθρώπινο
σώμα. Υπό κανονικές συνθήκες, η λεπτίνη ειδοποιεί τον εγκέφαλο ότι
έχουμε λάβει αρκετή τροφή, έτσι ώστε να σταματήσουμε να τρώμε.
Για να καταλάβουμε τον ρόλο της λεπτίνης και της ινσουλίνης, θα
πρέπει να δούμε ποιο βασικό σκοπό εξυπηρετούν. Το σώμα μας για
εκατομμύρια χρόνια εξελίχθηκε σε ένα περιβάλλον όπου η τροφή ήταν σπάνια.
Σε ένα περιβάλλον σπανιότητας τροφής και έντονης σωματικής
δραστηριότητας, τα αποθέματα ενέργειας είναι ο κύριος ρυθμιστής για τη
λειτουργία του οργανισμού σε πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα, αν το
σώμα μας δεν έχει επαρκή αποθέματα ενέργειας, δεν μπορεί να εγγυηθεί
την επιβίωση και το μεγάλωμα των παιδιών. Σε μια τέτοια περίπτωση,
το σώμα εμποδίζει την αναπαραγωγή μέσω των σχετικών ορμονών,
μέχρι την αποκατάσταση αυτών των αποθεμάτων. Για παράδειγμα,
όταν τα αποθέματα ενέργειας (λίπος) είναι πολύ χαμηλά, όπως σε
αδύνατες γυναίκες (χορεύτριες, αθλήτριες), ή πολύ υψηλά (παχυσαρκία),
παρατηρούνται προβλήματα γονιμότητας.
Ομοίως, στη συνέχεια, σε συνάρτηση με τα αποθέματα ενέργειας, το σώμα
ρυθμίζει τη λειτουργία των υπόλοιπων αδένων και ορμονών: θυρεοειδής,
τεστοστερόνη, οιστρογόνα, αδρεναλίνη, κορτιζόλη και άλλα.
Σε ένα περιβάλλον όπου η τροφή σπανίζει, το πρόβλημα είναι η διατήρηση
σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Η γλυκόζη του αίματος θα έχει
πτωτική τάση τον περισσότερο καιρό. Γι’ αυτόν το λόγο, όλες οι ορμόνες,
εκτός από την ινσουλίνη, αυξάνουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα.
Για να συνοψίσουμε λοιπόν: υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχαμε
επίπεδα κοντά στα χαμηλότερα φυσιολογικά όρια (75 mg/dl), που
συνοδεύονται από χαμηλές τιμές ινσουλίνης, ενώ το υπόλοιπο ορμονικό
σύστημα θα προσπαθούσε να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

248

Το Σώμα Σου Είναι Γενετικά Προγραμματισμένο να Είναι Υγιές

Διαβήτης: ένα πρόβλημα επικοινωνίας
Στη σύγχρονη εποχή όμως συμβαίνει το αντίθετο απ’ ό,τι εξηγήθηκε
παραπάνω. Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου η τροφή είναι άφθονη
και η σωματική δραστηριότητα ελάχιστη. Η μεγάλη ποσότητα των
θερμίδων που προσλαμβάνονται τείνει να αυξάνει σταθερά τα επίπεδα
του σακχάρου στο αίμα.
Το σώμα μας, στις προσπάθειές του να διατηρήσει τα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα εντός των επιθυμητών ορίων, εκκρίνει όλο και μεγαλύτερες
ποσότητες ινσουλίνης και λεπτίνης.
Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα με την οποία απορροφάται η τροφή,
τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα και τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη έκκρισης
ινσουλίνης και λεπτίνης. Όσο πιο επεξεργασμένη είναι μια τροφή, τόσο
πιο γρήγορα απορροφάται και τόσο περισσότερο επιδεινώνεται αυτή η
ορμονική ανισορροπία.

Εικόνα 16-1 Ρόλοι της λεπτίνης και της ινσουλίνης στο εσωτερικό του σώματος. Η υπερβολική χρήση
επεξεργασμένων τροφίμων προκαλεί σταθερά υψηλά επίπεδα λεπτίνης και ινσουλίνης που, σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, καθιστούν τα κύτταρα αδύναμα να αντιδρούν στα ερεθίσματά τους.

249

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

Το σώμα μας συνηθίζει σε σταθερά υψηλά επίπεδα αυτών των ορμονών
και δεν ανταποκρίνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο. Οι αυξανόμενες
ποσότητες ινσουλίνης και λεπτίνης οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη
ανάγκη αυτών των ορμονών. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «αντίσταση»
στην ινσουλίνη και τη λεπτίνη.
Τελικά, το πάγκρεας δυσκολεύεται να παράγει όλο και μεγαλύτερες
ποσότητες ινσουλίνης και ο εγκέφαλος δεν ανταποκρίνεται πλέον στα
σήματα της λεπτίνης. Ως αποτέλεσμα, το σάκχαρο στο αίμα αρχίζει
να αυξάνεται, ενώ ο εγκέφαλός μας δεν αντιλαμβάνεται τα μηνύματα
σχετικά με τα αποθέματα ενέργειας και κορεσμού και αυτό μας ωθεί να
τρώμε όλο και περισσότερο.
Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην ανισορροπία ολόκληρου του ορμονικού
συστήματος.
Το αποτέλεσμα αυτών των μεταβολικών διαταραχών μπορεί να
προκαλέσει:
• αύξηση του σωματικού βάρους
• έντονη πείνα
• αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου
• αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
• σεξουαλική ανικανότητα και στυτική δυσλειτουργία
• προδιάθεση για φλεγμονή
• υποθυρεοειδισμό
• βράχυνση των τελομερών
• πρόωρη γήρανση
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• μεταβολικό σύνδρομο
• νόσο του Alzheimer (διαβήτης τύπου III)
• κατάθλιψη
• διαβήτη.

Διαβήτης και σάκχαρο
Η μονομερής επικέντρωση στη μείωση των επιπέδων του σακχάρου στο
αίμα δεν λύνει κανένα από αυτά τα προβλήματα, ενώ η υγεία συνεχίζει
να επιδεινώνεται σταθερά.
Γνωρίζουμε πλέον ότι οι περισσότερες από τις βλάβες δεν προκαλούνται
από τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αλλά από τα υψηλά επίπεδα
λεπτίνης και ινσουλίνης που παρατηρούνται πολλά χρόνια πριν το
σάκχαρο υπερβεί τα 126 mg/dl, χαρακτηρίζοντας ένα άτομο ως
διαβητικό.
«Χάρη στη Μεταβολομική μπορούμε να καλύψουμε τις ελλείψεις που
οδήγησαν στον διαβήτη».

Τη στιγμή της διάγνωσης του διαβήτη, στο 50% των ασθενών έχουν ήδη
εντοπιστεί βλάβες στις στεφανιαίες αρτηρίες (τα αγγεία της καρδιάς).
Πρόκειται για μια ζημία που προκαλείται όχι τόσο από το σάκχαρο
όσο από τα υψηλά επίπεδα της ινσουλίνης που υφίστανται πολλά
χρόνια πριν από την εμφάνιση του διαβήτη. Ένα άτομο μπορεί να
βρίσκεται σε προδιαβητική κατάσταση ή κατάσταση μεταβολικού
συνδρόμου (αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης, αυξημένα επίπεδα λιπιδίων
και υπερβολικό βάρος) για πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί ο διαβήτης.
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Η αξιολόγηση των επιπέδων της ινσουλίνης και της λεπτίνης, σε
συνδυασμό με τη μέτρηση μεταβολικών δεικτών στα ούρα και στο αίμα,
μπορούν να μας δώσουν μια πλήρη εικόνα της υγείας του σώματος
σε κάθε δεδομένη στιγμή. Προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές, με τη
βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι σε θέση να ανιχνεύουν
απειροελάχιστες ποσότητες χημικών ουσιών που αποβάλλονται με τα
ούρα μας.
Κάθε χημική αντίδραση στο σώμα μας καταλήγει στην παραγωγή μιας
ουσίας που ονομάζεται μεταβολίτης. Μέσω της Μεταβολομικής, μετρώντας
τα παράγωγα (μεταβολίτες) των αντιδράσεων αυτών, είμαστε σε θέση να
αξιολογούμε τις ελλείψεις σε βιταμίνες, μέταλλα ή άλλα μικροθρεπτικά
συστατικά με υψηλή ακρίβεια.
«Είναι συχνές οι περιπτώσεις όπου η έκκριση της ινσουλίνης, αν
και ελλειπής, μπορεί να αρκεί αν αποκαταστήσουμε την κυτταρική
ευαισθησία».
Η κάλυψη των ελλείψεων αυτών μπορεί να αποκαταστήσει την κατάσταση
της υγείας του οργανισμού μας και να μειώσει σημαντικά την ανάγκη για
φαρμακευτική υποστήριξη ή την απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης για
τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Υπάρχουν συχνές περιπτώσεις όπου
η έκκριση ινσουλίνης, αν και δεν είναι επαρκής από άποψη αντίστασης,
μπορεί να αρκεί αν αποκατασταθεί η ευαισθησία και η λειτουργικότητά
της.
Ο διαβήτης δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το σάκχαρο,
αλλά κρύβει μια εκτεταμένη μεταβολική διαταραχή.
Η συνολική βελτίωση του μεταβολικού προφίλ με:
• τη σωστή διατροφή
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• την εφαρμογή κατάλληλης φυσικής δραστηριότητας
• τη λήψη ειδικών συμπληρωμάτων
μπορεί να επαναφέρει το σώμα μας όσο το δυνατόν πιο κοντά στη
φυσιολογική του κατάσταση και λειτουργία. Ακολουθώντας αυτή την
πορεία, μέσα από την κλινική εμπειρία μου, έχω δει ότι αυτός ο στόχος
είναι πράγματι εφικτός για το 90% των περιπτώσεων, όπως αναφέρεται
στα κλασικά κείμενα της παθολογίας.

