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Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Κάθε 

αγωγή, θεραπεία ή συμβουλή οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να υπόκεινται στη σύμφωνη γνώμη 

ενός γιατρού προτού ακολουθηθούν.Τίποτα από ό,τι περιέχεται και είναι γραμμένο σε αυτό το βιβλίο 

δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον αναγνώστη ή οποιονδήποτε άλλον για τον σκοπό της 

διάγνωσης ή της θεραπείας οποιασδήποτε φυσικής κατάστασης ή ασθένειας.Ο συγγραφέας και ο 
εκδότης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που προκύψουν από τη χρήση ή 

την κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο. 
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Στη γυναίκα μου Γιώτα και 

στα δύο υπέροχα παιδιά μας, τη Ρόζα και τον Ντένη



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. 

Κατερίνα Καταράκη, 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, Φραντζέσκα Λαγογιάννη, Σωτηρία Σαμίου, 

Dr. Βασίλη Γλέζο, τον Δρ. Λευτέρη Γεωργακόπουλο, 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 
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Baggio, Michel Zimbalmos, Claudio Zonta, Νίκο Ψάρη, Σπύρο Θεριανό, 

Δημήτρη 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. 

 



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 είναι 

αυτοσκοπός. Ωστόσο, όπως διαπίστωσα στη συνέχεια, αυτό δεν ήταν 
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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 την εν λόγω έρευνα μου επέτρεψαν να βοηθήσω 
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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 

http://www.einum.org/
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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… 





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 

τέτοιο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Μπορούμε όμως να 
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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 σε μια τέτοια περίπτωση; Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το 

δάχτυλο θα έχει επουλωθεί και θα είναι πάλι πλήρως λειτουργικό. Εάν 
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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.  

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! 

«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». 
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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. 

Πάνω από 10.000 αλλοιώσεις συμβαίνουν καθημερινά σε κάθε μας 

κύτταρο. Ειδικοί αντιοξειδωτικοί και άλλοι μηχανισμοί διορθώνουν την 

πλειονότητα από αυτές τις αλλοιώσεις. 
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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. 

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. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.einum.org/150gr  

 

http://www.einum.org/150gr
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2° 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. 

 





 

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; 

                                                 
 
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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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 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.  

«Χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον τρεις γενιές  

πριν γίνει αποδεκτή μια αλλαγή του επικρατούντος 

επιστημονικού μοντέλου». 
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Με βάση τη θεωρία του Γαληνού, πραγματοποιούνταν αφαιμάξεις με 

σκοπό την αποβολή των κακών υγρών και τη «διευκόλυνση» της ίασης. 

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 

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 
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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 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. 
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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. 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). 

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 

«Η ανατομική προσέγγιση είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματική στη θεραπεία οξέων παθήσεων ή 

επειγόντων περιστατικών αλλά λιγότερο αποτελεσματική 

στη θεραπεία χρόνιων παθήσεων». 
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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 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. 
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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. 

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. 

«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». 
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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 
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γεμάτο μαγνητικά 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. 

 

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 

«Μια μεταβολή στο ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο αλλάζει τη 

βιοχημική απόδοση και κατά συνέπεια και την ανατομική 

λειτουργία». 
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αλλοιώσεις στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματός μας, για 

θεραπευτικούς σκοπούς. 

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 
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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 αποτελέσματος. Αυτό είναι το αντικείμενο μελέτης του κλάδου 

της επι-γενετικής («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. 
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Εικόνα 2-1 Σχήμα που απεικονίζει τη σύνδεση μεταξύ των σκέψεων, των οργάνων και 

του μεταβολισμού. 

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.  

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 
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ορμονική και τη μεταβολική ισορροπία και μπορεί να είναι η αιτία μιας 

ασθένειας ή συχνότερα η σκανδάλη που την πυροδοτεί. 

 

Εικόνα 2-2 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 

να είναι υγιείς. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας 

όλα τα επιστημονικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, καθένα από τα 
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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  

 

 

http://www.einum.org/150gr
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3° 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. 





