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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αφ’ ότου ενέσκηψε αυτός ο απειλητικός για την ύπαρξη του ανθρώπου ιός, ο 
κοροναϊός, άρχισα να σκέφτομαι πως για να επιβιώσουμε και να γλυτώσουμε 
από τις θανατηφόρες του συνέπειες, αλλά και κάθε ιού που μπορεί να εμφανι-
σθεί στο μέλλον, πρέπει να τονώσουμε το Ανοσοποιητικό μας, που είναι εξα-
σθενημένο από τις κακές διατροφικές μας συνήθειες, την ρύπανση, τα διάφορα 
ανοσοκατασταλικά φάρμακα, το άγχος, την έλλειψη άσκησης, και άλλα πολλά.
Ετσι, έψαξα και βρήκα πολλά και θαυμαστά φαρμακευτικά φυτά, αλλά και 
τροφές, που είναι γνωστό από χιλιάδων ετών ότι ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
και μας προφυλάσσουν από πολλές και διάφορες λοιμώξεις από μικρόβια και 
ιούς και άλλους βλαπτικούς παράγοντες, όπως και άλλους φυσικούς τρόπους 
που μπορούν να ενισχύσουν το Ανοσοποιητικό μας.
Ολα αυτά σας τα παρουσιάζω στο παρόν πόνημα, ελπίζοντας πως θα τα χρη-
σιμοποιήσετε (αν και το βλέπω λιγάκι χλωμό) για να έχετε ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ και να ζήσετε καλά και εμείς καλύτερα. 

Κωνσταντίνος Θ. Τέμπος
Ιατρός Ρευματολόγος
Παιδορευματολόγος
Βοτανοθεραπευτής
Ολιστικός Ιατρός.
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ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ - ΒΟΤΑΝΑ

Η έκθεση σε ξηρή, εσωτερική θερμότητα μπορεί να στεγνώσει τις προ-
στατευτικές βλεννογόνιες μεμβράνες, καθιστώντας σας πιο ευάλωτους 
στα μικρόβια. 
Οι άνθρωποι περνούν επίσης περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, 
σε κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλο, γεγονός που διευκολύνει τα 
μικρόβια να ταξιδεύουν από άτομο σε άτομο μέσω του αέρα ή μέσω μο-
λυσμένων επιφανειών. Παράλληλα, η μειωμένη έκθεση στις ηλιακές 
ακτίνες μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της βιταμίνης D, η οποία είναι απα-
ραίτητη για την σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος. 
Ένα ισχυρό και υγιές ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να απομακρύ-
νει τους παθογόνους ιούς και τα βακτηρίδια προτού να σας αρρωστή-
σουν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, το ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα 
μπορεί να μειώσει την σοβαρότητα ή να συντομεύσει την διάρκεια των 
συμπτωμάτων.
Εάν κοιμόσαστε τουλάχιστον 8 ώρες την νύχτα και έχετε υπό έλεγχο το 
άγχος, μπορείτε να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας απέναντι στους ιούς.  
Σύμφωνα με μία μελέτη της British Journal of Sports Medicine, οι ενήλι-
κες που έκαναν τουλάχιστον κάποια αερόβια άσκηση 5 ή περισσότερες 
ημέρες την εβδομάδα παρουσίασαν κατά 43% λιγότερες ασθενοημέρες 
στη διάρκεια της εποχής των κρυολογημάτων και της γρίπης σε σύγκρι-
ση με εκείνους που έκαναν καθιστική ζωή.  
Η κατανάλωση ακατάλληλων τροφών επηρεάζει το ανοσοποιητικό σας 
σύστημα, σας καθιστά ευαίσθητο σε διάφορες ασθένειες και δημιουρ-
γεί πολλά προβλήματα. 
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Κρατικών Κινέζων 
Ιατρικών Επιστημών διαπίστωσε ότι τα παιδιά που κατανάλωναν τρόφιμα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, πολλά κρέατα και λίγα λαχανικά, 
ήταν πιθανότερο να υποφέρουν από υποτροπιάζουσες αναπνευστικές 
λοιμώξεις σε σύγκριση με εκείνα που έτρωγαν πιο υγιεινά.
Από την άλλη πλευρά, αποφεύγοντας τα μεταποιημένα και τηγανητά 
τρόφιμα και αυξάνοντας την πρόσληψη φρέσκων λαχανικών, φρούτων, 
βοτάνων, μπαχαρικών και φυτικών πηγών πρωτεϊνών, όπως τα φασόλια 
και τα καρύδια, μπορεί να ενισχύσει το ανοσιακό σας σύστημα. 
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Τα φυτά παρέχουν πολλές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην επιβίωση των 
καλών βακτηρίων στο έντερο σας και ξεπλένουν το γαστρεντερικό σας 
σωλήνα από επιβλαβή βακτήρια που θέλουν να κερδίσουν έδαφος. Και 
δεδομένου ότι το 70% του ανοσοποιητικού σας συστήματος βρίσκεται 
στο έντερο σας, ένα υγιές μικροβίωμα είναι το κλειδί για να παραμεί-
νετε συνολικά υγιής.
Οι άνθρωποι που τρώνε άφθονες ίνες έχουν επίσης καλύτερη λειτουρ-
γία των πνευμόνων από εκείνους που δεν τρώνε τόσο πολλές, σύμφωνα 
με μια ανάλυση περίπου 2.000 ενηλίκων που δημοσιεύθηκε στο Annals 
of the American Thoracic Society. 
Τα λαχανικά, τα φρούτα και τα βότανα παρέχουν ένα πραγματικό φαρ-
μακείο φυσικών φυτικών χημικών ουσιών που υποστηρίζουν το ανο-
σοποιητικό σας σύστημα, ώστε να προστατεύουν και να καταπολεμούν 
τα μικρόβια αποτελεσματικότερα.
Ενώ κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώς λειτουργούν τα φυ-
τοθρεπτικά συστατικά στα φυτά, είναι πιθανό ότι υποστηρίζουν την 
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του ανοσοποιητικού σας 
συστήματος.
Οι ερευνητές λένε πως τα κύτταρα του ανοσοποιητικού σας συστήμα-
τος πρέπει να επικοινωνούν καλά για να λειτουργήσουν άριστα ολόκλη-
ρο το σύστημά σας. Τα κύτταρα αυτά χρησιμεύουν ως αγγελιοφόροι, 
στέλνοντας πληροφορίες που βοηθούν το σώμα σας να αποστείλει τα 
σωστά λευκά αιμοσφαίρια και να ξεκινήσει την κατάλληλη απάντηση 
σε επιθέσεις ή εισβολείς. 

ΦΥΤΑ - ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Ακάϊ μπέρρυ (Acai berry)
Το Acai berry είναι ένα μαύρο-μοβ φρούτο που προέρχεται από τον 
φοίνικα Acai που υπάρχει στη Βραζιλία, το Τρινιντάντ και ορισμένες 
περιοχές της Νότιας Αμερικής.
Οι καρποί του Acai berry έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες, 
που είναι πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικά και καταπολεμούν το οξειδωτικό 
στρες στο σώμα καθαρίζοντας τις ελεύθερες ρίζες. 
Τα μούρα Acai είναι ένα τόσο ισχυρό αντιοξειδωτικό και διεγερτικό του 
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ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε οι ερευνητές το μελετούν ως πιθανή 
θεραπεία για όλα τα είδη καταστάσεων, όπως σε άτομα με :
• αυξημένο ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)
• καρδιαγγειακές παθήσεις και μεταβολικό σύνδρομο 
• καρκίνο του ορθού
• δυσκοιλιότητα και 
• άλλες καταστάσεις (π.χ. γρίπη, COVID-19).

ANDROGRAPHIS PANICULATA
Η Andrographis είναι ένα φυτό που χρησιμοποιείται συνήθως στις Ασι-
ατικές χώρες για την πρόληψη της γρίπης και την βελτίωση των πεπτι-
κών καταστάσεων, των παθήσεων του ήπατος, του πυρετού και του 
πονόλαιμου. 
Οι αποτοξινωτικές ιδιότητές του καθαρίζουν το αίμα και ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση των λοιμώξεων. 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η Andrographis χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως αντιπυρετικό για την 
ανακούφιση και μείωση της βαρύτητας και διάρκειας των συμπτωμάτων 
των κρυολογήματος και του πυρετού, του βήχα και του πονόλαιμου, 
ή ως τονωτικό για την αναζωογόνηση του οργανισμού μετά από μη 
επιπλακείσες αναπνευστικές λοιμώξεις.
Τα δραστικά συστατικά του Α. Paniculata περιλαμβάνουν διτερπένια και 
λακτόνες κοινώς γνωστές ως ανδρογραφολίδες και έχουν αντιφλεγμονώδεις, 
αντι-ιικές, αντι-αλλεργικές και ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες.
Αντιφλεγμονώδεις - αναλγητικές δράσεις
Το Α. Paniculata αναστέλλει την φλεγμονώδη ανταπόκριση που 
μεσολαβείται από τον παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, 
μειώνει την έκφραση των προ-φλεγμονωδών πρωτεϊνών, όπως η COX-2, 
και έχει αναλγητικά και αντιπυρετικά αποτελέσματα συγκρίσιμα με την 
παρακεταμόλη.
Αντι-ιικές δράσεις
Το A. Paniculata έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό κατά 
των ιών της γρίπης των πτηνών Α (H9N2 και H5N1) και του ανθρώπινου 
ιού της γρίππης A H1N1, in vitro, πιθανώς παρεμποδίζοντας την δέσμευση 
της αιμοσυγκολλητίνης των ιών με τα κύτταρα ή τον κυτταρικό θάνατο 
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που προκαλεί ο ιός H1N1.
Σε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό Journal  Phytomedicine 
οι ασθενείς που έλαβαν εκχύλισμα Andrographis είχαν μεγαλύτερη 
ανακούφιση από τις ρινικές εκκρίσεις, την κόπωση, τον πονόλαιμο και 
την αϋπνία μετά από μόλις 2 ημέρες θεραπείας, συγκριτικά με όσους 
έλαβαν εικονικό φάρμακο. 
Μετά από 4 ημέρες, οι ασθενείς που έλαβαν Andrographis ανέφεραν 
επίσης σημαντική μείωση σε όλα τα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομέ-
νου του βήχα και της κεφαλαλγίας.
Δύο συστηματικές ανασκοπήσεις έχουν δείξει ότι η Α. Paniculata, 
μόνο της ή σε συνδυασμό με A. senticosus, μειώνει την βαρύτητα των 
συμπτωμάτων των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού περισσότερο 
από πλασέμπο.
Σε μία διπλή τυφλή, πλασέμπο-ελεγχόμενη, παράλληλη κλινική μελέτη 
95 άτομα με οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις ή ιγμορίτιδα έλαβαν για 
5 ημέρες ένα σκεύασμα που περιείχε 51 mg Andrographis Paniculata 
και 7.2 mg Σιβηρικό Ginseng (Kan Jang) και άλλα 90 άτομα, εικονικό 
φάρμακο.  Το Kan Jang ήταν καλά ανεκτό, είχε θετική επίδραση στα 
συμπτώματα της οξείας λοίμωξης των ανώτερων αναπνευστικών οδών 
και ανακούφισε από τα φλεγμονώδη συμπτώματα της ιγμορίτιδας. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
250 - 500 mg Andrographis ημερησίως.