Συμπληρώματα
Ο διαβήτης είναι ένα πρόβλημα υγείας που η λήψη των απαραίτητων
συμπληρωμάτων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κλινική εικόνα
του και τη γενική κατάσταση της υγείας.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτής της μεταβολικής διαταραχής,
μπορώ με σιγουριά να πω ότι δεν υπάρχει μια μαγική ουσία για την
επίλυση του προβλήματος. Αυτό αποτελεί ένα αξίωμα που ισχύει για
όλα τα προβλήματα υγείας. Όταν εκδηλώνεται μια παθολογία, έχουν
ήδη αλλοιωθεί πολλές μεταβολικές οδοί. Στον διαβήτη ειδικότερα
αυτό συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Συνεπώς είναι απαραίτητη η λήψη
συμπληρωμάτων για τις ακόλουθες ουσίες:
• Η βιταμίνη C, η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο, λόγω της βλάβης που
εμφανίζεται σε αγγειακό επίπεδο στους διαβητικούς ασθενείς: 3-6
γραμμάρια την ημέρα.
• Για τους ίδιους λόγους, είναι απολύτως απαραίτητη η κατάλληλη
ποσότητα λυσίνης και προλίνης: 2 και 0,5 γραμμάρια την ημέρα
αντίστοιχα.
• Βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες είναι αναγκαίες για τον
μεταβολισμό των υδατανθράκων: 10-50 mg την ημέρα.
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• Γλουταμίνη και βιταμίνη Β1 βοηθούν στη σταθεροποίηση του
μεταβολισμού της γλυκόζης και σταθεροποιούν τα επίπεδα
γλυκόζης στο αίμα, οδηγώντας στην επίλυση της αντίστασης στην
ινσουλίνη. Γλουταμίνη: 5-10 γραμμάρια την ημέρα, βιταμίνη B1:
100-200 mg την ημέρα.
• Το Άλφα λιποϊκό οξύ είναι ένα αντιοξειδωτικό που βελτιώνει
τον ενδοκυτταρικό έλεγχο της γλυκόζης, μειώνει τη ζημία που
προκαλείται από τον διαβήτη σε κυτταρικό επίπεδο, βοηθά στην
επίλυση της αντίστασης της ινσουλίνης και της λεπτίνης και
ανακυκλώνει τις βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά που έχουν ήδη
χρησιμοποιηθεί: 300-1.200 mg την ημέρα.
• Το μαγνήσιο είναι απολύτως απαραίτητο για τη μείωση της
αντίστασης στην ινσουλίνη: 150-600 mg την ημέρα.
• Η βιταμίνη D3 πρέπει να διατηρείται σε επίπεδα 60-80 ng/ml.
• Η βιταμίνη Κ2 μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη και
βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη: 45-180 mcg την ημέρα.
• Το χρώμιο ενισχύει τη δράση και την έκκριση της ινσουλίνης: 200400 mcg την ημέρα.
• Η κανέλα βοηθά στην επίτευξη καλύτερου γλυκαιμικού ελέγχου
και μειώνει τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης,
των τριγλυκεριδίων και των ολικών λιπιδίων στους διαβητικούς
ασθενείς: 2-4 γραμμάρια την ημέρα ή εκχυλίσματα ισοδύναμης
συγκέντρωσης.
• Τα αμινοξέα που είναι απαραίτητα για την παραγωγή ενδογενών
αντιοξειδωτικών, όπως η γλουταθειόνη: γλουταμίνη, γλυκίνη και
Ν-ακετυλ-κυστεΐνη.
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• Μία από τις πλέον αποτελεσματικές ουσίες για τη βελτίωση του
μεταβολικού προφίλ είναι το νερό. Ένα επίπεδο αφυδάτωσης της
τάξεως του 2-4% μπορεί να μειώσει την απόδοση της κυτταρικής
ενέργειας κατά 40% και ουσιαστικά να αναιρέσει όλες τις
ευεργετικές δράσεις που προαναφέρθηκαν. Απαιτούνται 2-4 λίτρα
την ημέρα, ανάλογα με το σωματικό βάρος.

Κλινική περίπτωση
Η Ε.Κ., 66 ετών, παραπέμφθηκε σ’ εμένα από τη διαβητολόγο της.
Λάμβανε φαρμακευτική αγωγή με αντιδιαβητικά χάπια σχεδόν για δέκα
χρόνια. Κατά τη διάρκεια όμως του προηγούμενου έτους, τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα της ξεπερνούσαν συστηματικά τα 300 mg/dl. Η
γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη είχε αυξηθεί σε 12% (η γλυκοζυλιωμένη
αιμοσφαιρίνη δείχνει τις μέσες τιμές γλυκόζης στο αίμα κατά τους δύο
τρεις περασμένους μήνες, με φυσιολογικά επίπεδα μεταξύ 4,3 και 6,2%).
Ένιωθε συνεχώς κουρασμένη και πολύ στρεσαρισμένη. Σίγουρα είχε
προβλήματα, αλλά, σύμφωνα με την ίδια, οι συναισθηματικές αντιδράσεις
της ήταν υπερβολικές σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.
Η διαβητολόγος τη συμβούλευε να στραφεί σε θεραπεία με ενέσεις
ινσουλίνης, αλλά εκείνη απέρριπτε σταθερά αυτό το ενδεχόμενο.
Το μεταβολομικό προφίλ της εμφάνισε σημαντικές ελλείψεις σε θρεπτικά
συστατικά και έδειξε ότι σχεδόν όλες οι κύριες μεταβολικές οδοί
ήταν μπλοκαρισμένες. Εντοπίστηκε υψηλό επίπεδο οξέωσης, σοβαρή
δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, σχεδόν πλήρης έλλειψη βιταμίνης Β και
μαγνησίου, αυξημένη ανάγκη για βιταμίνη C, αλλοίωση της βακτηριακής
χλωρίδας και μειωμένη ικανότητα μεταβολισμού των υδατανθράκων,
των πρωτεϊνών και των λιπών.
Εξήγησα στην Ε.Κ. ότι, δεδομένων των παρατηρούμενων σημαντικών
βιοχημικών αλλαγών, θα χρειάζονταν έξι έως εννέα μήνες θεραπείας
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με σωστή διατροφή και συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρωμάτων για
την επίτευξη σταθερών αποτελεσμάτων.
Της εξήγησα επίσης ότι όσο βαθύτερες είναι οι μεταβολικές αλλοιώσεις,
τόσο πιο εύκολη είναι η επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων. Πράγματι,
δύο μήνες αργότερα, η Ε.Κ. αισθάνθηκε πολύ καλύτερα. Κοιμόταν και
ξεκουραζόταν καλά, είχε περισσότερη ενέργεια και η γλυκόζη στο αίμα
της ήταν πλέον σταθερά κάτω από τα 200 mg/dl.
Μετά από εννέα μήνες, η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν 6,5% κι
εκείνη ένιωθε σαν να είχε ξαναγεννηθεί. Πλέον την παρακολουθώ μία
φορά τον χρόνο για περιοδικούς ελέγχους και εκείνη είναι ιδιαίτερα
ευτυχής που δεν αναγκάστηκε να ξεκινήσει τη θεραπεία με ενέσεις
ινσουλίνης που τόσο ήθελε να αποφύγει.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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17° Κεφάλαιο
Δύο δύσκολα ερωτήματα: πόσο και πότε να φάω;
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Η ιδανική διατροφή: πότε και πόσο
πρέπει να τρώμε για να είμαστε
υγιείς, αδύνατοι και να ζούμε
περισσότερο;
Ποια είναι η διατροφή που θα μας κάνει να ζούμε περισσότερο και
να είμαστε υγιείς, έχοντας το ιδανικό σωματικό βάρος; Μια ιδανική
διατροφή, εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει επίσης να μπορεί
να εφαρμόζεται εύκολα και να μην απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες.
Υπάρχει τέτοιου είδους διατροφή; Όλοι γνωρίζουμε ότι για να είμαστε
αδύνατοι και υγιείς θα πρέπει να υποφέρουμε.
Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια πρακτικής και κλινικής έρευνας,
μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει μια διατροφή που μπορεί να
ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Έχει δοκιμαστεί τόσο
σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας όσο και σε κλινικό επίπεδο από
διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα και σε πολλές κλινικές περιπτώσεις.
Αλλά πρώτα ας επανεξετάσουμε τα διάφορα είδη δίαιτας και διατροφικών
συστάσεων που βελτιώνουν την υγεία και τη μακροβιότητα.

Υποθερμιδική δίαιτα
Γνωρίζουμε, από τη δεκαετία του 1930, ότι ένας από τους καλύτερους
τρόπους για να παρατείνουμε τη ζωή μέσω της διατροφής είναι ο
περιορισμός των θερμίδων, αποφεύγοντας βέβαια τον υποσιτισμό. Αυτό
σημαίνει κατανάλωση τροφίμων που παρέχουν λιγότερες θερμίδες, αλλά
περιέχουν επαρκείς ποσότητες θρεπτικών συστατικών.
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Έρευνες σε ανθρώπους και ζώα έχουν επαληθεύσει επανειλημμένα τα
ευεργετικά αποτελέσματα αυτού του είδους διατροφής. Σε μελέτες που
διενεργήθηκαν σε ποντίκια, βρέθηκε ότι η μείωση κατά 30% των θερμίδων
οδηγεί σε επιμήκυνση της ζωής τους κατά 40%. Όσον αφορά τους
ανθρώπους, εάν ένα άτομο είχε προσδόκιμο ζωής 80 χρόνια με κανονική
διατροφή, ακολουθώντας μια υποθερμιδική δίαιτα που καλύπτει τις
ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, το προσδόκιμό του θα ανερχόταν
στα 112 χρόνια.
Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
ακολουθούν τη διατροφή αυτού του τύπου. Αιματολογικές αναλύσεις και
ειδικές δοκιμές για τη μέτρηση της βιολογικής ηλικίας σε σύγκριση με τη
χρονολογική ηλικία δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χαμηλότερο
κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών νόσων και διαβήτη, ενώ
έχουν καλύτερη ισορροπία, μνήμη και όραση, σε σύγκριση με άτομα της
ηλικίας τους, που αντιθέτως ακολουθούν τις κοινές δυτικές διατροφικές
συνήθειες.
Δεν μπορούν όμως όλοι οι άνθρωποι να ακολουθούν τόσο λιτή διατροφή και,
προσωπικά, δεν μου φαίνεται δελεαστικό να ζήσω μια μακρά αλλά βασανισμένη
από τις διατροφικές στερήσεις ζωή.

Περιοδική νηστεία
Η νηστεία έχει εφαρμοστεί από τον άνθρωπο για λόγους ανωτέρας βίας,
όπως η έλλειψη τροφής, για θρησκευτικούς λόγους, αλλά και ως μορφή
ιατρικής θεραπείας.
Ένας τύπος νηστείας, που περιγράφηκε και μελετήθηκε από ερευνητές
στο Ινστιτούτο Μακροζωίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας,
παρουσιάζει σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό
διάστημα: είναι η απόλυτη νηστεία για τέσσερις ημέρες. Κατά τη διάρκεια
τεσσάρων ημερών, επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο καφέ, τσαγιού,
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νερού και μίας σούπας 50 θερμίδων κάθε βράδυ. Αυτή η τετραήμερη
νηστεία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε δύο μήνες. Οι αλλαγές
που παρατηρούνται στις εξετάσεις αίματος, μόλις τέσσερις ημέρες έπειτα
από μια τέτοια νηστεία, είναι συγκρίσιμες με εκείνες της υποθερμιδικής
διατροφής. Πιστεύω όμως ότι αυτή η λύση απευθύνεται σε λίγους και δεν είναι
όλοι σε θέση να ακολουθήσουν ένα τόσο δύσκολο διατροφικό πρόγραμμα.

Διαλείπουσα νηστεία
Μια προσέγγιση που τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και περισσότερο
την προσοχή των ερευνητών και προσφάτως και του κοινού είναι η
διαλείπουσα νηστεία. Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται στην εναλλαγή
περιόδων σχετικής νηστείας με περιόδους φυσιολογικής διατροφής.
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αυτής της νηστείας και, σύμφωνα
με τις μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα, όλες έχουν θετικά
αποτελέσματα για την υγεία, το βάρος και τη μακροζωία. Μια διατροφή
αυτού του τύπου είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθηθεί, διότι δεν
προκαλεί το αίσθημα της στέρησης.
Απαιτεί να τρώει κανείς λίγο μία ημέρα και όσο θέλει την επομένη. Θα
μπορούσαμε να την ονομάσουμε νηστεία εναλλασσόμενων ημερών
(1:1). Το άτομο που αποφασίζει να την ακολουθήσει θα πρέπει τη μία
ημέρα να τρώει λίγο (25% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης) και
την επόμενη μέρα θα μπορεί να καταναλώσει απεριόριστες ποσότητες
φαγητού. Έχει παρατηρηθεί ότι, με ένα διατροφικό πρόγραμμα αυτού
του τύπου, την ημέρα χωρίς περιορισμούς τα άτομα που το ακολουθούν
δεν προσλαμβάνουν το 175% της ημερήσιας πρόσληψης. Συνήθως
καταναλώνουν το 110-120% αυτού. Έτσι σε βάθος χρόνου η προσέγγιση
αυτή οδηγεί τελικά σε μια υποθερμιδική διατροφή.
Με το διαιτητικό πρόγραμμα, που αναφέρεται ως 5:2, τα άτομα νηστεύουν
2 ημέρες της εβδομάδας και τρώνε κανονικά τις υπόλοιπες 5 ημέρες.
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Αυτή είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλλαγές που έγινε γνωστή
στο ευρύ κοινό έπειτα από ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Dr. Michael
Mosley, που γυρίστηκε από το BBC με τίτλο «Eat, Fast and Live Long»
(Φάε, νήστεψε και ζήσε πολύ). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα
συντήρησης της νηστείας εναλλασσόμενων ημερών.

