φμφωνα με νζα μεγάλθ μελζτθ που δθμοςιεφτθκε τθν 1θ
Μαρτίου 2018 ςτθν επιςτθμονικι επικεϊρθςθ Nature από
ερευνθτζσ ςτο Ινςτιτοφτο Επιςτιμθσ Γουάϊτςμαν, με ζδρα το
Ιςραιλ, οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ είναι εκείνοι που
επιδροφν πολφ περιςςότερο ςτθν ςφνκεςθ και ςτθ λειτουργία
του μικροβιϊματοσ του εντζρου παρά οι γενετικοί
παράγοντεσ.

Ολοζνα και περιςςότερα ερευνθτικά ςτοιχεία αποδεικνφουν
το γεγονόσ ότι θ εντερικι χλωρίδα αποτελεί ρυκμιςτι για
πλικοσ νόςων, από τα μεταβολικά νοςιματα και τον καρκίνο
ωσ τθ ρευματοειδι αρκρίτιδα και τθ νόςο του Πάρκινςον.
Μπορεί να επιτευχκεί αλλαγι πορείασ ςοβαρϊν αςκενειϊν
με φφεςθ ςυμπτωμάτων, αν εςτιάςουμε ςτθν εντερικι
χλωρίδα και τθν «κρζψουμε» ςωςτά με τον τρόπο ηωισ μασ
και τθν χοριγθςθ «ςωςτϊν» βιολογικϊν ουςιϊν.

Για τθν ανάλυςθ του ανκρϊπινου μικροβιϊματοσ του εντζρου
πραγματοποιικθκε μελζτθ (με τθν μεγαλφτερθ εκελοντικι
ςυμμετοχι ςτα χρονικά) ςε ςυνεργαςία 2 ομάδων του
Ινςτιτοφτου Γουάϊτςμαν:
α. του κακθγθτι Εράν Ελινάφ – Σμιμα Ανοςολογίασ και
β. του κακθγθτι Εράν ίγκαλ – Σμιμα Επιςτιμθσ
Τπολογιςτϊν και Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν.
υνολικά 70 ερευνθτζσ εργάςτθκαν και ςυνεχίηουν να
εργάηονται ςτθν αποκωδικοποίθςθ των μυςτικϊν τθσ
εντερικισ βακτθριακισ χλωρίδασ.

Σο βαςικό ςυμπζραςμα αυτισ τθσ ανάλυςθσ των ερευνθτϊν
αφορά ςτον ςθμαντικότερο ρόλο που παίηουν τα βακτιρια
του εντζρου μασ και ο τρόποσ ηωισ μασ, από ό,τι θ γενετικι
κλθρονομιά μασ.
«Με βάςθ τα ευριματά μασ, θ ςυνειςφορά των γονιδίων ςτθν
ςφνκεςθ, αλλά και ςτθν λειτουργία του μικροβιϊματοσ του
εντζρου δεν ξεπερνά το 2% ωσ 5%. Τον κυρίαρχο ρόλο κρατά
το περιβάλλον».

«Σε ό,τι αφοροφςε χαρακτθριςτικά όπωσ το φψοσ, θ μελζτθ
ζδειξε ότι τα γονίδια είναι εκείνα που ζχουν τον πρϊτο λόγο,
όπωσ ιταν αναμενόμενο.
Ωςτόςο, ςε ότι αφοροφςε τα μεταβολικά χαρακτθριςτικά ενόσ
ανκρϊπου, όπωσ το βάροσ, τα επίπεδα ςακχάρου κ.ά., είδαμε
κάτι πολφ ενδιαφζρον, ότι το μικροβίωμα επιδρά
ςθμαντικότατα ςε αυτά, ςθμαντικότερα από τα γονίδια.
Επίςθσ, είδαμε ότι θ επίδραςθ των δφο παραμζτρων
λειτουργεί ακροιςτικά».

Διάφορεσ μορφζσ και ποικιλίεσ βακτθριδίων, μυκιτων,
πρωτοηωικϊν παραςίτων και ιϊν υπάρχουν ςτον
οργανιςμό και πολλά από αυτά ςυμβιϊνουν ςε
ιςορροπία με τον οργανιςμό. Kάποια διαταραχι του
πλθκυςμοφ, μπορεί να δθμιουργιςει πρόβλθμα.
Για παράδειγμα, υπάρχουν περίπου 70 διαφορετικά
πρωτοηωικά που ςυμβιϊνουν με τον άνκρωπο, αλλά
είναι γνωςτζσ 40 φλεγμονϊδεισ πακιςεισ από αυτά.

