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Η υπέρταση είναι από τις παθήσεις που συναντώνται συχνά. Τα αίτια ωστόσο που
την προκαλούν δεν έχουν ακόµα µελετηθεί πλήρως, αν και οι έρευνες έχουν ήδη αρχίσει
να στρέφονται στη λειτουργία των κέντρων του εγκεφάλου που ρυθµίζουν την
κυκλοφορία του αίµατος. Η φύση της πάθησης είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την πλήρη
θεραπεία της, αλλά τη βελτίωση µόνο των συµπτωµάτων που προκαλεί.
Τα τελευταία χρόνια, η φυσική προσέγγιση της υπέρτασης έχει δώσει λύση σε
πολλά από τα συµπτώµατα. Συχνά, συγκεκριµένα βότανα που θα αναφερθούν παρακάτω,
έχουν βελτιώσει πολύ τη ζωή υπερτασικών, αποδεικνύοντας ότι η φύση δίνει
αποτελεσµατικές λύσεις ακόµα και σε τέτοιες παθήσεις.

CRATAEGUS OXYACANTHA
(Οικογένεια Roseaceae)
Θάµνος που συνήθως συναντάται στα δάση, Ανήκει
στην οικογένεια Roseaceae. Έχει 3-5 φύλλα µε ιδιαίτερο
σχήµα, χωρίς χνούδι όπως εξάλλου και το υπόλοιπο φυτό. Η
ονοµασία σηµαίνει OXYS = µυτερός, ACANTHUS = αγκάθι. Τα
µέρη που χρησιµοποιούνται είναι τα φύλλα και τα άνθη του.
Συχνά όµως, προστίθενται

Crαtαegus Oxyαcαnthα

και µέρη του καρπού.
Το βότανο αυτό έχει γίνει κυρίως γνωστό για τις ευεργετικές του δράσεις στη
λειτουργία της καρδιάς, ενώ τα δραστικά του συστατικά όσον αφορά τη δράση του αυτή

ερευνώνται ακόµα. Ένα είναι σίγουρο: το Crataegus, δεν είναι προϊόν δακτυλίτιδας, και
δεν περιέχει παρόµοιες ουσίες. Για το λόγο αυτό µέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν
ξεκάθαρο για ποιες ακριβώς καταστάσεις θα έπρεπε να δίνεται η φαρµακευτική ουσία του
Crataegus. Με το πέρασµα του χρόνου όµως το φυτό αυτό αναγνωρίστηκε για την
αποτελεσµατική του δράση σε περιπτώσεις που αφορούν κυρίως το κυκλοφοριακό
σύστηµα και τη λειτουργία της καρδιάς. Αυτό επιτυγχάνεται όχι µόνο από µια ουσία αλλά
από το συνδυασµό πολλών δραστικών ουσιών.
Τα κυριότερα δραστικά συστατικά που βρίσκουµε στο φυτό αυτό είναι τα
φλαβονοειδή όπως οι υπεροσίδες, οι ρουτίνες και οι φλαβονογλυκοσίδες, καθώς και τα
ολιγοµερή προκυανιδίνης. Επίσης, έχει µελετηθεί ότι στο Crataegus oxyacantha
µπορούµε να συναντήσουµε τρεις αµίνες, που έχουν καρδιοτονωτικές ιδιότητες, και
περιέχονται σε πολύ µικρότερο βαθµό στα φύλλα και τους καρπούς. ∆εν δικαιολογούν
ωστόσο τη δράση του βοτάνου όταν αυτό λαµβάνεται από το στόµα, γιατί διαλύονται
ταχύτατα µε τη διαδικασία της πέψης.
Το Crataegus oxyacantha έχει τρεις βασικές χρήσεις:
1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ KΥΚΛOΦOPIAΣ: αυτό σηµαίνει ότι µειώνει: τις καρδιακές
προσβολές και απαλλάσσει από τα σχετικά συµπτώµατα. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι µε
χρήση του βοτάνου αυτού, επιταχύνεται η κυκλοφορία του αίµατος, µε συνέπεια τη
βελτίωση της παροχής αίµατος στο µυοκάρδιο. Επίσης υπάρχει άµεση επίδραση στα
κύτταρα της καρδιάς βελτιώνοντας τη λειτουργία τους. Η δράση του ωστόσο δεν είναι
άµεση. Η χρήση του βοτάνου πρέπει να γίνει σταδιακά και για ένα αρκετά µεγάλο
διάστηµα πριν ο ασθενής δει κάποια βελτίωση, αντίθετα µε τα προϊόντα δακτυλίτιδας που
δρουν άµεσα.
2. ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΤΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, δεν θεραπεύει δηλαδή την υψηλή πίεση,
αλλά µπορεί σε µεγάλο βαθµό να την εξισορροπήσει. Αυτό συµβαίνει κυρίως επειδή έχει
την ιδιότητα να βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος, που σηµαίνει ότι σταδιακά η
υψηλή πίεση του αίµατος θα αρχίσει να µειώνεται. ∆εν µπορεί εποµένως να θεωρηθεί
βασικός φορέας ρύθµισης της πίεσης του αίµατος, αλλά µπορεί να λειτουργήσει

