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 Το Ανοσολογικό Σύστηµα (ΑΣ), το σύστηµα άµυνας του οργανι-

σµού, είναι υπεύθυνο για την καταπολέµηση µικροβίων, καρκινικών κυτ-

τάρων και άλλων ουσιών (που καλούνται γενικά αντιγόνα) µε τα οποία 

ερχόµαστε σε επαφή. Τα ερεθίσµατα αυτά βρίσκονται γύρω µας αλλά και 

µέσα µας και µπορούν να γίνουν δυνητικά η αιτία για την πρόκληση 

ασθένειας. Όµως επειδή το σύστηµα άµυνάς µας, το ΑΣ, αγρυπνεί µας 

προστατεύει από κάθε επίδρασή τους. Έτσι µπορεί να θεωρείται ότι τα 

µικρόβια ή άλλα ερεθίσµατα είναι η αιτία για µια ασθένεια -και ασθένειες 

υπάρχουν πολλές γύρω µας, από τα απλά κρυολογήµατα και τις γρίπες, 

τους πονοκεφάλους, τις διάφορες φλεγµονές, τις ρευµατικές παθήσεις, 

τις αλλεργίες, τις κολίτιδες, το διαβήτη, τον καρκίνο κ.λπ.- αλλά στην 

πραγµατικότητα όλα αυτά τα παραπάνω ερεθίσµατα είναι απλώς η 

αφορµή. Η πραγµατική αιτία είναι ένα µη δυνατό και µη ζωντανό σύστη-

µα άµυνας και οι διάφορες ασθένειες δεν δείχνουν τίποτε άλλο παρά ότι 

 

 Το θέµα αυτό είχε αρχικά ανακοινωθεί ως εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι στο Α΄ 

Κορινθιακό Συµπόσιο, Κιάτο Κορινθίας, 10-12 Απριλίου 1992.¨Εκτοτε  έχει γίνει 

επανειληµµένα διάλεξη στο «Λαικό Πανεπιστήµιο Αθηνών». 

 



 2

 

υπάρχει µειωµένη άµυνα στον οργανισµό µας. Το σύστηµα άµυνας  

βέβαια λειτουργεί καλά σ' ένα οργανισµό που κάποια βασικά του άλλα 

όργανα  λειτουργούν καλά π.χ. χρειάζεται η καρδιά και τα αγγεία να  

στέλνουν το καθαρό αίµα σε όλα τα κύτταρα και άρα και στα κύτταρα του 

ΑΣ, το έντερο επίσης αλλά και οι νεφροί θα πρέπει να λειτουργούν καλά 

για να καθαρίζουν το σώµα από τα άχρηστα προϊόντα. Και επίσης 

χρειαζόµαστε ένα υγιές νευρικό σύστηµα. Όταν λοιπόν υπάρχει η καλή 

λειτουργία των βασικών αυτών οργάνων, τότε οι ασθένειες που έρχονται 

δεν φανερώνουν τίποτε άλλο παρά το ότι "δεν λειτουργούν καλά οι 

φυσικοί µηχανισµοί άµυνας". 

 Είναι επίσης σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι πριν φθάσουµε σε µια 

αρρώστια έχουµε µία περίοδο όπου συχνά ο οργανισµός µας δίνει κά-

ποια µηνύµατα ότι κάτι δεν πάει καλά, π.χ. συχνά κρυολογήµατα, κού-

ραση και εξάντληση, αϋπνία, προβλήµατα δέρµατος, οστικούς πόνους, 

ασυνήθη απώλεια τριχών, αδυναµία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, συ-

νεχής απογοήτευση, άγχος, κατάθλιψη κ.λπ. Κάποιο δηλαδή µήνυµα 

"ότι η άµυνά µας είναι µειωµένη". Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτόµαστε 

πάντα την υγεία σαν µία σκάλα µε πολλά σκαλοπάτια. Στην κορυφή της 

σκάλας, στο τελευταίο σκαλοπάτι έχουµε εξαιρετική υγεία ενώ στο πρώ-

το σκαλοπάτι έχουµε σοβαρά νοσήµατα. Μεταξύ όµως των δύο αυτών 

καταστάσεων υπάρχουν όλα τα ενδιάµεσα σκαλοπάτια, δηλαδή οι δια-

βαθµίσεις της υγείας από την εξαιρετική υγεία µέχρι την ασθένεια. Γι' αυ-

τό, καλό είναι να αναρωτηθούµε σε ποιο σκαλοπάτι βρίσκεται η δική µας 

υγεία; Και έχοντας κατανοήσει ότι τα συµπτώµατα ή µια ασθένεια δεν 
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έρχονται τυχαία, να αποφασίσουµε να κάνουµε τα απαραίτητα βήµατα 

