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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ολιστική ιατρική ανήκει στον χώρο της εναλλακτικής ιατρικής, και έτσι
αντιμετωπίζεται με καχυποψία από πολλούς συμβατικούς γιατρούς.
Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση του καρκίνου
με ολιστικές μεθόδους. Από την άλλη, οι συμβατικοί γιατροί ανάγουν
την επιστήμη τους στην ελληνική αρχαιότητα, και δη στον Ιπποκράτη,
που τον θεωρούν πατέρα της ιατρικής. Αυτό όμως αποτελεί αντίφαση,
διότι, όπως θα δείξουμε στο πρώτο μέρος του βιβλίου, η ολιστική θεώρηση της ιατρικής ήταν η κύρια τάση στην ελληνική αρχαιότητα. Ο
αναγνώστης θα μάθει πολλές πληροφορίες για την ιατρική στην αρχαία Ελλάδα, τόσο πριν από τα χρόνια του Ιπποκράτη, όσο και κατά την
εποχή του Ιπποκράτη και μετά την Ιπποκράτη εποχή και θα αντιληφθεί
ότι η ολιστική και εναλλακτική ιατρική γεννήθηκαν στην αρχαιότητα.
Μπορούμε να πούμε ότι ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος θεμελιωτής της
φυσικοπαθητικής (naturopathy) στην ανθρωπότητα, και η φυσικοπαθητική βασίζεται στις αρχές της ολιστικής ιατρικής.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου εξετάζουμε τη φιλοσοφία της ολιστικής και ιπποκρατικής ιατρικής στη σύγχρονη εποχή. Η γένεση του νεοϊπποκρατισμού και της φυσικοπαθητικής αποτέλεσε αντίδραση στην
πολυφαρμακία της συμβατικής ιατρικής. Το ολιστικό πνεύμα της νεοϊπποκρατικής ιατρικής έχει δυστυχώς εγκαταλειφθεί από τη συμβατική
ιατρική, τη λεγόμενη κλασσική ιατρική, επομένως η ανάλυσή της είναι
επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε.
Στο τρίτο μέρος του βιβλίου εξετάζουμε πώς αντιμετώπιζαν τον καρκίνο οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί βάσει της ολιστικής θεώρησης της
αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι ο όρος «καρκίνος» περιγράφεται στα αρχαιοελληνικά ιατρικά συγγράμματα και ότι οι
αρχαίοι Έλληνες γιατροί είχαν προηγμένες γνώσεις αντιμετώπισής του,
αναλογικά βέβαια με τις γνώσεις της εποχής εκείνης.
Στο τέταρτο μέρος εξετάζουμε γενικά τον καρκίνο, ποιοι είναι οι τύποι,
τα στάδιά του, πώς ξεκινά και ποιες είναι οι αιτίες του. Δίνουμε έμφαση
στον ρόλο της διατροφής στην πρόκληση του καρκίνου, κάτι που συνάδει με τις αρχές της ιπποκρατικής και ολιστικής ιατρικής.
Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου κάνουμε μια πρωτοποριακή ανάλυση
του μικροεξελικτικού μοντέλου του καρκίνου, κάτι που γίνεται για πρώ11
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τη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία. Αποτελεί το πιο δύσκολο κομμάτι του βιβλίου, διότι αναλύονται δεδομένα βιολογίας, αλλά είναι και
το πιο σημαντικό. Ωστόσο εξηγείται όσο το δυνατόν απλούστερα, για
να το κατανοήσει και όποιος δεν έχει γνώσεις βιολογίας ή ιατρικής. Για
να κατανοήσουμε την αιτία και να βρούμε τη θεραπεία του καρκίνου,
θα πρέπει να αναλύσουμε μερικά πράγματα από τη βιολογία. Αυτό το
βιβλίο εξετάζει τον καρκίνο στο επίπεδο των βιολογικών αρχών και της
μικροεξέλιξης, η γνώση της οποίας είναι απαραίτητη για την κατανόηση του καρκίνου. Με την ανάλυση του μικροεξελικτικού μοντέλου θα
γίνει κατανοητό ότι η ολιστική ιατρική είναι πιο κοντά στις γενικές αρχές της βιολογίας παρά η συμβατική ιατρική.
Τα καρκινικά κύτταρα έχουν χάσει την ικανότητά τους να συνεργάζονται με το σώμα, αντίθετα εξελίσσονται και αναπτύσσονται σαν μονοκύτταροι οργανισμοί. Η δημιουργία ενός καρκινικού κυττάρου μπορεί
να συγκριθεί με την ανάπτυξη ενός νέου είδους (species), το οποίο έχει
τις ιδιότητες ενός μονοκύτταρου οργανισμού. Θα αποδειχθεί ότι τα
οξειδωτικά σε μέτρια επίπεδα παρακινούν τα κύτταρα να αυξήσουν την
ανάπτυξή τους, ενώ, σε υψηλότερα επίπεδα, δίνουν εντολή στο κύτταρο να πεθάνει αμέσως. Τα κύτταρα έχουν αναπτύξει σύνθετες αντιοξειδωτικές άμυνες, οι οποίες περιορίζουν την παραγωγή αντιδραστικών
μορίων και τα μειώνουν σε χαμηλά επίπεδα. Ένας σημαντικός λόγος
για αυτό είναι η πρόληψη του καρκίνου. Τα γονίδια που προκαλούν
καρκίνο, που ονομάζονται ογκογονίδια, μπορούν να δράσουν αυξάνοντας το επίπεδο των οξειδωτικών. Έτσι, τα κύτταρα που βρίσκονται στη
διαδικασία του να γίνουν καρκινικά δημιουργούν μια πιο οξειδωτική
κατάσταση, η οποία διευκολύνει την κυτταρική διαίρεση.