Η ιδανική διατροφή
Το διατροφικό πρόγραμμα ωστόσο που είναι πιο εύκολο να ακολουθηθεί
και εξασφαλίζει τα βέλτιστα αποτελέσματα, σύμφωνα με την κλινική
εμπειρία μου, είναι το ημερήσιο. Η διαλείπουσα νηστεία μπορεί να
εφαρμοστεί και μέσα στο διάστημα μίας ημέρας. Ο στόχος είναι η
εφαρμογή της 16ωρης νηστείας, συμπεριλαμβανομένων των ωρών του
ύπνου, και να τρώμε ό,τι πρέπει να τρώμε για την ημέρα μας μέσα σε
ένα διάστημα 8 ωρών.
Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να καταναλώσουμε το πρώτο γεύμα
της ημέρας στις 12 το μεσημέρι με ένα ελαφρύ γεύμα, να πάρουμε
ένα σνακ μεταξύ 3 και 4 το απόγευμα και να φάμε το κύριο γεύμα
της ημέρας περίπου στις 7 με 8 το βράδυ. Με μια διατροφή αυτού
του τύπου και καταναλώνοντας φυσικές τροφές με υψηλή θρεπτική
αξία, ευθυγραμμιζόμαστε τέλεια με το αυτόνομο νευρικό και ορμονικό
σύστημα που ρυθμίζουν και ελέγχουν τις λειτουργίες και τις ορμονικές
εκκρίσεις του σώματος. Το σώμα είναι προγραμματισμένο να ψάχνει
για τροφή κατά τη διάρκεια του πρώτου τμήματος της ημέρας και να
απορροφά τα θρεπτικά συστατικά κατά το δεύτερο μέρος της ημέρας.
Είναι πολύ ευκολότερο να αντισταθούμε στην πείνα το πρωί απ’ ό,τι το
βράδυ, όταν οι ορμονικές εκκρίσεις απαιτούν ξεκούραση και θρεπτικά
συστατικά.
Αυτό το είδος διατροφής έρχεται σε αντίθεση με αυτήν που προτείνουν
οι κλασικές διατροφικές συμβουλές για την κατανάλωση μικρών και
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συχνών γευμάτων. Είναι αλήθεια ότι διατροφές αυτού του τύπου έχουν
βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να ελέγξουν την πείνα τους και να
χάσουν βάρος. Ωστόσο, έχουν και αρκετούς πρακτικούς περιορισμούς.
Δεν είναι, για παράδειγμα, εύκολο να καταναλώνουμε ένα φυσικό,
θρεπτικό και υγιεινό γεύμα κάθε 2-3 ώρες, ειδικά εάν εργαζόμαστε και
περνούμε πολύ χρόνο εκτός σπιτιού, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των
ανθρώπων δεν μπορεί να πειθαρχήσει και να ακολουθήσει με ευκολία
αυτή την προσέγγιση.
Η διαλείπουσα νηστεία, σε όλες τις παραλλαγές της, βοηθά το σώμα να
λειτουργήσει σύμφωνα με τον φυσιολογικό ορμονικό προγραμματισμό
του. Δημιουργεί ένα ορμονικό διάστημα, εντός του οποίου οι ορμονικές
εκκρίσεις ινσουλίνης και λεπτίνης είναι χαμηλές, ακολουθούμενο από
μια σύντομη περίοδο αύξησης στην έκκριση των ορμονών αυτών, που:
• ευνοεί τον μεταβολισμό
• έχει ισχυρή αντιγηραντική δράση
• μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη λεπτίνη
• ευνοεί τον μεταβολισμό των λιπαρών
• ελέγχει το αίσθημα της πείνας
• καλλιεργεί μια αίσθηση κορεσμού
• βοηθά στην απόκτηση του ιδανικού βάρους
• έχει αντιφλεγμονώδη δράση
• ευνοεί τη βέλτιστη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος
• βελτιστοποιεί τον ρυθμό ύπνου και ανέγερσης
• μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικού συνδρόμου, διαβήτη
και υπέρτασης
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• βελτιώνει το λιπιδαιμικό προφίλ
• μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων
• επιτρέπει την περιστασιακή κατανάλωση μη ωφέλιμων τροφών
(π.χ. γλυκά, πίτσα) χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο ορμονικό
προφίλ
• ευθυγραμμίζεται με τη φυσική λειτουργία του σώματος και
αποφέρει μια αίσθηση ευεξίας και υγείας.

Ορμονικοί μηχανισμοί
Το ανθρώπινο σώμα είναι γενετικά προγραμματισμένο να ανταποκρίνεται
καλύτερα σε ένα διατροφικό πρόγραμμα διαλείπουσας νηστείας. Μέχρι
πριν από μόλις πενήντα χρόνια, η ανθρωπότητα ζούσε σε συνθήκες
έλλειψης τροφής. Η σίτιση δεν ήταν εύκολη για την πλειονότητα του
πληθυσμού σε αυτό τον πλανήτη, η τροφή ήταν άλλοτε διαθέσιμη και
άλλοτε όχι. Δυστυχώς, η εύρεση επαρκούς τροφής παραμένει δύσκολη
ακόμα και στις μέρες μας για ένα σημαντικό ποσοστό της ανθρωπότητας:
ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.
Το ορμονικό μας σύστημα είναι ρυθμισμένο να επιτυγχάνει υψηλότερη
απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ετοιμάζεται να απορροφήσει τα
θρεπτικά συστατικά, να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει και να αναπαραχθεί
μέσω του σεξ το βράδυ. Πρόκειται για έναν ορμονικό κύκλο που
ονομάζεται κιρκαδιανός, από το λατινικό «Circa Diem» (κατά τη διάρκεια
της ημέρας).
Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, αδρεναλίνης και ντοπαμίνης (ορμόνες
του στρες) μας δίνουν το απαραίτητο ενεργειακό ερέθισμα, αυξάνοντας
τις πιθανότητες για εξεύρεση τροφής κατά τις πρωινές ώρες.
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Εικόνα 17-1 Κιρκαδιανός κύκλος και καμπύλη της έκκρισης κορτιζόλης ανά 24 ώρες.

Η έκκριση αυτών των ορμονών είναι υψηλότερη κατά τις πρώτες πρωινές
ώρες και χαμηλώνει σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Τα επίπεδα ενέργειας μειώνονται, και άλλες ορμόνες, όπως η σεροτονίνη
και η μελατονίνη, λαμβάνουν σταδιακά τη θέση τους, επιτρέποντας
στο σώμα μας να ξεκουραστεί, να επιδιορθώσει τους ιστούς και να
απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά των τροφών που καταναλώσαμε.
Για τους περισσότερους ανθρώπους, η καλύτερη στιγμή για το κύριο
γεύμα της ημέρας και την επίτευξη μέγιστης απορρόφησης και καλύτερης
πέψης είναι μεταξύ 6 και 8 το βράδυ.
Η κατανάλωση του κύριου γεύματος της ημέρας σε αυτό το χρονικό
διάστημα, σε σχέση και με την ποσότητα τροφής που καταναλώνεται,
έχει θετική επίδραση. Μια διατροφή αυτού του τύπου μας οδηγεί
σε κατανάλωση συνολικά μικρότερης ποσότητας τροφής, η οποία
χρησιμοποιείται και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κατά τη
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διάρκεια της ημέρας, η υψηλή συγκέντρωση των ορμονών του στρες μάς
επιτρέπει να αντέχουμε καλύτερα στην πείνα και να τρώμε λιγότερο.
Εάν, αντίθετα, τρώμε άφθονα κατά το πρώτο μισό της ημέρας, το
βράδυ πεινάμε έτσι κι αλλιώς, και σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ
πιο δύσκολο να αντισταθούμε στην πείνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες τροφών καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας. Όσο περισσότερο τρώμε, τόσο περισσότερο πεινάμε («Τρώγοντας
έρχεται η όρεξη!») και αυτό είναι εύκολο να μας οδηγήσει στην
κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών και τροφών υψηλής θερμιδικής
απόδοσης με αποτέλεσμα την αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης. Το σώμα,
για να διατηρήσει τα επίπεδα σακχάρου εντός των επιθυμητών ορίων,
αναγκάζεται να εκκρίνει μεγαλύτερες ποσότητες ινσουλίνης και λεπτίνης,
που είναι οι κύριες ορμόνες στη ρύθμιση του μεταβολισμού και την
πρόσληψη ενέργειας.
Στο τέλος παρουσιάζεται μια αντίσταση τόσο στην ινσουλίνη όσο και στη
λεπτίνη (δηλαδή χρησιμοποιούνται όλο και μεγαλύτερες ποσότητες για
την παραγωγή του ίδιου βιολογικού αποτελέσματος) και καταλήγουμε
να χάσουμε το αίσθημα του κορεσμού και να τρώμε συνεχώς.
Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης «κλειδώνουν» τον μεταβολισμό
των λιπών και επιφέρουν αύξηση του βάρους και ως εκ τούτου αυξάνουν
τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, η υπέρταση,
οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης.
Το σώμα μας είναι ρυθμισμένο να επιβιώνει σε ένα περιβάλλον όπου η
τροφή ήταν δυσεύρετη. Στις σπάνιες περιπτώσεις που υπήρχε διαθέσιμη
τροφή, η έκκριση ινσουλίνης αύξανε το αίσθημα της πείνας, προκειμένου
να διασφαλιστούν τα αποθέματα λίπους για κάποια στιγμή μελλοντικής
ανάγκης. Ο μηχανισμός που μας επέτρεψε να επιβιώσουμε ως είδος
για εκατομμύρια χρόνια σε ένα περιβάλλον με έλλειψη τροφής γίνεται
σήμερα η καταδίκη μας σε ένα περιβάλλον όπου η τροφή είναι άφθονη.
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Ινσουλίνη και μακροζωία
Τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης συσχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα
του IGF-1 (ινσουλινικός αυξητικός παράγοντας-1). Πρόκειται για έναν
αυξητικό παράγοντα που προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.
Αυξημένα επίπεδα του IGF-1 παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της
εφηβείας και είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του σώματος. Στην
υπόλοιπη ζωή μας, ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα IGF-1 προάγουν την
πρόωρη γήρανση, την ανάπτυξη όγκων και την υπερβολική φλεγμονώδη
αντίδραση.
«Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε μακρόβια άτομα επιβεβαίωσαν
ότι όλα παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα».
Στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μακροζωίας της Καλιφόρνιας
δημιούργησαν, μέσω γενετικής μηχανικής, ένα ιδιαίτερο ποντίκι νάνο,
το οποίο ζει μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Η ηλικία αυτή αντιστοιχεί σε
180 χρόνια ζωής για το ανθρώπινο είδος. Το ονόμασαν Laron Mouse και
κατέχει το ρεκόρ παράτασης της μακροζωίας μεταξύ των θηλαστικών.
Τα ποντίκια Laron έχουν πρακτικά ανοσία στις καρδιοπάθειες και
τον καρκίνο και ο θάνατός τους οφείλεται συνήθως σε φυσικά αίτια.
Το περίεργο είναι ότι οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να βρουν τι
προκαλεί τον θάνατό τους. Η καρδιά τους απλώς σταματάει να χτυπά.
Τα ποντίκια Laron δημιουργήθηκαν το 1991 για να επιτρέψουν στους
επιστήμονες να μελετήσουν το ομώνυμο Σύνδρομο Laron, που οφείλεται
σε μια γενετική ανωμαλία που προσβάλλει τον άνθρωπο. Λιγότερα από
350 άτομα σε όλο τον κόσμο παρουσιάζουν αυτή την πάθηση. Πρόκειται
για μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν βραχύ ανάστημα και πολύ
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χαμηλή συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, διαβήτη και καρδιαγγειακών
παθήσεων.
Τόσο οι άνθρωποι αυτοί όσο και οι ποντικοί Laron παρουσιάζουν
δυσλειτουργία στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον IGF-1. Αυτή είναι
η αιτία του μικρού αναστήματός τους. Από την άλλη πλευρά, έχουν
αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη (το αντίστροφο της αντίστασης)
και επομένως χαμηλές τιμές ινσουλίνης στο αίμα.
Τα αυξημένα επίπεδα της ινσουλίνης και του IGF-1 δίνουν ένα συνεχές
σήμα στα κύτταρά μας ώστε να πολλαπλασιάζονται γρήγορα, μειώνοντας
έτσι το μήκος των τελομερών τους και κατά συνέπεια το προσδόκιμο ζωής.
Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε μακρόβιους ανθρώπους επιβεβαιώνουν
ότι το κοινό στοιχείο μεταξύ τους είναι τα χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης.

