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    Είναι παγκόσμια γνωστό ότι ολοένα και περισσότεροι 
ασθενείς εμπιστεύονται τις θεραπευτικές πρακτικές 
της ολιστικής ιατρικής, παρά που πολλές από αυτές 
δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες επιστημονικά. 

  



    Έφθασαν  να ασκούνται στις μέρες μας 
μέσω της παράδοσης, λόγω της 
αποτελεσματικότητας τους, ανθιστάμενες 
στον χρόνο. 

 

 Πολλές από αυτές είναι χρονοβόρες και 
έχουν μεγαλύτερο κόστος για τον ασθενή, 
επειδή δεν καλύπτονται καθόλου ή 
καλύπτονται μερικώς από τα ασφαλιστικά 
ταμεία. 



• Για όλους μας τα ερωτηματικά που μπαίνουν  
κάθε φορά, είναι πού και πώς απέτυχε η 
κλασική θεραπευτική ιατρική ώστε να 
δημιουργηθεί αυτό το ρεύμα προς τις ολιστικές 
θεραπείες, παρά το κόστος τους και τα 
μειονεκτήματά τους. 

• Aυτή η στροφή του κόσμου, θα μπορέσει να 
λειτουργήσει σαν πίεση στην κλασική ιατρική, 
για να επαναπροσδιορίσει τα θεραπευτικά της 
σχήματα? 

 

 



     Και τελικά υπάρχει κάποιο ριζοσπαστικό ολιστικό θεραπευτικό σύστημα  
που να είναι  πραγματικά αποτελεσματικό για τον καθένα μας; 

 
      Αυτό θα είναι και το θέμα της ομιλίας μας σήμερα. Μια προσπάθεια, 

δηλαδή να βρούμε την άκρη του νήματος και να απαντηθούν κάποια από 
τα ερωτηματικά μας.  

      
 



 Κατ’ αρχήν, όταν λέμε ολιστική ιατρική και 
θεραπείες τι εννοούμε; 

 

    Περιγράφονται ως όλα εκείνα τα εναλλακτικά 
θεραπευτικά συστήματα που δρουν 
ως συμπληρωματικά στην προσπάθεια του 
οργανισμού για αυτοΐαση και διεθνώς η ολιστική 
ιατρική είναι γνωστή ως Complementary and 
Alternative Medicine.  

     



    Η ερμηνεία του όρου που δίνεται 
στα κάθε είδους λεξικά, ότι 
δηλαδή η ολιστική  ιατρική 
ασχολείται με το όλον ενός 
οργανισμού και η κλασική ιατρική 
με το μέρος δεν είναι πολύ 
επιτυχής ούτε και ακριβής, 
μάλλον παραπλανητική( εάν είναι 
κάποιο θεραπευτικό σύστημα 
τόσο ολιστικό, τότε προς τι η 
ύπαρξη τόσων πολλών;) και 
βέβαια αρκετά απαξιωτική αυτή η 
προσέγγιση για την κλασική 
ιατρική και τη συμβολή της, όπως 
θα δούμε και παρακάτω. 

  
     Ας ψάξουμε  να φωτίσουμε την 

αλήθεια. 
 



 Θα ξεκινήσουμε κατ΄ αρχήν από το τρίτο 
ερώτημα της ομιλίας μας, που είναι και το πλέον 

ουσιαστικό , 

  εάν δηλαδή υπάρχει κάποιο ριζοσπαστικό 
ολιστικό θεραπευτικό σύστημα για τον καθένα 

μας  

  και η απάντηση είναι πως  ναι υπάρχει  

και είναι ο ίδιος μας ο οργανισμός. 

 

  

  



    Η ίδια μας η δομή έχει την δυνατότητα της 
αυτοδιατήρησης και της αυτοθεραπείας , 
γνωστής ως αυτοΐασης .  

    Θα εξετάσουμε παρακάτω, πώς το 
επιτυγχάνει  ο οργανισμός και  

    τι ρόλο παίζουν τα  θεραπευτικά σχήματα , 
κλασικά ή εναλλακτικά σε αυτήν την 
κατεύθυνση.     

    Ποια είναι λοιπόν  η δομή μας; 

 



Οι πρωτεΐνες 

    Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δίνονται από την 
φυσιολογία και την βιοχημεία, που περιγράφει ότι η 
δομή μας είναι  κατά βάση  πρωτεΐνες.  

• Το όνομα πρωτεΐνες προέρχεται από το ελληνικό 
"πρώτα", το οποίο σημαίνει «πρώτιστης σημασίας 
ουσίες», οι οποίες αποτελούν τα δομικά και τα 
λειτουργικά  υλικά των οργανισμών. 

• Επίσης θεωρούνται και οι εκφραστές των γονιδίων 
δηλαδή τυχόν μεταλλάξεις σε αυτές μπορούν να 
προκαλέσουν την εκδήλωση νοσήματος. 

 



 Η χημική σύνθεση των πρωτεϊνών είναι σχετικά 
απλή, αλλά η ικανότητά τους να αποκτούν 
τρισδιάστατη δομή στον χώρο, τους δίνει την 
δυνατότητα να κάνουν πολλούς δεσμούς και να 
εκτελούν χιλιάδες λειτουργίες απαραίτητες για τη 
φυσιολογική λειτουργία όλου του ανθρώπινου 
οργανισμού.  



• Οι βασικές δομικές μονάδες 
των πρωτεϊνών, είναι τα 
αμινοξέα, συνδέονται μεταξύ 
τους με ειδικούς δεσμούς τους 
πεπτιδικούς και σχηματίζουν 
μία αλυσίδα, την 
πολυπεπτιδική αλυσίδα. 
 

• Τα αμινοξέα των πρωτεϊνών 
που υπάρχουν στον 
οργανισμό μας είναι είκοσι.  
 

• Ο αριθμός των πιθανών 
συνδυασμών, των είκοσι 
αυτών αμινοξέων σε 
πολυπεπτίδια, είναι 
τεράστιος. 
 



   Το μόριο μερικών πρωτεϊνών αποτελείται από 
μία μόνο αλυσίδα  αμινοξέων. 

     

 

 Συνήθως όμως οι πρωτεΐνες  περιέχουν στο 
μόριό τους περισσότερες από μία 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες, όμοιες ή 
διαφορετικές μεταξύ τους.  



 Η σειρά-ακολουθία των αμινοξέων σε μια 
πρωτεΐνη καθορίζεται από ένα γονίδιο και 
κωδικοποιείται από τον γενετικό κώδικα, 
δηλαδή το DNA που ελέγχει ούτως ή άλλως 
όλες τις λειτουργίες των οργανισμών. 

 



 Τα αμινοξέα τα διακρίνουμε σε διάφορες 
ομάδες και έτσι αποκτούν ιδιαίτερες ιδιότητες 
Κάποιες ομάδες αμινοξέων: 
– είναι υδρόφοβες, 

– έχουν  πολικότητα,     

– σχηματίζουν ειδικούς δεσμούς τους πεπτιδικούς 
με πολικότητα και ηλεκτρικό φορτίο ταυτόχρονα, 

– έχουν δυνατότητα απορρόφησης υπεριώδους 
ακτινοβολίας, 

– και άλλες έχουν δυνατότητα να συμπεριφέρονται 
ως αμφολύτες, δηλαδή ως οξέα και ως βάσεις.  

 

 



 Οι παραπάνω ιδιότητες των αμινοξέων που 
αναφέρθηκαν είναι αυτές που επιτρέπουν στις 
πρωτεΐνες να διαμορφώνονται διαφορετικά στο 
χώρο και να διαφοροποιούνται και ως προς τη 
δομή αλλά και ως προς τη λειτουργία τους 

  

 Πολλά από τα θεραπευτικά συστήματα 
αξιοποιούν αυτές τις ιδιότητες για να 
παρεμβαίνουν και να θεραπεύουν, όπως θα 
δούμε παρακάτω. 