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ (Astragalus membranaceus)
Ο αστράγαλος είναι ένα ανθοφόρο χόρτο δημοφιλές στην παραδοσιακή 
Κινεζική ιατρική. Περιέχει έναν πολυσακχαρίτη (APS), ο οποίος ενι-
σχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει αντι-ιικές δράσεις.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ανοσοτονωτικές
• Ανοσοτροποποιητικές
• Αντι-ιικές
• Αντιβακτηριακές
• Ανταπτογόνες
• Αντιοξειδωτικές
• Καρδιοτονωτικές
• Ηπατικές
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ο αστράγαλος έχει ανταπτογόνες ιδιότητες και πιστεύεται ότι καταπο-
λεμά το άγχος. 
Μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνες και σε ζώα έχουν δείξει ότι κα-
ταπολεμά τους ιούς του έρπητα, της ηπατίτιδας C και της γρίπης των 
πτηνών H9. Μπορεί ακόμα να προστατεύει τα ανθρώπινα αστροκύττα-
ρα, τον πλέον άφθονο τύπο κυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα, 
από μόλυνση με έρπητα.
Προάγει την αιμοποιητική λειτουργία επειδή βελτιώνει τις υπο-ομάδες 
των Τ-λεμφοκυττάρων και μειώνει την απελευθέρωση TNF-a και IL-2. 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι ο αστράγαλος :
• Ρυθμίζει την δραστηριότητα των λευκών αιμοσφαιρίων
• Διεγείρει τα φυσικά κύτταρα φονείς (κύτταρα ΝΚ) εναντίον των πα-

θογόνων μικροοργανισμών και 
• Αυξάνει την παραγωγή ιντερφερόνης (ενός παράγοντα κατά του ιού 

και της ανοσολογικής σηματοδότησης που παράγεται από τον ορ-
γανισμό).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Εάν έχετε κρυολόγημα ή γρίπη προσθέστε αυτό το βότανο σε σούπες για 
να καταπολεμήσετε την κούραση και να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό 
σας σύστημα.

ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΡΙΣ (Blueberries)
Αυτά τα γλυκά μούρα περιέχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από όλα 
τα άλλα φρούτα που καταναλώνονται συνήθως, όπως και φλαβονοει-
δή σε αφθονία. 
Μια ανασκόπηση 14 μελετών διαπίστωσε ότι η κατανάλωση φλαβονο-
ειδών, είτε μέσω τροφής, χυμών ή συμπληρωμάτων, μειώνει τις λοιμώ-
ξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος κατά 33% σε σύγκριση 
με τους μάρτυρες.
Ένας τύπος φλαβονοειδούς ειδικότερα - η κερκετίνη, που βρίσκεται σε 
μεγάλες ποσότητες στα μπλε και κόκκινα φρούτα - έχει αποδειχθεί ότι 
έχει ισχυρές αντι-ιικές ιδιότητες, ανακόπτοντας τον πολλαπλασιασμό 
των ιών και μειώνοντας το ιικό φορτίο και την φλεγμονή του πνεύμονα. 
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Άλλες τροφές πλούσιες σε κερκετίνη και άλλα φλαβονοειδή είναι τα 
μήλα, τα κρεμμύδια και το πράσινο τσάι.

ΜΠΡΟΚΟΛΟ (Broccoli)
Το μπρόκολο είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν 
το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Ένα φλιτζάνι μπρόκολο παρέχει τόση 
βιταμίνη C, όσο και ένα πορτοκάλι. Εχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα 
σε β-καροτένιο, κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και σίδηρο και παρέχει 
μια σειρά βιταμινών Β (Β1, Β2, Β3 και Β6). 
Οι βιταμίνες αυτές μαζί με τα μέταλλα βοηθούν το ανοσοποιητικό 
σύστημα να λειτουργεί σωστά. Το μπρόκολο περιέχει ακόμα γλουτα-
θειόνη, το κυριότερο αντιοξειδωτικό στο σώμα. 
Μερικοί τρόποι για να απολαύσετε το μπρόκολο
Το μπρόκολο μπορεί να παρασκευαστεί με τρόπους που μπορεί να είναι 
τόσο γευστικοί, ώστε να το λαχταρήσετε ! Δοκιμάστε τα παρακάτω 
πιάτα με μπρόκολο :
• κρεμώδες μπρόκολο και τυρόσουπα
• μπρόκολο κατσαρόλας
• σαλάτα μπρόκολου
• μπρόκολο κοκκινιστό με λεμόνι
• ψητό μπρόκολο

Βλαστοί μπρόκολου (Broccoli sprouts)
Οι βλαστοί από νεαρά μπρόκολα περιέχουν υψηλά επίπεδα σουλφορα-
φάνης, ενός φυτοθρεπτικού συστατικού, το οποίο υπάρχει επίσης και 
στα κουνουπίδια, τα λαχανάκια των Βρυξελλών και άλλα σταυροειδή 
λαχανικά. 
Η έρευνα έχει δείξει ότι η κατανάλωση των βλαστών του μπρόκολου 
μπορεί να αυξήσει τα ένζυμα που καταπολεμούν την φλεγμονή στο 
ανώτερο αναπνευστικό σύστημα.
Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLoS One, έδειξε ότι τα 
άτομα που κατανάλωναν καθημερινά σέϊκς με βλαστούς μπρόκολου 
πλούσιους σε σουλφοραφάνη ενίσχυσαν την άμυνά τους κατά του ιού 
της γρίπης. 
Οι ερευνητές παρατήρησαν αρκετές αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των 
υποκειμένων μετά την χορήγηση ζωντανού εμβολίου γρίπης στα ρου-
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θούνια τους. Οσοι έπιναν τα σέϊκ των βλαστών του μπρόκολου είχαν 
χαμηλότερα επίπεδα ιού της γρίπης στα ρινικά υγρά τους, σε σύγκριση 
με αυτούς που έπιναν σέϊκ με βλαστούς αλφάλφα.

ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ (Chicken soup)
Φτιάξτε μια κατσαρόλα με σπιτική κοτόσουπα όταν αρρωστήσετε. Υπάρ-
χουν πραγματικοί επιστημονικοί λόγοι για τους οποίους η κοτόσουπα 
σας βοηθά να ξεπεράσετε το κρυολόγημα πιο γρήγορα.
Όταν οι ιοί του κρυολογήματος εισβάλλουν στις ανώτερες αναπνευστικές 
οδούς, το σώμα αποκρίνεται προκαλώντας φλεγμονή. Αυτή η φλεγμο-
νή δίνει σήμα στα λευκά αιμοσφαίρια να μετακινηθούν στην προσβλη-
θείσα περιοχή και διεγείρουν την παραγωγή βλέννας. Τα συστατικά της 
κοτόσουπας φαίνεται ότι σταματούν την μετακίνηση των λευκών αιμο-
σφαιρίων, μειώνοντας έτσι τη βλέννα που σχετίζεται με το κρυολόγημα. 
Αν δεν μπορέσετε να φτιάξετε φρέσκια κοτόσουπα μόνος σας, μπορεί-
τε να την αγοράσετε σε κονσέρβα : κάνει την ίδια δουλειά.  

KINEZIKO ΣΚΑΛΚΑΠ (Chinese skullcup)
Αυτό το είδος ανθοφόρου φυτού της οικογένειας Mint είναι γνωστό 
ότι «καθαρίζει την θερμότητα» και απομακρύνει το φλέγμα στην 
παραδοσιακή Κινεζική ιατρική Τσιν (TCM). Η φήμη της προέρχεται 
από τα αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακά του αποτελέσματα.
Σε μία μελέτη οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το Chinese Skullcap μειώνει 
την έκφραση των προφλεγμονωδών κυτοκινών που διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην φλεγμονώδη απόκριση και την αντοχή στα 
παθογόνα. 
Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι το Chinese Skullcap αναστέλλει την 
ανάπτυξη βακτηριδίων όπως το Helicobacter pylori και οι αρνητικοί 
στην κοαγκουλάση σταφυλόκοκκοι που κατοικούν συνήθως στο δέρμα.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Για να έχετε τα οφέλη του Κινέζικου σκάλκαπ στο ανοσοποιητικό πάρτε 
450 mg μία φορά την ημέρα. 
Εάν το ανοσοποιητικό σας δέχεται μεγάλη πίεση μπορείτε να πάρετε 
450 mg δύο φορές την ημέρα.
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ΚΟΡΝΤΙΣΕΠΣ (Cordyceps) 
Το κόρντυσεπς είναι ένας μύκητας που αναπτύσσεται στη ράχη ορισμέ-
νων ειδών κάμπιας που ζει στα βουνά του Θιβέτ. Είναι δημοφιλές στην 
TCM για την θεραπεία της κόπωσης και πολλών άλλων καταστάσεων. 
Πρόσφατα, η έρευνα έδειξε ότι το κόρντυσεπς ενισχύει την άμυνα 
ενάντια στη γρίπη. Ακόμα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το κόρντυ-
σεπς έχει ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες και αντοχή σε οποιοδήποτε 
είδος άγχους. Ιδιαίτερα διεγείρει την δραστηριότητα των φυσικών κυτ-
τάρων - φονέων (NK) και την δραστηριότητα των μακροφάγων, αλλά 
και αυξάνοντας την κυτταρική ανοσία. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Αρχίστε με 450 mg μία φορά την ημέρα. Στη συνέχεια, αυξήστε έως και 
900 mg την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες.

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ (Curcuma longa; Turmeric)
Αυτό το λαμπερό κίτρινο μπαχαρικό κοινό στην ινδική κουζίνα έχει χρη-
σιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς για αιώνες. Η κουρκουμίνη, ένα από 
τα κύρια συστατικά της, δίνει το χρώμα της και ένα μεγάλο μέρος του 
δυναμικού ενίσχυσης του ανοσοποιητικού.
Η έρευνα δείχνει ότι η κουρκουμίνη βοηθά στην ενεργοποίηση των 
λευκών αιμοσφαιρίων και στην καθοδική ρύθμιση των προφλεγμονω-
δών κυτοκινών. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αύξηση της απόκρισης 
των αντισωμάτων και ισορροπεί την δραστηριότητα του μικροβιώματος. 

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ (Sweet potatoes)
Μια μέτρια γλυκοπατάτα περιέχει το 120% της ημερήσιας αξίας σε βι-
ταμίνη Α και το 30%, σε βιταμίνη C, με μονο 100 θερμίδες. Αυτές οι βι-
ταμίνες είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του ανοσοποιητικού 
και εξαιρετικές για το δέρμα. Το βαθύ, πλούσιο χρώμα της γλυκοπατά-
τας αντανακλά την υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α.
Οι γλυκοπατάτες είναι τροφή χωρίς χοληστερόλη και λιπαρά, οπότε 
παίρνετε όλες τις χρήσιμες, ανοσοποιητικές βιταμίνες χωρίς την ενοχή. 
Οι γλυκοπατάτες προσφέρουν επίσης μια υγιή μερίδα ινών.

ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ (Dandelion) 
Θεωρείται ευρέως ως ζιζάνιο, αλλά έχει μελετηθεί για τις αντι-ιικές του 
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ιδιότητες. Οι εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να κατα-
πολεμήσει την ηπατίτιδα Β, τον ιό HIV και την γρίπη.
Επιπλέον, το εκχύλισμα της πικραλίδας αναστέλλει την αναπαραγωγή 
του δάγκειου πυρετού. Η νόσος αυτή, η οποία μπορεί να είναι θανατη-
φόρα, προκαλεί υψηλό πυρετό, εμέτους και μυικούς πόνους.

ΕΧΙΝΑΚΕΙΑ (Echinacea) 
Η εχινάκεια είναι ένα από τα δημοφιλέστερα συστατικά της Βοτανοθε-
ραπευτικής λόγω των εντυπωσιακών ιδιοτήτων της οι οποίες προάγουν 
την υγεία. Τα περισσότερα μέρη της (άνθη, φύλλα, ρίζες) χρησιμοποι-
ούνται για φυσικές θεραπείες.

Η Echinacea purpurea, μια ποικιλία που παράγει κωνοειδή άνθη, έχει 
χρησιμοποιηθεί από τους γηγενείς Αμερικανούς για την θεραπεία πολλών 
καταστάσεων, όπως οι ιογενείς λοιμώξεις.  
Οι εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένες ποικιλίες εχινά-
κειας, όπως οι E. pallida, E. angustifolia και E. purpurea, είναι ιδιαί-
τερα αποτελεσματικές στην καταπολέμηση των λοιμώξεων από ιούς, 
όπως του έρπητα και της γρίπης. 
Η Ε. Purpurea πιστεύεται ότι έχει επίσης ανοσο-ενισχυτικά αποτε-
λέσματα, καθιστώντας την ιδιαίτερα χρήσιμη για την θεραπεία των 
ιογενών λοιμώξεων.
Μία μετα-ανάλυση του 2015 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εχινά-
κεια μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποι-
ητικό, μειώνοντας ακόμη και τον κίνδυνο κρυολογήματος μέχρι 35%.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Αποφύγετε την εχινάκεια εάν έχετε κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. 