Ποιον τύπο διατροφής να ακολουθήσω
Ένα άλλο βασικό στοιχείο για την επιλογή της διατροφής που πρέπει
να ακολουθήσουμε είναι να γνωρίζουμε τα μεταβολικά χαρακτηριστικά
μας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε μεταβολικό επίπεδο και στα διάφορα
μέρη του πλανήτη επικρατούν διαφορετικά είδη τροφών. Οι Εσκιμώοι,
για παράδειγμα, όπως και οι Μασάι στην Αφρική, ακολουθούν μια
διατροφή κυρίως πρωτεϊνική, ζωικής προέλευσης, ενώ στην Πολυνησία
η διατροφή ανέκαθεν βασιζόταν στις φυτικές τροφές. Στη Μεσόγειο όμως
ακολουθούμε μια διατροφή που βασίζεται σε τροφές με μεγάλη ποικιλία
τόσο ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι
και οι τρεις πληθυσμοί, Εσκιμώοι-Μασάι, Πολυνήσιοι και Μεσόγειοι,
εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά καρκίνου, καρδιοπαθειών και διαβήτη
όταν ακολουθούν τη φυσική τους διατροφή, ενώ συμβαίνει το αντίθετο
όταν η διατροφή τους αποκλίνει από αυτή.
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Ο Weston Price, ήδη από τη δεκαετία του 1930 με τις θαυμαστές
ανθρωπολογικές μελέτες του σε ολόκληρο τον πλανήτη, διαπίστωσε
ότι δεν υπάρχει ιδανική διατροφή για όλους. Λόγω των μεγάλων
κλιματικών και εθνοτικών διακυμάνσεων, των διαφορών στην εξέλιξη
και τη διαθεσιμότητα των τροφίμων, το ανθρώπινο είδος παρουσιάζει
παραλλαγές και έχει διαφορετικές ανάγκες σε σχέση με τη διατροφή. Ο
Roger Williams, τη δεκαετία του 1940, ήταν ο πρώτος που παρατήρησε ότι
ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει διαφορετικό μεταβολισμό, επινοώντας
τον όρο «μεταβολική ατομικότητα».
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που νιώθουν καλά καταναλώνοντας
σαλάτες και τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ενώ άλλοι υποφέρουν από
τεράστια έλλειψη ενέργειας και ακόρεστη πείνα αν δεν καταναλώνουν
κρέας. Κάποια τμήματα του πληθυσμού μπορούν να ακολουθούν πλήρως
χορτοφαγική διατροφή και να αισθάνονται καλά, ενώ άλλα τμήματα
του πληθυσμού μπορούν να ακολουθούν τις διατροφικές συνήθειες ενός
λιονταριού και να νιώθουν εξίσου καλά.
Μεταξύ αυτών των δύο άκρων υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά και
άνθρωποι που χρειάζονται και επιθυμούν να καταναλώσουν τροφές
τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης. Στη συνέχεια μπορούμε να
διακρίνουμε τρεις κύριες κατηγορίες ανθρώπων βάσει των διατροφικών
προτιμήσεων και μεταβολικών αναγκών τους:
• Υδατανθρακικοί
• Πρωτεϊνικοί
• Μεικτής διατροφής.
Ακόμα και αν ένα άτομο είναι κυρίως υδατανθρακικό, σε ορισμένες
συνθήκες μπορεί να εμφανίσει αυξημένη ανάγκη για τροφές και πρωτεΐνες
ζωικής προέλευσης, όπως στην περίπτωση της ανάρρωσης. Ομοίως, ένα
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άτομο κυρίως πρωτεϊνικό, σε περιόδους έντονου στρες, μπορεί να νιώθει
καλύτερα με μια διατροφή πλούσια σε σαλάτες και λαχανικά.

Ακούστε το σώμα σας
Είναι αναγκαίο να ακούμε τις ανάγκες του σώματός μας και να
καταναλώνουμε τα τρόφιμα που επιθυμούμε. Το σημαντικό είναι
ότι, σε οποιαδήποτε κατηγορία κι αν ανήκει κάποιος, θα πρέπει να
καταναλώνει τρόφιμα που βρίσκονται στη φυσική τους μορφή, βιολογικά
και μη επεξεργασμένα. Τα κατεργασμένα ή τεχνητώς επεξεργασμένα
τρόφιμα διαταράσσουν την ισορροπία του ορμονικού συστήματος και
αλλοιώνουν τα μηνύματα και τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού
μας.
Εάν επομένως έχουμε επιθυμία για πράγματα που δεν είναι στ’ αλήθεια
τροφές και δεν έχουν καμία θρεπτική αξία, αυτό σημαίνει ότι το
ορμονικό μας σύστημα είναι αποδιοργανωμένο σε σημαντικό βαθμό.
Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές προς
πιο υγιεινές επιλογές και να είμαστε πολύ προσεκτικοί για μια περίοδο
τουλάχιστον έξι μηνών, προκειμένου να αποκατασταθεί η ικανότητά μας
να κατανοούμε τις πραγματικές διατροφικές ανάγκες μας.
Θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο όπου θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε
πότε πρέπει να ξεκουραστούμε, πότε χρειαζόμαστε νερό, πότε χρειαζόμαστε
κάτι αλμυρό, όπως σε μια ζεστή μέρα, ή πότε θα ήταν καλύτερα να φάμε μια
σαλάτα, προτιμώντας τα λαχανικά από μια ωραία μπριζόλα, αλλά και το
αντίστροφο. Τα σήματα του σώματός μας θα μας λένε πότε χρειάζεται να
φάμε ξηρούς καρπούς, φρέσκα ψάρια ή φρούτα. Όταν αυτή η ικανότητα
αποκατασταθεί, θα είμαστε επίσης σε θέση να προσδιορίσουμε την τροφή
ή την πράξη που μας έκανε να αισθανθούμε αδιάθετοι ή κουρασμένοι
ή που μας προκάλεσε πονοκέφαλο και αίσθημα καύσου στο στομάχι ή
και πόνους στις αρθρώσεις. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, που θα έχουμε
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αποκαταστήσει την επικοινωνία με το σώμα μας, θα μπορούμε σποραδικά
να τρώμε και πράγματα που δεν είναι πραγματικά υγιεινά, μόνο και
μόνο για την ελευθερία και την ευχαρίστηση του να το κάνουμε.
Όσο περισσότερο ένα άτομο αποκαθιστά την υγεία του, τόσο περισσότερη
ευχαρίστηση βρίσκει στο να κάνει πράγματα που το κάνουν να νιώθει
καλά και να απορρίπτει τα τεχνητά και τοξικά πράγματα, διότι μπορεί
πλέον να αισθανθεί τη διαφορά.
Η πλειονότητα των τεχνητώς επεξεργασμένων τροφίμων περιέχει ουσίες,
όπως ενισχυτικά γεύσης, με άμεση δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα
(νευροδιεγερτικές τοξίνες), που μας κάνουν να χάνουμε την ικανότητα
να αισθανόμαστε και να γευόμαστε τις φυσικές γεύσεις.
Οι ανθυγιεινές συνήθειες μας οδηγούν σε έναν ολοένα λιγότερο υγιεινό
τρόπο ζωής. Οι υγιεινές συνήθειες, αντιθέτως, μας επιτρέπουν να
αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με το σώμα μας και να πάρουμε την
υγεία στα χέρια μας.
Η επίτευξη της υγείας, του ιδανικού βάρους και της μακροζωίας δεν
είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία πρέπει να υποφέρουμε. Όταν
υπάρχουν τα σωστά δεδομένα, είναι μια ευχάριστη πορεία που μπορεί
να μας ελευθερώσει από αναρίθμητες ταλαιπωρίες και να μας επιτρέψει
να απολαύσουμε πραγματικά τις χαρές της ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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18° Κεφάλαιο
Πόσο ασφαλείς είναι οι βιταμίνες;
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Η αλήθεια για τις βιταμίνες
Ένα από τα πράγματα που φαίνεται να μπερδεύει το μεγαλύτερο
μέρος του κοινού, αλλά και των επιστημόνων στον τομέα της υγείας,
είναι η ασφάλεια όσον αφορά την πρόσληψη βιταμινών και άλλων
μικροθρεπτικών συστατικών, όπως τα μεταλλικά στοιχεία και τα
αμινοξέα. Συχνά παρατηρούμε να αναγράφεται πάνω σε κάθε σκεύασμα
συμπληρώματος διατροφής, αλλά και σε τροφές, η ένδειξη «Συνιστώμενη
Ημερήσια Δόση».
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα,
προκειμένου να έχουμε μια σαφή εικόνα για τις βιταμίνες και τα
συμπληρώματα:
• Ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου «συμπλήρωμα»;
• Μπορούμε να υπερβαίνουμε την «ημερήσια δοσολογία» ή αυτό
θα μπορούσε να προκαλέσει κακό στην υγεία μας;
• Υπάρχει πιθανότητα με τη λήψη βιταμινών να επιβαρύνουμε τη
νεφρική ή την ηπατική λειτουργία;