 



• Η σύνδεση των αμινοξέων 
μεταξύ τους και ο 
σχηματισμός  πεπτιδίων και 
πολυπεπτιδίων, γίνεται στο 
κυτταρόπλασμα από 
σωματίδια που καλούνται 
ριβοσώματα και όπως 
προαναφέρθηκε είναι 
καθοριζόμενη αυτή η σειρά 
σύνδεσης από το γονιδίωμα 
(DNA). 

• Αυτή η καθορισμένη 
αλληλουχία των αμινοξέων  
που δημιουργεί την 
πολυπεπτιδική άλυσο αρχικά 
είναι  απλή,  γραμμική μη 
διακλαδούμενη 
σχηματίζοντας την 
"πρωτοταγή δομή”.  

 



     
    Στη συνέχεια  αυτή η 

αλυσίδα αμινοξέων 
υφίσταται μια φυσική 
διαμόρφωση 
προκειμένου να 
αποκτήσει μια άλλη 
δομή στο χώρο, την 
αποκαλούμενη: 
"δευτεροταγή δομή" .  

    Η διαμόρφωση αυτή, 
αναφέρεται στον 
τρόπο με τον οποίο η 
αλυσίδα αυτή είναι 
συσπειρωμένη στον 
χώρο. 

 



 Προχωρώντας στη 
δημιουργία μίας πρωτεΐνης 
συναντούμε την τριτοταγή 
δομή, η οποία αναφέρεται 
στον καθορισμένο τρόπο με 
τον οποίο η πεπτιδική 
αλυσίδα υφίσταται ακόμα 
πιο περίπλοκο δίπλωμα 
(πτύχωση). Αναδιπλώνεται 
και λυγίζει στον χώρο. 

  
 Με τον όρο «τριτοταγή 

δομή» δηλαδή εννοούμε το 
τελικό και λειτουργικό 
σχήμα που αποκτά το 
πολυπεπτίδιο, οπότε 
ονομάζεται πλέον 
πρωτεΐνη.  
 
 



• Περιγράφεται  επίσης και 
η τεταρτοταγής δομή, την 
οποία συναντούμε μόνο 
στις πρωτεΐνες των οποίων 
το μόριο αποτελείται από 
περισσότερες από μια 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες.  

• Η δομή αυτή αναφέρεται 
στον χαρακτηριστικό 
τρόπο, με τον οποίο οι 
διάφορες πολυπεπτιδικές  
άλυσοι σχηματίζουν το 
μόριο της πρωτεΐνης. 
π.χ.αιμοσφαιρίνη 
 



Συμπέρασμα 

• Η κάθε πρωτεΐνη, έχει στην φυσική της 
κατάσταση μια χαρακτηριστική διαμόρφωση 
(conformation) στον χώρο, η οποία είναι 
σταθερή θερμοδυναμικά και πολύ 
συγκεκριμένη ώστε να επιτελεί την 
λειτουργία της.  



 Συνοψίζοντας λοιπόν ας δούμε ποιο το  
σημαντικότερο veto που βάζει η ίδια η μας δομή, οι 
απαραίτητες δηλαδή προϋποθέσεις, για την ομαλή 
λειτουργία των πρωτεϊνών: 

 
– Οι πρωτεΐνες για να λειτουργήσουν πρέπει να βρίσκονται 

στην  χαρακτηριστική φυσική τους διαμόρφωση, που 
είναι θερμοδυναμικά σταθερή. 

 
– Τυχόν ξεδίπλωμα των αλυσίδων της πρωτεΐνης 

(unfolding), έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων της πρωτεΐνης και την 
απώλεια της λειτουργικότητας της.  

 



• Η επανάκτηση της φυσικής διαμόρφωσης  της 
πρωτεΐνης είναι εφικτή κάτω από κατάλληλες 
συνθήκες (και εδώ μπαίνουν κάποια από τα 
θεραπευτικά σχήματα) και το αποτέλεσμα είναι 
η  επάνοδος της  λειτουργικής  δραστηριότητας 
και των χαρακτηριστικών φυσικοχημικών  
ιδιοτήτων.    
 

• Το επαναδίπλωμα της πρωτεΐνης (refolding), 
δεν γίνεται τυχαία, αλλά με  συγκεκριμένο  
τρόπο ώστε να ανασχηματιστούν σωστά οι 
δεσμοί, όπως προβλέπει η φυσική–πρωτογενής 
διαμόρφωση.     
 
 



• Η  δομή της πρωτεΐνης  λοιπόν, είναι δυνατόν 
να μεταβληθεί αλλά με συνέπεια την απώλεια 
της λειτουργικής  της δράσης.  

 

• Επιδέχεται  η πρωτεΐνη παραμορφώσεις και 
ξεδίπλωμα των αλύσεών της, κατά τις οποίες 
όμως δεν μεταβάλλεται η σειρά των 
αμινοξέων, δηλαδή δεν μεταβάλλεται η  
δομική της κατάσταση.  



 Αυτή η σημαντική μεταβολή της φυσικής  
κατάστασης της πρωτεΐνης με την διατήρηση  
της  πρωτοταγούς  δομής της, ονομάζεται 
μετουσίωση(denaturation) .  

 

 



• Όταν η μετουσίωση προκαλεί μόνο το 
ξεδίπλωμα (unfolding) της πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας, τότε η κατάσταση είναι πλήρως  
αντιστρεπτή (λειτουργικές διαταραχές).  

 

• Αν όμως έχουμε, χημικές μεταβολές στις 
αλυσίδες ή πολυμερισμό της πρωτεΐνης ή 
μεταβολές στην διάταξη των δεσμών μεταξύ 
των αμινοξέων, τότε η μετουσίωση είναι μη 
αντιστρεπτή (οργανικές παθήσεις και 
θάνατος).  

 



  

• Η Θερμότητα: Οι περισσότερες πρωτεΐνες, όταν 
θερμαίνονται μεταξύ 60-70ο C, δείχνουν 
δραματικές φυσικοχημικές μεταβολές  

  

 Το πιο κοινό παράδειγμα είναι η μετουσίωση με 
θερμότητα στο μαγείρεμα των τροφών όπως των 
αυγών, με τον βρασμό.  

 

• Η Ψύξη: Μερικές πρωτεΐνες, μετουσιώνονται  
και όταν ψυχθούν κάτω από τους 10ο C. 

 

Τα  αίτια που μπορούν να προκαλέσουν  
μετουσίωση είναι πολλά ,όπως: 



• Τα χημικά: 

–οι υψηλές συγκεντρώσεις ουρίας (6-8 Μ)  

– τα άλατα γουανιδίνης (4-8 M)  

– το τριχλωροξικό οξύ 

– τα ανιοντικά και κατιοντικά 
απορρυπαντικά,  

– τα οξέα και οι βάσεις. 
 

• Οι ακτινοβολίες  μικρού μήκους κύματος, 
(δηλαδή μεγάλης συχνότητας). 

 

 



• Κάποιοι  οργανικοί διαλύτες: 

– όπως ακετόνη, μεθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη, 
που προκαλούν καθίζηση των πρωτεϊνών 

– όπως το διμεθυλοσουλφοξείδιο, που είναι 
ισχυροί διαλύτες των πρωτεϊνών  

 

Η διαλυτότητα των περισσοτέρων πρωτεϊνών 

σχετίζεται με την: 

ιοντική ισχύ  

και το pH του  εσωτερικού περιβάλλοντος 
(οξεοβασική ισορροπία). 

 



 Η μετουσίωση προκαλεί 
λοιπόν χαρακτηριστικές 
μεταβολές  

• των βιολογικών,  

• των ανοσοχημικών και 

• των φυσικοχημικών 
ιδιοτήτων της 
πρωτεΐνης.  