ΕΛΝΤΕΡΜΠΕΡΡΙ (Elderberry) 
Το Elderberry χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την ανακούφιση των 
συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος [Επιτροπή Φαρμάκων Φυτικής 
Προέλευσης (HMPC)/Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)]. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι δρα καλύτερα όταν λαμβάνεται το πρώτο 48ωρο 
μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, όπως επίσης και σε συνδυασμό 
με εχινάκεια.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τα Elderberries έχουν όχι μόνο θρεπτικά συστατικά, αλλά επίσης 
καταπολεμούν τα συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης, την 
φλεγμονή και τις λοιμώξεις και υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς.
Εχει αποδειχθεί ακόμα ότι έχουν πολλά πρόσθετα οφέλη για την υγεία, 
όπως :
• Καταπολεμούν τον καρκίνο και τα βακτηρίδια
• Ενισχύουν το ανοσοποιητικό
• Προστατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία
• Εχουν διουρητική δράση.
• Βελτιώνουν την κατάσταση των αντιοξειδωτικών και 
• Εχουν αντιδιαβητικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.  
Σε μια ανασκόπηση 4 μελετών σε 180 άτομα, βρέθηκε ότι τα συμπλη-
ρώματα των Elderberry μειώνουν σημαντικά τα συμπτώματα του ανώ-
τερου αναπνευστικού που προκαλούνται από ιογενείς λοιμώξεις.
Μια μελέτη σε 60 άτομα με γρίπη διαπίστωσε ότι όσοι έλαβαν 15 ml 
σιροπίου Elderberry 4 φορές την ημέρα εμφάνισαν βελτίωση των 
συμπτωμάτων μετά από 2 έως 4 ημέρες, ενώ η ομάδα ελέγχου χρειάστηκε 
7 έως 8 ημέρες για να δει βελτίωση.
Σε μία άλλη μελέτη, 64 άτομα που πήραν 175 mg εκχυλίσματος Elderberry 
για δύο ημέρες είχαν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της γρίπης, 
συμπεριλαμβανομένου του πυρετού, του πονοκέφαλου, των μυαλγιών 
και της ρινικής συμφόρησης μετά από 24 μόλις ώρες.
Επιπλέον, μια μελέτη με 312 επιβάτες αεροπλάνων που έπαιρναν 
κάψουλες που περιείχαν 300 mg εκχυλίσματος Elderberry τρεις φορές 
την ημέρα διαπίστωσε ότι όσοι αρρώστησαν είχαν μείωση της διάρκειας 
της νόσου και λιγότερα συμπτώματα.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
• Να μη χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. 
• Να αποφεύγεται σε άτομα που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα ή λαμβάνουν 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. 
• Στα παιδιά, ιδιαίτερα ηλικίας κάτω των 12 ετών, η χρήση των Elder-

berries πρέπει να γίνεται μόνο με ιατρική σύσταση και καθοδήγηση.
Τα άψητα μούρα, τα φύλλα, ο φλοιός και η ρίζα των Elderberries πε-
ριέχουν τις χημικές ουσίες λεκτίνη και κυανιούχο άλας, που μπορεί να 
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προκαλέσουν ναυτία, εμέτους και διάρροια. Το μαγείρεμα των μούρων 
και των σπόρων απομακρύνει το κυανιούχο άλας.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
• Διουρητικά. Το Elderberry είναι διουρητικό, οπότε η λήψη του με 

άλλα διουρητικά θα αυξήσει το αποτέλεσμα
• Καθαρτικά.  Το Elderberry έχει καθαρτικά αποτελέσματα, οπότε δεν 

πρέπει να λαμβάνεται με άλλα καθαρτικά φάρμακα 
• Στεροειδή. Το Elderberry διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, 

γι’ αυτό και δεν πρέπει να λαμβάνεται με στεροειδή και άλλα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Παρόμοια,τα άτομα που λαμβάνουν 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα μετά από μεταμόσχευση οργάνων δεν 
πρέπει να λαμβάνουν Elderberry.

• Χημειοθεραπεία. Το Elderberry μπορεί να επηρεάσει την χημειοθεραπεία 
και δεν πρέπει να λαμβάνεται μαζί της.

• Φάρμακα για τον διαβήτη. Το Elderberry μειώνει το σάκχαρο στο αίμα, 
οπότε δεν πρέπει να λαμβάνεται με αντιδιαβητικά φάρμακα 

• Θεοφυλλίνη: Το Elderberry μπορεί να μειώσει τα επίπεδα στο αίμα 
αυτού του φαρμάκου που συνταγογραφείται για τη θεραπεία του 
άσθματος και των αναπνευστικών παθήσεων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Τα Elderberries, όταν λαμβάνονται καθημερινά καθ ‘όλη τη διάρκεια 
του φθινόπωρου και του χειμώνα, μας προσφέρουν προστασία από 
κρυολογήματα, γρίπη και άλλες λοιμώξεις από ιούς. 
Για προληπτικούς λόγους μπορείτε να το παίρνετε μια φορά την ημέρα 
και περισσότερες όταν είστε άρρωστος - κάθε λίγες ώρες περίπου.
Τα άνθη Elder έχουν επίσης ισχυρή αντι-ιική δράση στην ινφλουέντζα 
και μπορούν να ενσωματωθούν στο σιρόπι σας, μαζί με άλλα βότανα 
που ενισχύουν την ανοσία, όπως η κανέλα και το τζίντζερ. 

ΜΑΡΑΘΟ (Fennel) 
Το μάραθο είναι ένα φυτό με γεύση γλυκόριζας που μπορεί να ενισχύ-
σει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να μειώσει την φλεγμονή, βοη-
θώντας στην καταπολέμηση των ιογενών λοιμώξεων.
Μια εργαστηριακή μελέτη έδειξε ότι το εκχύλισμα του μάραθου έχει 
ισχυρή δράση κατά των ιών του έρπητα και της παραινφλουέντζας τύπου 
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3 (PI-3), που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις στα βοοειδή.
Επιπλέον, η trans-ανεθόλη, το κύριο συστατικό του αιθέριου ελαίου του 
μάραθου, έχει ισχυρή δράση κατά των ιών του έρπητα.

ΦΑΪΑΡ ΣΑΙΝΤΕΡ (Fire sider) 
Το Fire cider (επίσης μερικές φορές ονομάζεται Master Tonic) είναι 
ένα παραδοσιακό λαϊκό ποτό γεμάτο με ισχυρά αντιμικροβιακά, 
αποσυμφορητικά και κυκλοφορικά βότανα και μπαχαρικά. 
Η προσθήκη μιας κουταλιάς της σούπας στη διατροφή σας κάθε μέρα 
μπορεί να σας ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, να διεγείρει την 
πέψη και να σας ζεστάνει τις κρύες μέρες του χειμώνα. 
Επειδή πρόκειται για λαϊκή θεραπεία, τα συστατικά μπορούν να αλλάξουν 
από εποχή σε εποχή, ανάλογα με το τι μεγαλώνει γύρω σας τη στιγμή 
που το φτιάχνετε. Τα βασικά συστατικά είναι μηλόξυδο, σκόρδο, κρεμ-
μύδι, τζίντζερ, horseradish (χρένο) και καυτερή πιπεριά, τα οποία είναι 
δυνατά από μόνα τους, αλλά μπορούν να δυναμώσουν με πολλά άλλα 
βότανα, ανάλογα με το τι έχετε στη διάθεσή σας.
Μόλις φτιάξετε το Fire cider κλείστε το σε σκοτεινό ντουλάπι (μερικοί 
το θάβουν στο έδαφος) για ένα μήνα για να βγάλει όλα τα χρήσιμα 
συστατικά του. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Αποφύγετε το Fire cider εάν έχετε γαστροισοφαγική 
ανάρροια ή ιστορικό έλκους στομάχου.

ΣΚΟΡΔΟ (Garlic)
Αυτό το αγαπημένο μπαχαρικό έχει χρησιμοποιηθεί ιατρικά για πάνω 
από 5.000 χρόνια. Ενας από τους πρώτους λόγους που χρησιμοποιήθη-
κε ήταν η διατήρηση της υγείας των Αιγυπτιακών εργατών που έχτισαν 
τις πυραμίδες. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έσωσε χιλιάδες ζωές 
μέσω των δυνατοτήτων που έχει για την καταπολέμηση των λοιμώξεων.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Αντιοξειδωτικές
• Ανοσοτονωτικές
• Ανοσοενισχυτικές
• Αντιμικροβιακές
• Αντι-ιικές
• Εφιδρωτικές
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• Υποτασικές 
• Αντικαταρροϊκές (αποσυμφορητικό)
Το σκόρδο έχει αντιβακτηριακές, αντι-ιικές και αντιμυκητιακές ιδιό-
τητες. Εχει επαινεθεί για αιώνες για τις ιδιότητες ενίσχυσης του ανο-
σοποιητικού. 
Οι βολβοί είναι πλούσιοι σε αντιοξειδωτικά που καθαρίζουν τις ελεύ-
θερες ρίζες που παίζουν ρόλο στη νόσο του Αλτσχάιμερ, στις καρδια-
κές παθήσεις, στους καρκίνους και σε άλλες παθήσεις. 
Καταπολεμά τις ιογενείς λοιμώξεις
Το σκόρδο είναι ένα δημοφιλές φυσικό φάρμακο για πολλές καταστά-
σεις, συμπεριλαμβανομένων των ιογενών λοιμώξεων.
Οι αντι-ιικές ιδιότητές του μπορεί να είναι χρήσιμες στη μείωση της 
σοβαρότητας των κρυολογημάτων, της γρίπης ή των λοιμώξεων από 
COVID-19. Εάν αρπάξετε ένα κρυολόγημα, το σκόρδο μπορεί να μειώσει 
την διάρκεια του.
Οι πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι ενισχύει την ανταπόκριση 
του ανοσοποιητικού συστήματος τονώνοντας τα προστατευτικά του 
κύτταρα, τα οποία μπορεί να προστατεύσουν από τις ιογενείς λοιμώξεις.
Παλαιότερες εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι δρα κατά των ιών 
της γρίπης Α και Β, του HIV, του HSV-1, της ιογενούς πνευμονίας και 
του ρινοϊού, ο οποίος προκαλεί το κοινό κρυολόγημα. 
Σε μια μελέτη σε 23 ενήλικες με κονδυλώματα από ανθρώπινο papillomavirus 
(ιό ανθρώπινου θηλώματος, HPV), το εκχύλισμα του σκόρδου, όταν 
εφαρμόστηκε στις πάσχουσες περιοχές 2 φορές την ημέρα εξάλειψε τα 
κονδυλώματα μετά από 1-2 εβδομάδες.
Σε μια διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη που δημο-
σιεύτηκε στο Περιοδικό Advances in Therapy, οι συμμετέχοντες έλαβαν 
συμπλήρωμα σκόρδου ή εικονικό φάρμακο για 12 εβδομάδες από τον 
Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, κρυ-
ολόγησε μόνο το 1/3 των ανθρώπων που έπαιρναν σκόρδο, ενώ σχεδόν 
όλη η ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς που έλαβαν εικονι-
κό φάρμακο είχαν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν περισσότερα 
από ένα κρυολογήματα κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου και τα 
συμπτώματά τους παρέμειναν περισσότερο (5 ημέρες, έναντι 1,5 για 
την ομάδα του σκόρδου).
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Σκόρδο και καρκίνος
Το σκόρδο ενισχύει το τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος που είναι 
επιφορτισμένο με την καταπολέμηση, εκτός των ιών, και του καρκίνου. 
Αρκετές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την σχέση μεταξύ της χρήσης 
σκόρδου και των μειωμένων ποσοστών πολλών διαφορετικών τύπων 
καρκίνου. Τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά άφθονο ή μαγειρεμένο 
σκόρδο αναπτύσσουν 30% έως 35% λιγότερους καρκίνους του παχέος 
εντέρου από εκείνους που δεν τρώνε σκόρδο. 
Σε μια μικρή μελέτη, τα άτομα που είχαν ανεγχείρητο καρκίνο του πα-
γκρέατος, του παχέος εντέρου ή του ήπατος, είδαν βελτίωση της ανο-
σολογικής τους λειτουργίας όταν οι έλαβαν ηλικιωμένο εκχύλισμα 
σκόρδου για 6 μήνες.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το σκόρδο έχει την ικανότητα να ισορροπεί τα καλά μικρόβια που υπάρ-
χουν στο μικροβίωμα του εντέρου με τα βλαβερά.
Πιο πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι συμβάλλει στην ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήματος με την τόνωση ορισμένων κυττάρων του και 
την ρύθμιση της έκκρισης των κυτοκινών - φυσικών χημικών ουσιών 
που παράγονται από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που το 
βοηθούν να επικοινωνεί και να λειτουργεί.
Τα πτητικά έλαια του σκόρδου απεκκρίνονται μέσω των πνευμόνων, 
καθιστώντας το ιδιαίτερα ωφέλιμο για λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

 — Μην τρώτε πολύ σκόρδο εάν παίρνετε αντιθρομβωτικά φάρμακα
 — Αποφύγετε τις μεγάλες δόσεις ακατέργαστου σκόρδου μία εβδο-

μάδα πριν από χειρουργικές επεμβάσεις επειδή το σκόρδο αραιώνει το 
αίμα. Εάν παίρνετε αντιπηκτικά, συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας 
πριν πάρετε μεγάλες δόσεις ωμού σκόρδου.