για να δυναµώσουµε τη φυσιολογική άµυνα του οργανισµού. Έτσι ο 

κάθε ένας θα έχει καλή υγεία που βέβαια θα του επιτρέπει να συµµετέχει 

στην κοινωνία παραγωγικά µε την εργασία του. Οι γιατροί είναι σίγουρα 

βοηθοί όλων, αλλά κι ο κάθε άνθρωπος µόνος του πρέπει να ενη-

µερώνεται και να εκπαιδεύεται πώς να προστατεύει το σύστηµα άµυνάς 

του, γιατί η πρόληψη είναι βέβαια η καλύτερη θεραπεία. 

 Το ΑΣ έγινε βασικά γνωστό από την έρευνα της τελευταίας 

πεντηκονταετίας. Οι γνώσεις µας γύρω από αυτό αυξάνουν διαρκώς µε  

 

µεγάλη ταχύτητα. Το ΑΣ (Σχήµα 1) θα µπορούσαµε να το χωρίσουµε σε 
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τρεις γραµµές αντίστασης, που και οι τρεις λειτουργούν σε αρµονία και 

αποτελούν το δίκτυο του ΑΣ: 

1) 1η γραµµή άµυνας αποτελούν το δέρµα και οι βλεννογόνοι του ανα-

πνευστικού και πεπτικού συστήµατος. Γι' αυτό έχει σηµασία να γνω-

ρίζουµε τους συναφείς κανόνες υγιεινής και να τους εφαρµόζουµε. 

2) 2η γραµµή άµυνας αποτελούν τα µακροφάγα (πολυµορφοπύρηνα και 

µονοκύτταρα), κύτταρα που µη ειδικά καταστρέφουν µικρόβια και 

άλλες ουσίες που µπαίνουν στον οργανισµό και βέβαια υπάρχουν και 

άλλα µόρια που συµµετέχουν. 

3) 3η γραµµή άµυνας: Αποτελείται από τα λεµφοκύτταρα, κύτταρα που 

ειδικά αναγνωρίζουν ξένες ουσίες και δρουν ως κύτταρα ή µε ουσίες 

που εκκρίνουν, µε τελικό αποτέλεσµα την καταστροφή των ξένων ου-

σιών. Τα λεµφοκύτταρα διακρίνονται σε Τ λεµφοκύτταρα, υπεύθυνα 

για την κυτταρική ανοσία και Β λεµφοκύτταρα, που παράγουν αντι-

σώµατα. Έναν υποπληθυσµό των Τ λεµφοκυττάρων (CD4+) προσβάλ-

λει ο πολυσυζητηµένος ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 

του ανθρώπου (HIV) που οδηγεί στη νόσο AIDS. 

 Τα κύτταρα του ΑΣ είναι σαν τους στρατιώτες την ώρα της µάχης 

που ο καθένας ξέρει τη θέση του και το τι πρέπει να κάνει για να αντιµε-

τωπίσει τον εχθρό. Υπάρχουν δε όχι µόνο κύτταρα που καταστρέφουν 

αλλά και κύτταρα που ρυθµίζουν τη λειτουργία του ΑΣ και σταµατάνε τα 

άλλα κύτταρα όταν ο οργανισµός δεν χρειάζεται άλλη µάχη και µ' αυτό 

τον τρόπο ρυθµίζεται η ανοσολογική απάντηση. 

 Μια σηµαντική εξέλιξη στις έρευνες της τελευταίας εικοσαετίας 

ήταν η τοποθέτηση σε επιστηµονική βάση αυτού, που σαν ιδέα ήταν 
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γνωστό στους φιλοσόφους και τα µεγάλα πνεύµατα της Αρχαίας Αιγύ-

πτου, Ελλάδας, Κίνας και Ινδίας και άλλους παλιούς πολιτισµούς, ότι το 

"πνεύµα", δηλαδή οι σκέψεις µας συµµετέχουν στην άµυνα κατά των 

ασθενειών. 

