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Διδακτική Ενότητα 6 

Βελτίωση της καθημερινής ζωής και της γενικής κατάστασης της υγείας: Εναλλακτικά 

φαρμακευτικά προϊόντα και οι βέλτιστες πρακτικές για μία καλύτερη ζωή 

Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι  σημαντικότερες αιτίες  τοξίνωσης του οργανισμού 

από εξωτερικούς παράγοντες, και πως ο τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει στην τοξίνωση 

του ανθρώπινου οργανισμού. Δίνονται σημαντικές πληροφορίες για την αποτοξίνωση και 

τον ρόλο των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος που συμμετέχουν σε αυτές τις διεργασίες. 

Δίνονται επίσης παραδείγματα θεραπευτικών φυτών που χρησιμοποιούνται για την 

βελτίωση συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. 

Περιγραφείς  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιδείξει: 

Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να κατανοεί και να αναγνωρίζει τις κύριες αιτίες της τοξίνωσης του οργανισμού 

2. Να κατανοεί τον ρόλο των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος που συμμετέχουν 

στη διαδικασία της αποτοξίνωσης 

3. Να κατηγοριοποιεί τα θεραπευτικά φυτά που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση 

της καθημερινής ζωής και συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. 

Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

2. Να επιδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 

3. Να εκτελεί έρευνα μέσω αναζήτησης σε υπολογιστή για να ανακτήσει πληροφορίες 

από άλλες ηλεκτρονικές πηγές 

4. Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα πληροφορία για την 

βελτίωση του επαγγελματικού του επιπέδου 

5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα 

6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 
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Βελτίωση της καθημερινής ζωής και της γενικής κατάστασης της υγείας: Εναλλακτικά 

φαρμακευτικά προϊόντα και οι βέλτιστες πρακτικές για μια καλύτερη ζωή 

Στον σύγχρονο κόσμο, οι συνήθειες διαβίωσης μπορούν να οδηγήσουν σε τοξίνωση του 

σώματος. Η τοξίνωση από εξωτερικούς παράγοντες προκαλείται από τα τρόφιμα και το 

νερό, που επιδρούν στον οργανισμό μέσω των πνευμόνων, του δέρματος και με άλλους 

τρόπους, όπως παρεντερικά, οφθαλμικά κλπ. Η εσωτερική τοξίνωση προκαλείται από τον 

διαταραγμένο κυτταρικό μεταβολισμό. Η αποτοξίνωση ή αποστράγγιση, είναι η διαδικασία 

μέσω της οποίας ένα ή περισσότερα όργανα του σώματος κινητοποιούνται ή διεγείρονται 

για την αποβολή των τοξινών. Σύμφωνα με τον Ρώσο ακαδημαϊκό Levin, τοξίνη είναι 

οποιαδήποτε ουσία που βρίσκεται στον οργανισμό σε λάθος μέρος, χρόνο ή ποσότητα. Η 

τοξίνη μπορεί να αποτελεί παράγωγο συστατικό της βιοχημικής λειτουργίας του 

οργανισμού, ή ουσία που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Τα συμπτώματα της τοξίνωσης είναι η δυσλειτουργία του εντέρου, η μεταλλική ή πικρή 

γεύση, η κόπωση, η κακή διάθεση, ο πονοκέφαλος, η απώλεια μαλλιών, η παχυσαρκία, η 

κυτταρίτιδα, το οίδημα και τα δερματικά προβλήματα. Είναι κατανοητό ότι όλες οι 

υπάρχουσες ασθένειες επιβαρύνονται όταν προκύψει τοξίνωση του οργανισμού. 

Τα φυτά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της καθημερινής  ζωής. Πριν γίνει αναφορά 

σε αυτό πρέπει να προσδιοριστεί η έννοια της αποτοξίνωσης. 

Οι κύριες αιτίες της δηλητηρίασης. 

1. Λανθασμένες διατροφικές συνήθειες. 