αποτελεσµατικά όταν συνδυαστεί µε άλλους φορείς για την υπέρταση όπως τη Rauwolfia
και το Viscum Album. Συνήθως, προτείνεται να λαµβάνει ο ασθενής 20 σταγόνες του
διαλύµατος του Crataegus το πρωί και πριν το βραδινό ύπνο και επιπρόσθετα µια δόση
της Rauwolfia µετά το πρωινό και το δείπνο.
3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙAΣ που ανακαλύφθηκε πρόσφατα ως δράση του
συγκεκριµένου βοτάνου, και αφορά συνήθως φαινόµενα ταχυκαρδίας. Μετά από 20
λεπτά από την χρήση του βοτάνου, παρατηρείται αξιοσηµείωτη µείωση της ταχυκαρδίας
και των συµπτωµάτων της. Η χρήση αυτή του Crataegus ωστόσο, συστήνεται κυρίως
όταν οι ταχυκαρδίες εµφανίζονται συχνά χωρίς όµως ιδιαίτερη ένταση και έχει το
πλεονέκτηµα ότι είναι ασφαλές ακόµη και για ηλικιωµένους που παρουσιάζουν
βραδυκαρδίες.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Οι περιπτώσεις στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το συγκεκριµένο βότανο είναι :
•

περιπτώσεις δυσλειτουργιών της καρδιάς. Ο Crataegus oxyacantus είναι γνωστό
και ως βότανο για τους ηλικιωµένους, γιατί βοηθά ιδιαίτερα στις καρδιακές
προσβολές.

•

φαινόµενα υπέρτασης, που κυρίως έχουν να κάνουν µε τη συντήρηση και τη
βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς.

•

αδυναµίες του µυοκαρδίου που παρουσιάζονται µετά από ασθένειες όπως
πνευµονία, γρίπη κλπ.

•

καρδιακές αρρυθµίες και κυρίως αντιµετώπιση ταχυκαρδιών ενδοµυϊκά.
Είναι δύσκολο να καθοριστεί το επίπεδο βελτίωσης που µπορεί να επιτευχθεί µε τη

χρήση του Crataegus και αυτό γιατί οι απόψεις διαφέρουν σχετικά µε το βαθµό
βελτίωσης των παθήσεων που θεραπεύει. Για το λόγο αυτό έχουν παρουσιαστεί και
διαφορετικά αποτελέσµατα κατά την ατοµική και την κλινική του χρήση. Παρόλα αυτά
όµως είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο Crataegus έχει µια ιδιότητα που κάνει τη µακροχρόνια
χρήση (ακόµα και για µήνες) του ασφαλή. Αν χρησιµοποιηθεί στις συνιστώµενες δόσεις,
δεν έχει τοξικές παρενέργειες και δεν προκαλεί εθισµό. Ωστόσο, οι κλινικές του χρήσεις