 



Μπορεί να προκαλέσει μεταβολές: 

 

• στο ιξώδες του αίματος (διαταραχή  των 
πηκτικών μηχανισμών όπως αιμορραγίες, 
θρομβώσεις κ.λ.π.) 

• στην διαλυτότητα  

• στους συντελεστές διάχυσης και καθίζησης  

• στην ηλεκτροφορητική κινητικότητα 

• στην βιολογική δράση  

• στην ανοσοχημική συμπεριφορά   

• και στο φάσμα απορρόφησης.  

 



 Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα περί της δομής μας, 
καταλήγουμε  ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση 
της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών  για την 
λειτουργία τους και σε αυτήν τον σημαντικότερο  
ρόλο διαδραματίζουν: 

 

• Η ρύθμιση της θερμοκρασίας 

• Η αποφυγή μεγάλης συχνότητας ακτινοβολίας  

• Η αποφυγή χημικών και 

• Η διατήρηση σταθερού του pH του εσωτερικού 
περιβάλλοντος  (ρύθμιση της οξεοβασικής 
ισορροπίας). 



 Όσον αφορά, τη ρύθμιση της εξωτερικής 
θερμοκρασίας, ο άνθρωπος έχει φροντίσει μέσω 
της εξέλιξής του να την εξασφαλίσει με την 
ένδυση και τους θερμαινόμενους ή ψυχόμενους 
χώρους. Παρόλ’ αυτά σε ακραίες θερμοκρασίες 
όπου η ρύθμιση δεν είναι εφικτή, επηρεάζεται η 
εσωτερική θερμοκρασία και κατ’ επέκταση οι 
βασικές λειτουργίες του οργανισμού. 
 



• Για την ακτινοβολία μεγάλης συχνότητας, οι 
ατομικές βόμβες σε Ναγκασάκι και Χιροσίμα, 
έδωσαν παγκόσμια τη γνώση προς αποφυγή. 

 



 Ως προς την αποφυγή χρήσης χημικών: 
δυστυχώς είμαστε όλοι εκτεθειμένοι στο 
αντίθετο, δηλαδή στην κατά κόρον χρήση, 

είτε με τη διατροφική αλυσίδα,  
είτε με τη μόλυνση του περιβάλλοντος   



 είτε με την πολυφαρμακία που εφαρμόζεται αρκετές 
φορές σε θεραπευτικά σχήματα ή με ανεπιτυχή 
φάρμακα που αποσύρονται εκ των υστέρων  

 είτε με τη χρήση χημικών ως μέσο καταστολής και 
υπεροχής σε πολεμικές συρράξεις (χημικός πόλεμος) 

  με σοβαρές παρενέργειες που εκδηλώνονται με 
νοσήματα μερικώς ή καθόλου θεραπεύσιμα.  

 



• Τέλος όσον αφορά τη διατήρηση σταθερού  PH 
του αίματος και του εσωτερικού περιβάλλοντος, 
που ήδη αναφέραμε ως οξεοβασική ισορροπία: 

 εδώ τον ρόλο αναλαμβάνει και πάλι ο 
ανθρώπινος οργανισμός με τις λειτουργίες του. 
Ακραίες αλλαγές σε αυτό μη αντιρροπούμενες 
από τον οργανισμό μας μπορούν να οδηγήσουν 
σε νόσηση αλλά και θάνατο. 

 



Τι ενισχύει την λειτουργία και την δομή των 
πρωτεϊνών 

 Οι κύριες δυνάμεις που ενισχύουν την διατήρηση της 
διαμόρφωσης των πρωτεϊνών είναι: 
– οι δεσμοί υδρογόνου, είτε μεταξύ των πεπτιδικών 

δεσμών, είτε μεταξύ των πλαγίων αλύσων, 

– οι ιοντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολικών 
ομάδων και  

– οι υδρόφοβες επιδράσεις( δεν είμαστε υδρόβια όντα). 

 

 δηλαδή δυνάμεις που συγκρατούν το μόριο της 
πρωτεΐνης δεμένο και τις αλυσίδες της σε 
συγκεκριμένες θέσεις στο χώρο, ώστε να έχει την 
καλύτερη λειτουργικότητα. 

 
 



Δεσμοί υδρογόνου και pH 
(Οξεοβασική ισορροπία) 

    Ο σημαντικότερος παράγοντας, στον 
οργανισμό που ισχυροποιεί τη διατήρηση της 
δομής των πρωτεϊνών και όλων των 
λειτουργιών  τους είναι η συνεχής ρύθμιση 
της  παραγωγής των  ιόντων Η+ (υδρογόνου) 
σε σταθερά επίπεδα. 

 

     



 Ο κάθε οργανισμός παίρνει τα απαραίτητα  
ιόντα Η+ (υδρογόνου), τα οξέα και τις βάσεις 
που χρειάζεται, με τη διατροφή, τα 
μεταβολίζει στο πεπτικό του σύστημα και ό,τι 
δεν χρειάζεται το αποβάλλει με τους 
πνεύμονες  και  με τα  νεφρά του. 



    Το παραπάνω στην κλασική ιατρική  
περιγράφεται ως ρύθμιση του pH ή αλλιώς 
Οξεοβασική ισορροπία και ουσιαστικά  αποτελεί 
το θεμέλιο  της διατήρησης της δομής και της 
αυτοΐασης. 

      

• Το εύρος του pH του αίματος, για τη φυσική μας 
λειτουργία είναι εξαιρετικά στενό.  

• Κυμαίνεται από 7,35  έως 7,45. 

• Το pH του αρτηριακού αίματος είναι 7,40. 

• Το pH του φλεβικού αίματος είναι 7,36. 

 



 Το εύρος αυτό εξασφαλίζει την λειτουργία όλων 
των μεταβολικών διεργασιών και τη μεταφορά 
της σωστής ποσότητας οξυγόνου στους ιστούς.  

 

• Η οξέωση, αφορά την περίσσεια οξέος στο αίμα, 
γεγονός που προκαλεί την πτώση του pΗ κάτω 
από 7,35.  

• Ενώ η αλκάλωση, την περίσσεια βάσης στο αίμα 
που προκαλεί την αύξηση του pΗ, πάνω από 
7,45. 



 Οι θεωρίες περί της οξεοβασικής ισορροπίας 
τέθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα από τον 
αμερικανό χημικό Lawrence  Henderson  που 
ασχολήθηκε με τα ρυθμιστικά διαλύματα του 
αίματος   

 

 και από τον δανό γιατρό και βιοχημικό Karl 
Hasselbalch , την ίδια εποχή, που μέτρησε το pH  του 
αίματος, η δε έρευνά τους έκτοτε, είναι γνωστή 

  

           ως εξίσωση Henderson–Hasselbalch. 



   Την αξία αυτής της ισορροπίας των ιόντων υδρογόνου 
(pH), την είχε προβάλλει στο ευρύ κοινό, την ίδια 
εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 1920, ο αμερικανός 
συγγραφέας, κριτικός και δημοσιογράφος, μεγάλης 
πνευματικής επιρροής,  ο Henry Louis Mencken 1880-
1956  όπου ανέφερε:  
 

«Η ζωή δεν είναι μία 
πάλη ενάντια στην 
αμαρτία, στην δύναμη 
του χρήματος και σε 
κακόβουλα ζώα, αλλά 
ενάντια στα ιόντα 
υδρογόνου». 



• Ο  ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί με 
ελαφρώς αλκαλικό pH. 

• Είμαστε δηλαδή αλκαλικά όντα στο 
σχεδιασμό μας, όμως στη λειτουργία είμαστε 
παραγωγοί οξέων. 

 

 



• Συνοπτικά θα δούμε παρακάτω τις βασικές 
λειτουργίες του οργανισμού στη βάση 
ρύθμισης της οξεοβασικής ισορροπίας και της 
προστασίας των πρωτεϊνικών δομών. 
 
