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Στην υγειά µας Γοάφει ο Θέµης Πατσιλίβας, Φυσιοθεραπευτής 

[90] Πόνος-οργάνωση σώµατος-θεωρίες και πράξη θεραπείας (συνέχεια από το 80) 
Για να κατανοήσουµε την θεραπευτική δράση της φυσικοθεραπείας, 

θα πρέπει να σηµειώσουµε την οργάνωση του νευρικού, 
του ορµονικού και του αµυντικού συστήµατος, σε γενικές 

γραµµές. 
To νευρικό σύστηµα, το διακρίνουµε στο κινητικό [που ρυθµίζει 

τις εκούσιες λειτουργίες) και το φυτικό, που ρυθµίζει τις 
ακούσιες λειτουργίες (σπλάχνα, αγγειοκινητικότητα, αδένες). 
Έχουν κεντρική εκπροσώπηση (εγκεφαλονωτιαία) και περιφερειακή 

(νεύρα). 
Η κεντρική και n περιφερειακή τους µοίρα, έχει ενιαία λειτουργική 

ενότητα και είναι αλληλένδετα. 
To κινητικό v 6 στην κεντρική του µοίρα το διακρίνουµε, στον 

νωτιαίο µυελό, τον προµήκη, τον µεσεγκέφαλο και τον φλοιό. 
Στον νωτιαίο µυελό, γίνονται αντανακλαστικές λειτουργίες, 

στον προµήκη και µεσεγκέφαλο, υπάρχουν πυρήνες και κέντρα, 
που ρυθµίζουν ζωτικές λειτουργίες του οργανισµού, ο δεν 

φλοιός, είναι n νοητική σφαίρα, ο «Στρατηγός» του ν.6 που 
παίρνει τις τελικές αποφάσεις, για την όλη λειτουργία του οργανισµού 

µας. 
Την περιφερειακή µοίρα του κινητικού νευρικού συστήµατος 

την αποτελούν 43 ζεύγη νεύρων. 
Τα 12, βγαίνουν από το κρανίο και τα 31 ζεύγη, από την σπονδυλική 

µας στήλη. 
Στην περιφερειακή µοίρα, θα συµπεριλάβουµε και τα αντίστοιχα 

παρασπονδυλικά και τα µονήρη γάγγλια (εγκεφαλικών 
νεύρων). 
To φυτικό ν.6, έχει και αυτό κεντρική µοίρα (φυτικοί εγκεφαλικοί 

πυρήνες, θωρακοοσφυϊκοί και ιεροί πυρήνες του φυτικού 
συστήµατος (0^-Ο3 και Ι^-Ι^του νωτιαίου µυελού). 
Η περιφερειακή µοίρα του φυτικού v 6, είναι τα µικτά εγκεφαλικά 

νεύρα, µε κύριο εκπρόσωπο (75%) το πνευµονογαστρικό 
νεύρο και τα µικτά σπονδυλικά νεύρα, µε τα γάγγλιά τους και 
τα σπλαχνικά πλέγµατα (καρδιακό, ηλιακό, πυελικό κ.λπ). 
To φυτικό v 6 έχει δύο σκέλη: 
1) To συµπαθητικό, που επιταχύνει την λειτουργία των συστηµάτων 

και οργάνων. 
2) To παρασυµπαθητικό, που Βάζει φρένο στην εγρήγορση του 
συµπαθητικού ν.6. 
To συµπαθητικό, ότι διεγερθεί δίνει στην καρδιά: Ταχυκαρδία 

και αύξηση της καρδιακής παροχής. 
- στο αναπνευστικό: ταχύπνοια, βρογχοδιαστολή. 
- στο γαστρεντερικό: ακινησία, µείωση των εκκρίσεων 
- στο ουρογεννητικό: σύσφιξη σφικτήρων 
- στο µυϊκό σύστηµα: αγγειοδιαστολή 
- στο αγγειακό σύστηµα: αύξηση πίεσης, αγγειοσύσπαση στο 

δέρµα. 
- στους ορµονοαδένες: εφίδρωση, ανόρθωση τριχών, αύξηση 
αδρεναλίνης, νοραδρεναλίνης, κορτιζόλης, 
To παρασυµπαθητικό, όταν διεγερθεί δίνεΐ: 
- Στην καρδιά: Βραδυκαρδία, µείωση καρδιακής παροχής 
- Στο αναπνευστικό: Βρογχόσπασµο, µείωση των αναπνοών 
- Στο γαστρεντερικό: Αύξηση της κινητικότητας. 
- Στο ουρογεννητικό: Χάλαση των σφυκτήρων (και του ορθού 
εντέρου), στύση, οργασµό, εκσπερµάτιση. 
- Στους ορµονοαδένες: αύξηση σιέλου και δακρύων, περιορισµό 

αδρεναλίνης, νοραδρεναλίνης, κορτιζόλης κ.α. 
Τον συντονισµό όλου αυτού του µηχανισµού (συµπαθητικούθύ)  

