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Πώς αντιμετωπίζετε
την τοξικότητα των
βαρέων μετάλλων; 



Τα συμπτώματα και οι χρόνιες ασθένειες που 
σχετίζονται με την τοξικότητα βαρέων μετάλλων
(που ονομάζεται επίσης και δηλητηρίαση από βαρέα 
μέταλλα) θεωρείται πλέον πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνθρωποι.
Η έκθεση σε τοξικά βαρέα μέταλλα πιστεύεται ότι είναι 
συνιστώσα, αν όχι βασική αιτία, συμπτωμάτων όπως 
η χαμηλή ενέργεια, οι διαταραχές της διάθεσης και οι 
γνωστικές αλλαγές. 

Τα βαρέα μέταλλα εισέρχονται στην κυκλοφορία του 
αίματός από την κατανάλωση εκτρεφόμενων ψαριών, 
μολυσμένα νερά, οδοντικά σφραγίσματα και οικιακά 
προϊόντα. Αυτά τα μέταλλα εισχωρούν σε όλο το 
σώμα και διεισδύουν στα κύτταρα διαφόρων ιστών και 
οργάνων, όπου μπορούν να παραμείνουν 
αποθηκευμένα για χρόνια!

Πώς αντιμετωπίζετε την τοξικότητα
των βαρέων μετάλλων; 
Ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης βαρέων μετάλλων 
είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να 
ξεκινήσετε την αντιστροφή των συμπτωμάτων. 
Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε, ωστόσο, είναι 
πως ίσως παρατηρήσετε κάποια συμπτώματα να 
επιδεινώνονται πριν βελτιωθούν. Τα πιθανά 
συμπτώματα αποτοξίνωσης βαρέων μετάλλων μπορεί 
να περιλαμβάνουν κόπωση, απώλεια της όρεξης και 
πεπτικά προβλήματα.

Οι θεραπείες αποτοξίνωσης και ορισμένα 
συμπληρώματα μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα 
πρόγραμμα διατροφής για να βοηθήσουν στην 
υποστήριξη του εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος, 
του ήπατος και άλλων ζωτικών οργάνων.

Κίνδυνοι από βαρέα μέταλλα 
Τα βαρέα μέταλλα είναι στοιχεία που μπορούν να είναι 
τοξικά και πολύ επικίνδυνα ακόμη και σε χαμηλές 
συγκεντρώσεις. Τα βαρέα μέταλλα που μπορούν
να οδηγήσουν σε τοξικότητα (ή "δηλητηρίαση") 
περιλαμβάνουν:

• Υδράργυρο
• Μόλυβδο
• Αρσενικό
• Κάδμιο
• Αλουμίνιο
• Νικέλιο
• Ουράνιο
• Θάλλιο

Σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν το μαγγάνιο, 
το σίδηρο, το λίθιο, τον ψευδάργυρο και το ασβέστιο 
(υπό ορισμένες συνθήκες πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα 
και βασικών ορυκτών μπορούν να γίνουν επικίνδυνα)

Σύμφωνα με το περιοδικό Scientic World Journal, 
τοξικά μέταλλα όπως το αρσενικό, το κάδμιο, ο 
μόλυβδος και ο υδράργυρος είναι πανταχού παρόντα, 
δεν έχουν ευεργετικό ρόλο στην ανθρώπινη 
ομοιόσταση και συμβάλλουν σε μη μεταδοτικές 
χρόνιες ασθένειες ».
Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ότι σημαντική έκθεση σε 
τουλάχιστον 23 διαφορετικά περιβαλλοντικά μέταλλα 
(που ονομάζονται "βαρέα μέταλλα") μπορεί να 
συμβάλει στην οξεία ή χρόνια τοξικότητα. 

Αυτά τα μέταλλα περιγράφονται ως βαρέα επειδή 
κολλούν στο σώμα, ειδικότερα, κρύβονται στον λιπώδη 
ιστό (λιπώδη κύτταρα). Είναι δύσκολο να 
απομακρυνθούν, καθιστώντας τα παρόμοια με τις 
λιποδιαλυτές τοξίνες. 