 Έτσι, παράγοντες που προκαλούν στρες και δρουν στον εγκέφα-

λο (Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα - ΚΝΣ) βρέθηκε ότι τελικά επιδρούν και σε 

δύο άλλα συστήµατα που είναι το Ανοσολογικό Σύστηµα (ΑΣ) και το 

σύστηµα των ορµονών. Έτσι σχηµατίζεται ένα τρίγωνο (Σχήµα 2) που 

δείχνει ακριβώς την αλληλεπίδραση των τριών αυτών συστηµάτων.  

 

 

 

Τα βέλη υπάρχουν και προς τις δύο κατευθύνσεις και δείχνουν αυτή την 

αλληλεπίδραση των τριών συστηµάτων. Ειδικοί κλάδοι, όπως η Νευρο-
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ανοσοενδοκρινολογία και η Ψυχονευροανοσολογία έχουν αναπτυχθεί γι' 

αυτό το σκοπό. Τα κύτταρα των τριών αυτών συστηµάτων παράγουν 

µια µεγάλη σειρά ουσιών που επιτρέπουν στα συστήµατα αυτά να επι-

κοινωνούν, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να µιλούν συνέχεια µεταξύ 

τους και ανάλογα να προσαρµόζουν τις ενέργειές τους. Ό,τι έχουµε στο 

σώµα µας επηρεάζει τον ψυχισµό µας και αντιστρόφως τα πάθη της ψυ-

χής µας επηρεάζουν τις σωµατικές λειτουργίες. Ο άνθρωπος που πιέζε-

ται µε στρες είναι όχι µόνο ψυχοπιεσµένος αλλά και δυνητικά άρρωστος. 

Υπάρχουν πλέον επιστηµονικές παρατηρήσεις ότι άνθρωποι µε στρες 

αρρωσταίνουν συχνότερα αλλά και αναπτύσσουν συµπεριφορά που 

έµµεσα οδηγεί πάλι σε περαιτέρω φθορά της υγείας τους π.χ. καπνίζουν 

πολύ, κάνουν µεγάλη κατανάλωση ποτού, δεν κοιµούνται καλά κ.λπ. Το 

ΑΣ µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πρόσθετο αισθητήριο όργανο που 

αναγνωρίζει τι γίνεται µέσα του και αναµεταδίδει την πληροφορία στο 

νευρικό και ενδοκρινικό σύστηµα µέσω ειδικών ορµονών/µεταβιβαστών. 

 Έτσι οι έρευνες αυτές (που συνεχίζονται και θα συνεχίζονται του-

λάχιστον για τα επόµενα ίσως δέκα έως πενήντα χρόνια) δικαιώνουν 

βιολογικά πλέον µε επιστηµονική βάση τις λαϊκές σοφίες: "πέθανε από 

τη στενοχώρια του" ή "αυτός θα ζήσει πολλά χρόνια γιατί δεν βάζει στε-

νοχώρια µέσα του". Σήµερα βέβαια τα πράγµατα έχουν γίνει ακόµη πιο 

πολύπλοκα. Η ζωή στο σηµερινό κόσµο αλλάζει συνεχώς και συχνά ζη-

τά να προσαρµοσθούµε σε νέες απαιτήσεις. Κι ασφαλώς υπάρχει και 

στρες που είναι καλό κι αναγκαίο και µάλιστα από πολλούς θεωρείται 

"το αλάτι της ζωής". Πολλά ενδιαφέρονται πράγµατα στη ζωή µας συνο-

δεύονται και από στρες. Χωρίς αυτό το καλό στρες η ζωή µας θα ήταν 
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ανιαρή. Από την άλλη πλευρά του νοµίσµατος, αρνητικά γεγονότα συµ-

βαίνουν σε όλους µας. Όταν όµως το στρες υποστηρίζεται και από αρ-

νητικές σκέψεις και γίνεται αγωνία, απελπισία, άγχος µεγάλο, τότε πρέ-

πει να αρχίσουµε να ανησυχούµε. 