Η ιστορία των διατροφικών προτύπων
Η ιστορία της εξέλιξης των διατροφικών προτύπων καταγράφηκε
και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από την Dr. Isabella Leitch στο
κλασικό πλέον σύγγραμμά της του 1942. Αυτή ήταν η πρώτη φορά
που εμφανίστηκε ο όρος ΣΗΠ (Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη) σε
επιστημονική δημοσίευση. Η πρώτη επίσημη διάταξη σχετικά με μια
διατροφική σύσταση έλαβε χώρα το 1835 από το Αγγλικό Κοινοβούλιο.
Η σύσταση αυτή προέβλεπε την προσθήκη χυμού λεμονιού στη διατροφή
των ναυτικών ως προληπτικό μέτρο κατά του σκορβούτου.
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Η πρώτη όμως γενική διατροφική σύσταση καταγράφηκε κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 1862 από τον Dr. Edward Smith, ο
οποίος είχε κληθεί από το Βασιλικό Συμβούλιο να καθορίσει την ελάχιστη
ποσότητα τροφής που χρειάζεται ένα άτομο για να μην πεθάνει από
την πείνα. Ο Smith μέτρησε την ποσότητα του εκπνεόμενου διοξειδίου
του άνθρακα και την απέκκριση του αζώτου σε άτομα που εργάζονταν
σε μαγκανοπήγαδο (ένα είδος τροχού που κινείται από ανθρώπους
και χρησιμοποιούνταν για καταναγκαστική εργασία στις φυλακές) και
εκτίμησε ότι η χαμηλότερη δόση τροφής για έναν εργαζόμενο άνδρα
ήταν 80 γραμμάρια πρωτεΐνης και 2.800 θερμίδες ανά ημέρα.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ένα διατροφικό πρότυπο
βασισμένο σε επιστημονικές μετρήσεις. Κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα ήταν ευρέως αποδεκτό ότι μια διατροφή που καθόριζε μόνο
την πρόσληψη της πρωτεΐνης, ενέργειας (λίπη και υδατάνθρακες) και
ορισμένων μεταλλικών στοιχείων ήταν επαρκής.
Χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι τον 20ό αιώνα για να καταλάβουμε,
τελικά, υπό το φως νέων στοιχείων, ότι αυτές οι τροφές περιέχουν
απαραίτητα στοιχεία που δεν είχαν ακόμη προσδιοριστεί. Κατά τη διάρκεια
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου (1914-1918) διατυπώθηκαν προτάσεις
για το σιτηρέσιο των στρατιωτών. Εκείνη την εποχή ανακαλύφθηκε
ότι οι στρατιώτες αρρώσταιναν λόγω διατροφικών ελλείψεων και ότι
υπήρχαν τροφές που θα μπορούσαν να αποτρέπουν την εξέλιξη αυτή, τα
αποκαλούμενα «προστατευτικά τρόφιμα». Στη συνέχεια, οι βρετανικές
αρχές ανακοίνωσαν την προσθήκη γάλακτος στη διατροφή των παιδιών
και πράσινων λαχανικών για όλες τις ηλικίες.
Με τη Μεγάλη Ύφεση του 1929 δημιουργήθηκαν ειδικές επιτροπές για
τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες του ανθρώπινου
σώματος σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Το 1933 εκδόθηκε η
πρώτη διατροφική σύσταση που περιλάμβανε τις τιμές των διάφορων
απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων (Sherman-Stielbing).
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Το 1939, αναθεωρώντας την προηγούμενη σύσταση, ο Sherman δήλωσε
ότι οι ελάχιστες τιμές θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 50%, προκειμένου να
είναι κατάλληλες και για τα άτομα που δεν μπορούσαν να καλυφθούν
με τις ποσότητες αυτές. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου
Πολέμου, διατυπώθηκαν περαιτέρω συστάσεις, που περιλάμβαναν
περισσότερα μέταλλα και βιταμίνες, για τη διασφάλιση της ελάχιστης
πρόσληψης θρεπτικών συστατικών σε συνθήκες πολέμου.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα
Βλέπουμε ότι όλες αυτές οι συστάσεις αναφέρονται σε ελάχιστες τιμές
μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών που αφορούσαν
συνθήκες λιμοκτονίας με στόχο να εμποδίζουν την εκδήλωση νοσημάτων
λόγω διατροφικών ελλείψεων.

Πίνακας 18-1 Παράδειγμα πίνακα Συνιστώμενων Ημερήσιων Δόσεων για ορισμένα θρεπτικά
συστατικά (ΣΗΠ). Οι ποσότητες αυτές διαμορφώθηκαν βάσει των μελετών του Stielbing, στον
Μεσοπόλεμο, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες πιο κάτω από τις οποίες οι
άνθρωποι θα λιμοκτονούσαν.
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Αυτές οι συγκεκριμένες τιμές, στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν ως
βάση για νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα της διατροφής και των
συμπληρωμάτων διατροφής. Αυτές όμως αφορούσαν τις ελάχιστες
απαραίτητες ποσότητες για να διατηρηθεί ένας άνθρωπος στη ζωή σε
περιόδους όπου υπήρχε έλλειψη τροφίμων. Πράγματι, οι τρέχουσες
συστάσεις δεν διαφέρουν (σε κάποιες περιπτώσεις είναι και χαμηλότερες)
από εκείνες του 1933 (βλ. Πίνακα 17-1).
Σήμερα ζούμε σε μια εποχή αφθονίας (τουλάχιστον ένα μέρος της
ανθρωπότητας), στην οποία οι τροφές είναι διαθέσιμες σε ποσότητες
πρωτοφανείς για την ιστορία του ανθρώπου. Αυτές οι τροφές ωστόσο
είναι σχεδόν κενές από θρεπτική άποψη: παρέχουν μόνο επιβλαβείς
θερμίδες, χωρίς ούτε καν να πλησιάζουν την ελάχιστη απαιτούμενη
ποσότητα μικροθρεπτικών συστατικών.
Η εκρηκτική αύξηση της εμφάνισης χρόνιων προβλημάτων υγείας,
αυτοάνοσων διαταραχών και γενικής κατάπτωσης του πληθυσμού είναι
το αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων.
Ποια είναι όμως η φυσική διατροφή του ανθρώπου;
Ποια ήταν τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών στην τροφή όταν ο
άνθρωπος εμφανίστηκε στη Γη;
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε απαντήσεις σε καμία από αυτές τις
ερωτήσεις, αλλά γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η τροφή μας είναι δέκα
φορές χειρότερη σε σχέση με μόλις πενήντα χρόνια πριν. Έχει πλέον
καταστεί απολύτως αναγκαία η πρόσληψη συμπληρωμάτων διατροφής
σε συνδυασμό με μια σωστή διατροφή για την κάλυψη των ελλείψεων
σε θρεπτικά συστατικά σε σχέση με τις ιδανικές ποσότητες.
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που αφορούν τη δημόσια υγεία, πρέπει
να λαμβάνουμε καθημερινά ένα πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα και
βιταμίνη D, όπως περιγράφεται από την πυραμίδα τροφίμων της Σχολής
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Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (όπως περιγράφεται
στο ένατο κεφάλαιο).

Η ασφάλεια των βιταμινών
Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
αυξηθεί σταθερά οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και οι πληροφορίες
σχετικά με τα οφέλη για την υγεία που μπορούν να προκύψουν από
τη λήψη βιταμινών και συμπληρωμάτων (βλ. βιταμίνη D, βιταμίνη Κ,
CoQ10, αντιοξειδωτικά, πολυβιταμίνες).
Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να αιωρούνται στον αέρα ερωτήματα
σχετικά με την ασφάλεια των συμπληρωμάτων.
Αν πάρω πολλές βιταμίνες, θα κάνω κακό στο συκώτι ή στα νεφρά μου;
Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης αλλεργιών;
Θα πρέπει να σταματάω τη λήψη βιταμινών κάποιες συγκεκριμένες
περιόδους;
Το σώμα μου μπορεί να συνηθίσει τις βιταμίνες;

«Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία όχι μόνο δεν είναι τοξικές
ουσίες, αλλά είναι ουσίες απαραίτητες για να βοηθήσουν το σώμα μας
να αποβάλει το τοξικό φορτίο».

Όσον αφορά το φορτίο στο ήπαρ και στα νεφρά, η ανησυχία πηγάζει
από το γεγονός ότι στο μυαλό μας έχουμε ταυτίσει τις βιταμίνες με τα
φάρμακα. Τα τελευταία όντως επιβαρύνουν συχνά το συκώτι και τα
νεφρά, επειδή αυτά τα ξενοβιοτικά πρέπει να εξαλειφθούν από το σώμα.
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Η έννοια των ξενοβιοτικών αναφέρεται σε χημικές ενώσεις που δεν
ανήκουν στο ανθρώπινο σώμα και συνεπώς είναι ξένες προς τη ζωή.
Αυτές μπορεί να είναι είτε υδατοδιαλυτές είτε λιποδιαλυτές ενώσεις,
πράγμα που σημαίνει ότι διαλύονται σε νερό ή λίπος, όπως συμβαίνει,
για παράδειγμα, με τα χρώματα (νερομπογιές και λαδομπογιές).
Ενώ οι υδατοδιαλυτές ενώσεις αποβάλλονται από τα νεφρά άμεσα, χωρίς
περαιτέρω επεξεργασία, οι λιποδιαλυτές ενώσεις πρέπει να μετατραπούν
σε υδατοδιαλυτές και μόνο τότε απορρίπτονται. Αυτή η διαδικασία
λαμβάνει χώρα κυρίως στο ήπαρ και πραγματοποιείται από μια ομάδα
500 ενζύμων, το Ρ450. Για να επιτευχθεί αυτή η μετατροπή απαιτείται
μεγάλη ποσότητα βιταμινών και μετάλλων. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε
ότι οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία όχι μόνο δεν αποτελούν βάρος για το
συκώτι και τα νεφρά, αλλά, αντιθέτως, είναι απολύτως απαραίτητα ώστε και τα
δύο αυτά όργανα να μπορούν να διαχειριστούν και να αποβάλουν το τοξικό φορτίο
που επιβαρύνει το ανθρώπινο σώμα.
«Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς με τη λήψη φαρμάκων, ενώ
άλλοι φοβούνται τις παρενέργειες των βιταμινών. Η αλήθεια είναι
ότι θάνατοι που οφείλονται σε βιταμίνες δεν έχουν αναφερθεί, ενώ οι
ετήσιοι θάνατοι που οφείλονται στα φάρμακα είναι πολλοί».
Υπάρχουν βέβαια και οι λιποδιαλυτές βιταμίνες (Α, D, Ε) που, αν και
είναι απίθανο, μπορούν να συσσωρευτούν στον οργανισμό και γι’ αυτό
η χορήγησή τους, εάν λαμβάνονται σε υψηλές θεραπευτικές δόσεις, θα
πρέπει να γίνεται κάτω από ιατρική παρακολούθηση και με παράλληλες
μετρήσεις των δεικτών που υποδεικνύουν εάν οι ποσότητές τους είναι
πλέον επαρκείς ή ακόμη ανεπαρκείς. Όσον αφορά τη βιταμίνη Κ, αν και
είναι λιποδιαλυτή, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μια τοξική δόση.
Η τοξικότητα της βιταμίνης D είναι εξαιρετικά απίθανη, γιατί θα πρέπει
να λαμβάνουμε πάνω από 50.000 IU ώστε να παρατηρήσουμε τα πρώτα
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σημάδια τοξικότητας έπειτα από αρκετούς μήνες, πράγμα που είναι και
για πρακτικούς λόγους πολύ δύσκολο να συμβεί. Το ίδιο ισχύει και για
τη βιταμίνη Ε.

Εικόνα 18-1 Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την αποβολή των
λιποδιαλυτών τοξινών. Χάρη σε αυτά, το σώμα μπορεί να μετατρέπει τις τοξίνες σε υδατοδιαλυτές
ενώσεις και στη συνέχεια να τις αποβάλλει με τα ούρα.

Η βιταμίνη Α περιορίζεται σε λιγότερο από 10.000 IU ανά ημέρα κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης και φαίνεται ότι, πέραν ενός συγκεκριμένου
ορίου, μειώνει την αποτελεσματικότητα της βιταμίνης D. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο οι μεγαλύτερες εταιρείες που παράγουν βιταμινούχα
συμπληρώματα έχουν αφαιρέσει ή έχουν μειώσει κατά πολύ την ποσότητα
βιταμίνης Α που περιέχεται στις πολυβιταμίνες τους.
Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς
με τη λήψη φαρμάκων, ενώ φοβούνται τις παρενέργειες των βιταμινών.
Η αλήθεια είναι ότι θάνατοι που οφείλονται σε βιταμίνες δεν έχουν
αναφερθεί, ακόμα και έπειτα από εσκεμμένη απόπειρα δηλητηρίασης, ενώ οι
ετήσιοι θάνατοι που οφείλονται σε ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων
που λαμβάνονται σωστά είναι 106.000 μόνο στις ΗΠΑ και μόνο σε
νοσοκομειακούς ασθενείς.
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Όταν μιλάμε για βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά, πρέπει να
γίνεται σαφές ότι αυτά δεν περιλαμβάνουν τα σκευάσματα και τις
ορμόνες που μερικές φορές λαμβάνονται για τη βελτίωση των αθλητικών
επιδόσεων. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν φαρμακευτική δράση και δεν
αποτελούν διατροφικά συμπληρώματα. Οι ενώσεις αυτές σχετίζονται με
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.
Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στις ΗΠΑ από
το CDC, το 2010, έπειτα από 60 δισεκατομμύρια δόσεις που ελήφθησαν
ετησίως, δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση θανάτου που να οφείλεται σε
συμπληρώματα διατροφής. Το ίδιο ισχύει και για τα προηγούμενα 27
χρόνια πριν από το 2010. Σύμφωνα με το Συμβούλιο για την Υπεύθυνη
Διατροφή, τα συμπληρώματα διατροφής είναι ασφαλή, ωφέλιμα και
ελεγχόμενα από τους αντίστοιχους κρατικούς μηχανισμούς σε κάθε
χώρα.