• Θα παρατηρήσουμε ότι το ανθρώπινο 
σύστημα έχει μια πολύ καλή οργάνωση 
ενοτήτων, που η κάθε μια λειτουργεί 
συμπληρωματικά  στον οργανισμό, για την 
αυτορρύθμισή του και την εξελικτική του 
διαδικασία.  



• Οι πληροφορίες από το εξωτερικό 
περιβάλλον φθάνουν στον 
εγκέφαλο μέσω των περιφερικών  
νεύρων μετά την διέγερση των 
αισθητικών υποδοχέων. 

 

• Οι πληροφορίες από το εσωτερικό 
περιβάλλον φθάνουν στον 
εγκέφαλο μέσω των νεύρων του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος. 

 

 Έτσι διαμορφώνεται στον 
εγκέφαλο  η αντίληψη του έξω και 
του έσω χώρου. 

 

Πως αντιλαμβάνεται ο οργανισμός οτιδήποτε που 
μπορεί να επιφέρει αλλαγή στη δομή του; 



• Η αποκωδικοποίηση  όλων των πληροφοριών 
στον εγκέφαλο είναι σημαντικότατη λειτουργία 
στην οποία συμμετέχουν όλες οι λειτουργίες που 
εδράζουν  στον εγκέφαλο  
– γνωστικές, 
–  πνευματικές, 
–  ψυχικές (συναίσθημα). 

  
 Η αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει την 

επεξεργασία των δεδομένων που φθάνουν εκεί 
και το σχέδιο ανταπόκρισης στα έξω και έσω 
ερεθίσματα (συμπαθητικοτονία, 
παρασυμπαθητικοτονία, κιρκάδιος ρυθμός). 
 

Η αποκωδικοποίηση 



• Το αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει τον 
απόλυτο έλεγχο όλου του οργανισμού με τα 
δυο του τμήματα που είναι το συμπαθητικό 
και το παρασυμπαθητικό. 

 

• Αυτά συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και 
στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν 
αντιτιθέμενες δράσεις πάνω στα όργανα, με 
στόχο την καλύτερη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα  τους.  

Το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 





• Όταν υπερισχύει η δράση του 
παρασυμπαθητικού μιλάμε για 
παρασυμπαθητικοτονία   

• Όταν υπερισχύει η δράση του συμπαθητικού  
μιλάμε για συμπαθητικοτονία. 



 Όταν και τα δύο τμήματα του αυτόνομου είναι 
σε συνεχή συνεργασία μεταξύ τους, σε μία 
ανταγωνιστική αλλά και αλληλορυθμιστική 
σχέση ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται ένας κυκλικός 
ρυθμός εναλλαγής του συμπαθητικού και του 
παρασυμπαθητικού τόνου, που ονομάζεται 
κιρκάδιος  ρυθμός. 



• Υπάρχει δηλαδή ένας εναλλασσόμενος 
ρυθμός στους τόνους του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος, ο οποίος είναι 
ημερήσιος και ρυθμίζει διάφορες λειτουργίες 
του οργανισμού.  

 

• Το βράδυ επικρατεί η λειτουργία του 
παρασυμπαθητικού. 

 

• Το πρωί, συνήθως νωρίς, αρχίζει να ανεβαίνει 
σταδιακά η δράση του συμπαθητικού.  



 Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι σε 
γενικές γραμμές αυτό που αναλαμβάνει 
περισσότερο δράση όταν ο οργανισμός αναπαύεται 
ή αναπληρώνει τις δυνάμεις του πχ: 

 
– κατά τον ύπνο ή  
– μετά το φαγητό 

 
  
 Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το αίμα αποσύρεται εν 

μέρει από τους σκελετικούς μύες (επειδή δεν θα 
επιτελέσουν έργο), πέφτουν οι παλμοί της καρδιάς, 
στους πνεύμονες εισέρχεται λιγότερος αέρας, οι 
κόρες των οφθαλμών συστέλλονται. 

 

Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα  



 Αντίθετα το 
συμπαθητικό νευρικό 
σύστημα 
αναλαμβάνει δράση 
όταν ο οργανισμός 
είναι σε εγρήγορση 
και διεγείρεται ακόμη 
περισσότερο όταν ο 
οργανισμός βρίσκεται 
σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο κίνδυνο ή 
έχει να επιτελέσει 
αυξημένο μυϊκό έργο. 

Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα  



 Η διέγερση του συμπαθητικού  συστήματος, 
οδηγεί  στην αύξηση της αδρεναλίνης, της 
νοραδρεναλίνης και της ντοπαμίνης, με 
αποτέλεσμα την αύξηση:   

• του καρδιακού έργου,  

• των καρδιακών παλμών,  

• στην περιφερική αιμάτωση των μυών,  

• της αρτηριακής πίεσης,  

• τη βρογχοδιαστολή ώστε να διοχετευθεί 
περισσότερος αέρας άρα και οξυγόνο στους 
πνεύμονες,  

• τη μυδρίαση των οφθαλμών. 



 Όταν όμως υπάρχει ερέθισμα φόβου, στο οποίο ο 
οργανισμός, για διάφορους λόγους,  κρίνει σκόπιμο 
να μην αντιδράσει, τότε το συμπαθητικό σύστημα, 
προσπαθώντας να προφυλάξει τα ζωτικά του 
όργανα, αντιδρά με: 

 

– απόσυρση του αίματος από την περιφερική 
κυκλοφορία με αποτέλεσμα την ωχρότητα και τα 
κρύα άκρα (περιφερικός αγγειόσπασμος), 

– και με υπερφόρτωση της καρδιάς με επιπλέον 
έργο που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε 
αρρυθμίες ή  αίσθημα πόνου στο στήθος. 

 



• Η συμπαθητικοτονία, με τη 
διέγερση που προκαλεί σε 
όλα τα συστήματα του 
οργανισμού, μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες αν δεν 
περιορισθεί από τη 
δραστηριότητα του 
παρασυμπαθητικού 
συστήματος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 



 Όταν υπάρχει μια συνεχής κατάσταση διέγερσης, 
αυτό οδηγεί σε εξάντληση των αποθεμάτων του 
οργανισμού, έτσι σε περίπτωση που χρειασθεί 
μια πραγματική διέγερση, να μην υπάρχουν οι 
δυνατότητες για κάτι τέτοιο. 

 
 Μία κατάσταση έντονου και συνεχούς στρες, που 

σημαίνει μία συνεχής υπερδιέγερση του 
συμπαθητικού συστήματος, καταστέλλει 
σημαντικά τη δράση τμημάτων του 
ανοσοποιητικού συστήματος και κυρίως αυτής 
που ονομάζεται κυτταρικής ανοσίας που παίζει 
βασικό ρόλο στην άμυνα απέναντι στους ιούς, 
στα καρκινικά κύτταρα και στα αυτοάνοσα 
νοσήματα. 
 



 Οι πληροφορίες που εισέρχονται στον εγκέφαλο 
λοιπόν είναι όπως είπαμε παραπάνω ηλεκτρικά 
νευρικά σήματα είτε από το περιφερικό είτε από το 
αυτόνομο νευρικό σύστημα.  

Οι πληροφορίες από τα έσω και έξω όργανα 

Στη συνέχεια μετά την 
αποκωδικοποίησή τους 
μετατρέπονται μέσω 
του υποθαλάμου και 
της υπόφυσης σε 
ορμονικές ουσίες.  



Οι ορμονικές ουσίες  

Κινητοποιούν διαφορετικούς αδένες του 
ενδοκρινικού συστήματος για να παράγουν ορμόνες 
που δρουν στα όργανα-στόχους συμμετέχοντας στη 
ρύθμιση της παραγωγής πρωτεϊνών και της 
οξεοβασικής ισορροπίας.  