Τπάρχουν διάφοροι ιοί και βακτιρια που οδθγοφν ςε
πακιςεισ, όπωσ: φλεγμονζσ, λοιμϊξεισ του ουροποιθτικοφ ι
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, επιβάρυνςθ ςτο πεπτικό
ςφςτθμα, κολίτιδεσ, διαταραχι τθσ χλωρίδασ εντζρου,
αλλεργίεσ, οιδιματα, λεμφαδενίτιδεσ, υπερβολικό
ςωματικό βάροσ κ.ά.
Σελευταία διαπιςτϊνεται ςχζςθ των εμφραγμάτων και
εγκεφαλικϊν επειςοδίων με μολφνςεισ με βακτιρια.

Φυςικζσ Φαρμακευτικζσ Ουςίεσ
- Φυςικζσ ουςίεσ όπωσ βιταμίνεσ, μζταλλα, ιχνοςτοιχεία,
αμινοξζα κ.ά., μποροφν να παρέμβουν
αποτελεςματικά ςτα αίτια μιασ αςκζνειασ,
- Δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για να τεκοφν ςε
ενζργεια ρυκμιςτικοί μθχανιςμοί και κεραπευτικζσ
δυνάμεισ του ίδιου του οργανιςμοφ.
- Ζχουν ολιςτικό προςανατολιςμό για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων ςε ςυςτιματα του οργανιςμοφ,
προωκϊντασ τθν
αποτοξίνωςθ / αντιοξείδωςθ / αλκαλοποίθςθ
βάςει ενδείξεων.

Η Λακτοφερίνθ είναι μια πρωτεΐνθ που δεςμεφει το ςίδθρο
και με αυτόν τον τρόπο τον ςτερεί από τα βακτιρια.
Ζτςι αποκτά αντιβακτθριακι δράςθ, κακϊσ τα βακτιρια
πεκαίνουν χωρίσ αυτόν. Επίςθσ, θ Λακτοφερίνθ ζχει
αντιμικροβιακι δράςθ εναντία ςε βακτιρια του γζνουσ
Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas Listeria Klebsiella κ.ά.
Διαδραματίηει κεντρικό ρόλο ςτθ φερροκινθτικι: δεςμεφει
τον ελεφκερο ςίδθρο και περιορίηει τθν ποςότθτα ιόντων που
διατίκενται για το μεταβολιςμό των μικροοργανιςμϊν.
Επιπλζον, αναςτζλλει τον πολλαπλαςιαςμό άλλων μικροβίων,
όπωσ μυκιτων και ιϊν. Η Λακτοφερίνθ εμπλζκεται ςτθ
ρφκμιςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ και πρόςφατεσ
μελζτεσ δείχνουν ότι ρυκμίηει άμεςα τόςο τθν παραγωγι όςο
και τθ λειτουργία των ουδετερόφιλων και των μονοκυττάρων.

Λακτοφερίνθ
Μθχανιςμοί δράςθσ:
Παρεμπόδιςθ ανάπτυξθσ βακτθριδίων λόγω τθσ απορρόφθςθσ
του ιδιρου, που είναι απαραίτθτοσ για τθν ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν.
Καταςτροφι βακτθριδίων. Οι ουςίεσ που περιζχει επιτρζπουν
τθν απελευκζρωςθ lipopoly -ςακχαριδίων από τθν εξωτερικι
μεμβράνθ των gram αρνθτικϊν βακτθριδίων με ςυνζπεια τθ
διάλυςι τουσ.

Acta Biomedica: Atenei Parmensis 01 Jan. 2002;73(5-6):71-73. Lactoferrin: mechanism of action, clinical significance and
therapeutic relevance. Cavestro GM, Ingegnoli AV, Aragona G, Iori V, Mantovani N, Altavilla N, Dal Bò N, Pilotto A, Bertelè
A, Franzè A, Di Mario F, Borghi L.