Το σωματικό λίπος προσπαθεί να προστατεύσει τα 
όργανα παγιδεύοντας ορισμένες ουσίες εντός, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μετάλλων, 
εγκλωβίζωντάς τα. 
Αυτός είναι ένας λόγος που η απώλεια βάρους μπορεί 
μερικές φορές να οδηγήσει σε αποτοξίνωση βαρέων 
μετάλλων, καθώς τα λιποκύτταρα συρρικνώνονται και 
απελευθερώνουν αδρανείς τοξίνες.

Δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας τρόπος να 
αποφευχθεί η έκθεση σε βαρέα μέταλλα, δεδομένου ότι 
τα μέταλλα είναι φυσικά στοιχεία που απαντώνται σε 
όλο τον κόσμο στην διατροφική αλυσίδα, στο νερό και 
στο έδαφος.
Η τοξικότητα βαρέων μετάλλων μπορεί να οδηγήσει σε 
βλάβη ή μειωμένη ψυχική και κεντρική νευρική 
λειτουργία, καθώς και βλάβη στα ζωτικά όργανα - 
όπως το ήπαρ, η καρδιά, οι ενδοκρινικοί αδένες και οι 
νεφροί.
Η μακροχρόνια έκθεση σε βαρέα μέταλλα μπορεί να 
οδηγήσει σε φυσικές, μυϊκές και νευρολογικές 
εκφυλιστικές διεργασίες. 

Όταν, τα συμπτώματα δηλητηρίασης βαρέων 
μετάλλων επιδεινωθούν, μπορεί να προσομοιάζουν με 
τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο ου 
Alzheimer, τη νόσο του Πάρκινσον και τη σκλήρυνση 
κατά πλάκας. 

Επειδή τα συμπτώματα δηλητηρίασης βαρέων 
μετάλλων είναι παρόμοια με αυτά που σχετίζονται με τη 
γήρανση (όπως απώλεια μνήμης και αυξημένη 
κόπωση), πολλοί άνθρωποι θεωρούν αυτή την αιτία 
των συμπτωμάτων,  χωρίς να συνειδητοποιούν ότι η 
έκθεση σε βαρέα μέταλλα ειναι ο βασικός  
παράγοντας. 
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Από πού
προέρχονται τα
βαρέα μέταλλα;



Ποια είναι τα σημάδια και συμπτώματα 
δηλητηρίασης από βαρέα μέταλλα;
Μερικά από τα πιο κοινά προειδοποιητικά σημάδια 
που μπορεί να αντιμετωπίζετε με την τοξικότητα 
βαρέων μετάλλων είναι τα εξής:

Χρόνια κόπωση
Αυτοάνοσες Ασθένειες:
• Συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Lyme
• Δυσκολία στην  αποκατάσταση μετά από άσκηση
   και αδυναμία
• Δερματική ενόχληση
• Νευρολογικές διαταραχές
• Εγκεφαλική ομίχλη, δυσκολία συγκέντρωσης,
   δυσκολία εκμάθησης και κακή μνήμη
• Κατάθλιψη, μανιακή κατάθλιψη και / ή άγχος
• Άνοια
• Αυπνία
• Πεπτικά προβλήματα, όπως σύνδρομο ευερέθιστου
   εντέρου (IBS)
• Χρόνιους πόνους και πόνοι οι οποίοι σχετίζονται
   με ινομυαλγία
• Τρέμουλο
• Μειωμένος έλεγχος αισθήσεων, ακοή, ομιλία, όραση
   και βάδισμα

Αναιμία
Υψηλότερος κίνδυνος για καρδιακές προσβολές

Από πού προέρχονται τα βαρέα μέταλλα;