περιορίζονται σε συµπληρωµατική θεραπεία µε προϊόντα δακτυλίτιδας, µε εξαίρεση τη
χρήση του για αρρυθµίες.
Μελέτες έχουν αποδείξει ότι αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε µέτριες δόσεις του
βοτάνου και µε χρήση 2-3 φορές ηµερησίως. Ο Crataegus παρουσιάζει µια ιδιαίτερη
ανοχή από τον οργανισµό. Παρόλα αυτά συστήνεται η λήψη λογικών δόσεων, γιατί
αύξηση της δόσης δεν σηµαίνει και ταχύτερα αποτελέσµατα. Πιθανή παρενέργεια που
µπορεί να παρατηρηθεί είναι κάποιες ενοχλήσεις στο γαστρεντερικό.
Χάρη στις παραπάνω ιδιότητες, συστήνεται επίσης ως προληπτική χρήση από
µεσήλικες που αρχίζουν να παρουσιάζουν τις πρώτες καρδιακές ενοχλήσεις, καθώς και σε
ηλικιωµένους που ήδη έχουν αδύναµη καρδιά.
Ο Crataegus έχει αρχίσει πλέον και θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό στη
συµπληρωµατική θεραπεία των παθήσεων µυοκαρδίου. Αυτό όµως απαιτεί και αλλαγή
στον τρόπο ζωής των ασθενών, άσκηση και προσοχή. Είναι όµως καλό να θυµόµαστε ότι
η ιατρική θεραπεία είναι σηµαντική και η φυτοθεραπεία µπορεί να παίξει σηµαντικό
προληπτικό ρόλο στην εµφάνιση τέτοιων παθήσεων.

RAUWOLFIA SERPENTINA
(Οικογένεια Apoxynαceαe)
Γνωστό και ως Ινδική φιδόριζα, το φυτό πήρε το
όνοµά του προς τιµή του γερµανού φυσικού Dr. Leonhard
Rauwolf, ο οποίος είχε κάνει αµέτρητα ταξίδια για να µελετήσει Rauwlfiα Serpentinα
τη φύση και τα βότανα. Oι δράσεις του φυτού παρόλα αυτά
ανακαλύφθηκαν 100 περίπου χρόνια αργότερα και για πρώτη φορά η Rauwolfia
χρησιµοποιήθηκε για τις ιατρικές του ιδιότητες το 1940. Ο Chopra ήταν όµως αυτός που
7 χρόνια νωρίτερα είχε ανακαλύψει την ιδιότητα του φυτού να ρυθµίζει την πίεση του
αίµατος και µέχρι σήµερα έχουν γίνει εκτενείς χηµικές, φαρµακολογικές και κλινικές
µελέτες που µε τη σειρά τους επιβεβαίωσαν αυτές τις ιδιότητες.

Το φυτό Rauwolfia serpentina ανήκει στην οικογένεια των Apocynaceae, και µαζί
µε άλλα φυτά που ανήκουν στην ίδια οµάδα, έχει διακριθεί για τη συµβολή του στις
καρδιακές παθήσεις. Συναντάται κυρίως σε περιοχές της Ινδίας και έχει χρησιµοποιηθεί
πολύ συχνά στις τοπικές περιοχές, εδώ και αιώνες. Ο χαρακτηρισµός του ως Ινδικό
φιδόριζο προέκυψε από την ιδιότητα του να χρησιµοποιείτο ως αντίδοτο στα τσιµπήµατα
από φίδια και άλλα έντοµα, καθώς και για καταστάσεις πονοκεφάλων, άγχους και
απαλλαγής από άγχος.
Τα δραστικά συστατικά της Rauwolfia είναι τα ινδολικά αλκαλoειδή. Μέχρι σήµερα,
έχουν γίνει γνωστά περισσότερα από 50 αλκαλοειδή, παράγωγα του υοχιµβανίου, όπως η
ρεζερπίνη, η ρεσκιναµίνη και η δεζερπιδίνη. Για το λόγο αυτό θεωρείται ουσία ιδιαίτερα
δραστική που µπορεί να δοθεί µόνο µε συνταγoγράφιση και όχι ως OTC.
Από φαρµακολογική πλευρά, το φυτό µελετήθηκε αρχικά σχετικά µε την επίδρασή
του στη λειτουργία της καρδιάς. Από τις µελέτες αυτές ανακαλύφθηκε η υποτασική του
ιδιότητα, δηλαδή η ικανότητά του να µειώνει την πίεση του αίµατος και να ρυθµίζει
καταστάσεις όπως η βραδυκαρδία, επιδρώντας κυρίως στην περιφερειακή κυκλοφορία.
Πέρα από αυτό όµως παρουσίασε και χαρακτηριστική αντικαταθλιπτική και ηρεµιστική
δραστηριότητα. Η δράση του ωστόσο εµφανίζει αποτελέσµατα µετά από πάροδο αρκετού
διαστήµατος χρήσης.
Το κύριο σύστηµα στο οποίο δρα η Rauwolfia είναι το νευρικό, και µάλιστα σε
συγκεκριµένα αυτόνοµα κέντρα του εγκεφάλου. Από εκεί, ω ιδιότητες των ουσιών
µεταφέρονται µέσω του συµπαθητικού συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι και η ικανότητα
του βοτάνου να ρυθµίζει την υπέρταση, έχει να κάνει µε την επίδραση σε συγκεκριµένα
κέντρα του εγκεφάλου που ρυθµίζουν και την κυκλοφορία του αίµατος. Όταν το
Rauwolfia χρησιµοποιηθεί για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε η επίδρασή του είναι
εµφανής και στον υποθάλαµο, όπου έχει την ικανότητα να ρυθµίζει ακόµα και µια
συγκεκριµένη µορφή πάρκινσον που προέρχεται από οργανικές µεταβολές του σηµείου
αυτού.