 Ο τρόπος που αντιµετωπίζουµε το στρες έχει µεγάλη σηµασία και 

πολλοί έχουν χωρίσει τους ανθρώπους σε οµάδες ανάλογα µε το πώς 

αντιδρούν στο στρες. Οι αντιδράσεις βέβαια στο στρες ποικίλλουν όπως 

και τα ερεθίσµατα τα ίδια διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ό,τι 

είναι στρεσσογόνο για έναν άνθρωπο µπορεί να είναι απλή ενόχληση 

για κάποιον άλλο. Πάντως γενικά οι άνθρωποι διακρίνονται: α) σ' αυ-

τούς που αναζητούν µε τις πράξεις τους το στρες, π.χ. οι πολύ ανταγω-

νιστικοί τύποι, β) σ' αυτούς που φοβούνται να αντιµετωπίσουν καταστά-

σεις µε στρες και γ) τη σπάνια κατηγορία αυτών που µπορούν να χειρι-

σθούν, όταν χρειάζεται, το στρες αποτελεσµατικά χωρίς να χάνουν την 

ισορροπία τους. 

 Οι αρνητικές µορφές του συγκινησιακού στρες (Πίνακας 1) δηµι-

ουργούν όχι καλή ισορροπία ορµονών, π.χ. η κατάθλιψη συνδέεται µε 

βιοχηµικές µεταβολές στον εγκέφαλο που είναι υπεύθυνες για την απε-

λευθέρωση χηµικών ουσιών που µπορεί να εξασθενίσουν το ανοσολογι-

κό σύστηµα. Οι αρνητικές σκέψεις γίνονται µετά πιστεύω και ξεκινώντας 

από το νου επηρεάζουν το σώµα. Οι αρνητικές σκέψεις οδηγούν στην 

παραγωγή ειδικών ορµονών που µας επηρεάζουν αρνητικά. Κι αυτό το 

βλέπουµε συχνά στη ζωή σε ανθρώπους που αντιµετωπίζουν γεγονότα 

µε αυτό τον τρόπο. 
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Τα στρεσσογόνα ερεθίσµατα µπορούµε να τα διαιρέσουµε σε 4 

κατηγορίες (Πίνακας 1). Πολλές από αυτές (χηµικό στρες) έχουν εµφανι-

σθεί στον 20ο αιώνα και µετά. Θα πρέπει να θυµόµαστε ότι ανεξάρτητα 

 

 

 

 

από τη φύση του στρες που δρα στο ΚΝΣ, οι τελικές οδοί είναι κοινές. 

 Α) ∆ιεγείρεται το τµήµα των επινεφριδίων (στρες 

����Υποθάλαµος���� υπόφυση ���� φλοιός επινεφριδίων) που εκκρίνει 

κορτικοειδή (κορτιζόνη) και σε συνεχή έκκριση έχουµε εξάντληση του ΑΣ 

και µειωµένη άµυνα.  
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και Β) ∆ραστηριοποιείται το τµήµα των επινεφριδίων (στρες ���� υπο-

θάλαµος ���� µυελός επινεφριδίων) που εκκρίνει κατεχολαµίνες (αδρενα-

λίνη και νοραδρεναλίνη) που διεγείρουν το συµπαθητικό νευρικό σύστη-

µα (µε αποτέλεσµα υψηλή πίεση, έλκος, καρδιακά νοσήµατα κ.λπ.).  

 Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα και τα κορτικοειδή είναι ανοσοκα-

τασταλτικά. Και οι δύο παραπάνω οδοί σε συνεχή έκκριση έχουν ως 

αποτέλεσµα, όταν τα ερεθίσµατα επαναλαµβάνονται, να εξαντλούν το ΑΣ 

και ως εκ τούτου έχουµε τελικά µειωµένη άµυνα του οργανισµού. 

