ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΜΥΝΑΣ
Οι λοιµώξεις συνοδεύουν την εξέλιξη και την ιστορία της Ιατρικής σε µια διαρκή και σκληρή µάχη, µε
εξάρσεις και υφέσεις µε διαφορετική µορφή, όνοµα
και χρονικές περιόδους. Από την εποχή του Παστέρ
µε την εφαρµογή της εµβολιοθεραπείας κατά της
λύσσας και του Behring, ο οποίος κατασκεύασε τον
αντιτετανικό και αντιδιφθεριτικό ορό έως σήµερα, η
πρόκληση για την ιατρική παραµένει η ίδια: η ταυτοποίηση και αποµόνωση του λοιµογόνου παράγοντα
µε κύριο στόχο την εξόντωση και απενεργοποίησή
του.
Ταυτόχρονα είναι σχεδόν ανύπαρκτη η έννοια της
ενίσχυσης του αµυντικού συστήµατος ή της οµαλοποίησης των αµυντικών µηχανισµών του ανθρώπου.
Οι λοιµωξιολόγοι συνιστούν την ορθολογική χρήση
αντιβιοτικών προκειµένου να περιορισθεί η εµφάνιση νέων ανθεκτικών στελεχών παθογόνων µικροοργανισµών, ενώ η Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
(ΠΟΥ) φοβάται πως η επόµενη σοβαρή απειλή για τη
δηµόσια υγεία µπορεί να προέλθει από τους ιούς της
γρίπης µε σηµαντικότερο και συχνότερο τον τύπο Α.
Οι ιοί αποτελούν µια ασυνήθιστη µορφή ζωής. Είναι
απίστευτα µικροί και σύµφωνα µε τους περισσότερους ορισµούς της ζωής, οι ιοί δεν είναι στην πραγµατικότητα «ζωντανοί». Περιέχουν µόνο γενετικό
υλικό (DNA ή RNA), το οποίο περιβάλλεται από µια
κάψουλα πρωτεΐνης. Οι ιοί δεν τρέφονται, δεν αναπνέουν οξυγόνο και ούτε απεκκρίνουν απόβλητα. Το
µόνο που κάνουν είναι να αναπαράγονται µόλις µολύνουν κάποια κύτταρα τα οποία είναι ευπαθή σε
αυτούς.
Τα αντιβιοτικά είναι γενικά άχρηστα εναντίον τέτοιων
ιών, ενώ είναι πιο δραστικά ενάντια στα βακτήρια.
Από την ανακάλυψη της πενικιλίνης το 1928 η κλασική αντιµετώπιση έχει ανακαλύψει ντουζίνες αντιβιοτικών. Όµως και σήµερα έχουµε πολύ λίγα
φάρµακα κατά των ιών.
Το κοινό κρυολόγηµα είναι µια µόλυνση της άνω
αναπνευστικής οδού που προκαλείται από 200 διαφορετικούς ιούς. Η µόλυνση από ιούς και η µάχη
του ανοσοποιητικού συστήµατος εναντίον της, εµ-

φανίζει πολύ παρεµφερή συµπτώµατα: ερεθισµένο
λαιµό, ρινική συµφόρηση, καταρροή µύτης, µάτια
που δακρύζουν, έντονο βήχα και µερικές φορές πυρετό. Αν κάποιος επανειληµµένα υποτροπιάζει ή
διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα η νόσηση, σηµαίνει πως το ανοσοποιητικό σύστηµα έχει αδυναµία
και αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε µεγαλύτερη
και σοβαρή λοίµωξη από βακτηριακούς ή µυκητιακούς παράγοντες.
Τα καλά νέα είναι ότι αρκετά βότανα και φυσικές
ουσίες που χρησιµοποιούνται στην παραδοσιακή
φυσική ιατρική έχουν αποδειχθεί επιστηµονικά ότι
είναι αποτελεσµατικά κατά των λοιµώξεων από βακτήρια, ιούς, µύκητες και άλλους παθογόνους
µικρο-οργανισµούς. Οι ερευνητές εντυπωσιάζονται
µε τον τρόπο που όλα τα συστατικά µέσα σε ένα
φυτό λειτουργούν αρµονικά και επιτυγχάνουν και
την καταπολέµηση του λοιµογόνου παράγοντα, αλλά
και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος.