Για να γίνει λήψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών από το οργανισμό, πρέπει 

η διατροφή να είναι ισορροπημένη. Οποιαδήποτε υπερβολή στη διατροφή μπορεί να 

οδηγήσει σε τοξίνωση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα θρεπτικά συστατικά, όπως οι 

βιταμίνες, μπορούν να μετατραπούν σε τοξίνες αν καταναλωθούν σε μεγαλύτερες δόσεις ή 

για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερβιταμίνωσης από 

βιταμίνη Α παρατηρήθηκε πρώτη φορά στους εξερευνητές των Πόλων. Αυτοί κατανάλωσαν 

μεγάλες ποσότητες γύρης και υπέστησαν οξεία δηλητηρίαση από βιταμίνη Α. Ακόμη και οι 

υπερβολικές ποσότητες νερού είναι ικανές να προκαλέσουν τοξικότητα, η οποία προκαλεί 

χαμηλή συγκέντρωση νατρίου στο αίμα, έχοντας πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την υγεία. 

Η δηλητηρίαση από νερό είναι πολύ συχνή σε άτομα που συμμετέχουν σε αθλήματα 

αντοχής και σε αθλήματα δύναμης, που διαρκούν περισσότερο από 4 ώρες. 

2. Έντονο στρες 

Είναι ευρέως γνωστό ότι, προκειμένου να λειτουργεί κατάλληλα ο οργανισμός, πρέπει  η 

λειτουργία του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος να είναι 

ισορροπημένη. Σε καταστάσεις χρόνιου στρες, υπάρχει αυξημένη χρόνια υπερλειτουργία 

του συμπαθητικού συστήματος, η οποία καταλήγει σε μεταβολική δυσλειτουργία και 

τοξικότητα. 
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3. Περιβαλλοντική μόλυνση. 

Μεγάλο κίνδυνο για τον οργανισμό αποτελούν ουσίες, όπως το αρσενικό, ο μόλυβδος, και 

άλλα βαρέα μέταλλα, οι διοξίνες κλπ., που δεν έχουν βιολογικό ρόλο. Εισάγονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον στο σώμα είτε μέσω της εισπνοής, είτε μέσω της κατανάλωσης 

τροφίμων και νερού, ή με τη χρήση οικιακών απορρυπαντικών. Μια κατηγορία τέτοιων 

ουσιών είναι τα βαρέα μέταλλα. Κάποια βιολογικώς ενεργά βαρέα μέταλλα (όπως ο χαλκός, 

το σελήνιο, ο ψευδάργυρος) χρησιμοποιούνται ως καταλύτες μεταβολικών αντιδράσεων 

του ανθρώπινου σώματος. Αλλά, αν βρεθούν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι επίσης 

τοξικά για τον οργανισμό (Karamperopoulos D., 2011). 

4. Χημικές ουσίες που εισάγονται στο σώμα, όπως ισχυρή χημειοθεραπεία, εμβόλια κλπ. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι κατά τη διάρκεια πολλών ιατρικών θεραπειών, εισάγονται στο 

σώμα μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν διάφορες 

παρενέργειες. 

5. Έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. 

Η σωματική άσκηση έχει θετική επίδραση στην εξισορρόπηση της λειτουργίας του νευρικού 

συστήματος, τόσο του συμπαθητικού όσο και του παρασυμπαθητικού, και αυτό οδηγεί 

στην καλύτερη λειτουργία των απεκκριτικών οργάνων του ανθρώπινου σώματος, και τη 

βελτίωση της συνολικής μεταβολικής λειτουργίας. 

6. Συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές. 

Οι ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν απορύθμιση του 

νευρικού συστήματος, καταλήγοντας σε χρόνια δυσλειτουργία του συμπαθητικού  και σε 

σχετικές παρενέργειες. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ 

Μεταβολισμός και απέκκριση των τοξινών 

Μόλις μια ουσία εισέλθει στον οργανισμό, θα μεταβολιστεί έτσι ώστε να γίνει δυνατή η  

απέκκριση-απομάκρυνση της. Για την λειτουργία αυτή, διάφορα συστήματα του 

οργανισμού δρουν μαζί, ως μέρος του απεκκριτικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. 

 

Κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού, μια χημική ουσία μετατρέπεται σε μία άλλη, λιγότερο 

τοξική, ώστε να απομακρύνεται ευκολότερα ή γρηγορότερα από το σώμα (Parsons M.E., 

Ganellin C.R, 2006). Υπό ορισμένες συνθήκες οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα είναι πολύ 

δύσκολο να μεταβολιστούν με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τοξικές συγκεντρώσεις τους. 