Εντοπισμός των διατροφικών ελλείψεων
Η ταχεία ανάπτυξη στον τομέα των εργαστηριακών εξετάσεων μας
επιτρέπει να εκτελούμε μεταβολομικές αναλύσεις με ένα κόστος συγκρίσιμο
με αυτό ενός συνήθους τσεκάπ. Οι πληροφορίες που παρέχονται από
τον γιατρό έχουν πολλαπλάσια χρησιμότητα και μας αποκαλύπτουν
τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου ατόμου κατά τη δεδομένη χρονική
στιγμή. Αυτές οι αναλύσεις μάς επιτρέπουν να χορηγούμε τις βιταμίνες
και τα υπόλοιπα απαραίτητα μικροθρεπτικά συστατικά με ασφάλεια
και σύμφωνα με τις διαφορετικές ελλείψεις του κάθε οργανισμού
(εξατομικευμένη ιατρική).
Η εφαρμογή αυτών των τεχνικών σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα θα
αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα την
πρόληψη και τη θεραπεία, με τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε πολύ
πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
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Φανταστείτε μια ιατρική προσέγγιση ευρέως προσανατολισμένη στον
εντοπισμό των αιτίων και όχι στην απλή ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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19° Κεφάλαιο
Μερικές φορές, αυτό που νομίζουμε ότι είναι το πρόβλημα
είναι στην πραγματικότητα η λύση...
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Τα στάδια της ίασης
Όπως έχω αναφέρει αρκετές φορές σε αυτό το βιβλίο, το δεδομένο που
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιατρικής είναι ότι το ανθρώπινο
σώμα δεν έχει την τάση να εκδηλώσει έτσι ξαφνικά κάποια νόσο.
Αντιθέτως, τείνει να διατηρεί μια σταθερή κατάσταση λειτουργίας, που
ονομάζεται ομοιόσταση.
Σε αντίθεση με ό,τι έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε, το ανθρώπινο
σώμα και όλα τα έμβια όντα τείνουν να ισορροπούν στην καλύτερη
δυνατή κατάσταση υγείας που μπορούν να επιτύχουν.
Διάφοροι παράγοντες μπορούν να βάλουν και να διαταράξουν αυτή
την κατάσταση απειλώντας την υγεία μας. Αυτοί είναι γνωστοί ως
«στρεσογόνοι παράγοντες» και μπορεί να είναι:
• Βιολογικοί: λοιμώξεις, ελλείψεις σε ζωτικά συστατικά, έλλειψη
ύπνου, αφυδάτωση.
• Χημικοί: τοξίνες, βαρέα μέταλλα.
• Ψυχικοί: άγχος, απώλειες, προβλήματα στη ζωή.
• Φυσικοί: κρύο, θερμότητα, ακτινοβολία.
• Μηχανικοί: χτυπήματα, έλξεις.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όμως το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί πάντα
να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση της ομοιόστασής του. Όπως ένα
ελατήριο που συμπιέζεται και στη συνέχεια αφήνεται ελεύθερο.
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Ημερήσιοι ρυθμοί
Όπως είδαμε και νωρίτερα, μέσω ενός αυτόματου μηχανισμού που
ελέγχεται από το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ΑΝΣ), σε συνεργασία
με το ορμονικό σύστημα, ο οργανισμός μας σε κανονικές συνθήκες
εμφανίζει καλύτερη απόδοση και επίπεδα ενέργειας κατά τη διάρκεια
της ημέρας, ενώ το βράδυ αναπαύεται, χωνεύει, απορροφά θρεπτικά
συστατικά και επιδιορθώνει τις βλάβες του.
Εάν αναπαριστούσαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα του κιρκαδιανού
κύκλου σε ένα διάγραμμα, θα δημιουργούσαμε μια κατά προσέγγιση
ημιτονοειδή καμπύλη (βλ. Εικόνα 18-1).

Εικόνα 19-1 Το σώμα διανύει κύκλους διάρκειας 24 ωρών· έχει υψηλότερη ενεργειακή απόδοση
κατά τη διάρκεια της ημέρας και υψηλότερη προδιάθεση επιδιόρθωσης και ξεκούρασης το βράδυ.

Όταν, αντίθετα, το σώμα υποστεί κάποια βλάβη, προσπαθεί μέσω
συγκεκριμένων βημάτων να αποκαταστήσει τη φυσιολογία (κανονική
λειτουργία) του και αναδιοργανώνεται για να αντεπεξέλθει καλύτερα
σε μια παρόμοια προσπάθεια στο μέλλον. Ο οστικός πώρος (ιστός
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επούλωσης) που επιδιορθώνει, για παράδειγμα, ένα κάταγμα, είναι πιο
ανθεκτικός από τον αρχικό φυσιολογικό ιστό των οστών που επιδιόρθωσε.
Η ένταση αλλά και η διάρκεια του στρες καθορίζουν την ένταση και τη
διάρκεια της φάσης επιδιόρθωσης. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο
βλέπουμε τα πράγματα επηρεάζει την έκβαση της επιδιόρθωσης. Εάν ο
στρεσογόνος παράγοντας και τα συμπτώματα της επιδιόρθωσης είναι
χρονικά κοντά, αυτό δεν μας ανησυχεί. Μας φαίνεται φυσικό που οι
μύες και οι τένοντες είναι πρησμένοι και πονούν ακόμη και ημέρες
μετά από μια σωματική προσπάθεια σημαντικά υψηλότερη από τη
συνηθισμένη.
Στην πραγματικότητα, όταν ασκούμαστε, χρησιμοποιούμε αυτούς τους
εγγενείς μηχανισμούς που ωθούν το σώμα μας να αναδιοργανωθεί σε
υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Όταν ένα άτομο ασκείται, τρέφεται σωστά
(με τροφές και μικροθρεπτικά συστατικά) και ξεκουράζεται αρκετά, η
εξέλιξη της υγείας και της απόδοσής του στον χρόνο είναι περίπου όπως
φαίνεται στην Εικόνα 18-2.

Εικόνα 19-2 Όταν ασκούμαστε υποβάλλοντας σταδιακά το σώμα μας σε μεγαλύτερες προσπάθειες,
παρέχοντας επαρκή διατροφή και ξεκούραση, η κατάστασή του βελτιώνεται, διότι ωθείται σε
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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Όταν όμως ένας παράγοντας προκαλεί βλάβη στους ιστούς μας και
η επισκευή λαμβάνει χώρα σε μια απόσταση χρόνου, όπως στην
περίπτωση του καπνίσματος, αυτός ο μηχανισμός δεν είναι σαφώς ορατός.
Χρειάζονται χρόνια μέχρι να εμφανιστούν χημικές βλάβες σε επίπεδο
βρόγχων. Το σώμα αρχίζει να αποκαθιστά τις βλάβες αυτές μέσω της
βρογχικής φλεγμονής (βρογχίτιδα).
Αρχικά δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν αυτές οι μικρές αλλά
συνεχόμενες βλάβες. Αν συνεχίσουμε να καπνίζουμε, οι στιγμές
επιδιόρθωσης εναλλάσσονται με στιγμές πρόσθετων βλαβών και η
βρογχίτιδα γίνεται χρόνια. Κάθε φορά, ωστόσο, η κατάσταση και η
λειτουργικότητα των βρόγχων θα είναι χειρότερη, επειδή η βλάβη είναι
συνεχής και υπερβαίνει την ταχύτητα με την οποία καταφέρνει ο
οργανισμός να την επιδιορθώσει. Εκτός από αυτό, λόγω των συσσωρευμένων
ελλείψεων μικροθρεπτικών συστατικών, κάθε διαδικασία επιδιόρθωσης
γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κατάσταση της
υγείας, σε επίπεδο βρόγχων και όχι μόνο, θα παρουσιάζεται όπως στην
Εικόνα 18-3.

Εικόνα 19-3 Καμπύλη της υγείας όταν συσσωρεύονται βλάβες στους ιστούς. Πρόκειται για έναν
επιβλαβή παράγοντα ή συνήθεια που προκαλεί βλάβες πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορεί το σώμα να τις
επιδιορθώνει.

292

Το Σώμα Σου Είναι Γενετικά Προγραμματισμένο να Είναι Υγιές

Όταν μάλιστα δεν γνωρίζουμε την αιτία της επιδείνωσης της υγείας
μας, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω διότι έτσι προστίθεται και το
ψυχολογικό στρες.

Τα στάδια της ίασης
Κάθε ιστός, όργανο ή ολόκληρος ο οργανισμός, μετά από μια περίοδο με
στρες, περνά από διάφορα, πολύ συγκεκριμένα, στάδια ίασης. Αρκετές
σχολές και ερευνητές έχουν περιγράψει αυτό το φαινόμενο: από την
κλασική ιατρική που έχει μελετήσει την επούλωση των πληγών (βλ.
Εικόνα 18-4) μέχρι την ομοιοπαθητική, η οποία μιλά για «θεραπευτική
κρίση», ενώ επίσης ενώ επίσης ο Hans Selye στις μελέτες του για το στρες
αναφέρεται συχνά σε αυτά τα στάδια.
Όταν μάλιστα δεν γνωρίζουμε την αιτία της επιδείνωσης της υγείας
μας, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω, διότι έτσι προστίθεται και
το ψυχολογικό στρες.
Τα βασικά στάδια της διαδικασίας της ίασης είναι:
• βλάβη με ενεργοποίηση των μηχανισμών του στρες
• φλεγμονή και κατακράτηση υγρών
• σύσπαση με απέκκριση υγρών
• ωρίμανση και αναδόμηση
• σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα:
• Βλάβη: ένα τσιγάρο μάς καίει το δέρμα. Εκείνη τη στιγμή τα αιμοφόρα
αγγεία συστέλλονται και η αδρεναλίνη που απελευθερώνεται
μειώνει την τοπική ευαισθησία.
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• Φλεγμονή: ακολουθεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων που
αυξάνουν την παροχή αίματος. Δημιουργούνται φλύκταινες
(φυσαλίδες) με υγρό και η καμένη περιοχή είναι ευαίσθητη και
επώδυνη (η λειτουργία του πόνου είναι να προστατεύει την
περιοχή κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσής της, αποθαρρύνοντας
τις κινήσεις).
• Συστολή: οι φλύκταινες αδειάζουν απελευθερώνοντας το υγρό
περιεχόμενό τους.
• Ωρίμανση: δημιουργείται μια ξηρή κρούστα που προστατεύει τους
υποκείμενους ιστούς, ενώ αυτοί αναδιαμορφώνονται. Το δέρμα
έχει βελτιωθεί, αλλά δεν είναι ακόμη πλήρως επιδιορθωμένο.
• Αποκατάσταση: η κρούστα αποκολλάται, αφήνοντας μια
λειτουργική περιοχή, η οποία όμως έχει ελαφρώς διαφορετικό
χρώμα από τους περιβάλλοντες ιστούς. Το σώμα θα συνεχίσει τη
διαδικασία της επιδιόρθωσης μέχρι την πλήρη επούλωση, εάν είναι
δυνατόν, δεδομένων των συνθηκών λειτουργίας του.