Οι κλινικές µελέτες έχουν επιτύχει συνδυασµούς µε
βότανα, ιχνοστοιχεία και βιταµίνες που έχουν συγκεκριµένες ενδείξεις χρήσης και αποτελεσµατικότητας. Οι συγκεκριµένες επιλογές και συνδυασµοί
επιτυγχάνουν καλύτερη βιοδιαθεσιµότητα και στόχευση της θεραπείας, π.χ. άνω ή κάτω αναπνευστικό.
Χρησιµοποιούνται εκχυλίσµατα από συγκεκριµένα
µέρη φυτών που συνδιαµορφώνουν µια σειρά δραστικών συστατικών µε ιδιαίτερα µεγάλο θεραπευτικό
εύρος. Η πολλαπλότητα αυτών των ενεργών φαρµακευτικών ουσιών σε µια κλινικά ελεγµένη σύνθεση, προσφέρει ένα ευρύ φάσµα ενάντια στους
παθογόνους µικρο-οργανισµούς, αλλά και οµαλοποιεί κάθε εκτροπή της ισορροπίας της φυσιολογικής χλωρίδας στον οργανισµό. Παράλληλα βελτιώνει
όλες τις ενοχλήσεις του γαστρεντερικού συστήµατος, γαστρίτιδες και ερεθισµούς που οφείλονται σε
εκτροπή της ανάπτυξης των βακτηριδίων.
Υπάρχουν µια σειρά από δραστικές ουσίες οι οποίες
έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατικές τόσο
στην ανοσοενίσχυση όσο και στην καταπολέµηση
ιών, µυκήτων και βακτηριδίων. Το εκχύλισµα από το
Νeem προσφέρει ανάλογη δράση µε έµφαση στην

καταπολέµηση ιών και µυκήτων καθώς έχει µελετηθεί επαρκώς και χρησιµοποιείται µε ασφάλεια για πολλές δεκαετίες.
Μέσα από έναν άλλο µηχανισµό, αυτόν της ενίσχυσης των κυττάρων-φονέων δρουν οι β-D
Γλουκάνες (1,3-1,6 β-D Glucan). Οι ουσίες
αυτές που προέρχονται από µύκητες-µανιτάρια,
οµαλοποιούν και ρυθµίζουν συνολικά το αµυντικό σύστηµα ενισχύοντας τη δράση των φυσικών κυττάρων-φονέων, δηλ. των Τ- κυττάρων,
των ΝΚ- κυττάρων, των β-λεµφοκυττάρων και
των µακροφάγων, χωρίς να κάνουν αλόγιστη
ανοσοενίσχυση.
Επίσης φυσικές ουσίες όπως ο συνδυασµός της
πρόπολης µε βιταµινοειδή που λειτουργούν σαν
συνένζυµα την καθιστούν ασφαλή για τα παιδιά
αλλά και για τις εγκύους (ανοσοπροφύλαξη εµβρύου). Έτσι ακόµη και ευαίσθητες οµάδες του
πληθυσµού που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν κάποια κλασική αγωγή, δεν µένουν απροστάτευτες.
Αυτά είναι µόνο ορισµένα παραδείγµατα φυσικών ουσιών που βοηθούν αποτελεσµατικά και
αξιόπιστα το αµυντικό σύστηµα του ανθρώπου.
Ανάλογα µε την παθολογία µπορούµε να συνδυάσουµε σκευάσµατα (δύο ή και περισσότερα)
και να επιτύχουµε τη βελτίωση χρόνιων προβληµάτων. Προβληµάτων τόσο οργανικών όσο και
λειτουργικών, ενώ παράλληλα να επιτύχουµε την
µακροχρόνια ενδυνάµωση του αµυντικού συστήµατος.
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