Ωστόσο, στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν και άλλοι  μηχανισμοί για την εξάλειψη των 

ουσιών αυτών που απειλούν την σωματική υγεία. 
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Το κύριο όργανο μεταβολισμού είναι το ήπαρ. Ως μέρος του απεκκριτικού συστήματος, 

χρησιμεύει για την αποικοδόμηση αρκετών ουσιών. Η αποικοδόμηση πραγματοποιείται 

από τα ένζυμα που υπάρχουν στο ήπαρ, και μεταβολίζουν τις ουσίες που βρίσκονται στο 

αίμα (Lesch J.E., 2007). Αλλά οι μηχανισμοί αυτοί δεν μπορούν να δράσουν κατά των 

τοξινών και των βαρέων μετάλλων που είναι αποθηκευμένα στους ιστούς. Οι τοξίνες και τα 

βαρέα μέταλλα πρέπει πρωτίστως να εγκαταλείψουν τους ιστούς και να φτάσουν στην 

κυκλοφορία του αίματος. Αφού οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα μεταβολιστούν σε 

λιγότερο τοξικές ενώσεις, ή σε μορφές που μπορούν να απομακρυνθούν ευκολότερα, 

έπειτα απεκκρίνονται. Το απεκκριτικό σύστημα του ανθρώπου, αποτελείται από πέντε 

κύρια όργανα- συστήματα, το λεμφικό σύστημα, τα νεφρά, το έντερο, τους πνεύμονες και 

το δέρμα. Εάν κάποιο από τα πέντε κύρια συστήματα  δεν λειτουργεί επαρκώς, τα 

υπόλοιπα επιβαρύνονται και η απέκκριση των παραπροϊόντων του μεταβολισμού 

καθίσταται δυσκολότερη. 

Το λεμφικό σύστημα: Η λέμφος συλλέγει τα ενδοκυτταρικά απόβλητα και τα μεταφέρει στο 

αίμα. Στη συνέχεια, επεξεργάζονται από το ήπαρ και φιλτράρονται από τα νεφρά. Η 

κυκλοφορία της λέμφου εξαρτάται από την κίνηση των άκρων και τη δράση των μυών. 

Συνεπώς, η άσκηση ωφελεί την λέμφο σε μεγάλο βαθμό. Μελέτες σχετικά με τη λειτουργία 

του λεμφικού συστήματος δείχνουν ότι αποτελεί το βασικό σύστημα αποτοξίνωσης, διότι 

εάν δεν λειτουργεί, τα άλλα σχετικά συστήματα δεν λειτουργούν επίσης σωστά (Aldrich Τ. 

Β., 1905). 

Το κύριο βάρος στη διαδικασία της απέκκρισης το αναλαμβάνουν τα νεφρά και το έντερο 

(μαζί με τα χολικά άλατα που εκκρίνονται από τη χολή). Τα νεφρά είναι τα πιο σύνθετα 

απεκκριτικά όργανα, και προσφέρουν επιπλέον την ικανότητα διήθησης του αίματος και 

την απομάκρυνση των τοξικών ουσιών και των περιττών υγρών. Αποτελούν μέρος του 

ουροποιητικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει επιπροσθέτως τους δύο ουρητήρες, 

την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Η κύρια λειτουργία των νεφρών είναι να φιλτράρουν 

το αίμα, και για αυτό το λόγο κάθε νεφρό συνδέεται άμεσα με ένα ζεύγος αιμοφόρων 

αγγείων. Τα κύρια μεταβολικά προϊόντα που απεκκρίνονται από τα νεφρά είναι το νερό, τα 

άλατα και η ουρία. 

Η λειτουργία του εντέρου σχετίζεται άμεσα με την απομάκρυνση των υπολειμμάτων της 

τροφής. Εκτός από την απομάκρυνση των αποβλήτων που δημιουργούνται από τη 

διαδικασία της πέψης, λειτουργεί και ως απεκκριτικό όργανο των ουσιών που εκκρίνονται  

επίσης στο έντερο, από τη χολή μέσω των χολικών αγγείων. Όταν η εντερική λειτουργία 

είναι προβληματική, οι τοξίνες εισέρχονται μέσω του εντερικού τοιχώματος στο αίμα και τη 

λέμφο, και εναποτίθενται στους ιστούς. Η σωστή λειτουργία του εντέρου σχετίζεται άμεσα 