Εικόνα 19-4 Τα στάδια ίασης από τα οποία περνά ένας κοινός τραυματισμός του δέρματος. Κατά
τρόπο εντελώς ταυτόσημο, οι εσωτερικοί ιστοί περνούν από τα διάφορα στάδια ίασης, τα οποία
χαρακτηρίζονται από ειδικές εκδηλώσεις.

Βιοχημικό στρες
Το να ζούμε σε αυτό τον πλανήτη αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο μας
κάνει όλους ιδιαίτερα ευαίσθητους σε ένα σαφώς καθορισμένο στρες, το
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οποίο βρίσκεται στη βάση της συντριπτικής πλειονότητας των χρόνιων
ασθενειών.
Πρόκειται για το στρες που οφείλεται στις διατροφικές ελλείψεις και
δεν μας επιτρέπει να λειτουργούμε σε πλήρη απόδοση ως βιολογικοί
οργανισμοί. Η χαμηλή απόδοση αντισταθμίζεται αυτομάτως από τις
ορμόνες του στρες, που γιγαντώνουν τις εναλλαγές στη φυσιολογική
καμπύλη του κιρκαδιανού ρυθμού.
Ένα άτομο που λειτουργεί υπό βιοχημικό στρες, αντί να έχει περισσότερη
ενέργεια την ημέρα, ζει στιγμές έντασης, οι οποίες εναλλάσσονται με
στιγμές εξάντλησης (Σημείωση: η εξάντληση δεν σημαίνει κούραση. Η
κούραση περνά μετά τη σωστή ξεκούραση, ενώ ένα εξαντλημένο άτομο
δυσκολεύεται να ξεκουραστεί σωστά και δεν αναρρώνει πλήρως, ακόμη
και αφού ξεκουραστεί).
Σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν μέχρι τώρα, κατά τη στιγμή της επίλυσης
αυτού του στρες, μέσω της λήψης της κατάλληλης διατροφής και των
απαραίτητων μικροθρεπτικών συστατικών, το σώμα θα προσπαθήσει να
αποκαταστήσει την υγεία.

Εικόνα 19-5 Λόγω των διατροφικών ελλείψεων, οι ορμόνες αναγκάζονται να αντισταθμίσουν την
έλλειψη ενέργειας, εντείνοντας τον κανονικό κιρκαδιανό κύκλο. Αντί της εναλλαγής ενέργειας και
ανάπαυσης, το σώμα περνά συνεχώς από την ένταση στην εξάντληση και το αντίστροφο.
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Αλλά πριν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, θα περάσει μέσα από τα
διάφορα στάδια της ίασης και είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση
αυτού του γεγονότος, προκειμένου να διευκολύνουμε αυτά τα βήματα
αντί να τα διακόπτουμε.

Οι φάσεις της ίασης του βιοχημικού στρες
Ακολουθεί μια λίστα με τα συμπτώματα των σταδίων της ίασης που
ξεκινούν όταν καλύπτουμε τις διατροφικές ελλείψεις μας. Αυτά μπορεί
να διαφέρουν ως προς την ένταση (από μόλις εμφανή σε πολύ έντονα)
και ως προς τη φύση τους, βάσει του ιστορικού, της διάρκειας του
προβλήματος και των προσβεβλημένων συστημάτων, οργάνων ή ιστών.
Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση βιοχημικού στρες, κατά την αποθεραπεία
θα διανύσουμε τα ακόλουθα στάδια:
• Ξεκινάμε από μια κατάσταση μεταβολικού στρες με συμπτώματα
που ανήκουν και στις δύο κατηγορίες (ένταση και εξάντληση),
τα οποία, σε διάφορους συνδυασμούς και σε σχέση με τα
προσβεβλημένα συστήματα και τους ιστούς, μπορεί να οδηγήσουν
σε όλες σχεδόν τις επίκτητες χρόνιες παθήσεις. Χρειάζονται
συνήθως αρκετά χρόνια για να προκύψει μια αντίστοιχη εικόνα.
• Αρχική βελτίωση μετά την κάλυψη των διατροφικών ελλείψεων.
Μέση διάρκεια: από μία ημέρα έως ένα μήνα.
• Έναρξη του σταδίου αποκατάστασης με μείωση των επιπέδων
της αδρεναλίνης και των υπόλοιπων ορμονών του στρες
(κορτιζόλη, ντοπαμίνη), όπου εμφανίζεται κόπωση, αυξημένη
ανάγκη για ξεκούραση, μυϊκή αδυναμία, αγγειοδιαστολή (ζεστά
χέρια, αιμορροΐδες, βαρύ κεφάλι, ζάλη), αυξημένη παροχή
αίματος στους ιστούς, κατακράτηση υγρών, πείνα με αυξημένη
ανάγκη για πρωτεΐνες που χρειάζονται στην αποκατάσταση των
ιστών, φλεγμονή (πόνος, κνησμός, έκζεμα, ερύθημα, οίδημα,
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ρίγη, πυρετός), δυσκοιλιότητα (λόγω αυξημένης απορρόφησης
θρεπτικών συστατικών). Μέση διάρκεια: 1-3 μήνες.
• Στάδιο σύσπασης με αυξημένη ούρηση, εναλλαγές της
διάθεσης, διακεκομμένο ύπνο, κράμπες, αρρυθμίες, δύσπνοια,
αναπνευστικές δυσκολίες, κρίσεις πανικού, κρίσεις άσθματος,
βήχα, φτέρνισμα. Μέση διάρκεια: 1-3 εβδομάδες.
• Στάδιο αναδόμησης με συμπτώματα παρόμοια με αυτά του
σταδίου αποκατάστασης αλλά λιγότερο έντονα. Μέση διάρκεια:
3 μήνες.
• Στάδιο ωρίμανσης όπου συνεχίζεται η βελτίωση με μικρότερες
διακυμάνσεις μέχρι την επίτευξη μιας ιδανικής κατάστασης. Μέση
διάρκεια: 1-2 έτη.

Εικόνα 19-6 Διάγραμμα των σταδίων της ίασης. Όταν αρχίζει η συμπλήρωση των ελλείψεων,
εναλλάσσονται τα καθορισμένα στάδια, τα οποία παρουσιάζουν κυμαινόμενα επίπεδα ενέργειας και
λειτουργίας. Είναι σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε ως σημάδια μια επιτυχημένης θεραπείας.
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Η επίγνωση της ύπαρξης και η δυνατότητα αναγνώρισης των συμπτωμάτων
αυτών επιτρέπουν στον γιατρό και στον ασθενή να καλύψουν τις ανάγκες
του σώματος και, πολύ σημαντικό, να μην επιβαρύνουν την κατάσταση
με ψυχολογικό στρες, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία της
θεραπείας και της ίασης.
Επιπλέον, ποικίλα θρεπτικά συστατικά και φάρμακα επηρεάζουν με
διαφορετικό τρόπο τα στάδια της ίασης. Η κορτιζόνη, τα αντιβιοτικά, τα
αναλγητικά, η βιταμίνη C, το ασβέστιο και η βιταμίνη D, για παράδειγμα,
μειώνουν την ένταση των συμπτωμάτων του σταδίου αποκατάστασης.
Από την άλλη, η γλουταμίνη, το μαγνήσιο και το μεγαλύτερο μέρος
των βιταμινών του συμπλέγματος Β προάγουν τα συμπτώματα και τους
μηχανισμούς επιδιόρθωσης.
Μεταβολομικά συμπληρώματα, ειδικά σχεδιασμένα με τη βοήθεια της
Μεταβολομικής, τα οποία, εκτός από τη διόρθωση των ελλείψεων των
ιχνοστοιχείων, εμπεριέχουν αυτή τη γνώση στη σύνθεσή τους, επιτρέπουν
στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας να διανύουν την καμπύλη
της ίασης με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και την ελάχιστη
δυνατή συμπτωματολογία.
Θα πρέπει να πω ότι μετά την εφαρμογή των εν λόγω δεδομένων
σε πολλές χιλιάδες κλινικών περιπτώσεων, από άτομα που ενεργούν
προληπτικά και επιθυμούν απλώς να βελτιώσουν την υγεία τους μέχρι
και τα πιο δύσκολα περιστατικά, δεν είναι πάντα εύκολο και ανώδυνο
να διανύσει κανείς αυτή την πορεία. Δεν πρόκειται για κάποια μαγική
λύση, απαιτεί συνεχή προσπάθεια και υπευθυνότητα. Μπορώ όμως να
δηλώσω κατηγορηματικά ότι η εφαρμογή αυτής της γνώσης συμβάλλει
δραστικά στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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20° Κεφάλαιο
Μερικές φορές, αυτό που νομίζουμε ότι είναι το πρόβλημα
είναι στην πραγματικότητα η λύση...
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Το χαμόγελο μας κάνει να ζούμε
περισσότερο
Ξέρατε ότι το χαμόγελο ενός ατόμου μας επιτρέπει να
προβλέψουμε πόσο θα ζήσει;
Γνωρίζατε ότι το χαμόγελό σας μπορεί να αποκαλύψει πόσο θα ζήσετε
και ποιο θα είναι το επίπεδο επιτυχίας σας στη ζωή;
Είναι δυνατόν κάτι τόσο απλό, όπως ένα χαμόγελο, να έχει τόσο ισχυρό
αντίκτυπο πάνω μας;
Εκτεταμένες επιστημονικές ανακαλύψεις δείχνουν ότι το χαμόγελο
έχει άμεση επίδραση τόσο στη φυσική όσο και στην πνευματική μας
κατάσταση.
Σύμφωνα με τον Ron Gutman, του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και
μέλος της επιστημονικής ομάδας του Χάρβαρντ για τις νέες τεχνολογικές
εφαρμογές στην ιατρική (SMArt Initiative), ο τρόπος και η συχνότητα με
την οποία ένα άτομο χαμογελά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία
της ζωής και της υγείας του. Ο Gutman συνέθεσε στοιχεία από την ιατρική
επιστήμη, τη βιολογία, την κοινωνιολογία και τη νευροφυσιολογία για
να αποκαλύψει τις κρυφές δυνάμεις του χαμόγελου.
Μία μελέτη τριάντα ετών του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ εξέτασε
τα χαμόγελα στις φωτογραφίες φοιτητών του πανεπιστημίου και τα
συνέκρινε με την πορεία και τον βαθμό ευτυχίας που είχαν σημειώσει
αυτά τα άτομα στη ζωή τους.
Ακόμα πιο εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα μιας μελέτης σχετικά
με τα χαμόγελα των παικτών του μπέιζμπολ σε σχέση με τη ζωή τους.
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Ανακαλύφθηκε ότι οι παίκτες που χαμογελούσαν περισσότερο στις
φωτογραφίες είχαν προσδόκιμο ζωής που έφτανε τα 79,9 χρόνια, ενώ
εκείνοι που χαμογελούσαν λιγότερο ή καθόλου είχαν προσδόκιμο ζωής
που έφτανε τα 72,9 χρόνια.
Το χαμόγελό μας, ωστόσο, φαίνεται να επηρεάζει τόσο τη συμπεριφορά
μας όσο και τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω μας. Ο Gutman
ανακάλυψε με τις έρευνές του ότι το χαμόγελο είναι μέρος της ανθρώπινης
φύσης, μπορεί να επηρεάσει θετικά σχεδόν κάθε κοινωνική δραστηριότητα
και να μας κάνει να νιώθουμε καλά.
Τα συμπεράσματα του Gutman επιβεβαιώθηκαν από την Ιατρική Σχολή
του Χάρβαρντ, καθώς ένα άρθρο στο περιοδικό Harvard Health με
τίτλο «Η σχέση μεταξύ της ευτυχίας και της υγείας» αναφέρει ότι τα
επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα μπορούν
να συμβάλουν σε μια υγιέστερη και μακρύτερη ζωή.
Το χαμόγελο είναι ένα σημαντικό και βασικό εργαλείο επικοινωνίας
για την ανθρωπότητα. Νέες τρισδιάστατες τεχνικές μας επιτρέπουν να
παρατηρήσουμε ότι τα έμβρυα χαμογελούν ακόμα και πριν από τη
γέννησή τους. Πάνω από το 30% των ανθρώπων χαμογελά περισσότερες
από 20 φορές την ημέρα, ενώ λιγότερο από το 5% χαμογελά μόνο
5 φορές την ημέρα. Τα παιδιά μπορούν να χαμογελούν έως και 400
φορές την ημέρα! Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί όταν βρίσκεστε κοντά σε
χαμογελαστά παιδιά χαμογελάτε κι εσείς περισσότερο;
Δύο μελέτες από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία έχουν
δείξει ότι το χαμόγελο των άλλων καταστέλλει τον έλεγχο που ασκούμε
στους μυς του προσώπου μας και μας παροτρύνει να χαμογελάσουμε.
Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να δείχνουμε
δυστυχείς ή να είμαστε συνοφρυωμένοι όταν κάποιος μας χαμογελά.
Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό και μας δίνει μια ισχυρή υποσυνείδητη
ώθηση να χαμογελάσουμε όταν βλέπουμε τους άλλους να το κάνουν.
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Σύμφωνα με τον Gutman, μια απλή κίνηση όπως το χαμόγελο μπορεί να
προκαλέσει χείμαρρο κοινωνικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών
και φυσικών αλλαγών, που καθορίζουν όχι μόνο το πώς αισθανόμαστε
αλλά και το πώς μας βλέπουν και μας κρίνουν οι άλλοι.
Βρετανοί ερευνητές κατέγραψαν την ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα
του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια ενός χαμόγελου και τη συνέκριναν με
άλλα ευχάριστα ερεθίσματα.
Διαπίστωσαν έτσι ότι ένα χαμόγελο είναι ισοδύναμο με το ερέθισμα που
δίνουν 2.000 σοκολατάκια ή 16.000 λίρες Αγγλίας!
Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα συναισθήματα όχι μόνο καθορίζουν
την πορεία της επιτυχίας και της υγείας μας αλλά μπορούν επίσης να
διαμορφώνονται από εμάς, ανεξάρτητα από το πώς αισθανόμαστε και
τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας.
Φορέστε το καλύτερο χαμόγελό σας. Αρχικά μπορεί να σας φαίνεται
βεβιασμένο ή να μη μοιάζει καθόλου με χαμόγελο, συνεχίστε όμως
λίγο ακόμη και παρατηρήστε τη διάθεση, την υγεία και τη ζωή σας να
αλλάζουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr
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Συμπεράσματα
Οι συνήθειες του σύγχρονου τρόπου ζωής έχουν δημιουργήσει προβλήματα
στη διαχείριση της υγείας του ανθρώπινου σώματος. Η ίδια η τεχνολογία
που δημιούργησε αυτές τις συνθήκες, ωστόσο, βοήθησε να δημιουργηθεί
και η λύση στο πρόβλημα.
Με τη χρήση της Μεταβολομικής και των κατάλληλων διατροφικών
συμπληρωμάτων, τη σωστή διατροφή, τον έλεγχο του βάρους και την
επαρκή άσκηση, το προσδόκιμο ζωής μας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η καλύτερη κατανόηση του σώματός μας και
των λειτουργιών του από μόνη της μπορεί να έχει ένα εντυπωσιακό
θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το έχω δει να συμβαίνει στην πράξη πολλές
φορές. Ήταν αρκετό κάποιες φορές μόνο να εξηγήσω στον ασθενή τι
ακριβώς του συνέβαινε για να ανακουφιστεί άμεσα.
Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο να αλλάξει συνήθειες και τρόπο
ζωής με μοναδικό κίνητρο τον φόβο ή επειδή είναι «καλό» να το κάνει.
Ακόμα κι αν το κάνει, η αλλαγή θα είναι προσωρινή και η επίδραση του
φόβου έχει σε κάθε περίπτωση καταστροφικές συνέπειες για την υγεία.
Ένα άτομο, όμως, που κατανοεί πώς λειτουργεί το σώμα του, εφαρμόζει
τις αλλαγές λόγω της κατανόησης, αφού ένα πραγματικά κατανοητό
θέμα γίνεται αναπόφευκτα μέρος του εαυτού μας.
Σε αυτό το βιβλίο προσπάθησα να συνθέσω ένα εγχειρίδιο χρήσης για το
ανθρώπινο σώμα και να μεταδώσω στους αναγνώστες την εμπειρία που
αποκόμισα από την κλινική πράξη. Οι επαγγελματίες υγείας που θέλουν
να εμβαθύνουν περαιτέρω και να εκπαιδευτούν σχετικά με τη λειτουργία
του ανθρώπινου σώματος με πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Διατροφικής Ιατρικής μπορούν να το πράξουν παρακολουθώντας τα