H δηλητηρίαση από τον υδράργυρο είναι ένας από 
τους πιο συνηθισμένους τύπους δηλητηρίασης από 
βαρέα μέταλλα. Σχεδόν κάθε άτομο στον κόσμο έχει 
τουλάχιστον ίχνη υδραργύρου στο σώμα του.
Γιατί;
Μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να 
προκαλέσουν δηλητηρίαση από τον υδράργυρο
(και άλλους τύπους τοξικότητας βαρέων μετάλλων) 
περιλαμβάνουν:
• Έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως 
   κυκλοφοριακό νέφος, ατμοσφαιρική ρύπανση,
   ρύποι τροφίμων, καπνός τσιγάρων ή ακτινοβολία.
• Έχοντας μεταλλικά αμάλγαμα οδοντικά γεμίσματα
   (σφραγίσματα που απελευθερώνουν σιγά σιγά τον
   υδράργυρο στο σώμα).
• Κάνοντας μια δίαιτα με χαμηλή ποιότητα πρώτων
   υλών (για παράδειγμα, τρώγοντας ψάρια εκτροφεί
   ου τα οποία φέρουν υψηλά επίπεδα υδραργύρου).
   
   Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προστασίας του
   Περιβάλλοντος, ο συνηθέστερος τρόπος με τον
   οποίο εκτίθεται το σώμα μας σε υδράργυρο στις
   ΗΠΑ είναι η κατανάλωση ψαριών που δεν πρέπει να
   καταλανώσετε, τα οποία περιέχουν επικίνδυνα για
   την υγεία βαρέα μέταλλα, όπως η τσιπούρα, ο
   ξιφίας, ο γαλέος, το σκουμπρί και ο τόνος . Μια
   δίαιτα που περιλαμβάνει επεξεργασμένα τρόφιμα,
   ειδικά εκείνα που εισάγονται από ξένες χώρες και δεν
   καλλιεργούνται βιολογικά (και ακόμη και φυτικές
   τροφές που καλλιεργούνται σε έδαφος με υψηλά
   επίπεδα μετάλλων) μπορούν επίσης να περιέχουν
   βαρεά μέταλλα.
• Πόσιμο νερό το οποίο είναι μολυσμένο με ίχνη
   μετάλλων (όπως το αλουμίνιο).

• Με τη γέννηση (τα βαρέα μέταλλα μπορούν να
   μεταφερθούν στη μήτρα από τη μητέρα
   στο μωρό της).
• Έκθεση ή χρήση οικιακών ουσιών που φέρουν
   υδράργυρο, όπως συγκολλητικά, φίλτρα
   κλιματισμού, καλλυντικά, μαλακτικά ρούχων, κερί
   δαπέδου και σκόνη τάλκ.
• Τα τατουάζ.
• Έκθεση σε ουσίες που περιέχουν μόλυβδο, όπως
    μερικές σοκολάτες, κονσερβοποιημένα τρόφιμα,
    οδοντόκρεμες, παλαιά χρώματα, εντομοκτόνα,
    κεραμικά, γλάστρες  και συγκολλημένες
    σωληνώσεις.
• Χρήση ή έκθεση σε άλλα είδη οικιακής χρήσης,
   όπως αντιιδρωτικά, μπέικιν πάουντερ, ορισμένα
   παρασκευάσματα μωρών, πλαστικά παιχνίδια,
   φύλλο αλουμινίου, ορισμένα μεταλλικά δοχεία και
   τηγάνια, μαχαιροπίρουνα από ανοξείδωτο χάλυβα,
   νομίσματα και κάποια μακιγιάζ.
• Ενδεχομένως κάποια εμβόλια.

Σε υψηλές ποσότητες, ο υδράργυρος είναι ένα από τα 
πιο θανατηφόρα μέταλλα που υπάρχουν. Ορισμένες 
μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι όταν τα νεύρα εκτίθενται 
στον υδράργυρο, η μεμβράνη μυελίνης (η λιπαρή 
ουσία που περιβάλλει τον άξονα ορισμένων νευρικών 
κυττάρων και βοηθά στην ηλεκτρική δράση) μπορεί να 
καταστραφεί σοβαρά, παρεμποδίζοντας την 
επικοινωνία των νεύρων.