με το ανοσοποιητικό σύστημα, και για αυτό το λόγο το έντερο θεωρείται ως «κυβερνήτης» 

του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Η λειτουργία των πνευμόνων σχετίζεται με την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) που παράγεται κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αναπνοής. Το διοξείδιο του άνθρακα 
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διαχέεται από τα κύτταρα στην κυκλοφορία του αίματος και φθάνει στους πνεύμονες, όπου 

απομακρύνεται με τη διαδικασία της εκπνοής με μικρή ποσότητα υδρατμών. Όταν ένα 

άτομο δεν αναπνέει σωστά για χρόνια, αυτό θα έχει συνέπειες σε κυτταρικό επίπεδο (Ward 

J.W., 2007). Οι πνεύμονες είναι σημαντικοί στη διαδικασία εξάλειψης των τοξινών που 

παράγονται στον οργανισμό ως αέρια της αναπνοής, όπως η αλκοόλη και ορισμένες 

χημικές ουσίες από τον καπνό των τσιγάρων. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο η αναπνοή 

των καπνιστών έχει μία χαρακτηριστική μυρωδιά. 

Το δέρμα συμβάλλει στη διαδικασία της απέκκρισης των τοξινών, κυρίως με τον μηχανισμό 

της εφίδρωσης. Ο ιδρώτας είναι ένα μείγμα τριών παραπροϊόντων του μεταβολισμού: νερό, 

άλατα και ουρία, αλλά σε διαφορετικές συγκεντρώσεις από αυτές που υπάρχουν στα ούρα. 

Η αποβολή των τοξινών μπορεί επίσης να γίνει μέσω των μαλλιών. Όταν είναι έντονη η 

τοξικότητα στο σώμα και αυτό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, εμφανίζονται ερεθισμοί στο 

δέρμα. Τα εξανθήματα στο δέρμα είναι ένας μηχανισμός αποβολής των τοξινών του 

σώματος, και γι 'αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την αντιμετώπισή 

τους (Wermut C.G., 2008). 

Συνοψίζοντας: Η ευθύνη για την συλλογή των τοξινών και τον καθαρισμό των κυττάρων 

ανήκει  κυρίως στο λεμφικό σύστημα. Το βάρος της απέκκρισης ανήκει σε μεγαλύτερο 

βαθμό τα νεφρά και το έντερο, σε συνδυασμό με τις ουσίες που εκκρίνονται από τη χολή. 

Επίσης, οι πνεύμονες συμβάλλουν σημαντικά, και το δέρμα εμπλέκεται κυρίως μέσω της 

εφίδρωσης. 

Το απεκκριτικό σύστημα παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη διατήρηση της ομοιόστασης 

του σώματος. Εάν ο οργανισμός δεν είχε την ικανότητα να αποβάλει τα παραπροϊόντα του 

μεταβολισμού, σύντομα θα έφταναν σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και θα ήταν 

απειλητικές για τη ζωή. Ο θεραπευτής είναι σημαντικό να αναγνωρίζει τα συμπτώματα που 

οφείλονται σε απεκκριτική δυσλειτουργία, και να μην εφαρμόζονται μέθοδοι καταστολής 

των συμπτωμάτων, διότι σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί μια γενική διαταραχή 

στο εσωτερικό του οργανισμού. 

Όταν το σώμα δεν αποτοξινώνεται σωστά, υπάρχει η τάση για οξείδωση, οξίνιση και 

φλεγμονή. 

Ως οξείδωση μπορεί να οριστεί η καταστροφή των κυττάρων λόγω της αυξημένης 

συγκέντρωσης των ελευθέρων ριζών, η οποία μπορεί να είναι κρίσιμη, με διαφορετικούς 

βαθμούς σοβαρότητας. Οι διαταραχές που προκαλούνται μπορεί να ποικίλουν, από 

πρόωρη γήρανση έως και καρκίνο. 