307

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

διαδικτυακά μαθήματα της Ακαδημίας Μεταβολομικής στην ιστοσελίδα
www.einum.org
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου ή με τους συνεργάτες μου μέσω
της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
είτε στο iatreio@drtsoukalas.com είτε στο dtsoukalas@einum.org
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Συνταγές
Γιαούρτι
Το γιαούρτι είναι γνωστό για τις εξαιρετικές του ιδιότητες και κυρίως
για την ευεργετική δράση της μετατροπής της λακτόζης σε γαλακτόζη,
που βελτιώνει την πέψη και τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Τα
περισσότερα γιαούρτια που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν υποστεί
ζύμωση το μέγιστο για 4 ώρες και επομένως το μεγαλύτερο μέρος
της λακτόζης (70%) παραμένει στο προϊόν και συνεχίζει να προκαλεί
τα προβλήματα δυσπεψίας που παρατηρούνται στα άτομα που
δυσκολεύονται να καταναλώσουν γάλα.
Αντ' αυτού, μια ζύμωση 24 ωρών επιτρέπει την πλήρη μετατροπή της
λακτόζης σε γαλακτόζη και την ανάπτυξη δισεκατομμυρίων ωφέλιμων
μικροοργανισμών που βοηθούν την πέψη, την εντερική λειτουργία, το
ανοσοποιητικό σύστημα και τη γενική υγεία.

Πώς να ετοιμάσετε στο σπίτι σας γιαούρτι με 24ωρη
ζύμωση
Βάλτε σε μια κατσαρόλα 2 λίτρα πλήρες γάλα ή μερικώς αποβουτυρωμένο
(κατά προτίμηση βιολογικό και κατσικίσιο γάλα) και ζεστάνετε μέχρι να
εμφανιστεί η πρώτη μπουρμπουλήθρα (90ο C). Στη συνέχεια, αφήστε
το να κρυώσει στους 40ο C. Πρόκειται για τη θερμοκρασία που έχει
επιτευχθεί όταν μπορείτε να βουτήξετε την άκρη του δακτύλου σας στο
γάλα και να αντέξετε τη θερμοκρασία μετρώντας ως το 20.
Αφήστε το να κρυώσει και ανακατέψτε το σε γυάλινο ή κεραμικό δοχείο
με 1 συσκευασία 250 γραμμαρίων γιαουρτιού του εμπορίου. Αφήστε το
για 24 ώρες στον φούρνο στους 40ο C και έπειτα τοποθετήστε το στο

309

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

ψυγείο. Όταν ψυχθεί, μετά από 4-8 ώρες, το γιαούρτι είναι έτοιμο για
κατανάλωση.
Κάθε φορά που αφαιρείτε ένα τμήμα του γιαουρτιού για να το
καταναλώσετε, θα παρατηρήσετε ότι την επόμενη φορά θα βρείτε στη
θέση του μια μικρή ποσότητα υγρού, η οποία είναι επίσης πλούσια σε
ωφέλιμους μικροοργανισμούς και πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας.

Κεφίρ
Το κεφίρ είναι ένα φυσικό προβιοτικό που προέρχεται από το γάλα,
όπως το γιαούρτι. Έχει υψηλή θρεπτική αξία, επειδή τα συστατικά του
υφίστανται ζύμωση από τα ευεργετικά βακτήρια που περιέχει. Ένα ποτήρι
κεφίρ περιέχει 500 δισεκατομμύρια βακτήρια και περισσότερα από 40 είδη
ωφέλιμων βακτηρίων. Είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την
αποκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου και της εντερικής χλωρίδας.
Περιέχει φιλικά βακτήρια, βιταμίνες, ανόργανα άλατα και πρωτεΐνες
υψηλής βιολογικής αξίας. Είναι μια καλή πηγή ασβεστίου, φωσφόρου
και μαγνησίου, που συμβάλλουν στην υγεία του νευρικού συστήματος,
την υγιή ανάπτυξη των κυττάρων, τη σωστή συντήρηση του σώματος
και την παραγωγή ενέργειας.

Πώς να φτιάξετε κεφίρ στο σπίτι
Η σωστή αναλογία κεφίρ-γάλακτος είναι 1:10. Βάλτε 50 γραμμάρια
«σπόρους» κεφίρ σε ένα καθαρό γυάλινο δοχείο. Προσθέστε ½ λίτρο
γάλα, κατά προτίμηση βιολογικό αγελαδινό ή κατσικίσιο (πλήρες ή
αποβουτυρωμένο), και κλείστε το δοχείο. Το δοχείο δεν πρέπει να
γεμίσει πλήρως (μέχρι τα 2/3 του).
Αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για 24-48 ώρες, μακριά από άμεση
επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Όσο περισσότερο παραμένουν οι
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«σπόροι» του κεφίρ στο γάλα, τόσο πιο παχύρρευστο και όξινο γίνεται
και τόσο αυξάνεται η δύναμη και η θρεπτική του αξία. Γενικά, δεν
πρέπει να το αφήσετε λιγότερο από 12 ώρες και περισσότερο από 3
ημέρες.
Στη συνέχεια, φιλτράρετε με ένα πλαστικό και όχι μεταλλικό κόσκινο,
διότι μετά από συνεχή χρήση μεταλλικά σωματίδια εναποτίθενται στους
«σπόρους» του κεφίρ. Το υγρό που προκύπτει είναι το ρόφημα κεφίρ.
Βάλτε το σε ένα γυάλινο μπουκάλι και φυλάξτε το στο ψυγείο. Αυτό που
μένει στο φίλτρο είναι οι «σπόροι» του κεφίρ που θα χρησιμοποιήσετε
για την παρασκευή των επόμενων ροφημάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο
και τους «σπόρους» του κεφίρ στο κόσκινο με άφθονο κρύο νερό
χωρίς χλώριο (φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο) και επαναλάβετε την
ίδια διαδικασία από την αρχή.
Θα παρατηρήσετε ότι έπειτα από κάθε διαδικασία οι «σπόροι» σταδιακά
πολλαπλασιάζονται. Όσο περισσότερους «σπόρους» χρησιμοποιείτε,
τόσο πιο παχύρρευστο θα είναι το κεφίρ. Με το πέρασμα του χρόνου,
θα πρέπει να αυξήσετε την ποσότητα του γάλακτος ή να αφαιρέσετε
κάποιους «σπόρους», τους οποίους μπορείτε να χαρίσετε σε φίλους σας
προκειμένου να τους «καλλιεργήσουν» με την ίδια διαδικασία.
Οι «σπόροι» πρέπει πάντα να καλύπτονται από το γάλα. Εάν θέλετε
να σταματήσετε για λίγες μέρες την καλλιέργεια κεφίρ, μπορείτε να
κρατήσετε στο ψυγείο τους «σπόρους» σε μια μικρή ποσότητα γάλακτος
αραιωμένου με νερό (μισό μέρος γάλα-μισό νερό) μέχρι την επόμενη
χρήση.
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