Το επίπεδο των οξειδωτικών σε ένα κύτταρο έχει πολλές επιδράσεις.
Τα οξειδωτικά επηρεάζουν την ικανότητα του κυττάρου να διαιρείται,
σηματοδοτούν την αυτοκαταστροφή του και εμπλέκονται στενά στην
εξέλιξη του κυττάρου σε κακοήθη κατάσταση. Αν και μια μέτρια αύξηση των κυτταρικών οξειδωτικών σηματοδοτεί εντολή για διαίρεση,
μια περαιτέρω αύξηση θα μπορούσε να είναι επιβλαβής και να κάνει το
κύτταρο να πεθάνει.
Τα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται γενικά υπό οξειδωτικό στρες, το
οποίο μπορεί να είναι βασικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης καρκίνου. Η φυσική επιλογή ευνοεί τα καρκινικά κύτταρα με υψηλό επίπεδο
οξειδωτικών, επειδή διαιρούνται πιο γρήγορα. Η κυτταρική οξείδωση
εμφανίζεται επομένως νωρίς στην ανάπτυξη του καρκίνου και η οξείδωση των ιστών σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκίνου. Τα καρκινικά
κύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν όταν έχουν αναπτύξει αυξημένη
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ανταπόκριση στη σηματοδότηση της οξειδοαναγωγής και σε ένα οξειδωτικό εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο ευνοεί τον πολλαπλασιασμό.
Το σώμα χρησιμοποιεί τη σηματοδότηση οξειδοαναγωγής (redox)
τόσο για την κυτταρική διαίρεση όσο και για την αυτοκτονία των κυττάρων. Εάν τα επίπεδα οξειδωτικών αυξηθούν πολύ, το σήμα αναγκάζει
το κύτταρο να καταστρέψει τον εαυτό του, παρά να διαιρεθεί.
Θα δούμε ότι το ασκορβικό οξύ αντιδρά με σίδηρο, παράγοντας υπεροξείδιο του υδρογόνου και ρίζες ασκορβυλίου. Το υπεροξείδιο του
υδρογόνου στη συνέχεια αντιδρά με τον σίδηρο, απελευθερώνοντας
εξαιρετικά αντιδραστικές και καταστροφικές ρίζες υδροξυλίου. Ο σίδηρος είναι στη συνέχεια διαθέσιμος για αντίδραση με ένα άλλο μόριο
ασκορβικού. Δεδομένης της προμήθειας βιταμίνης C, αυτή η αντίδραση μπορεί να περιστραφεί, παράγοντας μεγάλες ποσότητες υπεροξειδίου του υδρογόνου και ιόντων υδροξυλίου, τα οποία τελικά σκοτώνουν το καρκινικό κύτταρο.
Το μικροεξελικτικό μοντέλο ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία συγκεντρώνει τις διάφορες αιτίες του καρκίνου. Σύμφωνα
με αυτό το μοντέλο, οτιδήποτε προάγει την οξείδωση, τη φλεγμονή και
την επιρρεπή σε λάθη κυτταρική διαίρεση έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει καρκίνο. Τα αντιοξειδωτικά γενικά εμποδίζουν την ανάπτυξη
του καρκίνου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι οξειδωτικές ελεύθερες ρίζες
προάγουν την ανάπτυξη και τη διαίρεση των κυττάρων, έτσι οι παράγοντες που αποτρέπουν την οξείδωση θα εμποδίσουν τον πολλαπλασιασμό. Πρόσφατη έρευνα επιβεβαίωσε ότι η χρόνια φλεγμονή είναι αιτία
καρκίνου. Η πρόληψη της φλεγμονής μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για την αποφυγή του καρκίνου και την επιβράδυνση
της εξέλιξής του.
Στο έκτο μέρος του βιβλίου εξετάζουμε πώς γίνεται η ανίχνευση και η
διάγνωση του καρκίνου, ποιες είναι οι συμβατικές θεραπείες του καρκίνου και ποιες οι παρενέργειές τους. Παρά το όσα μας λένε για την
επιτυχία κατά της μάχης του καρκίνου, ο πόλεμος κατά του καρκίνου
έχει αποτύχει. Το ιατρικό κατεστημένο πολεμά κάθε είδους διαφορετική προσέγγιση για την καταπολέμηση του καρκίνου που βασίζεται στις
αρχές της ολιστικής ιατρικής.
Στο έβδομο και τελευταίο μέρος του βιβλίου εξετάζονται διαφορετικές
προσεγγίσεις στη θεραπεία του καρκίνου, η πιο σημαντική εκ των οποίων είναι η ενζυμική θεραπεία.
Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!
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