 
Επίσης υπάρχει και εκτός του εγκεφάλου 
συμπληρωματικός νευροενδοκρινικός μηχανισμός 
κυττάρων σε συγκεκριμένα όργανα, προς άμεση 
έκκριση ορμονών (αναλόγως των αναγκών),      
γνωστός ως διάχυτο νευροενδοκρινικό σύστημα ή  
σύστημα APUD (amino precursors uptaking and 
decarboxylating).   

 



• στο μυελό των επινεφριδίων,  

• στα κύτταρα C του θυρεοειδούς,  

• στα κύτταρα των νησιδίων 
Langerhans στο πάγκρεας,  

• στα κύρια κύτταρα των 
παραγαγγλίων,  

• στα κύτταρα του βρογχικού 
επιθηλίου,  

• του γαστρεντερικού,  

• της καρδιάς,  

• του ήπατος,  

• του συνδετικού ιστού  

• των νεφρών κ.λ.π. 

  

Διάχυτο νευροενδοκρινικό σύστημα ή  σύστημα APUD υπάρχει: 



 Μετά την διέγερση των ενδοκρινών αδένων 
μέσα και έξω από τον εγκέφαλο, τίθενται σε 
εγρήγορση και δράση, αναλόγως των 
αναγκών,  τα συστήματα που θα εκτελέσουν 
την αντίδραση μέσα στα πλαίσια διατήρησης 
της ισορροπίας, όπως: 
–     το ανοσοποιητικό 

–     το θερµορρυθµιστικό σύστηµα 

–     οι πνεύμονες 

–     η καρδιά 

–     τα αγγεία 

–     το πεπτικό σύστημα 

–     οι νεφροί 



    Κάποιες από τις πλέον γνωστές λειτουργίες 
που επιτελούνται από την συνεργασία του 
Αυτόνομου Νευρικού συστήματος και των 
ενδοκρινών αδένων   είναι: 

 

η αναπαραγωγή, η σεξουαλική συμπεριφορά 

η  συσταλτικότητα της μήτρας, η  παραγωγή 
γάλακτος από τους μαστούς 

η συμπεριφορά 

η μάθηση, η μνήµη, η προσοχή, ο  ύπνος, 

 

 



η θερµοκρασία του σώµατος 

η πρόσληψη τροφής και υγρών 

Η ρύθμιση των  υγρών του σώµατος, 
(υποθάλαμος-υπόφυση – αντιδιουρητική 
ορμόνη - νεφρική λειτουργία) 

το σύστηµα του stress ( αδρεναλίνη από τα 
επινεφρίδια) κ.λ.π. 

 



Πως επιτυγχάνεται λοιπόν η οξεοβασική 
ισορροπία από τον οργανισμό και η προστασία 

των πρωτεϊνικών δομών; 
     

 Όλες οι αλλαγές σε χημικό ή άλλο επίπεδο, επειδή είναι 
αλλαγές του εσωτερικού περιβάλλοντος, γίνονται 
αντιληπτές στον οργανισμό μέσω των υποδοχέων του 
Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος, που είναι υπεύθυνο 
για τις λειτουργίες όλων των εσωτερικών οργάνων, 
δηλαδή όλων των ακούσιων λειτουργιών. 

     

 Η οξεοβασική ισορροπία λοιπόν επιτυγχάνεται και αυτή 
με ρύθμιση των οργανικών λειτουργιών κατ’ εντολής 
του κεντρικού νευρικού συστήματος στο αυτόνομο 
νευρικό. 

 



Βασικά υποστηρικτικά συστήματα στην ρύθμιση της 
οξεοβασικής ισορροπίας είναι: 

Οι πνεύμονες με την αναπνευστική λειτουργία 

Το πεπτικό σύστημα  

Τα οστά και 

Οι νεφροί  

 

 Ας αναλύσουμε τους ρόλους τους και ας δούμε 
ποια εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα 
υποστηρίζουν το κάθε ένα από αυτά. 



 Οι πνεύμονες και η αναπνευστική ρύθμιση 

 Οι πνεύμονες συμμετέχουν στη ρύθμιση της 
οξεοβασικής ισορροπίας με την αναπνοή, όπου 
αποβάλλουν το CO2 και προσλαμβάνουν Ο2 
μέσω των κυψελίδων.  

 
Οι παθολογίες στην 
αναπνευστική ρύθμιση 
είναι γνωστές ως 
αναπνευστική οξέωση 
και αναπνευστική 
αλκάλωση.  



  

 Οι αναπνευστικές οξεοβασικές διαταραχές, συνήθως 
οφείλονται σε συνθήκες που επηρεάζουν την 
φυσιολογική αναπνοή ή σε παθήσεις των 
πνευμόνων.  

   

 Ο αερισμός των πνευμόνων καθορίζεται από:      

το ΚΝΣ και το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 

το νευρομυϊκό σύστημα του θώρακα, για την 
κίνηση των μυών που υποστηρίζουν το θωρακικό 
τοίχωμα και 

από την φυσική κατάσταση του θωρακικού 
κύτους.   

     



Συνήθεις αναπνευστικές οξεοβασικές 
διαταραχές  

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ 

Υποαερισμός - υποξία εξαιτίας: 

Μειωμένου ρυθμού της αναπνοής, λόγω 
λήψης φαρμάκων ή παθήσεων του κεντρικού 
νευρικού συστήματος.  

Πνευμονοπάθειας (ανεπαρκούς κυψελιδικού 
αερισμού  λόγω χρόνιας αναπνευστικής 
ανεπάρκειας-ΧΑΠ) 

 

 



 Ελαττωμένης αναπνοής και 
πνευμονικών κινήσεων 
(μηχανική βλάβη) λόγω: 

•  τραυματισμού ή μη 
φυσιολογικής παρουσίας 
αέρα μεταξύ πνεύμονα και 
θωρακικού τοιχώματος 
(πνευμονοθώρακας) 

• νευρομυικών παθήσεων 
των αναπνευστικών μυών 
και των νεύρων 

• απόφραξης των 
αεραγωγών από τρόφιμα 
και ξένα αντικείμενα.  



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ 
 
Υπεραερισμός εξαιτίας: 
 Άγχους (είναι η συνηθέστερη αιτία  
 κεντρικής αναπνευστικής αλκάλωσης –  
 υστερικός υπεραερισμός) 
 πόνου,  
 σοκ,   
 άσκησης,   
 πυρετού 
φαρμακευτικής δηλητηρίασης (π.χ. φαρμακευτικής 

αλλεργικής αντίδρασης ή δηλητηρίασης λόγω 
υπερδοσολογίας  του φαρμάκου) 

  
 



Πνευμονικών παθήσεων (π.χ άσθμα, πνευμονία, 
πνευμονική συμφόρηση, πνευμονική εμβολή) 

Όγκου του κεντρικού νευρικού συστήματος, 
τραύματος, λοίμωξης (π.χ. μηνιγγίτιδας, 
εγκεφαλίτιδας) 

Ηπατικής ανεπάρκειας που δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στην αντιρρόπηση της αναπνευστικής 
αλκάλωσης. 

 



 Την αναπνευστική λειτουργία και κατ’ επέκταση την 
οξεοβασική ρύθμιση, υποστηρίζουν εκτός από τις 
κλασσικές θεραπείες όλες οι εναλλακτικές 
θεραπείες που ενισχύουν τις αναπνευστικές 
κινήσεις ή αποκαθιστούν την φυσική κατάσταση του 
θώρακα όπως π.χ: 

 

 

 

Η οστεοπαθητική, 
Οι αναπνευστικές 
ασκήσεις, γιόγκα, 
πιλάτες καθώς και  
Η κολύμβηση κ.λ.π. 



Το πεπτικό σύστημα στην οξεοβασική ισορροπία 
 

   Το πεπτικό σύστημα με τους αδένες του που 
εντοπίζονται στο έντερο καθώς και με την ηπατική 
λειτουργία διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο: 

 

• στην διατήρηση της δομής μέσω της σύνθεσης,  

•  στην διατήρηση της ενέργειας,  

•  στην  αποκατάσταση των εφεδρειών 

•  και στην ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας 
παράγοντας τα ρυθμιστικά διαλύματα (buffers) του 
εξωκυττάριου και του ενδοκυττάριου χώρου. 