έ  θάλ  λί 

Η διαδροµή του ερεθίσµατος είναί: υποδοχή-µεταΒΊβασηαντίληψη-αξιολόγηση-αποθήκευση 
σαν εµπειρία και αν χρειάζεται 

«έκδοση» διαταγής (ανιούσα πορεία). 
Από τον φλοιό, διαταγή (προς υποκείµενα εγκεφαλικά κέντρανωτια'ιο 

µυελό), ενεργοποίηση λειτουργιών-τροποποίηση λειτουργίας 
οργάνων και ιστών-αποκατάσταση ισορροπίας του 

οργανισµού. 
To ορµονικό σύστηµα απαρτίζεται ano αδένες που εκκρίνουν 
τις ορµόνες, οι οποίες αυξάνουν, τροποποιούν ή ελαττώνουν 
την λειτουργία υργάνων και ιστών. 
To ορµονικό 6, µε το νευρικό και το αµυντικό, µπορούµε να το 

θεωρούµε λειτουργικά ενιαίο (νευροορµονοαµυντικό) 
Η κεντρική του µοίρα, είναι n υποθαλαµοϋποφυσιακή και n 

υποφυσιοεπινεφριδιακή, αν µπορούµε να στοχοποιήσουµε 
τους δύο αυτούς κύριους άξονες. 
To περιφερειακό σκέλος (περιφερειακή µοίρα), είναι n χηµική 

και n νευρική συζευκτική οδός προς κυτταρικούς στόχους, που 
ο χηµισµός τους ρυθµίζει την λειτουργία των συστηµάτων, οργάνων 

και ιστών του ανθρωπίνου σώµατος. 
Η χηµική τους ονοµασία είναι: 
1) Πεπτίδια 80% 
2) Στεροειδή 15% 
3) Κατεχολαµίνες και ιωδυοθυρονίνες 5% 
Υπερπαραγωγή ή έλλειψη ορµονών, µας δηµιουργεί δυσλειτουργίες 

και αρρώστιες. 
To αµυντικό σύστηµα, έχει κύριο εκπρόσωπο τα λευκά αιµοσφαίρια. 

Η υπερέκκριση, ή n ελάττωση λευκών αιµοσφαιρίων εκδηλώνει 
δυσλειτουργία και ασθένεια. 

Σηµείωση: για περισσότερες πληροφορίες για την ανατοµική 
και φυσιολογική οργάνωση του νευροορµονοαµυντικού συστήµατος, 

µπορείτε να συµβουλευτείτε την ανατοµία των 
W.Kahle-H. Leonnazdt-W. Platzer, εκδόσεις Λίτσα Αθήνα 
1985 και την φυσιολογία των: Σταύρου Πλέσσα και Ευάγγελου 
Κανέλου, εκδόσεις Φάρµακον-τύπος Αθήνα 1994. 

Στην σωστή λειτουργία του οργανισµού µας, σπουδαίο ρόλο 
παίζουν, και άλλα στοιχεία, όπως τα ένζυµα, οι βιταµίνες, ταψέταλλα 

και ίχνη αυτών και οι ηλεκτρολύτες Na+, «+, κα, που 
ρυθµίζουν την λειτουργία της κυτταρικής µεµβράνης. 
Την πρώτη ύλη για την παραγωγή και την Βιοσύνθεση όλων 

των ουσιών που έχουµε αναφέρει, την παίρνουµε από το ζωικό 
και το φυτικό Βασίλειο, δια µέσου των τροφών, που µαζί µε το 
νερό (60% του σώµατος µας] και το οξυγόνο, παράγουµε την 
αναγκαία ενέργεια για να λειτουργήσουµε στην καθ' ηµέρα 
πράξη (κινητική ενέργεια). Κάποιοι επιστήµονες, οµιλούν και 
για αόρατη ενέργεια (ζωική-βιοενέργεια), που κυκλοφορεί σε 
αόρατα κανάλια. 

Οι Σοβιετικοί καθηγητές της ιατρικής Μπίκωφ και Κουρτσίν, 
καθώς και ο καθηγητής της Φυσικοθεραπείας Κιριτσίνσκι, αναφέρουν 

στα Βιβλία τους. To νευρικό σύστηµα και µάλιστα ο 
φλοιός, κυριαρχεί σε όλες τις λειτουργίες του ανθρωπίνου σώµατος. 

(Φλοιοσπλαχνική παθολογία-Μπίκωφ-Κουρτσίν, Αντανακλαστική 
Φυσικοθεραπεία-Κιριτσίνσκι Εκδόσεις 

Ιατροϋγιεινή Αθήνα 1961). 
Αλλά αφού περπατήσαµε γρήγορα την Βασική συγκρότηση και 

λειτουργία του νευροορµονοαµυντικού συστήµατος, γυρίζουµε 
να αναλύσουµε τις φυσιοθεραπευτικές επενέργειες στο φαι- 

νόµενο [αρνητικό συναίσθηµα) του πόνου. 
Και επειδή έχουµε µιλήσει για πόνους χωρίς τραύµατα και 

τραύµατα χωρίς πόνους, ας σταχυολογήσουµε από την Βιβλιογραφία 
τις δυνάµεις τις θεραπευτικές, που διώχνουν τον πόνο 

και αποκαθιστούν τις δυσλειτουργίες και τις αρρώστιες. 