Η οξίνιση είναι η διαδικασία που τείνει να μειώσει το pH των κυττάρων, με αποτέλεσμα την 

μεγάλη οξύτητα στο σώμα. Η οξείδωση του εξωκυτταρικού υγρού είναι ένας παράγοντας 

που δηλώνει την προδιάθεση εμφάνισης πολλών λειτουργικών διαταραχών, και εάν δεν 

αντιμετωπιστεί κατάλληλα,  μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιστούς. 
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Η φλεγμονή είναι η αντίδραση του οργανισμού σε οποιοδήποτε επιβλαβές αίτιο. Είναι μια 

αμυντική λειτουργία του οργανισμού κατά των μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μύκητες, 

παράσιτα κ.λπ.) ή κατά των μηχανικών-χημικών παραγόντων (π.χ. τραυματισμοί, 

εγκαύματα, δηλητηριάσεις). Όταν υπάρχει φλεγμονή, απελευθερώνονται στο αίμα ή στους 

ιστούς που έχουν προσβληθεί, χημικές ουσίες από τα λευκά αιμοσφαίρια του σώματος, για 

να το προστατεύσουν από τις ξένες ουσίες (ξενιστές). Η απελευθέρωση αυτών των χημικών 

ουσιών αυξάνει τη ροή του αίματος στην περιοχή του τραυματισμού ή της μόλυνσης, και 

μπορεί να οδηγήσει σε ερυθρότητα και τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Ορισμένες από 

τις ουσίες που φθάνουν στους ιστούς προκαλούν τοπικό οίδημα των ιστών. Αυτή η 

προστατευτική διαδικασία μπορεί να διεγείρει τα νεύρα και να προκαλέσει πόνο. 

Σε διαταραχές του ανοσοποιητικού (αλλεργίες, αυτοάνοσα νοσήματα) μπορεί να 

εμφανιστεί χρόνια φλεγμονή. Η χρόνια φλεγμονή έχει αναγνωριστεί ως το υπόβαθρο 

σχεδόν κάθε χρόνιας ασθένειας. 

Τα φυτά μπορούν να ωφελήσουν τον άνθρωπο εάν ενσωματωθούν στην καθημερινότητά 

του με τους εξής τρόπους: 

1. Με μείωση του άγχους και βελτίωση της διάθεσης. 

2. Με την ενεργή πρόληψη εμποδίζεται η ανάπτυξη παθολογιών και αποτοξινώνεται ο 

οργανισμός. 

3. Είναι απαραίτητο ο ειδικός ιατρός να ενημερώνεται και να λαμβάνει συμβουλές. Έτσι 

είναι δυνατό να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν τα συμπτώματα από διάφορες 

δυσλειτουργίες του οργανισμού. 

Παραδείγματα φυτών που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση συγκεκριμένων συνθηκών 

υγείας 

(Ειδικές πληροφορίες για κάθε φυτό, δίνονται στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια του 

προγράμματος TBP) 

Φυτά με αντί-φλεγμονώδη δράση: ALOE VERA, ACHILLEA MILLEFOLIUM, ALLIUM SATIVUM, 

ANGELICA ARCHANGELICA, CALENDULA OFFICINALIS, CARDUUS MARIANUM, CHAMOMILLA 

RECUTITA, GENTIANA LUTEA, ECHINACEA, HYPERICUM PERFORATUM, SAMBUCUS NIGRA, 

TANACETUM PARTHENIUM, TARAXACUM OFFICINALE, URTICA DIOICA, VACCINIUM 

MYRTILLUS 

Φυτά με αντιοξειδωτική επίδραση: CHAMOMILLA RECUTITA, MENTA PIPERITA, TILIA 

EUROPEA, ALLIUM SATIVUM, PISTACIA LENTISCUS, VITIS VINIFERA 

Φυτά για τη μείωση των συμπτωμάτων του στρες και τη βελτίωση της διάθεσης: ALLIUM 

SATIVUM, CHAMOMILLA RECUTITA, CRATAEGUS MONOGYNA, HYPERICUM PERFORATUM, 

HUMULUS LUPULUS, LAVENDULA OFFICINALIS, MELISSA OFFICINALIS, PASSIFLORA 

INCARNATA, VALERIANA OFFICINALIS, 
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Φυτά που χρησιμοποιούνται για την αποτοξίνωση: ALOE VERA, ALLIUM SATIVUM, 

ARCTIUM LAPPA, CARDUS MARIANUM, CHELIDONIUM MAJUS, CISTUS CRETICUS, CYNARA 

SCOLYMUS, URTICA DIOICA, 

Φυτά που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος: ALLIUM 

SATIVUM, CRATAEGUS MONOGYNA, HAMAMELIS VIRGINIANA, VACCINIUM MYRTILLUS, 

VITIS VINIFERA. 
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