 — Το σκόρδο μπορεί να επιδεινώσει την καούρα και τα αέρια, ειδικά εάν 
το φάτε ωμό ή σε μεγάλες ποσότητες. Μπορεί επίσης να επιδεινώσει τα 
πεπτικά έλκη. Εάν επικαλύψετε το σκόρδο με ελαιόλαδο ή το προσθέ-
σετε σε μια σάλτσα με βάση το λάδι θα μειώσετε τις επιπτώσεις αυτές. 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Προσθέστε το σκόρδο στη διατροφή σας, ειδικά στην ωμή μορφή του (δο-
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κιμάστε το σε σαλάτες και σάλτσες). Αλλά θα πρέπει να φάτε 3 μεγάλες 
σκελίδες την ημέρα για να επιτύχετε το μέγιστο όφελος
Μπορείτε ακόμα να φτιάξετε σάλτσα σκόρδου από ακατέργαστο σκόρδο, 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, θαλασσινό αλάτι και θρεπτική μαγιά. 
Η σάλτσα πηγαίνει σε τοστ αβοκάντο, αυγά, ζυμαρικά, τσίλι, σούπα, 
ψητές πατάτες και διατηρείται στο ψυγείο.

ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ (Ginseng) 
Το Ginseng, το οποίο μπορεί να βρεθεί σε κορεατικές και αμερικανικές 
ποικιλίες, είναι η ρίζα φυτών της οικογένειας Panax. 
Χρησιμοποιείται πολύ στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική και έχει απο-
δειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των ιών.
Σε μελέτες σε πειραματόζωα και σε δοκιμαστικούς σωλήνες, το εκχύ-
λισμα κόκκινου Ginseng έδειξε σημαντικά αποτελέσματα έναντι του 
RSV, των ιών έρπητα και της ηπατίτιδας Α.
Επιπλέον, οι ginsenosides, ενώσεις που υπάρχουν στο Ginseng, έχουν 
αντιϊκές επιδράσεις κατά της ηπατίτιδας Β, του norovirus και των 
coxsackieviruses, οι οποίες σχετίζονται με αρκετές σοβαρές λοιμώξεις, 
όπως μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ (Glychyrriza labra) 
Η γλυκόριζα έχει χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική 
και άλλες φυσικές πρακτικές εδώ και αιώνες.
Η γλυκυρριζίνη, η liquiritigenin και η γλαμπριδίνη είναι μερικές μόνο 
από τις δραστικές ουσίες της γλυκόριζας που έχουν ισχυρές αντι-ιικές 
ιδιότητες.
Οι εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι το εκχύλισμα της ρίζας της 
γλυκόριζας είναι αποτελεσματικό έναντι του HIV, του RSV, των ιών του 
έρπητα και του coronavirus (SARS-CoV) που σχετίζεται με σοβαρό οξύ 
αναπνευστικό σύνδρομο (acute respiratory syndrome) που προκαλεί 
σοβαρό τύπο πνευμονίας.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Εάν παίρνετε διγοξίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την θε-
ραπεία των καρδιοπαθειών) πρέπει να αποφεύγετε την γλυκυρριζίνη 
γιατί μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία ή ακόμα και καρδια-
κή προσβολή.
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Η γλυκυρριζίνη μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη εάν έχετε υπέρτα-
ση ή άλλα ιατρικά προβλήματα και να μειώσει την αποτελεσματικότη-
τα ορισμένων φαρμάκων, όπως το ανοσοκατασταλτικό κυκλοσπορίνη.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Holy basil) 
Ο ιερός βασιλικός, γνωστός ως tulsi, βελτιώνει την ανοσία, η οποία 
βοηθά στην καταπολέμηση των ιογενών λοιμώξεων.
Μία εργαστηριακή μελέτη διαπίστωσε ότι τα γλυκά εκχυλίσματα βα-
σιλικού, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων όπως η απιγενίνη και το 
ουρσολικό οξύ, είχαν ισχυρή δράση κατά των ιών του έρπητα, της ηπα-
τίτιδας Β και του εντεροϊού. 
Σε μια μελέτη διάρκειας 4 εβδομάδων, 24 υγιείς ενήλικες που έλαβαν 
300 mg εκχυλίσματος ιερού βασιλικού εμφάνισαν σημαντική αύξηση 
των επιπέδων των βοηθητικών Τ κυττάρων και των φυσικών κυττάρων 
δολοφόνων, τα οποία είναι κύτταρα ανοσίας που βοηθούν στην προστα-
σία και υπεράσπιση του σώματός σας από ιογενείς λοιμώξεις. 

KINEZIKO KNOΤΓΟΥΙΝΤ (Chinese knotweed) 
Το φυτό αυτό είναι μια πλούσια πηγή ρεσβερατρόλης, η ουσία που 
υπάρχει στο κρασί και δίνει την υγιή φήμη του. Η ρεσβερατρόλη, εκτός 
από αντιοξειδωτικές και καρδιοπροστατευτικές, έχει επίσης και αντι-
βακτηριδιακές ιδιότητες.
Το Japanese knotweed συντελεί στην αναστολή της ανάπτυξης των 
«κακών» βακτηριδίων στο μικροβίωμα του εντέρου-όπου υπάρχει το 
μεγαλύτερο μέρος του ανοσοποιητικού σας συστήματος - αυξάνοντας 
παράλληλα την ανάπτυξη των «καλών» βακτηριδίων.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ : 400 mg μία ή 2 φορές την ημέρα, ανάλογα με το επίπεδο 
ανοσολογικής υποστήριξης που χρειάζεστε.

ΒΑΛΣΑΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ (Melissa officinalis; Lemon balsam)  
Αν και αναδύει ένα δυνατό άρωμα λεμονιού, το βάλσαμο του λεμονιού 
στην πραγματικότητα ανήκει στην οικογένεια της μέντας και χρησιμο-
ποιείται συνήθως σε τέια και καρυκεύματα και για τις φαρμακευτικές 
του ιδιότητες. Τα φύλλα του  χρησιμοποιούνται απο τον Μεσαίωνα για 
την παρασκευή διαφόρων φαρμάκων. 



 17  

Το εκχύλισμα λεμονιού είναι μια συμπυκνωμένη πηγή ισχυρών αιθέ-
ριων ελαίων και φυτικών ενώσεων με αντι-ιική δράση. Οι εργαστηρια-
κές μελέτες έχουν δείξει ότι δρα κατά της γρίπης των πτηνών, των ιών 
του έρπητα, του HIV-1 και του εντεροϊού 71, που μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρές λοιμώξεις σε βρέφη και παιδιά.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Οι Κινέζοι και Ιάπωνες Βοτανοθεραπευτές χρησιμοποιούν ιατρικά μα-
νιτάρια για αιώνες. Τα μίγματα που περιέχουν μανιτάρια shiitake, reishi 
και maitake είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την ενίσχυση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος.
Οι β-γλυκάνες είναι πολύπλοκες πολυσακχαρίτες ή σάκχαρα που ζουν 
στα κυτταρικά τοιχώματα των μανιταριών και φαίνεται να δρουν σε ανο-
σολογικούς υποδοχείς και να ενεργοποιούν διάφορα κύτταρα του ανο-
σοποιητικού συστήματος, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο 
Περιοδικό Journal of Hematology and Oncology.
Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα
Τα μανιτάρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο και βιταμίνες Β, 
όπως η ριβοφλαβίνη και η νιασίνη. Αυτά τα μέταλλα και βιταμίνες είναι 
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού. 
Τα μανιτάρια έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε πολυσακχαρίτες, 
μόρια που μοιάζουν με ζάχαρη και ενισχύουν την ανοσοποιητική λει-
τουργία.

ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ (Ganoderma tsugae, Rheisi)
Γνωστό ως το «μανιτάρι της αθανασίας», το Reishi είναι ένα βότανο με 
ανοσοτονωτικές και ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες. Είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο ως καθημερινή θεραπεία για όσους έχουν αδύναμους πνεύμονες 
ή παθαίνουν συχνά αναπνευστικές λοιμώξεις. 
Ενισχύει επίσης το κυκλοφορικό σύστημα και είναι ένα ισχυρό προσαρ-
μογόνο, καθιστώντας το έναν υπέρτατο σύμμαχο για την αύξηση της 
συνολικής αντοχής του σώματος. Είναι ακόμα ένα παραδοσιακό τονω-
τικό για το άγχος και προσφέρει ηρεμία αργά και σταθερά.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ανοσοτονωτικές
• Ανοσοτροποποιητικές
• Αντιιικές
• Αντιβακτηριακές
• Ανταπτογόνες
• Αντιφλεγμονώδεις
• Αντιοξειδωτικές
• Αντι-αγχωτικές
• Καρδιοτονωτικές
• Ηπατικές
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Χρησιμοποιείστε με προσοχή το γανόδερμα εάν παίρνετε αντιπηκτικά.  
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
350 mg ημερησίως
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Τα μανιτάρια έχουν αλμυρή ποιότητα που μπορεί να ενισχύσει την γεύση 
πολλών πιάτων. Δοκιμάστε μερικούς τρόπους για να απολαύσετε αυτούς 
τους γευστικούς μύκητες.

 — Το σοτάρισμα, το ψήσιμο στη σχάρα θα σας βοηθήσουν να αναδεί-
ξετε την πλούσια, αλμυρή γεύση τους 

 — Μπορείτε να τα προσθέσετε σε ομελέτες  
 — Ψιλοκόφτε τα και προσθέστε τα σε φέτες, σούπες, σαλάτες ή λαζάνια.
 — Απολαύστε μανιτάρια Portobello σε χορτοφαγικά μπιφτέκια 
 — Τα γεμιστά μανιτάρια δημιουργούν νόστιμα ορεκτικά.

ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ (Sambucus) 
Ο σαμπούκος είναι μια οικογένεια φυτών που ονομάζεται επίσης Elder. 
΄Ανθη
Εχουν εφιδρωτικές και αντικαταρροϊκές ιδιότητες και χρησιμοποιούνται 
προληπτικά για την τόνωση του αναπνευστικού συστήματος και την 
αντιμετώπιση των αλλεργικών εκδηλώσεων.
Είναι κατάλληλα και για κάθε καταρροϊκή φλεγμονή του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος, όπως ο πυρετός εκ χόρτου και η ιγμορίτιδα. 
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Βοηθούν στην θεραπεία των κρυολογημάτων και της γρίπης. 
Καρποί
‘Εχουν παρόμοιες ιδιότητες με τα άνθη, αλλά επιπλέον είναι χρήσιμοι και 
στους ρευματισμούς και έχουν εφιδρωτικές, διουρητικές και υπακτικές 
ιδιότητες.
Φύλλα
Τα φύλλα του εφαρμόζονται εξωτερικά με την μορφή καταπλάσμα-
τος ως μαλακτικά και επουλωτικά, για μωλωπισμούς, διαστρέμματα, 
τραύματα και χιονίστρες.
Ακόμα, μπορούν να ληφθούν από το στόμα με την μορφή αφεψήματος 
(τσάι) ως καθαρτικά, αποχρεμπτικά, διουρητικά και εφιδρωτικά.
Φλοιός
O φλοιός του φυτού χρησιμοποιείται ως καθαρτικό, εμετικό και διου-
ρητικό. 
Ο Σαμπούκος συνδυάζεται καλά με δυόσμο, αχιλλέα, ύσσωπο και 
φλαμούρι για φλεγμονές των ανώτερων αναπνευστικών οδών (άνθη 
και καρποί) και με τριφύλλι, χαμομήλι και ιτιά για ρευματικούς πόνους 
(οι καρποί).
Για κρυολογήματα και πυρετούς, συνδυάζεται με μέντα, αχιλλέα ή 
ύσσωπο. 
Για την γρίπη, με ευπατόριο το διατρητόφυλλο και για την καταρροή, 
με σολιντάγκο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εγχυμα
Χορηγείται ως αποχρεμπτικό, στυπτικό, διουρητικό και ανοσοενισχυτικό.
• Βάλτε 2 κουταλιές του τσαγιού ξηρά ή φρέσκα άνθη σ’ ένα φλιτζάνι 

βραστό νερό, σκεπάστε το και αφήστε το για 10 λεπτά. 
• Σουρώστε και πιείτε ένα φλυτζάνι έως 3 φορές την ημέρα.
Χυμός (από φρέσκους καρπούς)
• Βράστε τους καρπούς σε νερό για 2-3 λεπτά και μετά εκθλίψτε τους 

για να πάρετε τον χυμό. 
• Πιείτε 3 κουτάλια της σούπας ημερησίως.
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Βάμμα
Πιείτε το εάν έχετε κρυολόγημα και γρίπη ή νωρίς την άνοιξη για να μει-
ωθούν αργότερα τα συμπτώματα του αλλεργικού πυρετού.

ΟΥΡΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ (Turkey tail) 
(Trametes versicolor, Polyporaceae)
Το Turkey tail είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα δασικά μανιτάρια 
στον κόσμο. Βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά σε νεκρά σκληρά δέντρα, 
κορμούς και κλαδιά (και μερικές φορές σε νεκρά κωνοφόρα). Είναι ένα 
θεμελιώδες βότανο για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος 
στην εναλλακτική θεραπεία και πρόληψη του καρκίνου.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Ανοσοτονωτικές
• Ανοσοενισχυτικές
• Αντιιικές
• Αντινεοπλασματικές
• Αντιοξειδωτικές
Το Turkey tail είναι ένα φαρμακευτικό μανιτάρι και εξαιρετικό ανοσοτονωτικό 
με σημαντικές αντι-ιικές και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες. 
Βοηθά όσους θέλουν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα, 
αλλά ειδικά εκείνους που εμφανίζουν γενική ανοσολογική αδυναμία 
ή συχνές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού. Ακόμα, ορισμένοι 
βοτανολόγοι πιστεύουν ότι ενισχύει τις δράσεις των αντιμικροβιακών 
βοτάνων. 
Όπως και άλλα φαρμακευτικά μανιτάρια, το Τurkey tail πρέπει να 
λαμβάνεται καλύτερα ως αφέψημα ή να προστίθεται στα μείγματα ζωμού. 
Επειδή έχει πικρή γεύση μπορείτε να το συνδυάσετε με άλλα, ευχάριστα 
στη γεύση, φαρμακευτικά μανιτάρια όπως το shiitake (Lentinula edodes), 
το maitake (Grifola frondosa) ή η lion’s mane (Hericium erinaceus).

ΣΤΡΕΙΔΙΑ (Oysters)
Τα στρείδια είναι μια θρεπτική δύναμη από την θάλασσα. Μία μερίδα 
250 γρ.στρειδιών του Ειρηνικού προσφέρει το 190% της ημερήσιας 
τιμής σεληνίου, το 45%, του σιδήρου και το 20%  της βιταμίνης C, όλα 
για μόλις 140 θερμίδες. 
Ακόμα, 250 γρ. στρειδιών περιέχουν16 γραμμάρια πρωτεΐνης υψηλής 
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ποιότητας. Τα θαλασσινά παρέχουν επίσης ψευδάργυρο και βιταμίνη Α. 
Αυτές οι βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα που περιέχουν τα στρείδια 
είναι κρίσιμα για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού.
Τρόποι για να φάτε τα στρείδια
• Στρείδια Rockefeller
• Στιφάδο στρειδιών
• Γεμιστά στρείδια
• Στρείδια με χτένια 
• Ψητά στρείδια.

ΡΙΓΑΝΗ (Oregano)
Η ρίγανη είναι ένα δημοφιλές βότανο της οικογένειας της μέντας με 
εντυπωσιακές ιατρικές ιδιότητες. Οι ενώσεις της, όπως η καρβακρόλη, 
έχουν αντι-ιικές δράσεις.
Σε μια εργαστηριακή μελέτη το ρηγανέλαιο και η καρβακρόλη μείωσαν 
την δραστικότητα του murine norovirus (MNV) εντός 15 λεπτών από την 
έκθεση στον ιό. Ο MNV είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και πολύ παρόμοιος 
με τον ανθρώπινο νοροϊό και χρησιμοποιείται σε επιστημονικές μελέτες 
επειδή αναπτύσσεται δύσκολα σε εργαστηριακά περιβάλλοντα. 
Το ρηγανέλαιο και η καρβακρόλη έχουν επίσης δράση έναντι του ιού 
του απλού έρπητα τύπου 1 (HSV-1), του rotavirus (συχνή αιτία διάρ-
ροιας σε βρέφη και παιδιά) και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού 
(RSV), ο οποίος προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

ΜΕΝΤΑ (Mentha Piperita)
Η μέντα έχει ισχυρές αντι-ιικές ιδιότητες και συνήθως προστίθεται σε 
τέια, εκχυλίσματα και βάμματα που προορίζονται για την φυσική θε-
ραπεία των ιογενών λοιμώξεων.
Τα φύλλα και τα αιθέρια έλαια του φυτού περιέχουν ενεργά συστατικά, 
όπως η μενθόλη και το ροσμαρινικό οξύ, τα οποία έχουν αντι-ιική και 
αντιφλεγμονώδη δράση. 
Σε μια εργαστηριακή μελέτη το εκχύλισμα φύλλων μέντας είχε ισχυρή 
αντι-ιική δράση έναντι του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και 
μείωσε σημαντικά τα  επίπεδα των φλεγμονωδών ενώσεων.
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ΡΟΔΙ (Pomegranate)
Το εκχύλισμα του ροδιού έχει τις εξής θεραπευτικές ιδιότητες :
• Αναστέλλει την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων, όπως E coli O157:

H7,Salmonella,Yersinia,Shigella,Clostridium,Listeria, Staphylococcus 
aureus και άλλων οργανισμών. 

• Αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηρίων στο στόμα που συμβάλλουν 
στην περιοδοντική νόσο, στη συσσώρευση πλάκας και στην ουλίτιδα. 

• Εχει αντι-ιικές ιδιότητες κατά της γρίπης, του έρπητα και άλλων ιών
• Προάγει την ανάπτυξη της ωφέλιμης χλωρίδας του εντέρου που 

ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των 
Bifidobacterium και Lactobacillus.

Μπορείτε να φάτε το ρόδι τρώγοντας απ’ ευθείας τους σπόρους του αφού 
το ανοίξετε. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι τρόποι για να το απολαύσετε :
• Προσθέστε τους πολύχρωμους σπόρους του στη φρουτοσαλάτα.
• Φτιάξτε μια υπέροχη σαλάτα με κάρδαμο, αντίδια, αιματηρά πορτοκάλια 

και σπόρους ροδιού.
• Δροσιστείτε τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού με παγωμένο χυμό 

ροδιού .
• Αναμίξτε τους σπόρους του ροδιού με πιλάφι άγριου ρυζιού.

ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ (Rosmarinus officinalis)
Το δεντρολίβανο χρησιμοποιείται συχνά στο μαγείρεμα, αλλά έχει 
επίσης και θεραπευτικές εφαρμογές εξαιτίας των πολυάριθμων φυτικών 
ενώσεών του, όπως το ολεανολικό οξύ.
Το ολεανολικό οξύ διαθέτει αντιϊική δράση κατά των ιών του έρπητα, 
του ιού HIV, της γρίπης και της ηπατίτιδας σε μελέτες σε ζώα και δοκι-
μαστικούς σωλήνες. Επιπλέον, το εκχύλισμα του δενδρολίβανου έχει 
αντι-ιικά αποτελέσματα κατά των ιών του έρπητα και της ηπατίτιδας Α.

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ (Sage)
Επίσης μέλος της οικογένειας της μέντας, το φασκόμηλο είναι ένα αρω-
ματικό βότανο που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για την θε-
ραπεία των ιογενών λοιμώξεων.
Οι αντι-ιικές ιδιότητες του φασκόμηλου αποδίδονται ως επί το πλεί-
στον σε ενώσεις που ονομάζονται safficinolide και sage one, οι οποίες 
υπάρχουν στα φύλλα και το στέλεχος του φυτού. 



 23   

Οι εργαστηριακές έρευνες έχουν δείξει ότι το φασκόμηλο μπορεί να 
καταπολεμήσει τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-
1), που οδηγεί στο AIDS. Σε μία μελέτη, το εκχύλισμα φασκόμηλου 
ανέστειλε σημαντικά την δραστηριότητα του HIV παρεμποδίζοντας 
τον ιό να εισέλθει σε κύτταρα - στόχους. 
Επίσης δρα κατά του HSV-1 και του vesiculovirus ο οποίος μολύνει τα 
αγροτικά ζώα όπως άλογα, αγελάδες και  χοίρους.

ΣΟΥΠΑ MISO
Η σούπα Miso αποτελεί βασικό στοιχείο στην ιαπωνική κουζίνα εδώ 
και αιώνες. Το Miso είναι μια αλμυρή πάστα από σόγια που έχει υποστεί 
ζύμωση. Είναι πλούσιο σε προβιοτικά που είναι ευεργετικά για την υγεία 
του γαστρεντερικού και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Η έλλειψη ευεργετικών βακτηρίων ή η ανισορροπία των βακτηρίων 
στο γαστρεντερικό σωλήνα σχετίζεται με πολλές και διάφορες ιατρικές 
παθήσεις, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), οι τροφικές 
αλλεργίες, η γαστρεντερίτιδα, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου 
(ελκώδης κολίτιδα και νόσος του Crohn) και ακόμη και ορισμένα είδη 
καρκίνων. 
Δοκιμάστε ένα φλιτζάνι σούπας miso. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος 
για να εισαγάγετε ευεργετικά προβιοτικά με βάση τα τρόφιμα στον γα-
στρεντερικό σας σωλήνα.
Οι ευεργετικοί μικροοργανισμοί που βρίσκονται στη σούπα miso και σε 
άλλα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση επιτελούν μια ποικιλία απα-
ραίτητων λειτουργιών στον γαστρεντερικό σας σωλήνα :

 — Συνθέτουν βιταμίνες και αμινοξέα. 
 — Παράγουν λιπαρά οξέα μικρής αλυσίδας (SCFAs) τα οποία τα κύτ-

ταρα του επιθηλίου του γαστρεντερικού σωλήνα χρησιμοποιούν για 
καύσιμο. 

 — Τα προβιοτικά ισορροπούν την εντερική χλωρίδα, προστατεύοντάς 
την από παθογόνα στελέχη που προσπαθούν να παραμείνουν. 