Ωστόσο, η επίδραση του βοτάνου στη λειτουργία της καρδιάς και στη ρύθµιση της
πίεσης του αίµατος είναι η πιο χαρακτηριστική. Βασίζεται κυρίως στην ηρεµιστική του
ικανότητα σε ψυχοσωµατικό επίπεδο, γι’ αυτό και χρησιµοποιείται ευρέως σε προϊόντα
που ρυθµίζουν σχετικές καταστάσεις.
∆ύο είναι εποµένως οι βασικές ενδείξεις στις οποίες συστήνεται η χρήση της
Rαllwoifiα :
•

υπέρταση

•

ψυχιατρικές καταστάσεις, όπως ψύχωση µε ψευδαισθήσεις και παραλήρηµα καθώς
και χρόνια σχιζοφρένεια, χάρη στην ιδιότητα της ρεζερπίνης να παρεµποδίζει την
ενεργητική µεταφορά της νοραδρεναλίνης στα αγγεία.
Οι δόσεις στις οποίες µπορεί να συστηθεί ποικίλουν από µέτριες για την υπέρταση

ως µεγάλες για τη σχιζοφρένεια. Από κλινικής πλευράς, η Rauwolfia έχει πλέον γίνει
ευρέως αποδεκτή όσον αφορά τη ρύθµιση της υπέρτασης. Ωστόσο, οι προσδοκίες για
την αποτελεσµατικότητα του διαφέρουν ανάλογα µε την κατάσταση. Για παράδειγµα, σε
ήπιες καταστάσεις υπέρτασης, η αποτελεσµατικότητά του µπορεί να φθάσει το 40%, και
για σοβαρότερες το 30%. Η ικανότητα του να ρυθµίζει την υπέρταση εκδηλώνεται µετά
την πάροδο 2-3 εβδοµάδων χρήσης. Μετά την πάροδο µερικών ακόµα ηµερών όπου τα
συµπτώµατα θα συνεχίσουν να εµφανίζονται, αρχίζει να φαίνεται πλέον η µείωση της
πίεσης στο κεφάλι και την καρδιά.
Η Rauwolfia, θεωρείται από τους καλύτερους ρυθµιστές της πίεσης ανάµεσα στα
φυτά. Μάλιστα το Viscum album µπορεί να φέρει τέτοια αποτελέσµατα µόνο σε ποσοστό
20%, και η ελιά που έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται πρόσφατα, σε ακόµη µικρότερο
ποσοστό. Ακόµα όµως και το σκόρδο έχει επίδραση µόνο στις περιφερειακές αρτηρίες.
Έτσι, το Rauwolfia έχει αρχίσει να θεωρείται το καλύτερο. Είναι όµως σηµαντικό να
θυµόµαστε ότι η δράση του φαίνεται µετά από µακροχρόνια χρήση, µε συγκεκριµένες
ποσότητες εκχυλίσµατος, αφού η αύξηση της δόσης του δεν σηµαίνει και ταχύτερα
αποτελέσµατα.