Λακτοφερίνθ
Δράςθ επί του βλεννογόνου του εντζρου. υμβάλλει ςτθν
ενδυνάμωςθ του εντερικοφ βλεννογόνου, δθμιουργϊντασ ζνα
φυςικό φράγμα ςτθ βακτθριακι μόλυνςθ και εξάπλωςθ από
βακτθρίδια (E.Coli, S. Aureus, Salmonella, Listeria), μφκθτεσ
(Candida, Tinea pedis) και ιοφσ (Herpes simplex, HIV, rotavirus,
human cytomegalovirus).
Περιζχει ουςίεσ που βελτιϊνουν τισ ανοςολογικζσ και βιοχθμικζσ
παραμζτρουσ του οργανιςμοφ, αυξάνουν τθν παραγωγι
λευκοκυττάρων γ - ιντερφερόνθσ και λεμφοκυττάρων. Παράλλθλα
εξιςορροπεί τθν απάντθςθ του ανοςοποιθτικοφ ςτισ
λοιμϊξεισ, λόγω ρφκμιςθσ των παραγόντων τθσ φλεγμονισ.
International Journal of Antimicrobial Agents. 2009 Apr;33(4):301.e1-8. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2008.07.020. Epub 2008
Oct 7. Lactoferrin: structure, function and applications. González-Chávez SA, Arévalo-Gallegos S, Rascón-Cruz Q.

Η Γλουταμίνθ είναι ςπουδαίο αμινοξφ και είναι αναγκαίο για
τθ δθμιουργία των ενηφμων, των ορμονϊν και των
αντιςωμάτων του ιδίου του ςϊματοσ. Επειδι μπορεί να
καταπολεμιςει οριςμζνα είδθ ιϊν, μπορεί να βοθκιςει
αποτελεςματικά ςτθ κεραπεία και προφφλαξθ από
μολυςματικζσ αςκζνειεσ (π.χ. γρίπθ ι ζρπθ). Εκτόσ των
πολλϊν άλλων δράςεων τθσ είναι και ζνα ςθμαντικό
ςυςτατικό του ςυνδετικοφ ιςτοφ του εντερικοφ ςωλινα.
Ζχει αποδειχκεί ότι αγωγι με Γλουταμίνθ μπορεί να
αποτρζψει και να ανατρζψει ακόμθ και υπερβολικι εντερικι
διαπερατότθτα (διαταραχι «διαρροισ εντζρου» - leaky gut
syndrome). Κακϊσ αποτελεί ζνα μεγάλο μζροσ του
βλεννογόνου του πεπτικοφ ςωλινα, θ Γλουταμίνθ είναι
γνωςτό ότι επιταχφνει το ρυκμό τθσ εποφλωςθσ των ελκϊν του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ.

Σα βακτιρια ρυκμίηουν το μεταβολιςμό
Προωκοφν τθν πζψθ.
Όταν τα βακτιρια του εντζρου επεξεργάηονται φυτικζσ ίνεσ, δθμιουργοφνται
ειδικά λιπαρά οξζα. Αυτά διεγείρουν τθν πζψθ και βοθκοφν το ζντερο να
ςχθματίηει τθν ορμόνθ ΡΤΤ που ρυκμίηει τθν όρεξθ.
Περιορίηουν τθν εμφάνιςθ αποκεμάτων λίπουσ.
Σα βακτιρια του εντζρου δθμιουργοφν διαβιβαςτζσ που ρυκμίηουν τθν
παραγωγι τθσ ορμόνθσ FIAF, θ οποία μετριάηει τθ δθμιουργία αποκεμάτων
λίπουσ ςτο ςϊμα.
Επθρεάηουν το μεταβολιςμό ενζργειασ.
Άλλοι διαβιβαςτζσ από τα βακτιρια του εντζρου ςτζλνουν πλθροφορίεσ ςτο
ιπαρ και ςτουσ μυσ και επθρεάηουν το μεταβολιςμό τθσ ενζργειάσ τουσ.
Μεταβάλλουν ουςίεσ, όπωσ το ανκρϊπινο ςυκϊτι – μόνο που τα βακτιρια
διακζτουν πρόςκετεσ δυνατότθτεσ μεταβολιςμοφ. Ζτςι μποροφν να
διευκολφνουν το ςυκϊτι, αποτοξινϊνοντασ το ζντερο από βλαβερζσ ουςίεσ.