ΣΠΑΝΑΚΙ (Spinach)
Το σπανάκι είναι μία από τις κορυφαίες υπερτροφές χάρη στην υψηλή περι-
εκτικότητά του σε φυλλικό οξύ, βιταμίνη Α και  C, φυτικές ίνες, μαγνήσιο 
και σίδηρο. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά ενισχύουν την ανοσολογική 
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λειτουργία και παρέχουν στο σώμα τα απαραίτητα συστατικά για την 
κυτταρική διαίρεση και την επισκευή του DNA. 
Αποκομίστε τα μέγιστα οφέλη από το σπανάκι τρώγοντας το ωμό ή 
ελαφρά μαγειρεμένο για την διατήρηση των θρεπτικών συστατικών. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να απολαύσετε αυτό το θρεπτικό, φυλλώδες 
πράσινο λαχανικό :
• σπανάκι-artichoke dip
• κρεμώδες σπανάκι,
• λαζάνια σπανακιού,
• σπανάκι σοταρισμένο με σκόρδο και
• κοχύλια ζυμαρικών με σπανάκι και τυρί.

ΤΣΑΙ (Camellia sinensis)
Μια μελέτη στο Περιοδικό Proceedings of the National Academy of 
Sciences διαπίστωσε ότι η κατανάλωση πέντε φλιτζανιών μαύρου 
τσαγιού την ημέρα φαίνεται να υπερπληρώνει τα Τ κύτταρα (ένα είδος 
λευκοκυττάρων που παίζει βασικό ρόλο στην ανοσολογική απάντηση). 
Μετά από δύο εβδομάδες κατανάλωσης του τέιου, τα κύτταρα παρήγα-
γαν 10 φορές περισσότερη ιντερφερόνη, μια χημική ουσία που καταπο-
λεμά ενεργά τους ιούς και τους εμποδίζει να αναπαραχθούν.
Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο τσάι (πολυφαινόλες και φλα-
βονοειδή) ενισχύουν την λειτουργία του ανοσοποιητικού και μπορεί 
επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. 
Εκτός από την κερκετίνη (το ευεργετικό φλαβονοειδές στα βακκίνια), το 
πράσινο τσάι περιέχει επίσης θεανίνη, ένα αμινοξύ που η έρευνα δείχνει 
ότι μπορεί να λειτουργήσει με άλλες πολυφαινόλες για να ενισχύσει το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα.
Το πράσινο τσάι επίσης επηρεάζει θετικά τα λιπίδια του αίματος, αυξά-
νοντας την καλή χοληστερόλη HDL και μειώνοντας την κακή χοληστε-
ρόλη LDL, τα τριγλυκερίδια και τη συνολική χοληστερόλη.
Πώς να απολαύσετε καλύτερα το τσάι
• Προσθέστε τσάι σε σκόνη σε μαλακό βούτυρο για να κάνετε μια αλ-

μυρή επάλειψη.
• Μαγειρέψτε δημητριακά και ζυμαρικά σε τσάι
• Τρίψτε τα κρέατα με κονιοποιημένο τσάι - θα τους δώσετε μιαν 

αναπάντεχη γεύση 
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• Φτιάξτε γαλακτοκομικά προϊόντα με έγχυση τσαγιού σε σάλτσες 
κρέμας για πιάτα ζυμαρικών και ρυζιού.

• Οταν φτιάχνετε κουλουράκια προσθέστε τσάι σε σκόνη στη ζύμη 
για να φτιάξετε μπισκότα τσαγιού.

ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Watermelon)
Το καρπούζι είναι ένα φρούτο που ενισχύει το ανοσοποιητικό. Σε ποσοστό 
90% αποτελείται μεν από νερό, αλλά και είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, 
Β6, C, λυκοπένιο, κάλιο και φυτικές ίνες. Δύο φλιτζάνια καρπούζι πε-
ριέχουν 270 mg καλίου, 30% της ημερήσιας αξίας της βιταμίνης Α και 
25% της βιταμίνης C. 
Παράλληλα η περιεκτικότητά του σε σάκχαρα και θερμίδες είναι χαμηλή 
: 2 φλιτζάνια καρπούζι έχουν μόλις 80 θερμίδες. Ταυτόχρονα, βοηθά στη 
μείωση της αρτηριακής πίεσης, στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
προστάτη και συμβάλλει στην πρόληψη κατά του καρκίνου του εντέρου.
Περιέχει επίσης γλουταθειόνη, η οποία μαζί μ’ αυτές τις βιταμίνες, τα 
θρεπτικά συστατικά και τις ενώσεις βοηθά σημαντικά στη σωστή λει-
τουργία του ανοσοποιητικού.
Μερικοί τρόποι για να απολαύσετε το καρπούζι
Μπορείτε να απολαύσετε το υπέροχο αυτό φρούτο σε φέτες, αλλά και 
σε φρουτοσαλάτες συμπληρώνοντάς το με σάλτσα λεμονιού, μελιού και 
μέντας. Όπως, και να φτιάξετε γρανίτα χτυπώντας το στο μπλέντερ, με ή 
χωρις προσθήκη αλκοόλ. ́ Η φρούτ-παντς, κόβοντας το στη μέση, αφαι-
ρώντας το εσωτερικό και ξαναγεμίζοντας το με το αλεσμένο περιεχόμενο, 
βότκα και παγάκια.
Αλλοι δημιουργικοί τρόποι για να απολαύσετε το καρπούζι :
• Φτιάξτε ένα ψηλό ποτήρι με λεμονάδα, φράουλα και καρπούζι 
• Απολαύστε παγωμένο σορμπέ καρπούζι.
• Δροσιστείτε με καρπούζι, τζίντζερ και λάιμ pops.
• Κάνε ένα σνακ με σαλάτα καρπουζιού, ρόκα και τυρί φέτα

ΦΥΤΡΟ ΣΙΤΑΡΙΟΥ (Wheat germ)
Το φύτρο σιταριού είναι το εσωτερικό μέρος του πυρήνα του σιταριού και 
το πλουσιότερο σε θρεπτικά συστατικά μέρος του σιταριού και πλούσιο 
σε βιταμίνες Β, ψευδάργυρο και βιταμίνη Ε. 
Πασπαλίστε το πάνω σε γιαούρτι ή δημητριακά ή προσθέστε το σε ένα 
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σέϊκ. Είναι μια εύκολη προσθήκη για αύξηση της διατροφής στα ψημένα 
προϊόντα. Αντικαταστήστε το με λίγο λευκό αλεύρι στις συνταγές για 
να πάρετε μερικές επιπλέον βιταμίνες και μέταλλα.
Τι μπορείτε να κάνετε με το φύτρο σιταριού
• Συνδυάστε το με βότανα και μπαχαρικά για να φτιάξετε μια κρού-

στα για ψητά κοτόπουλα και ψάρια 
• Χρησιμοποιήστε το αντί για τριμμένη φρυγανιά σε κεφτεδάκια 
• Πασπαλίστε το πάνω από ψιλοκομμένα μήλα και παρόμοια επιδόρπια.

ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ FORSYTHIA (Yin chiao) 
Οι παραδοσιακοί Κινέζοι ιατροί συχνά συνταγογραφούν αυτή τη φόρ-
μουλα 9 βοτάνων, η οποία περιέχει καταπραϋντική γλυκόριζα, μέντα, 
Jing Jie και Lu Gen, που ηρεμούν τους πνεύμονες και το στομάχι.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ (Yogurt)
Οι διατροφολόγοι συνιστούν στους ενήλικες να καταναλώνουν 3 μερίδες 
γαλακτοκομικών προϊόντων την ημέρα. Το γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά 
παρέχει 11 γραμμάρια πρωτεΐνης, 250 θερμίδες και σχεδόν 400 mg ασβε-
στίου ανά μερίδα 250 γραμμαρίων. 
Μπορεί ακόμα να σας βοηθήσει να καλύψετε τις καθημερινές σας ανάγκες 
για βιταμίνες Β12, D και Β2 (ριβοφλαβίνη). Τα κατάλληλα επίπεδα βι-
ταμίνης D και άλλων θρεπτικών συστατικών είναι απαραίτητα για την 
ισχυρή ανοσολογική λειτουργία. 
Το γιαούρτι είναι πλούσιο σε προβιοτικά, συμπεριλαμβανομένων των 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei και Bifidus. Τα στελέχη 
αυτά ενισχύουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και μπορούν ακόμη 
και να βοηθήσουν στη μείωση τόσο της διαρκειας, όσο και της βαρύτη-
τας του κρυολογήματος. 
Μερικοί τρόποι να απολαύσετε το γιαούρτι
Οι περισσότεροι άνθρωποι τρώνε το γιαούρτι κατευθείαν από το κύπελλο, 
αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να απολαύσουν αυτή την τροφή 
που ενισχύει το ανοσοποιητικό :
• Ανακατέψτε το γιαούρτι με χυμό φρούτων και λίγο μέλι. 
• Δοκιμάστε σαλάτα αγγουριού με σάλτσα από άνηθο γιαουρτιού.
• Φτιάξτε λαχανοσαλάτα με γιαούρτι, αντί για μαγιονέζα.
• Σερβίρετε ψάρια με σάλτσα γιαουρτιού.
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• Χρησιμοποιήστε γιαούρτι σε συνταγές κρεμώδους σούπας για να 
τους δώσετε μια ξινή γεύση

ΤΖΙΝΤΖΕΡ (Zingiver officinale, Zinger) 
Το τζίντζερ έχει αποδεδειγμένα εντυπωσιακές αντι-ιικές δράσεις, χάρη 
στις υψηλές συγκεντρώσεις ισχυρών φυτικών ενώσεων που περιέχει. 
Οι εργαστηριακές έρευνες έχουν αποδείξει ότι έχει αντι-ιικές δράσεις 
κατά της γρίπης των πτηνών, του RSV και του feline calicivirus (FCV), 
ο οποίος είναι παρόμοιος με τον ανθρώπινο norovirus.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Επιστημονικού Περιοδικού International 
Journal of Drug Development & Research το τζίντζερ περιέχει σχεδόν 
δώδεκα αντι-ιικές ενώσεις, μερικές εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα απο-
τελεσματικές έναντι ενός ιού που προκαλεί κοινό κρυολόγημα. 
Ακόμα, ορισμένες ενώσεις που περιέχονται στο τζίντζερ, όπως οι τζι-
ντζερόλες (gingerols) και η τζιντζερόνη (zingerone), αναστέλλουν την 
αντιγραφή του ιού και εμποδίζουν τους ιούς να εισέλθουν στα κύτταρα 
- ξενιστές.
Μία άλλη μελέτη στο Journal of Microbiology and Antimicrobials υπο-
στηρίζει ότι τα εκχυλίσματα τόσο του φυτού, όσο και της ρίζας τζίντζερ 
είναι επίσης αρκετά αποτελεσματικά έναντι 2 παθογόνων στελεχών 
σταφυλολόκκου. 
ΣΥΣΤΑΣΗ
Φτιάξτε ένα φλιτζάνι τσάι τζίντζερ και προσθέστε λίγο λεμόνι και μέλι 
για ένα ευχάριστο και θεραπευτικό ζεστό ρόφημα.
Το τζίντζερ είναι αρκετά ασφαλές όταν χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα 
και τα φάρμακα, αλλά οι έγκυοι δεν πρέπει να καταναλώνουν περισσό-
τερο από 2 γραμμάρια ξηρού τζίντζερ την ημέρα.
Μερικοί τρόποι για να απολαύσετε το τζίντζερ
• Τρίψτε λίγο φρέσκο   τζίντζερ και βράστε το σε ζεστό νερό για να 