Οι παρενέργειες που µπορεί να σηµειωθούν είναι σχεδόν µηδενικές όταν
χρησιµοποιείται στις συνιστώµενες δόσεις. Έχουν ωστόσο παρατηρηθεί κάπως µικρά
φαινόµενα διάρροιας, που όµως δεν πρέπει να προκαλούν ανησυχία όταν αφορούν τη
δράση του στην καρδιά. Ακόµα όµως και οι µεγαλύτερες δόσεις που έχουν να κάνουν µε
ρύθµιση της πίεσης, δεν έχουν παρενέργειες. Kάπoιες µπορεί να παρουσιαστούν ωστόσο
όταν οι δόσεις είναι ιδιαίτερα µεγάλες και στοχεύουν στη θεραπεία ψυχολογικών
καταστάσεων. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµη τόσο η κλινική παρακολούθηση όσο και η
αποφυγή εκτεταµένης χρήσης της Rauwolfia από σχιζοφρενείς, για να αποφευχθούν
καταστάσεις µελαγχολίας. Πάντως, η µακροχρόνια χρήση του βοτάνου, έχει αποδείξει ότι
είναι το καλύτερο βότανο για τους υπερτασικούς, και µάλιστα µε τις λιγότερες
παρενέργειες.
Η δράση της Rauwolfia µπορεί να επεκταθεί ακόµη περισσότερο και για θεραπεία
καταστάσεων της καρδιάς όταν συνδυαστεί µε άλλα βότανα που είναι κατάλληλα και για
την υπέρταση όπως το Crataegus Oxyacanthus. Ωστόσο, για τη θεραπεία της υπέρτασης,
δεν έχει αποδειχτεί αν ένας συνδυασµός µε αλλά βότανα όπως το Viscum album ή τα
φύλλα ελιάς είναι περισσότερο αποτελεσµατικός.
Οι κλινικές ιδιότητες της Rαuwolfiα για την υπέρταση µπορούν εποµένως να
συνοψιστούν στα παρακάτω σηµεία:
•

είναι το πιο ήπιο και πιο χρήσιµο βότανο για τη ρύθµιση της πίεσης του αίµατος.
Έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσω της στοµατικής οδού και
να αποφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα.

•

σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών καταστάσεων υπέρτασης, η αποκλειστική
χρήση της Rauwolfia δεν είναι αποτελεσµατική. Για να γίνει κάτι τέτοιο, χωρίς την
ταυτόχρονη χρήση άλλων ισχυρών φαρµάκων πρέπει η λήψη του βοτάνου να είναι
µακροχρόνια (µέχρι και 6 µήνες)

•

είναι καλύτερο η χρήση να ξεκινά µε µικρές δόσεις και να αυξάνονται βαθµιαία. Αν
παρουσιαστούν οποιεσδήποτε παρενέργειες συστήνεται να µειωθούν οι δόσεις και
σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να διακοπούν εντελώς. Όταν η πίεση φθάσει στα
επιθυµητά επίπεδα, η ίδια δόση πρέπει να συνεχιστεί για λίγο καιρό ακόµη.

•

το Rauwolfia δίνεται µε τη µορφή σκόνης ή ως εκχύλισµα µε ιδιαίτερη
περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή. Στην περίπτωση όµως της υπέρτασης η
αποτελεσµατικότητα είναι η ίδια, όποια µορφή και αν χρησιµοποιηθεί

•

η συνιστώµενη δόση είναι 2 περίπου miligram του εκχυλίσµατος, µία φορά την
ηµέρα, αλλά οι δόσεις µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το σκεύασµα και την
περίπτωση.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η θεραπεία της υπέρτασης εξαρτάται και από άλλους
παράγοντες που έχουν να κάνουν µε τον τρόπο ζωής, τις διατροφικές µας συνήθειες και
την εξασφάλιση µιας γενικότερης ισορροπίας του οργανισµού µας.

VISCUM ALBUM
(Οικογένεια Lorαnthαceαe)
Θάµνος µε στρογγυλή µορφή που ανήκει στην οικογένεια
των Loranthaceae, (είδη παράσιτων που συναντώνται κυρίως σε
φυλλοβόλα

δέντρα).

