
ΠΥΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 



ΓΕΝΙΚΑ 

 Το πυρίτιο (Silicium) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό 
σύμβολο Si, ατομικό αριθμό 14 και ατομική μάζα 28,0855 
amu 

  Είναι ένα μεταλλοειδές που ανήκει στην ομάδα 14 του 
περιοδικού πίνακα μαζί με τον άνθρακα, το γερμάνιο, τον 
κασσίτερο και το μόλυβδο. 

 . Αυτό σημαίνει ότι έχει τέσσερα (4) ηλεκτρόνια στην 
εξωτερική του στοιβάδα και είναι τετρασθενές και 
ηλεκτροθετικότερο από τον άνθρακα   



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παράλληλα με την ηχηρή 

επανάσταση η οποία συμβαίνει στη βιολογία και έχει άμεσες επιπτώσεις 
στην ιατρική, λαμβάνει χώρα και μια άλλη σιωπηλή επανάσταση η οποία 
όμως είναι απαραίτητη για την αναμενόμενη μεταμόρφωση της κλινικής 
πρακτικής.  

 . Πρόκειται για μια σειρά τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία γεννιούνται 
στα εργαστήρια των χημικών μηχανικών και των μηχανικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και τα οποία επιτρέπουν να τίθενται σε εφαρμογή τα 
ευρήματα των ερευνητών βιολογίας. Κεντρικό ρόλο σε αυτά τα επιτεύγματα 
παίζει το πυρίτιο, το στοιχείο που έγινε η λυδία λίθος για την έναρξη της 
εποχής των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και το οποίο φαίνεται ότι θα 
αποτελέσει και πάλι τη βάση για τη μεταμόρφωση του προσώπου της 
ιατρικής  



Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 
 Δεν είναι καθόλου τυχαίο το 

γεγονός ότι πολλές ελπίδες έχουν 
εναποθέσει οι επιστήμονες στο 
πυρίτιο, ένα φυσικό στοιχείο με 
εξαιρετικές ιδιότητες  

 . Άφθονο στον πλανήτη, το πυρίτιο 
έχει ήδη αποτελέσει από παλαιά 
τη βάση για τη δημιουργία 
μικροτσίπ, μικροσκοπικών 
πλακιδίων πάνω στα οποία 
χαράσσονται πολύπλοκα 
κυκλώματα και τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ  
 Σήμερα το πυρίτιο αποτελεί και πάλι το υλικό par exellance για τη 

δημιουργία μικροσυσκευών για βιολογικές χρήσεις. 

 Η προτίμηση των επιστημόνων στο στοιχείο αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το πυρίτιο μπορεί να συμβιώνει πολύ καλά με τον 
ανθρώπινο οργανισμό. Με άλλα λόγια, το πυρίτιο όχι μόνο δεν είναι 
τοξικό για τον άνθρωπο, αλλά ο οργανισμός μας το ανέχεται τόσο 
καλά, ώστε να καθίσταται το κατάλληλο υλικό για δημιουργία 
συσκευών που θα εμφυτεύονται στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να 
προκαλούν το ανοσοποιητικό του σύστημα να τις αποκρίνει.  

 Επιπροσθέτως, το πυρίτιο ανοικοδομείται εύκολα δίνοντας ένα 
υποπροϊόν το οποίο όχι μόνο δεν είναι τοξικό αλλά είναι και 
ωφέλιμο.   



ΣΙΔΗΡΟ VS ΠΥΡΙΤΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 
 ΣΙΔΗΡΟ 

 Εκτός από τα εμφυτεύματα-
οχήματα μεταφοράς 
φαρμακευτικών ουσιών, οι 
επιστήμονες θεωρούν ότι θα μπορεί 
κανείς να χρησιμοποιήσει το 
πυρίτιο και για ορθοπεδικούς 
σκοπούς. Προς το παρόν οι γιατροί 
χρησιμοποιούν μεταλλικούς ήλους 
προκειμένου να συγκρατήσουν στη 
σωστή θέση τα σπασμένα οστά 
ώσπου αυτά να αποκατασταθούν. Η 
πρακτική αυτή απαιτεί μια δεύτερη 
χειρουργική επέμβαση για την 
απομάκρυνση των ήλων.  

 ΠΥΡΙΤΙΟ 

  Η δημιουργία προσωρινών 
πλαισίων πυριτίου τα οποία θα 
καθοδηγούν την αποκατάσταση των 
οστών μετά από τραυματισμούς και 
τα οποία θα διαλύονται θα 
απαλλάξει τους ασθενείς από το 
τραύμα μιας δεύτερης επέμβασης. 
Τέλος, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι 
με κατάλληλη επικάλυψη το πυρίτιο 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 
τη δημιουργία και μόνιμων 
τμημάτων οστών τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την 
αντικατάσταση σπασμένων οστών 
γηραιών ασθενών. 



ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ 

 Το οργανικό πυρίτιο (Silicium organic) G5 γοητεύει το κοινό και συναρπάζει 
τους επιστήμονες εδώ και πολλές γενιές. Είναι η μορφή πυριτίου που 
αφομοιώνεται καλύτερα από τον οργανισμό και του οποίου η δράση είναι 
μεγαλύτερη σε διάρκεια. Γι αυτό τον λόγο τα επιστημονικά δεδομένα 
ενθαρρύνουν την χρήση του. 