φτιάξετε τσάι ή προσθέστε το σε ζεστή σοκολάτα 
• Προσθέστε τριμμένο τζίντζερ σε κέικ καρότου ή muffins μπαχαρικών 
• Προσθέστε τζίντζερ σε μαρινάδες για κρέατα.
• Απολαύστε μέλι τζίντζερ με φτερούγες κοτόπουλου
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ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
Τα συμπληρώματα και οι παστίλιες ψευδαργύρου είναι επίσης ένα δη-
μοφιλές φάρμακο για την καταπολέμηση των κρυολογήματος και των 
αναπνευστικών ασθενειών. 
Μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι παστίλιες ψευδαργύρου 
μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια του κρυολογήματος κατά περίπου 
μία ημέρα και τον αριθμό των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστι-
κού συστήματος στα παιδιά. 
Αλλά τα στοιχεία για τον ψευδάργυρο είναι μικτά. Αν έχετε ήδη αρκετό 
ψευδάργυρο από τη διατροφή σας, δεν είναι ξεκάθαρο ότι η λήψη συ-
μπληρώματος μπορεί να σας βοηθήσει. Τα συμπληρώματα ψευδαργύ-
ρου προκαλούν επίσης συχνά ναυτία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας με βότανα
Τα βότανα έχουν χρησιμοποιηθεί ως φυσικές θεραπείες από την αρχαι-
ότητα. Τα κοινά βότανα της κουζίνας, όπως ο βασιλικός, το φασκόμηλο 
και η ρίγανη, καθώς και τα λιγότερο γνωστά βότανα, όπως ο αστράγαλος 
και ο σαμπούκος, έχουν ισχυρά αντι-ιικά αποτελέσματα έναντι πολλών 
ιών που προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο.
Είναι εύκολο να προσθέσετε αυτά τα ισχυρά βότανα στη διατροφή σας 
χρησιμοποιώντας τα με τις αγαπημένες σας συνταγές ή τα παρασκευά-
ζετε σε τσάγια. Ωστόσο, να έχετε κατά νου ότι οι περισσότερες έρευνες 
διεξήχθησαν σε δοκιμαστικούς σωλήνες και σε ζώα που χρησιμοποιούν 
συμπυκνωμένα εκχυλίσματα. Ως εκ τούτου, είναι ασαφές εάν οι μικρές 
δόσεις αυτών των βοτάνων θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα.
Κάνοντας αυτά τα τρόφιμα και τα βότανα ένα μέρος της καθημερινής 
σας ρουτίνας - όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εποχής του κρυολογήμα-
τος και της γρίπης, αλλά όλο το χρόνο - μπορεί να ενισχύσετε πολύ το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα.  
Για να ξεπεράσετε ένα κρυολόγημα γρηγορότερα, πιείτε πολλά ζεστά 
υγρά όπως κοτόσουπα, τσάι τζίντζερ και ζεστό νερό με λεμόνι. 
Πίνετε άφθονα υγρά καθημερινά
Η καλή ενυδάτωση αραιώνει τις βλέννες κα απομακρύνει τους ιούς από 
το σώμα σας. 
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Ο ψευδάργυρος κάνει καλό στο κρυολόγημα
Εάν πάρετε παστίλιες, σιρόπι ή χάπια ψευδαργύρου μέσα σε 24 ώρες 
από την εμφάνιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος μπορείτε να 
μειώσετε την διάρκειά του  
Η βιταμίνη C ανακουφίζει από το κρυολόγημα
Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C στην διάρκεια της κρύας περιό-
δου μπορεί να μην σας εμποδίσει να κρυολογήσετε, αλλά θα σας ανα-
κουφίσει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος, της γρίπης και της 
λοίμωξης από κοροναϊό.

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΑΝΟ-
ΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΤΡΕΣ :  Σκοτώνει το Ανοσοποιητικό !
Το άγχος μπορεί να σας κάνει πιο ευαίσθητους στις αναπνευστικές 
παθήσεις. Μια σειρά μελετών στο Κρατικό πανεπιστήμιο του Οχάιο 
διαπίστωσε ότι οι συζυγικές διαμάχες επιβαρύνουν  ιδιαίτερα το ανο-
σοποιητικό σύστημα. 
Σε μία άλλη σειρά μελετών που έγιναν από το Πανεπιστήμιο Carnegie 
Mellon, οι εθελοντές εκτέθηκαν στον ιό του κοινού κρυολογήματος 
(χρησιμοποιώντας ρινικές σταγόνες) και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν 
σε καραντίνα για παρατήρηση. Οι ερευνητές των μελετών αυτών διαπί-
στωσαν ότι οι άνθρωποι που ανέφεραν λιγότερο άγχος στη ζωή τους ήταν 
λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν συμπτώματα κοινού κρυολογήματος .
Σε μία άλλη μελέτη, οι ερευνητές προκάλεσαν μικρές πληγές στα χέρια 
εθελοντών και στη συνέχεια ζήτησαν από τα ζευγάρια να συζητήσουν 
θέματα ευχάριστα και αγχωτικά. 
Όταν τα ζευγάρια διαμάχησαν, οι πληγές τους χρειάστηκαν κατά μέσο 
όρο μια ολόκληρη μέρα για να θεραπευθούν παρά μετά τις συνεδρίες όπου 
συζήτησαν κάτι ευχάριστο. Στα ζευγάρια που διαμάχησαν σε μεγαλύ-
τερο βαθμό, τα τραύματα χρειάστηκαν δύο ημέρες για να θεραπευτούν.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Ο άνθρωπος καταπολεμά τις ασθένειες και θεραπεύει τις πληγές του κα-
λύτερα όταν δεν είναι σε κατάσταση άγχους. 
Οι τεχνικές μάθησης για την διαχείριση του στρες, όπως ο διαλογισμός, 
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η ελεγχόμενη αναπνοή ή η συζήτηση με έναν θεραπευτή μπορεί να βο-
ηθήσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα να παραμείνει ισχυρό.

ΥΠΝΟΣ : Ο καλός ο ύπνος είναι τροφή για το Ανοσοποιητικό 
Ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να καταπολεμήσει τις λοιμώ-
ξεις, ενώ ένα ανοσοποιητικό σύστημα στερημένο από ύπνο δεν μπορεί 
να λειτουργήσει σωστά. 
Η καλή ανάπαυση βελτιώνει τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων, 
οπότε είναι λιγότερο πιθανό να πάθετε ασθένειες, όπως αναπνευστικές 
λοιμώξεις, κρυολογήματα και γρίπη. 
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να κοιμάμαι για να είμαι υγιής ;
Ενας καλός τρόπος για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα 
είναι να βελτιώσετε και να αυξήσετε τον ύπνο σας, εάν αυτός δεν είναι 
αρκετός. Ο άνθρωπος χρειάζεται καθημερινά 6-7 ώρες ύπνου την νύχτα 
για να λειτουργήσει σωστά το σώμα του. 
Σε μια εντυπωσιακή μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 164 άνδρες 
και γυναίκες πρόθυμους να εκτεθούν στον ιό του κρυολογήματος. Αυτοί 
που κοιμόντουσαν τακτικά λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα - είχαν 4,2 
φορές περισσότερες πιθανότητες να κρυολογήσουν σε σύγκριση με 
εκείνους που κοιμόντουσαν περισσότερο από 7 ώρες. Ο κίνδυνος ήταν 
ακόμη μεγαλύτερος σ’ αυτούς που κοιμόντουσαν λιγότερο από πέντε 
ώρες τη νύχτα.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 — Αφιερώστε έναν κανονικό χρόνο για ύπνο και προγραμματίσετε ένα 
πρόγραμμα αφύπνισης. 

 — Αποφύγετε τις οθόνες και να τρώτε νύχτα και να ασκείστε πριν από 
τον ύπνο.

 — Αποφύγετε ουσίες που μπορούν να παρεμβαίνουν στον ύπνο, όπως 
η καφεΐνη και το οινόπνευμα, αρκετές ώρες πριν κοιμηθείτε. 

 — Είναι πιο πιθανό να κοιμηθείτε καλά αν η κρεβατοκάμαρά σας εί-
ναι πιο δροσερή. Δημιουργήστε μια χαλαρωτική βραδινή ρουτίνα πριν 
από τον ύπνο. 

 — Εξασκηθείτε στην υγιεινή του ύπνου για να κοιμάστε καλύτερα. Αυ-
τό σημαίνει να ξυπνάτε και πηγαίνετε στο κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε 
μέρα, ακόμη και τα σαββατοκύριακα. 
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 — Απολαύστε μια ζεστή μπανιέρα, χαλαρωτική μουσική ή ένα φλιτζά-
νι τσάι για να σας βοηθήσουν να απολαύσετε τον ύπνο σας πιο εύκολα.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D : Ενισχύει την καλή λειτουργία του Ανοσοποι-
ητικού  
Που βρίσκεται η βιταμίνη D ;
Η βιταμίνη D βρίσκεται σε λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, και στο γάλα 
ή σε τρόφιμα εμπλουτισμένα με βιταμίνη D. 
Γενικά, τα επίπεδα της βιταμίνης D τείνουν να επηρεάζονται από την 
έκθεση στον ήλιο, τον τόνο του δέρματος και το γεωγραφικό πλάτος - 
οι άνθρωποι στις βόρειες περιοχές που εκτίθενται λιγότερο στον ήλιο 
τον χειμώνα έχουν συνήθως χαμηλότερη βιταμίνη D. 
Τι ρόλο παίζει η βιταμίνη D στην υγεία μας ;
Το σώμα μας χρειάζεται επαρκή βιταμίνη D για να παράγει τις αντιμι-
κροβιακές πρωτεΐνες που σκοτώνουν τους ιούς και τα βακτήρια, ιδιαί-
τερα στο αναπνευστικό μας σύστημα.
Αν δεν έχετε ανεπάρκεια βιταμίνης D παράγετε λιγότερες απ’ αυτές τις 
πρωτεΐνες και επομένως είστε περισσότερο επιρρεπείς σε λοιμώξεις. 
Η βιταμίνη D μπορεί να μας προφυλάξει από τις λοιμώξεις ;
Ενώ δεν ξέρουμε ακόμα με ακρίβεια εάν και κατά πόσον η βιταμίνη D 
σχετίζεται με την ανοσολογική μας υγεία, μερικές μελέτες υποστηρί-
ζουν ότι ο έλεγχος των επιπέδων (και η λήψη συμπληρωμάτων) της βι-
ταμίνης D θα μπορούσε να βοηθήσει το σώμα μας να καταπολεμήσει 
τις αναπνευστικές ασθένειες. 
Σε μία μελέτη, 107 ηλικιωμένα άτομα πήραν υψηλές δόσεις, ενώ άλλοι, 
κανονικές δόσεις βιταμίνης D. Μετά από ένα χρόνο, οι ερευνητές δια-
πίστωσαν ότι οι άνθρωποι που πήραν μεγάλες δόσεις βιταμίνης D είχαν 
κατά 40% λιγότερες αναπνευστικές λοιμώξεις κατά την διάρκεια του 
έτους, σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν κανονικές δόσεις. 
Μια πιο πρόσφατη ανάλυση 25 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών 
11.000 ασθενών έδειξε ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D είχαν προ-
στατευτική δράση έναντι των λοιμώξεων του αναπνευστικού.  
Τα δεδομένα δεν είναι καθοριστικά και ορισμένες μελέτες για την βιτα-
μίνη D δεν έχουν δείξει κάποιο όφελος στην πρόληψη των λοιμώξεων.
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Πόση βιταμίνη D χρειάζομαι για να είμαι υγιής ;
Πάντως, οι ποσότητες της βιταμίνης D που χρειαζόμαστε για να διατη-
ρήσουμε σωστά την λειτουργία του ανοσοποιητικού δεν έχουν προσ-
διοριστεί, ενώ η συνήθης σύσταση για την οστική υγεία είναι 600-800 
διεθνείς μονάδες την ημέρα (τα ποσά αυτά βρίσκονται στα περισσότε-
ρα πολυβιταμινούχα σκευάσματα). 
Στις μελέτες που έχουν γίνει αναφορικά με την σχέση της βιταμίνης D με 
τα αναπνευστικά νοσήματα η δόση της βιταμίνης D που έχει χρησιμο-
ποιηθεί ήταν ισοδύναμη με περίπου 3.330 διεθνείς μονάδες ημερησίως.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η συμπληρωματική βιταμίνη D, σε μεγάλες δόσεις, φαίνεται ότι προ-
φυλάσσει από τις αναπνευστικές λοιμώξεις 
Για την οστική υγεία χρειαζομαστε 600-800 μονάδες βιταμίνης D ημερη-
σίως, ενώ για την ανοσοποιητική υγεία, περίπου 3.330 διεθνείς μονάδες 
ημερησίως
Είναι εκπληκτικό πόσοι άνθρωποι έχουν χαμηλή ή ανεπάρκεια βιτα-
μίνης D στον οργανισμό τους και δεν το γνωρίζουν. Κάντε λοιπόν και 
εσείς μια εξέταση αίματος για βιταμίνη D. Μπορεί να βρεθείτε προ εκ-
πλήξεως ! Λιγότερα από 20 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο θεωρού-
νται ανεπαρκή. Το βέλτιστο είναι πάνω από 30. 
Εάν ανησυχείτε για την υγεία του ανοσοποιητικού σας συστήματος 
ελέγξτε τα επίπεδα της βιταμίνης D και μιλήστε με τον γιατρό σας εάν 
πρέπει να λάβετε ένα συμπλήρωμα.
Και μην ξεχνάτε, ότι, εκτός από το ανοσοποιητικό, η έλλειψη βιταμί-
νης D επηρεάζει σοβαρά και την οστική σας Υγεία !