Τα

άνθη

του

δεν

είναι

ιδιαίτερα

εντυπωσιακά, αντίθετα µε τον καρπό του. Το γνωστό σε όλους
µας γκι, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό κατά τη διάρκεια του χειµώνα.
Το φυτό αυτό είναι γνωστό εδώ και χρόνια για την

Viscum album

ικανότητά του να ρυθµίζει την υπέρταση, και µάλιστα για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται
ολόκληρο το φυτό. Οι µελέτες έχουν αποδείξει για µια ακόµα φορά ότι δεν µπορεί κανείς
να αποµονώσει ένα µόνο δραστικό συστατικό στο οποίο οφείλονται οι ιδιότητες του
φυτού, αλλά έχουµε να κάνουµε µε πολύπλοκους δραστικούς συνδυασµούς της φύσης.
Έτσι, αρχικά οι ιδιότητες του Viscum album είχαν αποδοθεί σε ένα παράγωγο της
χολίνης, την ακετυλοχολίνη, ουσίες γνωστές για τη δράση τους στο παρασυµπαθητικό
σύστηµα.
Εκτός από αυτό, ανακαλύφθηκε ότι εκχυλίσµατα του φυτού έχουν ιδιότητες που
µοιάζουν µε αυτές της δακτυλίτιδας στην καρδιά, µόνο όµως όταν η ουσία εισαχθεί µε

ένεση. Το σηµαντικό όµως είναι ότι σειρά µελετών έχει δείξει ότι το Viscum album είναι
φυτό που έχει υποτασικές ιδιότητες, που µπορούν µάλιστα να αποδειχθούν αντικειµενικά.
Πρέπει όµως να λάβουµε υπόψη ότι δεν έχει σηµαντικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη
θεραπεία της αρτηριακής πίεσης και ιδίως όταν πρόκειται για µακροχρόνια αποτελέσµατα.
Για το λόγο αυτό, το Viscum album κατατάσσεται αρκετά µετά τη Rauwolfίa.
Ο βαθµός αποτελεσµατικότητάς του όσον αφορά την υπέρταση διαφέρει ανάλογα
µε το είδος του εκχυλίσµατος του φυτού αυτού, και αν η εισαγωγή του στον οργανισµό
γίνεται µέσω της στοµατική οδού, ενδοµυικώς ή ενδοφλεβίως.
Ωστόσο,

η

φυτοθεραπεία

αναγνωρίζει

τη

Rauwolfia

ως

περισσότερο

αποτελεσµατική στον έλεγχο της υπέρτασης, και µπορεί να αποδειχθεί και ιδανικό για
κρίσεις υπέρτασης και εκλαµψία, όταν η εισαγωγή της γίνει µε ένεση. Από την άλλη το
Viscum album είναι µια ήπια µορφή φυτικής θεραπευτικής ουσίας και διατηρεί όλα τα
χαρακτηριστικά της οµάδας αυτής, όπως το γεγονός ότι δεν δρα άµεσα και προκαλεί
µικρή και σταδιακή µείωση της πίεσης του αίµατος. Παρόλα αυτά πολλοί ειδικοί θεωρούν
ότι έχει καλά αποτελέσµατα σε συµπτώµατα της υπέρτασης όπως ζαλάδες, πονοκέφαλοι
και ατονία. Επίσης δεν έχει ανεπιθύµητες παρενέργειες και στην κανονική του δοσολογία,
δεν είναι τοξικό. Τέλος, θεωρείται ένα βότανο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µακρά
θεραπεία γιατί έχει τη δυνατότητα να ρίχνει τα επίπεδα της ελαφρώς αυξηµένης πίεσης.
Η µακροχρόνια αυτή δυνατότητα χρήσης του, δικαιολογείται και από τον ίδιο τον
ορισµό της υπέρτασης. Είναι µια µορφή ασθένειας που µπορεί να οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό κυρίως σε κληρονοµικούς παράγοντες και µπορεί να εµφανιστεί σε αρκετά έντονο
βαθµό. Αυτό σηµαίνει ότι και η θεραπεία πρέπει να γίνει περισσότερο ολιστικά και να
συµπεριλάβει πολλούς παράγοντες, χωρίς να περιορίζεται απλώς στη ρύθµιση της πίεσης.
Για µια τόσο µακροχρόνια θεραπεία, συστήνεται η χρήση ενός ήπιου φυτικού παράγοντα,
γι’ αυτό και το Viscum album είναι το ιδανικό, εφόσον δεν παρουσιάζει καµία παρενέργεια
όπως άλλα συνθετικά, αντιυπερτασικά φάρµακα.
Η χρήση του γίνεται µε την κατασκευή ενός εγχύµατος που είναι γενικά αποδεκτό
από τον οργανισµό και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στις παραπάνω περιπτώσεις. Το έγχυµα
αυτό είναι ο συνδυασµός ίσων µερών τριών φυτών: του Viscum album για τις ήπιες