     

  



 Ειδικότερα το ήπαρ ως μεταβολικά ενεργό όργανο  
συμμετέχει στην οξεοβασική ισορροπία, 
παράγοντας ή καταναλώνοντας Η+, με τις παρακάτω 
λειτουργίες:  

– Παράγει CO2 από την πλήρη οξείδωση 
υδατανθράκων και λιπών.  

– Μεταβολίζει οργανικά οξέα (γαλακτικό, κετοξέα, 
αμινοξέα) καταναλώνοντας Η+ . 

– Μεταβολίζει το ΝΗ4 + . 

– Παράγει πρωτεΐνες (λευκωματίνη)  

– Παράγει ενδοκυττάρια και 

    εξωκυτττάρια ρυθμιστικά διαλύματα 

 



 Κύριο ρόλο στη ρύθμιση των παραπάνω λειτουργιών 
εκτός από το ΑΝΣ διαδραματίζει η διατροφή.   

 

 
Γι’ αυτό και όλα τα 
εναλλακτικά όπως και τα 
κλασικά θεραπευτικά 
σχήματα δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία σε 
αυτήν. Η διατροφή και η 
ηπατική λειτουργία  
καθορίζουν την καλή 
λειτουργία  του πεπτικού 
συστήματος και εν γένει 
όλου του οργανισμού. 



Ο ρόλος της διατροφής στην οξεοβασική ισορροπία 

• Η διατροφή, κατά βάσει ρυθμίζεται από το 
νευροενδοκρινικό σύστημα υποθαλάμου-
υπόφυσης στον εγκέφαλο προκειμένου να 
καλυφθούν όλες οι ανάγκες του οργανισμού. 

• Η ισορροπία  του νευροφυτικού συστήματος 
και των ορμονών εξασφαλίζει και το σωστό 
μεταβολισμό. 

 



 Η απορρύθμιση αυτής της διαδικασίας πρέπει 
να αναζητηθεί: 

 

• σε επίπεδο κεντρικού νευρικού συστήματος, 
αίτια που ήδη αναφέρθηκαν από το έξω και 
έσω περιβάλλον του οργανισμού, όπως 
κόπωση, διαρκής συμπαθητικοτονία, 
ορμονικές διαταραχές, συναισθηματική – 
ψυχική διαταραχή κ.λ.π. 

• Αλλά και στα περιφερικά όργανα, όπως π.χ 
αλλαγή βακτηριακής χλωρίδας στο έντερο. 

 



• Η ποσότητα των οξέων που παράγεται κατά 
το μεταβολισμό της τροφής προέρχεται από 
τη διάσπαση των αμινοξέων των πρωτεϊνών. 

 

• Ένα μεγάλο μέρος αυτών των οξέων 
επαναχρησιμοποιείται για τη σύνθεση  της 
δομής, για την επίτευξη των λειτουργιών και 
των εφεδρειών της ενέργειας που χρειάζεται 
ο οργανισμός (κύκλος krebs, ATP, ADP κ.λπ.) 

 

 



 Το ποσό των οξέων που δεν επαναχρησιμοποιείται 
αποβάλλεται καθημερινά από τους νεφρούς: 

• Δίαιτα  βασισμένη σε αυξημένη πρόσληψη ζωικών 
πρωτεϊνών οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή και 
αποβολή οξέος, το δε pH των ούρων είναι συνήθως 
όξινο. 

• Αντίθετα δίαιτα βασισμένη σε πρόσληψη φυτικών 
κυρίως πρωτεϊνών, οδηγεί  σε μειωμένη παραγωγή 
οξέος ή και αυξημένη παραγωγή αλκάλεως. Στην 
περίπτωση αυτή η περίσσεια αλκάλεως 
αποβάλλεται επίσης από τους νεφρούς ως 
διττανθρακικά  με  το pH των ούρων  να είναι 
συνήθως αλκαλικό. 

 



Τα ρυθμιστικά διαλύματα  

    Τα ρυθμιστικά διαλύματα είναι η άμεση 
γραμμή ρύθμισης της οξεοβασικής ισορροπίας 
μειώνοντας ταχύτατα τις αλλαγές  στο pH  του 
αίματος, χωρίς να αποβάλλονται οξέα ή 
βάσεις από τον οργανισµό, όπως γίνεται με 
τους πνεύμονες ή τους νεφρούς, απλά 
δεσμεύοντας τα επιπλέον οξέα ή τις βάσεις. 

 



• Τα εξωκυττάρια που 
βρίσκονται τους ιστούς, που 
σε μεγαλύτερη κλίμακα  είναι 
το σύστημα των 
διττανθρακικών H2CO3/HCO3- 

• και των ενδοκυττάρια, που 
βρίσκονται στο αίμα και 
κυρίως είναι το σύστημα των 
πρωτεϊνών του αίματος 
(alboumins), η αιμοσφαιρίνη 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
(globoulin) και το σύστημα των 
φωσφορικών (H2PO4-) που 
κυκλοφορούν στο αίμα. 

 

Τα ρυθμιστικά διαλύματα είναι δύο: 



Ο ρόλος των οστών ως ρυθμιστικό σύστημα 

 Τα οστά λειτουργούν ως 
ρυθμιστικά συστήματα με 
την εξουδετέρωση των 
οξέων (εκεί γίνεται περίπου 
το 40% της εξουδετέρωσης 
ενός φορτίου οξέος). Στην 
πραγματικότητα 
«καταβολίζονται» και 
παρέχουν ρυθμιστικά 
διαλύματα, ικανά να 
εξουδετερώσουν τα οξέα 
στον εξωκυττάριο χώρο.  

 

 



• Τα άλατα των οστών 
απορροφούν Η+ σε 
αντικατάσταση με 
ασβέστιο ή νάτριο.  

 

• Για το λόγο αυτό σε 
καταστάσεις χρόνιας 
μεταβολικής οξέωσης 
σταδιακά επέρχεται 
αφαλάτωση των οστών 
και οστεομαλάκυνση. 

 



 Παθολογικές μορφές της ρύθμισης της 
οξεοβασικής ισορροπίας στο πεπτικό, 
νεφρικό σύστημα και στο επίπεδο των 
ρυθμιστικών διαλυμάτων είναι: 

 

–Η μεταβολική οξέωση και  

–Η μεταβολική αλκάλωση  

 

  

 



 Η μεταβολική οξέωση και η μεταβολική 
αλκάλωση έχουν  σχέση με το σύστημα της 
παραγωγής ή της απώλειας των  
διττανθρακικών. Η  ισορροπία διαταρράσεται: 

• στο πεπτικό σύστημα είτε από υπερβολική 
παραγωγή  είτε από μεγάλη απώλεια και 

•  στα νεφρά λόγω αυξημένης 
επανασπρόληψης διττανθρακικών ή 
αυξημένης απέκκρισης οξέων (κυρίως του 
αμμωνίου και των φωσφορικών).  



 Η μεταβολική οξέωση δεν είναι μία νόσος, 
αλλά μία βιοχημική διαταραχή, που 
προκαλείται από την ρήξη της ισορροπίας 
μεταξύ της παραγωγής και της αποβολής των 
οξέων στον οργανισμό. 

 

  

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ  

Συμβαίνει  σε αυξημένη 
συγκέντρωση του οξέος 
ή σε μεγάλη απώλεια 
βάσης. 