 

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. 
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- Πώς θα αντέξει ο πλανήτης όλα αυτά τα άτομα; 

- 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 
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αυτό τον πλανήτη. Από ένα προσδόκιμο ζωής 40 ετών, σήμερα έχουμε 

φτάσει 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, 
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ενώ είναι αλήθεια ότι με την προσέγγιση αυτή σώζονται αρκετές ζωές, 

είναι επίσης 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 3-1 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. 
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Ένα δεύτερο πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι η σχέση του προσδόκιμου 

ζωής με τους εμβολιασμούς. Μια ιδιαίτερα κοινή πεποίθηση είναι ότι 

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 
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διαβίωσής μας, 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 είδους; 

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 

ψυχογενούς στρες. Αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια περαιτέρω 

βελτίωσης είναι ακόμη μεγάλα. 
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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 3-2 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. 

                                                 
 
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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- 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. 

- 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. 

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, 
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ωάρια και σπερματοζωάρια. Αν τα κύτταρά μας δεν είχαν αυτόν τον 

μηχανισμό, τα παιδιά θα γεννιούνταν έχοντας τη βιολογική ηλικία των 

γονέων τους.  

 

 

 

Εικόνα 3-3 Τελομερή και κύτταρο. 

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 
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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 

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; 
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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 

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.  

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 μήκος 

των τελομερών όλων των ηλικιακών ομάδων, ώστε να μπορούμε να 

αξιολογήσουμε τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου. 
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Εικόνα 3-4  

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  

http://www.einum.org/150gr
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4° Κεφάλαιο 

«Φάρμακό σου ας είναι η τροφή σου και η τροφή σου ας είναι το 

φάρμακό σου».  

Ιπποκράτης, 400 π.Χ. 





 

 

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 



Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς 
 

 60 

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.  

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.  

«Το σώμα μας λειτουργεί καλύτερα με τρόφιμα  

χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά». 
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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. 

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 πληθυσμού παρουσιάζει σημαντικό βαθμό 

αφυδάτωσης 

- τα επίπεδα οξυγόνου στην ατμόσφαιρα στα αστικά κέντρα είναι 

μειωμένα έως και κατά 35%! 

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  

αναφέρει ότι το 60% της συνολικής θνησιμότητας 

οφείλεται σε χρόνιες παθήσεις που προκαλούνται  

από διατροφικές ελλείψεις». 
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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. 

Τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σουπερμάρκετ της περιοχής μας 

δεν έχουν τα θρεπτικά συστατικά που περιείχαν τα φρούτα και τα 

«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». 



Πώς να ζήσετε 150 χρόνια με Υγεία 
 

 

 63 

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. 

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 
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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 

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%. 
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- Κάρδαμο: απώλεια του σιδήρου κατά 88%. 

- 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.  

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. 
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Εικόνα 4-1 Εξέλιξη της εμφάνισης χρόνιων παθήσεων στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. 

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 
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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: 

- 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. 
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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. 

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. 

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, 

«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». 
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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 

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  

 

http://www.einum.org/150gr
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5° 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.  





 

 

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. 
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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 

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 
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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 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: 
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- Αυτοάνοσα νοσήματα 

- Παθήσεις του πεπτικού συστήματος 

- Ογκολογία 

- 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:  

«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.  

Eμείς οι γιατροί, ιδίως, είμαστε εκπαιδευμένοι να διαχειριζόμαστε την 

ασθένεια και να ελέγχουμε ή να καταστέλλουμε τα συμπτώματα. 

Σίγουρα 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 
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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! 

«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 
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Η συνέχεια στο βιβλίο... 
 

 

Μάθε περισσότερα για την Μεταβολομική Ιατρική και πώς μπορεί να σε 

βοηθήσει εδώ: http://drtsoukalas.com  

http://drtsoukalas.com/therapefontas_tin_aitia-su-188.html
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