Ερευνθτζσ του Ευρωπαϊκοφ Εργαςτθρίου Μοριακισ
Βιολογίασ (EMBL) ςτθ Χαιδελβζργθ-Γερμανία, εξζταςαν
τθν επίδραςθ περιςςότερων από 1.000 φαρμάκων ςε 40
διαφορετικά είδθ βακτθρίων που διαβιοφν ςτο
ανκρϊπινο ζντερο.

Είδαν λοιπόν το αναπάντεχο, ότι ποςοςτό μεγαλφτερο
του 25% των μθ αντιβιοτικϊν φαρμάκων κατζςτελλαν τθν
ανάπτυξθ τουλάχιςτον ενόσ είδουσ βακτθρίων που
ςυνικωσ εντοπίηονται ςτο ζντερο υγιϊν ανκρϊπων.

Οι επιςτιμονεσ, εκ των επικεφαλισ των οποίων ιταν ο
Ζλλθνασ δρ Νάςοσ Σφπασ από τα Σμιματα Βιολογίασ του
Γονιδιϊματοσ κακϊσ και τθσ Δομικισ & Τπολογιςτικισ
βιολογίασ του EMBL, είδαν επίςθσ ότι θ κατανάλωςθ
οριςμζνων μθ αντιβιοτικϊν ουςιϊν μπορεί να προάγει τθν
ανκεκτικότθτα ςτα αντιβιοτικά!
φμφωνα με τα αποτελζςματα, το 27% των μθ αντιβιοτικϊν
φαρμάκων που εξετάςτθκαν, φάνθκε επίςθσ να επθρεάηουν
τθν ανάπτυξθ των βακτθρίων του εντερικοφ μικροβιϊματοσ.
Από τθν μελζτθ προζκυψε ότι 40 τζτοια φάρμακα
επιδροφςαν ςε τουλάχιςτον 10 βακτθριακά είδθ.

Ο δρ Σφπασ αναφζρει ότι μεταξφ των οικογενειϊν φαρμάκων
που προκαλοφςαν καταςτολι ςτθν ανάπτυξθ βακτθρίων του
μικροβιϊματοσ του εντζρου ιταν:
• Αναςτολείσ τθσ αντλίασ πρωτονίων, όπωσ θ ομεπραηόλθ,
• Αντιψυχωτικά φάρμακα με παραδείγματα τθν αριπιπραηόλθ που
χορθγείται ςε άτομα με ςχιηοφρζνεια, με διπολικι διαταραχι,
• Αντιυπερταςικά φάρμακα και ςυγκεκριμζνα αναςτολείσ των διαφλων
αςβεςτίου, όπωσ θ ουςία αμιλοδιπίνθ,
• Αντιιςταμινικά φάρμακα, όπωσ θ ουςία λοραταδίνθ,
• Αντιεμετικά φάρμακα, όπωσ θ ουςία απρεπιτάντθ,
• Φάρμακα για τον καρκίνο, όπωσ θ ταμοξιφαίνθ που χορθγείται για τον
καρκίνο του μαςτοφ,
• Ανοςοκαταςταλτικά φάρμακα, όπωσ θ ουςία μεκοτρεξάτθ,
• Αντιδιαβθτικά φάρμακα, όπωσ θ μετφορίνθ και θ ακαρβόηθ,
• Αντιαρρυκμικά φάρμακα, όπωσ θ ουςία αμιοδαρόνθ,
• Φάρμακα για τθν ςτυτικι δυςλειτουργία, όπωσ θ ουςία βαρδεναφίλθ,
• Η ουςία ςιμβαςτατίνθ, ενάντια ςτθν υψθλι χολθςτερόλθ.

Σα προβιοτικά δρουν ωσ φραγμόσ ςε πακογόνουσ
μικροοργανιςμοφσ, εμποδίηουν τθν προςκόλλθςθ και τθν
ανάπτυξι τουσ ςτο εντερικό επικιλιο και ενιςχφουν τθν
ανοςολογικι απόκριςθ (άμυνα) του οργανιςμοφ-ξενιςτι.
Εκτόσ αυτοφ όμωσ, ςτο κόλον ζχουν ζναν εξίςου ςθμαντικό
ρόλο: αυτόν τθσ ηφμωςθσ των άπεπτων υδατανκράκων και
των διαλυτϊν διαιτθτικϊν ινϊν, παράγοντασ βραχείασαλφςου λιπαρά οξζα.