• στην αλκοολούχα κετοξέωση,  

• στην διαβητική κετοξέωση (σε σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου ένα πιο συχνά) 

• στην γαλακτική οξέωση (λόγω ιστικής υποξίας 
ή αγγειοσύσπασης, λόγω υπερβολικής 
άσκησης, νεοπλασμάτων, ηπατικής 
ανεπάρκειας, υπερέκκρισης κατεχολαμινών, 
αύξησης ελεύθερων λιπαρών οξέων, 
υπεραερισμού-αναπνευστικής αλκάλωσης 
κ.λ.π.) 

Μεταβολική οξέωση συμβαίνει : 
 



• στην τοξιναιμία, στην υπερδοσολογία 
φαρμάκων (π.χ παραλδεϋδης, σαλικυλικών 
κ.λ.π), ή στην λήψη μεθανόλης ή, 
αιθυλενογλυκόλης κ.λ.π, 

• στη γαστρεντερική απώλεια διττανθρακικών, 
όπως σε παρατεταμένες διάρροιες  

• στη νεφρική ανεπάρκεια (σε αύξηση της 
ουρίας του αίματος)  και άλλες 

 



 Σε αυτήν έχουμε αυξημένα επίπεδα βάσης, δηλαδή 
των διττανθρακικών, λόγω αυξημένης πρόσληψής 
τους ή σε μεγάλη απώλεια του ανθρακικού οξέος. 

 

 Είναι η συχνότερη οξεοβασική διαταραχή που 
διαπιστώνεται σε βαριά πάσχοντες ασθενείς. 

 

  

  

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ 



• λήψη διουρητικών  

• σοβαρή υποκαλιαιμία 

• υπολευκωματιναιμία 

• παρατεταμένους εμετούς,  

• χειρουργικές παροχετεύσεις γαστρικών υγρών 

• ορισμένες ορμονικές παθήσεις (π.χ 
υπεραλδοστερονισμό, σύνδρομο Cushing, κ.λ.π.) 

• σοβαρή αφυδάτωση 

• κατάχρηση καθαρτικών  

• χορήγηση διττανθρακικών (π.χ σε μεταγγίσεις)  

• κατάποση αλκαλίων 

• σε χρήση αντιόξινων κ.λ.π 

 

Μεταβολική αλκάλωση μπορεί να παρατηρηθεί σε: 



 Συνοψίζοντας λοιπόν είδαμε παραπάνω ότι ο 
οργανισμός προκειμένου να εξασφαλίσει την 
οξεοβασική ισορροπία, εάν αυτή διαταραχθεί, θέτει 
σε λειτουργία τους μηχανισμούς αντιρρόπησης του, 
το νευροενδοκρινικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το 
αναπνευστικό, το πεπτικό τους νεφρούς και τα 
ρυθμιστικά διαλύματα. 

      
• Αναπνευστικές οξεοβασικές διαταραχές: κατά βάσει 

αντιμετωπίζονται από τα ενδοκυττάρια ρυθμιστικά 
συστήματα (το αίμα). 
 

• Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές: κυρίως 
αντιμετωπίζονται από τα εξωκυττάρια ρυθμιστικά 
συστήματα, την αναπνευστική και τη νεφρική 
λειτουργία. 

 
 



 Επιστρέφουμε και πάλι στο βασικό ερώτημα: πως 
επιτυγχάνεται η οξεοβασική ισορροπία από τον 
οργανισμό και η προστασία των πρωτεϊνικών δομών 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η αυτοΐαση; 

 
 Η οξεοβασική ισορροπία λοιπόν, επιτυγχάνεται με τη 

ρύθμιση των οργανικών λειτουργιών κατόπιν εντολής 
του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

 
 Στο ΚΝΣ η ρύθμιση γίνεται αφού επεξεργαστούν οι 

πληροφορίες που προέρχονται από το έξω και έσω 
περιβάλλον μέσω της διέγερσης των αισθητικών 
υποδοχέων.   



    Άρα ο τρόπος για να επηρεάσουμε εξωτερικά στη 
ρύθμιση του ΚΝΣ, προκειμένου να θεραπεύσουμε, 
είναι να επιδράσουμε σε αυτούς τους υποδοχείς 
λήψης μηνυμάτων (δηλαδή στους αισθητικούς 
υποδοχείς ή αισθητικούς δέκτες). 

 

 Η αναλυτική αναφορά στα είδη αυτών και στη 
λειτουργία τους έχει άμεση σχέση με τα θεραπευτικά 
συστήματα. 

 

 Θα παρατηρήσετε ότι πολλά  από αυτά, λόγω της 
χρησιμότητας τους στην αυτοΐαση , εξελίχθηκαν σε 
τρόπους ζωής. 

 



    

 Οι χημειοϋποδοχείς  που ανιχνεύουν αλλαγές στη 
συγκέντρωση χημικών ουσιών.  

 

Χημειοϋποδοχείς υπάρχουν: 

 στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα όπου ανιχνεύουν 
αλλαγές στην συγκέντρωση του Νατρίου, 

 στα εσωτερικά όργανα, π.χ. στα αιμοφόρα αγγεία 
όπου ανιχνεύουν αλλαγές στη συγκέντρωση της 
γλυκόζης, των αμινοξέων, λιπαρών οξέων και 

 στα παρααορτικά σωμάτια που ανιχνεύουν τις 
αλλαγές στη συγκέντρωση  του οξυγόνου, του CO2 και 
άλλων αερίων. 

 

  

Τα βασικά είδη αισθητικών υποδοχέων, ανάλογα με 
το ερέθισμα που τους διεγείρει, είναι: 



Στο οσφρητικό  νεύρο (αίσθηση της όσφρησης ) 

  και στο γευστικό σύστημα (αίσθηση της γεύσης). 

  

 Η επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν 
την  όσφρηση  γίνεται στην περιοχή του 
κροταφικού λοβού από τον οσφρητικό  
φλοιό   του εγκεφάλου. 

  

 Η επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν 
την  γεύση  γίνεται στην περιοχή του μετωπιαίου 
λοβού από τον γευστικό  φλοιό   του εγκεφάλου. 

 



Θεραπευτικά συστήματα ή τρόποι ζωής που 
βοηθούν στην αυτοΐαση:  

Τροφή- Γεύση 

Όσφρηση – Αρωματοθεραπεία 

Κ.λ.π 

 



 Οι φωτοϋποδοχείς ή ηλεκτρομαγνητικοί 
υποδοχείς  έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης 
φωτεινής ακτινοβολίας και συμμετέχουν στη 
δημιουργία της αίσθησης της όρασης.  

 

• Η επεξεργασία των πληροφοριών που 
αφορούν την  όραση γίνεται στην περιοχή του 
ινιακού λοβού από τον Οπτικό  φλοιό  του 
εγκεφάλου. 

 



• Στα θηλαστικά, οι 
φωτοϋποδοχείς είναι 
όλοι ενσωματωμένοι 
στον 
αμφιβληστροειδή 
χιτώνα του ματιού 
και διεγείρονται  από 
συγκεκριμένο μήκος 
κύματος, από το 
χρώμα   και από την 
ένταση του φωτός. 

 



Θεραπευτικά συστήματα ή τρόποι ζωής που 
βοηθούν στην αυτοΐαση: 

Εικόνες- ζωγραφική   

Χρώματα – χρωματοθεραπεία 

κ.λ.π. 

 





 Οι μηχανοϋποδοχείς βρίσκονται διάσπαρτοι 
σε όλο το  σώμα και ανιχνεύουν αλλαγές  

– στην πίεση,  

– στην τάση,  

– στη δόνηση-στους ήχους 

– στην κίνηση των μελών του σώματος 
(κιναισθησία), 

– στην αίσθηση της ισορροπίας (αιθουσαία 
αντίληψη).  

 Αντιδρούν στις μηχανικές δυνάμεις και τις 
παραμορφώσεις των ιστών στους οποίους 
βρίσκονται.  