 Υπάρχει λοιπόν αδιάσπαστη ενότητα εγκεφάλου/νου/ψυχής µε το 

ΑΣ και το ορµονικό σύστηµα και άρα µε το σώµα. Οι σκέψεις µας αλλά-

ζουν τη βιοχηµεία µας αλλά και η βιοχηµεία µας επηρεάζει την υγεία και 

την ευτυχία µας. Το αµυντικό µας σύστηµα αντιµετωπίζει το συγκινησια-

κό κίνδυνο από τις αρνητικές σκέψεις και δεν του µένουν µετά πολλές 

δυνάµεις για τον πραγµατικό κίνδυνο, π.χ. ένα µικρόβιο, καρκινικό κύτ-

ταρο κ.λπ. Ένα βασικό σηµείο αυτής της αντιµετώπισης είναι αυτό που 

έλεγε ο Επίκτητος πριν πολλά χρόνια: "∆εν µε ταράζουν τα γεγονότα 

αλλά ο τρόπος που τα βλέπω". Αυτό είναι ένα σηµείο που πρέπει να 

προσέξουµε ακριβώς διότι παίζει τεράστιο ρόλο βάσει του τριγώνου αυ-

τού που αναφέρθηκε (Σχήµα 2) στην άµυνα του οργανισµού. Ένα παιδί 

π.χ. µπορεί να βλέπει ένα σκύλο ως φίλο ή εχθρό, ανάλογα µε τον προ-

γραµµατισµό που έχει το παιδί στο µυαλό του αλλά βέβαια το ίδιο συµ-

βαίνει και µε τους ενήλικες (Σχήµα 3). Κι αυτός ο προγραµµατισµός συµ-

βαίνει µε πολλά γεγονότα στη ζωή µας και συνδέεται µε τη δηµιουργία 

αρνητικών σκέψεων. Αντίθετα, οι θετικές σκέψεις που επίσης µπορεί να 

είναι προγραµµατισµένες ή να προγραµµατισθούν, συµβάλλουν θετικά 
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στην άµυνα του οργανισµού. Ο Μάρκος Αυρήλιος έλεγε: "Η ζωή µας 

γίνεται ό,τι είναι οι σκέψεις µας". 

 

 

 

 

Ένα άλλο βασικό σηµείο που συνδέεται µε µειωµένη άµυνα του ΑΣ είναι 

ότι κατά το φυσιολογικό µεταβολισµό των κυττάρων στον οργανισµό 

δηµιουργούνται ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες αυτές ρίζες είναι µόρια µε 

ένα ή περισσότερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια κι είναι πολύ δραστικά για να 

αντιδράσουν, µε πολύ µικρό χρόνο ζωής, και αφαιρούν πολύ εύκολα  
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ηλεκτρόνια από µόρια που έχουν διπλούς δεσµούς. Κι ενώ είναι 

ουσιαστική η παρουσία τους στη λειτουργία όλων των κυττάρων και 
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άρα και των κυττάρων του ΑΣ, ωστόσο οι αντιδράσεις που προκαλούν 

µπορεί να είναι επίσης βλαβερές όταν η συγκέντρωσή τους ξεπερνάει 

κάποιο όριο. Οι πιο συχνές ελεύθερες ρίζες φαίνονται στον Πίνακα 2. 

Έτσι όταν έχουµε ελεύθερες ρίζες, περισσότερες από όσες χρειάζονται 

κατά το µεταβολισµό των κυττάρων, τότε τα ακόρεστα λιπαρά οξέα που 

βρίσκονται στη µεµβράνη των κυττάρων είναι θέσεις για αντιδράσεις 

ελευθέρων ριζών (unstable lipid peroxyl radical) µε αποτέλεσµα οξεί-

δωση των λιπαρών οξέων, τα οποία επιπλέον συµµετέχουν σε περαι-

τέρω αντίδραση, που καταστρέφει τα λιπίδια της µεµβράνης (Σχήµα 4). 

Οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες που συνδέονται µε τα λίπη της 

µεµβράνης βλάπτονται επίσης από τις ελεύθερες ρίζες µε αποτέλεσµα 

αδρανοποίηση ενζύµων. Επιπλέον, οι ελεύθερες ρίζες βλάπτουν τα νου-

κλεϊνικά οξέα µε αποτέλεσµα µεταβολές στο DNA-µόριο. Έτσι προκα-

λείται καταστροφή των κυττάρων γενικά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για 

το ΑΣ διότι λόγω της απαίτησης των κυττάρων του ΑΣ να διαιρούνται 

γρήγορα σαν απάντηση στα συνεχή ερεθίσµατα, µε τα οποία έρχεται 

διαρκώς σε επαφή, και άρα έχουµε συνεχώς δηµιουργία νέων µεµ-

βρανών κι έτσι το ΑΣ είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στη βλάβη από ελεύθε-

ρες ρίζες (Σχήµα 4) διότι ακριβώς τα κύτταρά του δεν µπορούν πλέον να 

κάνουν τις λειτουργίες του. 