Σα αποτελζςματα πρόςφατθσ μετα-ανάλυςθσ ςτθν οποία ςυμπεριλιφκθκαν
20 κλινικζσ μελζτεσ και ςυμμετείχαν 1.400 αςκενείσ με ςφνδρομο
ευερζκιςτου εντζρου, καταδεικνφουν ότι θ χοριγθςθ Lactobacillus
rhamnosus και Bifidobacterium infantis, ςτο 65% των ςυμμετεχόντων,
βελτίωςε τθν κλινικι εικόνα και τθν ζνταςθ των ςυμπτωμάτων. Πιο
ςυγκεκριμζνα, το 80% ανζφερε εξαςκζνιςθ τθσ ζνταςθσ του πόνου, το 50%
μείωςθ του φουςκϊματοσ και το 40% μείωςθ του αιςκιματοσ μετεωριςμοφ,
ενϊ το 25% μείωςθ ςτθ ςυχνότθτα των διαρροϊκϊν κενϊςεων.
Φαίνεται λοιπόν ότι, θ επίδραςθ δεν είναι θ ίδια για όλα τα ςυμπτϊματα,
γεγονόσ για το οποίο μπορεί να οφείλεται θ ανομοιογζνεια μεταξφ των
κλινικϊν μελετϊν, το είδοσ του προβιοτικοφ που χρθςιμοποιικθκε ι ακόμθ
και θ δόςθ που χορθγικθκε. Ωςτόςο, είναι ςαφζσ ότι, τα προβιοτικά ζχουν
κετικι επίδραςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςυνόλου των ςυμπτωμάτων του
ςυνδρόμου ευερζκιςτου εντζρου, βελτιϊνοντασ ςθμαντικά τθν ποιότθτα
ηωισ των παςχόντων.

Lynne V McFarland, Sascha Dublin. Meta-analysis of probiotics for the treatment of irritable bowel
syndrome. World J Gastroenterol. 2008;14(17): 2650-2661.

τθ μεγαλφτερθ ζρευνα που ζγινε το 2001 ςτθ Μεγάλθ
Βρετανία και θ οποία αφοροφςε 22.000 άτομα (όχι
αςκενείσ), προζκυψαν τα εξισ ςτοιχεία:
 το 76% διλωςε ανεξιγθτθ κόπωςθ, το 58% ανζφερε
μεταπτϊςεισ ψυχιςμοφ, το 52% απάκεια, ζλλειψθ
ενδιαφζροντοσ και διάκεςθσ, το 50% άγχοσ, ανθςυχία,
φοβίεσ, το 47% κακι ποιότθτα φπνου και αχπνίεσ, το
42% κακι μνιμθ και το 42% κατάκλιψθ.

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΣΙΑ

Βαρζα μζταλλα: Τδράργυροσ, Μόλυβδοσ, Κάδμιο, Αλουμίνιο,
Καςςίτεροσ, Νικζλιο, Χρϊμιο, Κοβάλτιο κ.α.
Περιβαλλοντικζσ τοξίνεσ όπωσ διοξίνεσ, αμίαντοσ, PCB,
αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, DDT, μεταβολικοί DDE κ.α.
Επιβάρυνςθ από μαγνθτικά, γεωπακθτικά, θλεκτρομαγνθτικά
πεδία, από ακτινοβολία.

Επιβάρυνςθ από χθμικά φάρμακα, από εκιςτικζσ ουςίεσ
όπωσ τςιγάρο, καφζσ και ςυντθρθτικά τροφίμων.

Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που προκαλεί διαταραχζσ ςτθ
βαςικι ουςία, είναι τα βαρζα μζταλλα και αυτά τα μζταλλα που
είναι λάκοσ αποκθκευμζνα, όπωσ π.χ. ο ςίδθροσ και ο χαλκόσ.
Αυτά παράγουν ελεφκερεσ ρίηεσ, οι οποίεσ από τθν άλλθ,
φζρουν μαηί τουσ μια αλυςιδωτι αντίδραςθ από πακολογικζσ
διαδικαςίεσ.
Ήδθ ο Harman, το 1956, κατζςτθςε υπεφκυνθ τθ δθμιουργία
ελευκζρων ριηϊν, ωσ βαςικό αίτιο για τισ διαδικαςίεσ γιρανςθσ
ςτο ςϊμα.
Ο Harman είπε, πωσ θ διάρκεια ηωισ ενόσ οργανιςμοφ μπορεί να
επιμθκυνκεί με τον περιοριςμό τθσ δθμιουργίασ ελευκζρων
ριηϊν ι με τθν αφξθςθ αντιοξειδωτικϊν διαδικαςιϊν τθσ άμυνασ.

Αν οι αντιοξειδωτικζσ διαδικαςίεσ τθσ άμυνασ είναι
υπερφορτιςμζνεσ, τότε τα βαρζα μζταλλα διαταράςςουν τθ
βαςικι ρφκμιςθ. Οι ελεφκερεσ ρίηεσ που δθμιουργοφνται από
αυτζσ, βλάπτουν το DNA των μιτοχονδρίων, πράγμα που οδθγεί
ςε μια μειωμζνθ ςφνκεςθ ΑΣΡ, όπωσ επίςθσ και ςε παρεμπόδιςθ
των διαδικαςιϊν που εξαρτϊνται από τα ΑΣΡ.
Αυτό ζχει ωσ επακόλουκο τθν απϊλεια ενζργειασ των ςωματικϊν
κυττάρων, ο οποίοσ με τθ ςειρά του οδθγεί ςε προχωρθμζνθ
γιρανςθ των κυττάρων και ςε απϊλεια τθσ λειτουργίασ του
κυττάρου.
Πζραν αυτοφ, μποροφν οι ελεφκερεσ ρίηεσ τα βλάψουν και το
DNA των κυτταρικϊν πυρινων, όπωσ επίςθσ και τθ λειτουργία
των επιδιορκωτικϊν ενηφμων, οπότε και ςυντελοφν με τον τρόπο
αυτό ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ βλάβθσ και καταςτροφισ των
κυττάρων.

Η διαρκισ επίδραςθ των βαρζων μετάλλων και των ελευκζρων
ριηϊν, μποροφν να οδθγιςουν ςτθν βλάβθ και καταςτροφι
ολόκλθρων ςυςτθμάτων του οργανιςμοφ, αλλά και του
οργανιςμοφ ςτθν ολότθτά του.

Με αυτά τα λίγα παραδείγματα γίνεται ορατι θ πολλαπλι
πακο-φυςιολογικι ςθμαςία των βαρζων μετάλλων ςτον
ανκρϊπινο οργανιςμό.
Σο μεγάλο πρόβλθμα βρίςκεται ςτο να είναι δυνατό να
αποδειχκεί επακριβϊσ μζςα από ζνα πλικοσ βαρζων μετάλλων,
ποιο μζταλλο ευκφνεται για ποια αςκζνεια.
Αυτό φαίνεται να είναι ςχεδόν αδφνατο ςε πολλζσ περιπτϊςεισ,
βάςει του πλικουσ των ςυςτατικϊν ουςιϊν και των
αλλθλεπιδράςεων που επικρατοφν μεταξφ τουσ.

Άνοιγμα

Διαπερατέσ ουςίεσ καθιςτούν τα
κυτταρικά τοιχώματα
προςπελάςιμα. Κατ’ αυτό τον
τρόπο οι θεραπευτικέσ ουςίεσ
μπορούν να διειςδύςουν μέχρι
τον πυρήνα των κυττάρων.
Καθαρισμός

Αποτοξινωτικέσ ουςίεσ
φροντίζουν ώςτε να
αποβάλλονται παθογόνεσ ουςίεσ
με φυςικό τρόπο.
Αναζωογόνηση

Αναζωογονητικέσ ουςίεσ
διεγείρουν τα κύτταρα ώςτε να
επανέλθει μια απόλυτα υγιήσ και
ζωτική κατάςταςη.