 



 Οι μηχανοϋποδοχείς χωρίζονται στις παρακάτω 
κατηγορίες, σύμφωνα με την αίσθηση που 
ανιχνεύουν:  

 Μηχανοϋποδοχείς που έχουν μικρό αισθητικό 
πεδίο και αντιδρούν κυρίως σε στατικά 
ερεθίσματα. Χρησιμεύουν κυρίως στην αίσθηση 
της μορφής και της υφής.  

   Μηχανοϋποδοχείς που έχουν μεγάλο     
αισθητικό πεδίο και αντιδρούν στον      
εφελκυσμό (τέντωμα).  

  Μηχανοϋποδοχείς που έχουν μικρό αισθητικό 
πεδίο και ανιχνεύουν την αίσθηση της 
ολίσθησης. 

 



 Μηχανοϋποδοχείς είναι και τα σωμάτια 
Pacini που έχουν μεγάλο αισθητικό πεδίο, 
υπάρχουν παντού στο δέρμα και στους ιστούς 
και είναι οι βασικοί υποδοχείς για την αφή και 
τις υψίσυχνες δονήσεις.    

 



Μηχανοϋποδοχείς είναι και τα τριχοειδή κύτταρα 
του αιθουσαίου και του ακουστικού συστήματος. 

 

Μηχανουποδοχείς  είναι και αυτοί που ελέγχουν 
την αφή και τις δονήσεις χαμηλής συχνότητας 
όπως τα σωμάτια του Meissner κ.λ.π.    

     

  

 



• Η επεξεργασία των πληροφοριών που 
αφορούν την αφή και την κίνηση γίνεται στην 
περιοχή του βρεγματικού λοβού από τον 
Σωματαισθητικό  φλοιό   του εγκεφάλου. 

• Η επεξεργασία των πληροφοριών που 
αφορούν την ισορροπία  και τον  ήχο γίνεται 
στην περιοχή του κροταφικού λοβού από τον 
Ακουστικό  φλοιό   του εγκεφάλου. 



Θεραπευτικά συστήματα ή τρόποι ζωής που βοηθούν 

στην αυτοΐαση: 

 

Άγγιγμα- χάδι  

Reiki  

μασάζ  

Ρεφλεξολογία    

Bελονισμός 

Γυμναστική  

Φυσικοθεραπεία 



Ομοιοπαθητική, 

Βιοενέργεια  

βιοσυντονισμός 
 



Ήχοι -τραγούδια 

Μουσικοθεραπεία 

κύματα Schuman κ.λ.π. 

 



 Οι αλγοϋποδοχείς ή βλαβοϋποδοχείς ή 
υποδοχείς του πόνου είναι αισθητήρες 
αντιδρούν σε αίτια που προκαλούν πόνο 
λόγω βλάβης και καταστροφής των ιστών από 
μηχανικά ή άλλα αίτια όπως θερμότητα, 
χημικές ενώσεις κ.λ.π. 

  

 Οι υποδοχείς του πόνου βρίσκονται παντού 
στο σώμα και είναι συνήθως ελεύθερες 
νευρικές απολήξεις κατανεμημένες  
– στο δέρμα και  

– στα εσωτερικά όργανα.  

 



• Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται από τα 
ερεθίσματα αυτά μεταφέρονται στην αντίστοιχη 
θέση επεξεργασίας στον εγκέφαλο, αναλόγως 
του αιτιολογικού παράγοντα  που προκάλεσε την 
βλάβη (μηχανική-θερμική, χημική κ.λ.π).  

 

Όλα τα θεραπευτικά συστήματα επιχειρούν  
προς την αποκατάσταση της βλάβης (ολιστικά  ή 
κλασικά). 

 



 Οι  θερμοϋποδοχείς  που βρίσκονται διάσπαρτοι 
στο σώμα και στο δέρμα και αντιδρούν στην 
αύξηση ή στην μείωση της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος και αναλόγως μέσω των 
ιδρωτοποιών αδένων, του αγγειακού 
συστήματος και των μυών, διατηρούν σταθερή 
την θερμοκρασία του οργανισμού (τα σωμάτια 
Ruffini, οι κορύνες του Krause κ.λ.π.) 

 

• Η επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν 
την  θερμορύθμιση  γίνεται στον υποθάλαμο. 



Θεραπευτικά συστήματα ή τρόποι ζωής που 
βοηθούν στην αυτοΐαση:  

Ζέστη - Ήλιος – Διαθερμίες – Μόξα 

Λουτρά – Νερό – Θάλασσα 

Εφελκυσμός του δέρματος με κενό αέρα 
ζέστη( βεντούζες) κ.λ.π. 

 

 



 Θεραπείες  και τρόποι ζωής που βοηθούν  τον 
εγκέφαλο στην αποκωδικοποίηση  όλων των 
πληροφοριών που έχουν σχέση: 

• με γνωστικές λειτουργίες 

Μάθηση,  δια βίου εκπαίδευση κ.λ.π  

 

 

 

 

 



• που έχουν σχέση με πνευματικές λειτουργίες 

Προσευχή,αυτοσυγκέντρωση, διαλογισμός, 
γιόγκα κ.λ.π 

 



 με ψυχικές λειτουργίες και συναισθήματα 

Ανθρώπινες σχέσεις και δεσμοί, επικοινωνία, 
μουσική, εικόνες, χρώματα, γεύσεις, 
επιδεξιότητες, τέχνη, χόμπυ, ψυχανάλυση, 
ψυχοθεραπεία κ.λ.π. 



            Συμπέρασμα 

• Τα ολιστικά θεραπευτικά συστήματα που 
άντεξαν στον χρόνο και αυτά που στην 
ανθρώπινη διαδρομή έγιναν τρόποι ζωής, 
είναι αυτά που υποστηρίζουν τον οργανισμό 
προς την κατεύθυνση της αυτορρύθμισης και 
της αυτοΐασής του, τον πλέον ριζοσπαστικό 
θεραπευτικό τρόπο που ο ίδιος ο 
οργανισμός επιλέγει, μέσω της οξεοβασικής 
του ισορροπίας, για την  διατήρηση της ζωής 
του. 



• Τα θεραπευτικά και τα φαρμακευτικά 
σχήματα «κομήτες», που κατά καιρούς 
δοκιμάζονται από την κλασική ιατρική και την 
ολιστική  επίσης  

• που στην συνέχεια αποτυγχάνουν και αργά ή 
γρήγορα αποσύρονται, λόγω των 
παρενεργειών τους, είναι όλα εκείνα  που  
αγνοούν               

• τη βασική προϋπόθεση της πρωτεινικής 
δομής και της οξεοβασικής   ισορροπίας του 
ανθρώπου . 



• Στο μοντέλο άνθρωπος, εν κατακλείδι, 
κυρίαρχο ρόλο παίζει η γνώση της 
κληρονομικότητάς του, που είναι κατά βάσει 
το δομικό του πλαίσιο και οι «δικές 
ιδιαιτερότητες» ώστε να διαχειρίζεται με τον 
καλύτερο τρόπο τις ισορροπίες, για να 
επιτυγχάνει την αυτοΐασή του. 

  



• Σύμμαχος σε αυτή του την προσπάθεια, θα 
είναι ο θεράπων ιατρός του, που οφείλει, 
κατόπιν εξετάσεων, να επισημάνει αυτό το 
πλαίσιο, για να γνωρίζει  ο καθένας τα 
«ευαίσθητα σημεία του»,  

• Τις αιτίες δηλαδή (έξω και έσω) που 
πυροδοτούν και διαταράσσουν την  
ισορροπία του.  

 

 

 



• Και να προτείνει εκείνα τα θεραπευτικά  
συστήματα  της ολιστικής και της κλασικής 
ιατρικής, με στόχο 

• την πνευματική του εξέλιξη, την ευτυχία και την 
σωματική του ευεξία. 

 

 Για να γίνεται πράξη και να παίρνει νόημα, 

  η έννοια «Άν-θρωπος - άνω θρώσκω»!!! 

      

 

      Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !!! 
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