Ποιες είναι ορισμένες προειδοποιητικές 
ενδείξεις και παρενέργειες που σχετίζονται
με δηλητηρίαση από τον υδράργυρο;

Αυτές περιλαμβάνουν: αλλαγή στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα, ευερεθιστότητα, κόπωση, αλλαγή 
συμπεριφοράς, τρόμο, πονοκεφάλους, προβλήματα 
ακοής, βλάβη του δέρματος και γνωσιακές απώλειες.



Πώς αφαιρούνται
οι τοξίνες
από το σώμα; 



Τι είναι η αποτοξίνωση βαρεών μετάλλων; 
Εάν κάποιος έχει λόγο να πιστεύει ότι είχε υπερβολική 
έκθεση σε βαρεά μέταλλα, θα πρέπει να αναζητήσει 
ιατρικές εξετάσεις βαρεών μετάλλων, μιλώντας με τον 
γιατρό του.
Η εξέταση βαρέων μετάλλων με τη μορφή ανάλυσης 
τρίχας ή εξέταση αίματος είναι πλέον ευρέως 
διαθέσιμη και είναι χρήσιμη για την επιβεβαίωση 
πιθανής τοξικότητας.
Ο πρωταρχικός στόχος της αποτοξίνωσης βαρέων 
μετάλλων είναι η αφαίρεση των συσσωρευμένων 
βαρέων μετάλλων από τον εγκέφαλο και το νευρικό 
σας σύστημα. Τα νεφρά, το ήπαρ, η καρδιά, το 
λεμφικό σύστημα και το αναπνευστικό σύστημα θα 
επωφεληθούν επίσης από την αποτοξίνωση.

Πώς αφαιρούνται οι τοξίνες από το σώμα; 
Ο συνηθέστερος τρόπος είναι μέσω  χηλιώσης. Η 
θεραπεία χηλίωσης είναι μια ιατρική διαδικασία η 
οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση χηλικών 
παραγόντων για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων 
από το σώμα με δέσμευση τους σε μόρια τα οποια δεν 
μπορούν να διαλυθούν και κατόπιν να  απεκκριθούν 
απο τα ούρα.
Η χηλικοποίηση είναι βασική  στη φυσική αποτοξίνωση 
των βαρέων μετάλλων επειδή λειτουργεί με 
γλουταθειόνη και άλλα μικρά μόρια για την 
προώθηση της απέκκρισης σε συνδυασμό
με ολοσωματική υπερθερμία.

Τα οφέλη από την αποτοξίνωση βαρέων 
μετάλλων περιλαμβάνουν:
• Μειωμένη βλάβη από ελεύθερες ρίζες / οξειδωτικό
   στρες
• Βελτιωμένη ενέργεια
• Ενισχυμένη ανοσία και υγειές έντερο
• Καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος
• Βελτιωμένες διανοητικές επιδόσεις
   (προσοχή, μνήμη, μάθηση κ.λπ.)
• Βελτιωμένη υγεία του δέρματος
• Καλύτερη προστασία από ασθένειες,
   γνωστικές διαταραχές και αυτοάνοσες ασθένειες

Συμπτώματα αποτοξίνωσης
και πώς να τα αντιμετωπίσετε:
Όταν αρχίζετε να αποτοξινώνετε, αναμένονται 
ορισμένα συμπτώματα καθώς το σώμα αρχίζει να 
εγκλιματίζεται. Πριν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα 
και να βλέπετε βελτιώση στην υγεία σας, ίσως 
αισθανθείτε χειρότερα στην αρχή και για μια σύντομη 
χρονική περίοδο. Θυμηθείτε ότι το σώμα σας κατα 
αυτην την διαδικασία θεραπεύεται, μπορεί να χρειαστεί 
να περάσετε από μια μεταβατική φάση κατά την οποια 
θα αισθάνεται άβολα.