ΠΙΡΟΤΛΙΝΑ (Spirulina)
πιρουλίνα υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε φυςικά κρεπτικά
ςυςτατικά με ιδιαίτερθ δράςθ ςτθν αποβολι τοξινϊν και
βαρζων μετάλλων που κάκονται ςτον ςυνδετικό ιςτό.
Η φυκοκυανίνθ που περιζχει θ πιρουλίνα ςυμβάλλει ςτον
ζλεγχο φλεγμονϊν και μειϊνει τον κίνδυνο εμφάνιςθσ
κακοθκειϊν.

«Η πιρουλίνα διεγείρει το τμιμα του ανοςοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ του οργανιςμοφ ϊςτε να καταπολεμά ιοφσ, να
μελετά το εςωτερικό των ιςτϊν μασ και να ανιχνεφει και να
εξουδετερϊνει καρκινικοφσ ιςτοφσ», δθλϊνει ο Dr Bradley.
Khan M., et al., Protective effect of Spirulina against doxorubicin-induced cardio toxicity, Phytotherapy Research,
19, 12, 1030-7, Dec. 2005.

ΧΛΩΡΕΛΛΑ (Chlorella)

Η Χλωρζλλα ενεργοποιεί το φυςικό μθχανιςμό άμυνασ του
οργανιςμοφ για τθν καταπολζμθςθ των βακτθρίων και των ιϊν,
και ενιςχφει τθν άμυνα του οργανιςμοφ.

Η Χλωρζλλα ζχει υψθλά επίπεδα απορροφθτικότθτασ λόγω
τθσ κυτταρικισ τθσ δομισ. Αποτελείται από ελλουλόηθ και
είναι εξαιρετικά δφςπεπτθ. Ζτςι «κλειδϊνει» τα βαρζα
μζταλλα, αλλά και άλλεσ βλαβερζσ τοξίνεσ και ακακαρςίεσ, οι
οποίεσ αποβάλλονται με φυςικό τρόπο μζςω του εντζρου μασ.

Frank B., Dr. Frank’s No-Aging Diet, 1979

φμφωνα με τουσ 2 επικεφαλισ των εργαςτθρίων «το
μικροβίωμα μασ είναι ζνα τεράςτιο οικοςφςτθμα ιϊν
και βακτθρίων, κακϊσ επίςθσ και ζνα τεράςτιο
βιοχθμικό εργοςτάςιο, όπου τα βακτιρια παράγουν ι
τροποποιοφν δεκάδεσ χιλιάδεσ μεταβολίτεσ –
περίπου 50.000-100.000. Οι μεταβολίτεσ αυτοί
μποροφν να ταξιδζψουν ςτο ςϊμα και να επιδράςουν
με διαφορετικοφσ τρόπουσ ςε αυτό.
Ζτςι, με βάςθ τθ νζα γνϊςθ ανοίγει ο δρόμοσ για τθν
ανάπτυξθ πολλϊν καινοφργιων κατθγοριϊν φαρμάκων
για διαφορετικζσ αςκζνειεσ. Τπό αυτι τθν ζννοια, το
μικροβίωμα είναι φάρμακο ι μάλλον θ βάςθ πολλϊν
νζων φαρμάκων».

«Ίςωσ ςτο μζλλον το μικροβίωμα να αποτελζςει εκτόσ από …
κεραπεία και προλθπτικι ςτρατθγικι προβλζποντασ τον κίνδυνο
εμφάνιςθσ νόςων. Θα ιταν δυνατόν να προβλζπονται με βάςθ
το μικροβίωμα διαφορετικζσ παράμετροι υγείασ, όπωσ τα
επίπεδα ςακχάρου ι χολθςτερόλθσ και τελικϊσ ο κίνδυνοσ
εμφάνιςθσ νόςων όπωσ οι καρδιοπάκειεσ ι ο διαβιτθσ.

Με ζνα δείγμα αίματοσ και ζνα δείγμα κοπράνων ελπίηουμε ότι
κα γίνεται πρόβλεψθ του κινδφνου εμφάνιςθσ ςοβαρϊν
αςκενειϊν, γεγονόσ ςθμαντικό, αφοφ ζτςι κα μποροφμε να
δράςουμε προλθπτικά και να αποφφγουμε τθν εκδιλωςι τουσ».