ιδιότητες να χαµηλώνει την πίεση, του Crataegus oxyacanthus για την βελτίωση της
κυκλοφορίας και της Melίssa για τις ηρεµιστικές της ιδιότητες. Συνίσταται η πόση ενός
φλιτζανιού αφεψήµατος κάθε πρωί και κάθε βράδυ το οποίο φτιάχνεται βυθίζοντας δύο
κουταλιές του γλυκού από το παραπάνω µίγµα σε ζεστό νερό.

OLEA EUROPAEA
(Olive tree)
Η ελιά είναι από τα πω γνωστά δέντρα στην περιοχή της
Μεσογείου και σε περιοχές κατά κανόνα ξηρές. Γνωστή σε όλους
µας για το ευεργετικό για τον οργανισµό µας ελαιόλαδο, έχει
αρχίσει τελευταία να µελετάται από ειδικούς και για την
αποτελεσµατικότητα

των

φύλλων

της

στις

περιπτώσεις

υπέρτασης.
Ωστόσο, η δράση τους αυτή δεν ανακαλύφθηκε πρόσφατα.

Oleα Europαeα

Ο Leclerc µάλιστα ήταν ο πρώτος που το είχε αναφέρει αρκετά χρόνια
πριν. Αν και τα δραστικά συστατικά των φύλλων της ελιάς, δεν έχουν γίνει ακόµη
γνωστά, πολλές από τις ουσίες τους προσοµοιάζουν µε αυτές του Viscum album, χωρίς
όµως αυτό να σηµαίνει ότι έχουν την ίδια δύναµη. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από µια
σειρά πειραµάτων τα οποία έφτασαν στο συµπέρασµα ότι η κυριότερη δραστική ουσία
είναι ένα φυτικό στοιχείο που περιέχεται στα φύλλα, οι ολεοευρωποσίδες. Η ουσία αυτή,
είναι αντιυπερτασική και δρα στο σύνολο των συµπτωµάτων της αρτηριακής υπέρτασης
όπως οι κεφαλαλγίες και οι ίλιγγοι. Τα φύλλα, χρησιµοποιούνται επίσης για την πρόληψη
της αρτηριοσκλήρυνσης και των στεφανιαίων νόσων και έχουν την ικανότητα να
ρυθµίζουν και τον καρδιακό ρυθµό. Τα φύλλα της ελιάς δεν είναι τοξικά και γι’ αυτό δεν
παρουσιάζουν αντενδείξεις και παρενέργειες. Η αποδεδειγµένη δράση τους µάλιστα
συνιστούν την ελιά ως ένα ασφαλές προληπτικό και θεραπευτικό µέσο για την υπέρταση.
Οι ενδείξεις στις οποίες συστήνεται η χρήση της ελιάς είναι εποµένως οι εξής:
•

θεραπεία της αρτηριακής πίεσης

•

πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων

•

επικουρική θεραπεία του µη ινσουλινοεξαρτώµενου διαβήτη
Ωστόσο, επειδή οι ιδιότητες των φύλλων της ελιάς να ρυθµίζουν την πίεση, είναι

ήπιες, η χρήση της ελιάς προτείνεται µόνο σε ήπιες ή µέτριες καταστάσεις υπέρτασης.
Μάλιστα, επειδή πολλές φορές η θεραπευτική ουσία που προέρχεται από την ελιά µπορεί
να προκαλέσει γαστρικές διαταραχές, συστήνεται να λαµβάνεται κάθε φορά µετά από
γεύµα, σε δοσολογία µίας κάψουλας µε τη σκόνη των φύλλων τρεις φορές την ηµέρα.