 



ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ G5 
 Το πυρίτιο βρίσκεται στην καρδιά σε κάθε κυττάρου στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Τα 

όργανα και όλοι οι έμβιοι οργανισμοί (φυτά, ζώα και άνθρωποι) έχουν ανάγκη από 
πυρίτιο για αποκαταστήσουν ή να διατηρήσουν στην υγεία και την ισορροπία τους. Η 
ποσότητα πυριτίου στον οργανισμό μειώνεται με την ηλικία, είναι σημαντικό να 
υιοθετήσουμε μια υγιεινή διατροφή πλούσια σε πυρίτιο που αφομοιώνεται καλά, όπως 
είναι το G5. 

 Ο ακριβής τρόπος δράσης του πυριτίου δεν έχει διαφωτιστεί επαρκώς, επομένως η 
διαμάχη για την χρησιμότητα του είναι ζωντανή. Παρόλα αυτά είναι σίγουρο ότι το 
πυρίτιο έχει διατροφική αξία ιδίως για τους ηλικιωμένους. Ένας οργανισμός με έλλειψη 
σε πυρίτιο χάνει ένα μέρος των δυνατοτήτων του και ορισμένες λειτουργίες του 
εξασθενούν. Η λήψη πυριτίου σε μορφή που μπορεί να αφομοιωθεί μπορεί να έχει 
ευεργετικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς (αρθρώσεις, οστά, αρτηρίες, επιδερμίδα, 
μαλλιά, νύχια, μάτια, ανοσοποιητικό) επειδή το πυρίτιο παρεμβαίνει σε πολυάριθμες 
λειτουργίες του οργανισμού. 

 



Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ G5 
 Μία διατροφή που περιλαμβάνει πυρίτιο είναι απαραίτητη για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. 

 Οι ιστοί που έχουν κολλαγόνο, όπως η καρδιά, τα αγγεία, τα οστά, οι αρθρώσεις, η επιδερμίδα, τα μαλλιά και τα νύχια έχουν ανάγκη από 
πυρίτιο για να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν κανονικά. 

 Το πυρίτιο συμβάλλει ώστε να διατηρηθούν οι αρτηρίες σε καλή κατάσταση και βοηθάει στην πρόληψη σχηματισμού χοληστερόλης. 

 Η χορήγησης πυριτίου, σε ενέσιμη μορφή ή από το στόμα, αύξησαν την οστική πυκνότητα των ισχίων σε γυναίκες με οστεοπόρωση. 

 Η αύξηση μεταλλικής οστικής πυκνότητας παρατηρείται και σε γυναίκες και άνδρες πιο νέους όταν λαμβάνουν υψηλές ποσότητες 
πυριτίου. 

 Σκευάσματα που περιέχουν πυρίτιο χρησιμοποιούνται συχνά στην ορθοπεδική σε οστικές παθήσεις. 

 Η διατροφική αξία του πυριτίου έχει γίνει το αντικείμενο πολλών μελετών σε όλο τον κόσμο. Οι έρευνες που αφορούν το οργανικό 
πυρίτιο G5 αποτελούν πιθανότατα την μεγαλύτερη συμβολή της δεκαετίας στο επίπεδο αυτό. Οι επιστημονική έρευνα πολλών ετών έχει 
επιβεβαιώσει την ευεργετική επίδραση της λήψης πυριτίου : 

 Το πυρίτιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ορισμένες λειτουργίες του εγκεφάλου. Αυτό οφείλεται στη κυρίως στην ικανότητα του 
πυριτίου να συνδέεται με το αλουμίνιο και να εξουδετερώνει την τοξικότητα του. 

 

 



XHMΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ G5 
 Οι μελέτες που έχουν διενεργηθεί επιβεβαιώνουν υπόθεση σύμφωνα με την οποία τα 

αρνητικά ιόντα έχουν μια γενική ευεργετική δράση στην υγεία και στην ευεξία. Τα ιόντα 
μεταφέρουν ηλεκτρικό φορτίο και πληροφορίες. Το οργανικό πυρίτιο φέρει στον 
ανώτατο βαθμό αρνητικά και θετικά ιόντα. Αποκαθιστά την ιονική ισορροπία και την 
διπολικότητα των κυττάρων αφού ρυθμίζει τις ηλεκτρικές ανταλλαγές της κυτταρικής 
μεμβράνης. Όλες οι ανισορροπίες του οργανισμού οφείλονται εν μέρει σε διαταραχή 
των κυτταρικών ηλεκτρικών φορτίων. 

 Οι έλεγχοι σε ότι αφορά την ασφάλεια στην χρήση του οργανικού πυριτίου έχουν 
αποδείξει ότι δεν παρουσιάζει καμία τοξικότητα ούτε στην τοπική επάλειψη, ούτε στην 
λήψη από το στόμα, ούτε όταν το βάζουμε στα μάτια. 

 Το οργανικό πυρίτιο αντιδρά με το υδατικό περιβάλλον του σε pH 6.6 που εγγυάται την 
διανομή ηλεκτρικών φορτίων και την αρίστη ιονική φόρτιση  



BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ιστοσελίδα Το Βήμα:      

 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=132828 

 Ιστοσελίδα  Βικιπέδια: 

 http://el.wikipedia.org/wiki/Πυρίτιο 

 