 Ατµοσφαιρικοί ρυπαντές όπως είναι το όζον (Ο3), το µονοξείδιο 

του αζώτου (ΝΟ) και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) µπορούν να αντιδρά- 

σουν µε βιολογικά µόρια και να σχηµατίσουν δραστικές ελεύθερες ρίζες 

οξυγόνου. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει σειρά οξειδωτικών ουσιών 
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 που αντιδρούν µε διάφορα βιολογικά µόρια και δηµιουργούν ελεύθερες 

ρίζες οξυγόνου.Το βασικό σηµείο πάντως είναι η ισορροπία µεταξύ των 
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ελευθέρων ριζών που παράγονται για ωφέλιµους σκοπούς και της 

πιθανότητας να δηµιουργηθούν βλαβερές αντιδράσεις ή από την 

υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών ή από την ανεπάρκεια της 

αντιοξειδωτικής προστασίας. Αυτό συµβαίνει όταν έχουµε µειωµένη 

εξουδετέρωση από το ενδογενές αντιοξειδωτικό σύστηµα µε 

αποτέλεσµα βλάβη στα κύτταρα και τους ιστούς. Στον οργανισµό 

υπάρχει φυσιολογικά ένας βασικός µηχανισµός αντιοξειδωτικών 

ουσιών, που φαίνεται στο Σχήµα 5. Οι ουσίες αυτές είναι κυρίως οι 

βιταµίνες C, Ε (η α-τοκοφερόλη είναι η πιο γνωστή αντιοξειδωτική 

βιταµίνη από τις τέσσερις τοκοφερόλες που αποτελούν τη βιτ. Ε), β-

καροτίνη όπως και τα αντιοξειδωτικά µεταλλοένζυµα [ένζυµα 

συνδεδεµένα µε µαγγάνιο (Mn), χαλκό (Cu), ψευδάργυρο (Zn), σίδηρο 

(Fe) και σελήνιο (Se)]. Τα ένζυµα αυτά είναι η δισµουτάση του υπε-

ροξειδίου (SOD-superoxide dismutase- Mn, Cu, Zn), η καταλάση (CAT-

Fe) και η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GP/Glutathione peroxidase - 

Se). Τις παραπάνω ουσίες παίρνει ο οργανισµός από τις τροφές. Άρα η 

κατάλληλη διατροφή είναι σηµαντική για την αύξηση της άµυνας του 

οργανισµού γιατί µας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για να εργάζεται 

σωστά το σώµα µας. "Είµαστε ό,τι τρώµε". ∆υστυχώς, συχνά η 

διατροφή, για άλλους λόγους στη ∆ύση και για άλλους στην Ανατολή, 

δεν είναι η πιο κατάλληλη. Έτσι, έχει σηµασία:  

1) Λήψη τροφών που είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικές βιταµίνες 

(βιτ. C, Ε, β-καροτίνη) και µέταλλα (µαγγάνιο, χαλκό, ψευδάργυρο, 

σίδηρο, σελήνιο) που ενώνονται µε αντιοξειδωτικά ένζυµα π.χ. σε 

ολικά δηµητριακά, φρέσκα λαχανικά, φρούτα, φύτρα. 2) Αποφυγή 
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µεγάλης κατανάλωσης τροφών που αυξάνουν τις ελεύθερες ρίζες, 

π.χ. τροφές πλούσιες σε ζωικές πρωτεΐνες και λίπη. Είναι 

προτιµητέο µικρές ποσότητες ψαριών µε χαµηλό λίπος και  

 

 

 

πουλερικά. 3) Κατανάλωση τροφών που δεν αυξάνουν τις ελεύθερες 

ρίζες, π.χ. σύνθετοι υδατάνθρακες (καρότο, λάχανο, µπρόκολο, 
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πατάτες κ.λπ.). 4) Λήψη τροφών που έχουν τις βιταµίνες Α,Β6, Β12, 

Β5, Β2, D, που έχουν επίσης σηµασία για τη λειτουργία του ΑΣ. 

 5) Πρέπει επίσης να αποφεύγονται, τουλάχιστον  όσο είναι δυνατό, 

το κάπνισµα, κονσερβοποιηµένες τροφές, ραφιναρισµένες τροφές 

(ζάχαρη, άσπρο αλεύρι), αλκοόλ σε µεγάλη ποσότητα. Οι τροφές 

αυτές προκαλούν µεγάλη κατανάλωση των αντιοξειδωτικών ουσιών, 

π.χ. το κάπνισµα κάνει µεγάλη κατανάλωση της βιταµίνης C. Επίσης 

πρέπει να αποφεύγεται ή να περιορίζεται η χρήση καφέ και τσαγιού. 