ALLIUM SATIVUM
(Οικογένεια Liliαceαe)
Το σκόρδο ανήκει στην οικογένεια Liliaceae και ο αρχικός του τόπος προέλευσης
είναι η Κεντρική Ασία. Εδώ όµως και αρκετά χρόνια συναντάται κυρίως στη Μεσόγειο και
είναι από τα βασικά συστατικά της Μεσογειακής κουζίνας αλλά και των εδεσµάτων της
Κεντρικής Ευρώπης.
Τόσο στην αρχική µορφή που το λαµβάνουµε όσο και µετά από πολλές και
διαιρετικές επεξεργασίες, οι ουσίες που παραλαµβάνουµε έχουν πολλαπλές διαφορετικές
δράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. Ανάµεσα σε αυτές διακρίνεται η ιδιότητα να τονώνει
γενικά όλα τα συστήµατα και να καταπολεµά καταστάσεις όπως η δυσεντερία, καθώς και
η δυνατότητα να απολυµαίνει το γαστρεντερικό σύστηµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
είναι ιδανικό για τους ηλικιωµένους που παρουσιάζουν αρκετά προβλήµατα αυτής της
οµάδας.
Οι δραστικές του ουσίες είναι πολλές και περίπλοκες. ∆ιακρίνουµε ωστόσο τις
βιταµίνες Α, Β και C, ορµόνες και ένζυµα, στοιχεία που µπορεί να περιέχουν µέχρι και 14
διαφορετικές ενώσεις, καθώς επίσης και την παρουσία ενός θειούχου συστατικού, της
αλιΐνης. Ο σύνθετος συνδυασµός των στοιχείων αυτών είναι και αυτός που χαρίζει στο
σκόρδο όλες του τις ιδιότητες.

Όταν το σκόρδο χρησιµοποιηθεί στην αρχική του µορφή, τότε οι δράση του
µπορεί να διαφοροποιηθεί. Η απορρόφηση των λιποδιαλυτών συστατικών του από τον
οργανισµό, έχει ως αποτέλεσµα να δρα στις φλέβες και να ρυθµίζει ως ένα βαθµό
φαινόµενα αρτηριοσκλήρωσης, υψηλής πίεσης και χοληστερίνης. Συχνά µάλιστα, η χρήση
του συστήνεται και για προληπτικούς λόγους.
Το σκόρδο, είναι αντιυπερτασικό διότι επιτρέπει τη διαστολή των αγγείων και
βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος ειδικά στις αρτηρίες. Οι ενδείξεις στις οποίες
συστήνεται η χρήση του είναι :
•

υπέρταση

•

πρόληψη αρτηριοσκλήρυνσης

•

εντερικές λοιµώξεις

•

κυκλοφορικές διαταραχές

Αν πρόκειται ωστόσο για βελτίωση τέτοιων φαινοµένων, η χρήση του πρέπει να
είναι µακρόχρονη, συχνά µέχρι και 3 µήνες, γεγονός που πολλές φορές δεν λαµβάνεται
υπόψη.
Οι δόσεις θα πρέπει να είναι µέτριες. Συνίσταται η κατανάλωση ενός κοµµατιού
σκόρδου στο µέγεθος αµύγδαλου 2-3 φορές ηµερησίως, µία δόση που έχει θεωρηθεί
επαρκής για τη θεραπεία τέτοιων καταστάσεων.
Ακόµα όµως και αν η δόση είναι αυξηµένη, δεν παρουσιάζονται παρενέργειες.
Τέλος, ένας άλλος τρόπος χρήσης του είναι να προσθέσουµε 20% σκόρδο τεµαχισµένο
σε οινόπνευµα 60ο και να το αφήσουµε για 20 ηµέρες. Έπειτα, µετά από διήθηση,
µπορούµε να χρησιµοποιούµε 2 φορές την ηµέρα 20 σταγόνες του υγρού µέσα σε λίγο
γάλα.

Τέλος, µια συνταγή (µίγµα βοτάνων) ιδανικών Υια την υπέρταση είναι η εξής;

40 gr. Crataegus Oxyacantha
20 gr. Capsela borsa
10 gr. Viscum Album
10 gr. Passiflora
10 gr. Matricaria Chamomila
10 gr. Melissa Officinalis
Φτιάχνουµε έγχυµα από το οποίο χρησιµοποιούµε µία κουταλιά της σούπας κοφτή,
σε ένα ποτήρι νερό (200 ml περίπου) 2-3 φορές την ηµέρα.
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