ΑΛΚΟΟΛ : Αποφύγετε την κατάχρησή του 
Η κατάχρηση αλκοόλ ευνοεί τις αναπνευστικές λοιμώξεις
Οι περισσότερες μελέτες συνδέουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ 
με την λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Η έρευνα δείχνει 
ότι οι άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ είναι πιο ευάλωτοι στις 
αναπνευστικές ασθένειες και την πνευμονία και αναρρώνουν από την 
λοίμωξη και τις πληγές πιο αργά. Το αλκοόλ μεταβάλλει τον αριθμό των 
μικροβίων στο μικροβίωμα του εντέρου, μια κοινότητα μικροοργανι-
σμών που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα. 
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Πόσο αλκοόλ μπορώ να πίνω ;
Οι άνδρες μπορούν να καταναλώνουν έως και δύο αλκοολούχα ποτά την 
ημέρα, ενώ οι γυναίκες όχι περισσότερο από ένα. Το αν μπορεί κάποιος 
να καταναλώνει με ασφάλεια κάποια ποσότητα οινοπνεύματος έχει να 
κάνει με πολλούς παράγοντες, όπως η γενική κατάσταση της υγείας 
του, οι παράγοντες κινδύνου για νόσηση και τα φάρμακα που ενδεχο-
μένως παίρνει. 
Ρωτήστε το γιατρό σας εάν είναι ασφαλές για εσάς να απολαύσετε ένα 
περιστασιακό αλκοολούχο ποτό και αν ναι, πόσο είναι ασφαλές για να 
καταναλώσετε.

ΣΕΞ : Ο πιο ευχάριστος τρόπος να τονώσετε το Ανοσοποιητικό
Σε μια μελέτη μαθητών του Κολλεγίου, όσοι έκαναν σεξ μία ή δύο φορές 
την εβδομάδα είχαν υψηλότερα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης Α (IgA) στο 
σάλιο τους. 
Η IgA είναι ένα ανοσοποιητικό μόριο που μας προστατεύει από τις ασθέ-
νειες, όπως το κοινό κρυολόγημα. Οι φοιτητές που έκαναν σεξ 1 ή 2 φορές 
την εβδομάδα είχαν περισσότερη IgA στο σάλιο τους από τους φοιτητές 
που δεν είχαν σεξουαλική δραστηριότητα, είχαν λιγότερο συχνά σεξου-
αλικές επαφές (λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα) ή ήταν πολύ σε-
ξουαλικά δραστήριοι (3 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα). 
Η απόλαυση του σεξ μέχρι 2 φορές την εβδομάδα φαίνεται να είναι ο πιο 
καλύτερος και πιο ευχάριστος τρόπος να βελτιώσει κανείς τα επίπεδα 
της IgA, δηλ. να τονώσει το ανοσοποιητικό του.

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ : Είναι ευλογία για το Ανοσοποιητικό 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων έχουν χαμη-
λότερη πίεση και χοληστερόλη στο αίμα τους σε σύγκριση με εκείνους 
που δεν διαθέτουν κατοικίδια ζώα. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε 
καλύτερη συνολική υγεία της καρδιάς και μειωμένο κίνδυνο καρδια-
κών παθήσεων.
 Οι ιδιοκτήτες σκύλων μπορεί να έχουν καλύτερη καρδιακή υγεία εν 
μέρει επειδή βγαίνουν βόλτα τακτικά με τα σκυλιά τους. Η συντροφιά 
των παιδιών με κατοικίδια ζώα συνδέεται με μειωμένη ευαισθησία στις 
αλλεργίες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ : Δυναμώνουν το Ανοσοποιητικό 
Τα στοιχεία από πολλές μελέτες δείχνουν ότι η μοναξιά και η κοινωνι-
κή απομόνωση είναι πολύ επιζήμια για την υγεία. Σε μια μελέτη, οι άν-
θρωποι που είχαν ισχυρότερες κοινωνικές σχέσεις ζούσαν περισσότερο 
από εκείνους με φτωχές κοινωνικές σχέσεις. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάπτυξης και ενίσχυσης των κοινωνικών 
δεσμών :
• Πάρτε το τηλέφωνο και καλέστε τους φίλους για να σας κάνουν συ-

ντροφιά
• Συζητήστε την δυνατότητα να τους συναντήσετε προσωπικά
• Συμμετέχετε σε μια τάξη ή σε μια ομάδα που σχετίζεται με τα ενδι-

αφέροντά σας ή τα χόμπι που έχετε
• Συνεχίστε τις επαφές σας με τους παλιούς φίλους και δημιουργήστε 

νέους για να ενισχύσετε και να επεκτείνετε τον κοινωνικό σας κύκλο.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ : Να είστε θετικοί για να ενισχύσετε την ανοσο-
απόκριση 
Περιμένετε καλά πράγματα και το ανοσοποιητικό σας σύστημα θα ακο-
λουθήσει. Μια μελέτη φοιτητών της Νομικής διαπίστωσε ότι το ανο-
σοποιητικό τους σύστημα ήταν ισχυρότερο όταν ένιωθαν αισιόδοξοι. 
Κάντε την αισιοδοξία να δουλεύει για σας. Προσπαθήστε να δείτε το 
ποτήρι ως μισογεμάτο, όχι ως μισοάδειο. 
Εξασκηθείτε στην ευγνωμοσύνη και σκεφτείτε τουλάχιστον τρία πράγ-
ματα για τα οποία αισθάνεστε ευγνωμοσύνη κάθε μέρα. 
Φανταστείτε την καλύτερη έκβαση για καταστάσεις, ακόμα και δύσκολες. 
Μπορεί να μην είστε σε θέση να ελέγχετε τα γεγονότα γύρω σας, αλλά 
πάντα μπορείτε να αποφασίσετε πώς να τους απαντήσετε. 
Απαντήστε με μια καλή στάση για να αυξήσετε τις πιθανότητες καλύ-
τερου αποτελέσματος και να ενισχύσετε την ανοσία σας.

ΓΕΛΑΣΤΕ ! Το γέλιο είναι υγεία
Μπορεί το γέλιο να ενισχύσει πραγματικά το ανοσοποιητικό σας σύστημα; 
Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι μπορεί. 
Σε μια μελέτη με υγιείς άρρενες, η παρακολούθηση μιας αστείας ταινίας 
αύξησε την δραστηριότητα των κυττάρων φυσικών φονέων (natural 
killer cell), ενώ η παρακολούθηση μιας συναισθηματικά ουδέτερης 
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ταινίας δεν ενίσχυσε τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 

«ΑΔΕΙΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ»: Απαλλαγείτε από τις «άχρηστες» 
τροφές 
Οι μεταποιημένες τροφές, όπως καραμέλες, σόδα, γρήγορο φαγητό και 
σνακ, περιέχουν άδειες θερμίδες που δεν παρέχουν στο σώμα σας βι-
ταμίνες, θρεπτικά συστατικά ή φυτικές ίνες. Συχνά περιέχουν επίσης 
χημικά και συντηρητικά που είναι βλαβερά για το σώμα σας. 
Εάν καταναλώνετε επεξεργασμένα τρόφιμα αντί για τρόφιμα στη φυσική, 
ακατέργαστη μορφή τους, το σώμα σας στερείται βιταμινών και θρε-
πτικών ουσιών που χρειάζεται για να ευδοκιμήσει. 
Παρατήστε τις επεξεργασμένες τροφές υπέρ των φρούτων, των λαχα-
νικών, του άπαχου κρέατος, των υγιεινών λιπών και των δημητριακών 
ολικής άλεσης για να δώσει στο σώμα σας και στο ανοσιακό σύστημα 
ό, τι χρειάζεται για να λειτουργήσει στο καλύτερο δυνατό. Βελτιστο-
ποιήστε τις διατροφικές σας συνήθειες για να στηρίξετε την υγεία σας.

ΑΣΚΗΣΗ : «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»
Η άσκηση έχει πολλά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας από τις καρδιακές παθήσεις, την οστεοπόρωση και ακόμη και 
ορισμένα είδη καρκίνου. Η άσκηση επίσης ενισχύει το ανοσοποιητικό. 
Για να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από την άσκηση, προσπαθήστε 
να είστε μέτρια σωματικά ενεργός για 30 τουλάχιστον λεπτά τις περισ-
σότερες ημέρες της εβδομάδας. 
Το περπάτημα είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους άσκησης. 
Αν δεν σας ενθουσιάζει το περπάτημα, δοκιμάστε γιόγκα, κολύμπι, πο-
δηλασία ή γκολφ. Η κηπουρική είναι επίσης ένας καλός τρόπος για να 
έχετε κάποια υπαίθρια δραστηριότητα.

ΝΙΚΟΤΙΝΗ : Ο μεγαλύτερος εχθρός του Ανοσοποιητικού
Το κάπνισμα καπνού και η χρήση νικοτίνης είναι βλαβερές συνήθειες για 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Οι καπνιστές τσιγάρων έχουν επίσης 
αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα υγείας, όπως ο καρκίνος του πνεύ-
μονα, το άσθμα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και η καρδιακή προσβολή. 
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές για να αποκοπείτε από το 
κάπνισμα. Π.χ. επιθέματα νικοτίνης, ηλεκτρονικά τσιγάρα, αντικατα-
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θλιπτικά ή άλλες θεραπείες που θα σας βοηθήσουν να διακόψετε την 
θανατηφόρα αυτή συνήθεια. 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ :  Βοηθάει την Υγεία 
Πλένετε συχνά τα χέρια σας. Είναι ένας απλός και αποτελεσματικός 
τρόπος για να προλάβετε την εξάπλωση των λοιμώξεων του αναπνευ-
στικού συστήματος, όπως τα κρυολογήματα, η γρίπη, ο κορωναϊός, οι 
διαρροϊκές παθήσεις και άλλες μολυσματικές καταστάσεις. 
Ορισμένα μικρόβια μεταδίδονται εύκολα από άτομο σε άτομο όταν 
έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Είναι εύκολο να μεταφέρετε τα μικρό-
βια από τα χέρια σας στη μύτη, τα μάτια και το στόμα σας, αν τα αγγί-
ξετε κι’ έτσι να πάθετε κάποια λοίμωξη. 
Πλένετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι κάτω από τρεχούμενο νερό. 
Τρίψτε την ράχη και τις παλάμες των χεριών, όπως και τα διαστήματα 
μεταξύ των δαχτύλων σας. 
Το αντιβακτηριακά σαπούνια και τα απολυμαντικά των  χεριών μπορεί 
να προσφέρουν πρόσθετη προστασία από τους παθογόνους μικροορ-
γανισμούς. 
Χρησιμοποιήστε αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη τουλάχι-
στον 60% σε περιπτώσεις που δεν έχετε πρόσβαση σε σαπούνι και νερό.
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1.   ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :
 — Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ορθοπεδικής 
 — Συνοπτική Ωτορινολαρυγγολογία 
 — Σύγχρονη Ψυχιατρική 
 — Ερωτήσεις-Απαντήσεις Παθολογικής Aνατoμικής 
 — Συνοπτική Παθολογική Ανατομική 
 — Συνοπτική Ορθοπεδική 
 — Μαθήματα Παθολογικής Ανατομικής
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 — Παιδιατρική Ρευματολογία (σελ. 2000, έκδοση 2008)
 — Συγγενή – Κληρονομικά Νοσήματα Οστών και Αρθρώσεων (σ. 600) 
 — Ρευματολογία Μύθοι και Αλήθειες (Βασισμένο στις ομώνυμες τη-

λεοπτικές εκπομπές - έκδοση 2019)
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 — Ιατρική Κάνναβη (σελ. 450)
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 — Την Ψωριασική Αρθρίτιδα
 — Τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο
 — Το Σύνδρομο Sjogren, κ.ά.