Ποιες είναι οι παρενέργειες
της αποτοξίνωσης; 
Τα πιθανά συμπτώματα αποτοξίνωσης βαρέων 
μετάλλων που μπορεί να αντιμετωπίσετε προσωρινά, 
περιλαμβάνουν:
• Φούσκωμα και αέρια
• Ναυτία ή έμετος
• Διάρροια ή δυσκοιλιότητα
• Πονοκέφαλοι
• Δερματικό εξάνθημα

• Αλλαγές στην όρεξη
• Μειωμένη ενέργεια
• Μεταλλική ή ξινή γεύση στο στόμα

Σας συμβουλεύουμε να αποτοξινώνετε αργά και 
σταδιακά. Ξεκινήστε κάνοντας αλλαγές στη διατροφή 
και στη συνέχεια αρχίζετε να ενσωματώνετε βότανα, 
συμπληρώματα και θεραπείες για τουλάχιστον μερικές 
εβδομάδες ή μήνες.
Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε ενα προγραμμα 
αποτοξίνωσης και να είστε υπομονετικοί - αξίζει τον 
κόπο! Για να μειώσετε τα συμπτώματα, παραμείνετε 
ενυδατωμένοι, να κοιμόσαστε αρκετά, τρώτε μια 
θρεπτική διατροφή με θρεπτικά συστατικά, 
διαχειριστείτε το άγχος και κάνετε μέτριες ασκήσεις 
μόνο μέχρι να αποκτήσετε περισσότερη ενέργεια.
Θυμηθείτε ότι η έκθεση σε βαρέα μέταλλα γίνεται αργά, 
σε πολλά χρόνια, οπότε η απαλλαγή από αυτά δεν θα 
συμβεί εν μία νυκτί. Μπορεί να χρειαστούν μήνες για να 
αντιστρέψετε το πρόβλημα, αλλά είναι σημαντικό να 
συνεχίσετε, καθώς η τοξικότητα μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες για την υγεία σας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που 
σκοπεύουν να μείνουν έγκυες στο εγγύς μέλλον να 
γνωρίζουν τα επίπεδα βαρέων μετάλλων τους, καθώς 
η τοξικότητα μπορεί να συμβάλει αρνητικά στην 
ανάπτυξη του εμβρίου. Εάν μια γυναίκα έχει διαγνωστεί 
με υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, όπως ο 
υδράργυρος, συνιστάται να καθυστερήσει την 
εγκυμοσύνη κατά τουλάχιστον μερικούς μήνες, εως 
ότου αποκατασταθούν τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τελικές σκέψεις σχετικά με τη δηλητηρίαση 
από βαρέα μέταλλα και την αποτοξίνωση

• Τα βαρέα μέταλλα είναι στοιχεία που μπορούν να
   είναι τοξικά και πολύ επικίνδυνα ακόμη και σε
   χαμηλές συγκεντρώσεις. Τα πιο επικίνδυνα βαρέα
   μέταλλα περιλαμβάνουν υδράργυρο, μόλυβδο,
   κάδμιο και αρσενικό.
• Οι αιτίες της τοξικότητας των βαρέων μετάλλων
   περιλαμβάνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τη
   μόλυνση των τροφίμων, τη μόλυνση του νερού, τα
   μεταλλικά οδοντικά γεμίσματα και τη χρήση
   προϊόντων οικιακής / ομορφιάς που περιέχουν
   ιχνοστοιχεία μετάλλων.
• Στην αποτοξίνωση βαρέων μετάλλων
   χρησιμοποιούνται τρόφιμα, βότανα, συμπληρώματα
   και θεραπείες για να αποβάλλουν τα βαρέα μέταλλα
   από το σώμα μέσω των ούρων, των περιττωμάτων,
   του ιδρώτα και της αναπνοής. Μερικά από τα πιο
   αποτελεσματικά περιλαμβάνουν θεραπεία χηλίωσης,
   πηλό μπεντονίτη, γαϊδουράγκαθο γάλα, τριφαλά,
   ζωμό οστών, πικρά  πράσινα χόρτα, χυμούς και
   βότανα.
• Τα συμπτώματα μπορεί να χειροτερεύουν κατά τη
   διάρκεια μιας αποτοξίνωσης προτού να βελτιωθούν
   καθώς το σώμα αποτοξινωνετε.
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