 Σε περιόδους στρεσσογόνων ερεθισµάτων πρέπει να προσέξου-

µε τη διατροφή µας ώστε να διατηρείται µια ισορροπία µεταξύ των ελευ-

θέρων ριζών που σχηµατίζονται και των αντιοξειδωτικών προστατευ-

τικών µηχανισµών, που οφείλονται κυρίως στις αντιοξειδωτικές 

βιταµίνες και τα αντιοξειδωτικά µεταλλοένζυµα. 

 Βέβαια εκτός από: Α) τη διατροφή και Β) την αποφυγή τοξικών 

ουσιών, έχει επίσης σηµασία Γ) η άσκηση: ζωηρό βάδισµα, κολύµπι, 

χορός, απλές ασκήσεις (όχι βέβαια υπέρµετρη άσκηση). Κατά την άσκη-

ση οι πνεύµονες εργάζονται περισσότερο κι έτσι πιο πολύ Ο2 έρχεται 

στο αίµα, υπάρχει καλύτερος τόνος των µυών, επιτυγχάνουµε καλύτερο 

σωµατικό βάρος, καλύτερες καύσεις και λιγότερες τοξίνες. Σε µια µελέτη 

σε αποφοίτους του Πανεπιστηµίου Harvard συσχετίστηκε η άσκηση µε 

τη µακροβιότητα. Ένα πρόγραµµα άσκησης όταν το κρατάµε κανονικά 

µας ωφελεί επίσης και ψυχικά. ∆) Χαλάρωση/καλός ύπνος. Εκτός από 

τον καλό ύπνο τη νύκτα που πρέπει να φροντίζουµε να έχουµε, χρειάζε-

ται κάποια ηρεµία µε διάφορους τρόπους στο µεσοδιάστηµα της ηµέρας 

που βοηθά επίσης ακριβώς γιατί σταµατά τη δράση των στρεσσογόνων 
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ερεθισµάτων στο τρίγωνο  σύνδεσης των  τριών συστηµάτων  (Σχήµα 2) 

και φέρει τον οργανισµό και πάλι σε ισορροπία. 

 Και βέβαια σε όλους αυτούς τους παράγοντες (Α. Β. Γ. ∆) ο κάθε 

άνθρωπος πρέπει να βρει το δικό του συνδυασµό για τις δικές του προ-

σωπικές ο καθένας ανάγκες, καθώς ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του 

ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες. 

 Ε) Η αδιάσπαστη ενότητα εγκεφάλου/νου/ψυχής και σώµατος έχει 

µεγάλη σηµασία όπως αναφέρθηκε προηγούµενα. Έτσι, η ανάπτυξη 

µιας θετικής φιλοσοφίας στη ζωή µας που να µας επιτρέπει να αντιµε-

τωπίζουµε θετικά τα συγκινησιακά στρεσσογόνα ερεθίσµατα είναι από-

λυτα απαραίτητη. Η µελέτη των πνευµατικών αληθειών της ζωής που 

µας δίνουν εσωτερική δύναµη αλλά και ηρεµία και αρµονία µε τον εαυτό 

µας και µε τους γύρω µας στην κοινωνία, έχει επίσης ιδιαίτερη σηµασία 

διότι έτσι θεραπεύονται οι συγκινήσεις (συναισθήµατα) και η ψυχή και 

τελικά βέβαια αυτό έχει άµεση επίδραση στο σώµα. Ακόµη η φιλοσοφία 

µας αυτή περνάει στη νέα γενιά και ακριβώς για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν επιδρά και στην υγεία της. 

 Σε µια κοινωνία λοιπόν που ζούµε σήµερα, που πολλά συνεχώς 

αλλάζουν, ιδιαίτερα ανταγωνιστική και προβληµατισµένη για τόσα θέµα-

τα, είναι σηµαντικό ο κάθε άνθρωπος να αποφασίσει αυτό τουλάχιστον, 

που σε ένα µεγάλο ποσοστό περνάει από το χέρι του, να κάνει όλη την 

απαραίτητη προσπάθεια για ενηµέρωση και εκπαίδευσή του, λαµβάνο-

ντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες για να έχει ένα δυνατό ΑΣ, ένα 

ισχυρό σύστηµα άµυνας του οργανισµού. 

 