• Η ΡΟΝΤΑ ΜΠΕΡΝ στο Βιβλίο της «To µυστικό, εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 
2007», καταγράφει αυθεντικές αλήθειες επιστηµόνων, 

που δηλώνουν, πως ο συµπαντικός νόµος της έλξης, ενεργοποιείται 
σύµφωνα µε τις σκέψεις µας. Και επειδή τα όµοια έλκονται, 
οι καλές και χρήσιµες σκέψεις προσελκύουν από το 

σύµπαν καλές σκέψεις, µετουσιωµένες σε εµπράγµατη µορφή. 
Τα βήµατα αυτής της διαδικασίας είναί: 
α) ζητήστε µε σαφήνεια αυτό που επιθυµείτε. 
B) πιστεύετε στις σκέψεις και τα αιτήµατά σας. 
γ) απολαύσετε το αιτούµενο, σαν να το έχετε ήδη αποκτήσει, 
µε εκδήλωση αγάπης, ευγνωµοσύνης, χαράς και ευχαρίστησης. 

Η νοερή οπτικοποίηση της σκέψης, αποκτά το συναίσθηµα του 
κεκτηµένου, που πραγµατώνεται και µέσα από την λειτουργία 
του νευρισµού. 

• Στο κατά ΜΑΤΘΑΙΟΝ κα', 22 διαβάζουµε: «Και πάντα όσα 
εάν αιτήσετε εν προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε». 

• Ο AP ΠΟΛ ΠΟΝΓΚΙ TIO στο Βιβλίο του «Η τέταρτη διάσταση, 
εκδόσεις A. Κ. Ω. Αθήνα 1976», αναφέρει: Τέσσερα Βασικά 
βήµατα για να βάλουµε σε ενέργεια την πίστη µας. 
1) Καθαρός και σαφής στόχος 
2) Όταν έχεις ένα ζωντανό οραµατισµό (σκέψη), πρέπει να 

έχεις και φλογερό πόθο για την εκπλήρωσή του. 
3) Πρέπει να έχεις το συναίσθηµα της κατοχής του αιτουµένου. 

4) Κοινοποίηση του αποκτηθέντος νοερά, µε πίστη, στον 
«εαυτόν µας» και στο περιβάλλον µας. • 

Ο Nathaniel Braden, Ph.D στο Βιβλίο του: «Η δύναµη της 
αυτοεκτίµησης, εκδόσεις ∆ίοδος Αθήνα 2000», αναφέρει: 

Η αυτοεκτίµηση, είναι µια ισχυρή εσωτερική µας δύναµη. 
Τα βήµατα για την απόκτησή της είναί: 
1) Η εµπιστοσύνη στην ικανότητα µας. 
2) Η εµπιστοσύνη στο δικαίωµα µας να είµαστε ευτυχείς. 

• Ο γιατρός ΠΟΛ ΜΑΡΖΕΡΙ στο βιβλίο του: «Ο θάνατος της 
ιατρικής» εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1980» αναφέρει: Η ασθένεια, 

είναι µια ιστορία ανθρωπίνων σχέσεων. Εάν n διαταραχή 
τους είναι οξεία, έχουµε εµφάνιση οξείας πάθησης, εάν είναι 
χρονία, χρονιά πάθηση. Η συµπαντική έλξη είναι µια ιδιάζουσα 
µορφή των κοσµικών δυνάµεων συνοχής. 
Η θεραπεία των ασθενειών γίνεται µε την ανακάλυψη των αιτιών 

της διαταραγµένης σχέσης. 

• Ο ψυχολόγος Γιώργος Πιντέρης στο Βιβλίο του «Προσωπικότητα 
και υγεία τόµο 1 και 2 εκδόσεις θυµάρι Αθήνα 

1984» µας αναφέρει µε ποιους νευροορµονικούς µηχανισµούς 
σωµατικοποιούνται οι διαταραχές των συναισθηµάτων 

µας, µε ποιο τρόπο τις προλαµβάνουµε αλλά και τις θεραπεύουµε. ρ), , ργµ, ρµ- 
Στους ορµονοαδένες: αύξηση σιέλου και δακρύων, περιορισµό 

αδρεναλίνης, νοραδρεναλίνης, κορτιζόλης κ.α. 
Τον συντονισµό όλου αυτού του µηχανισµού (συµπαθητικούπαρασυµπαθητικού), 

τον έχει ο υποθάλαµος, µε λίγους κυτταρικούς 
σχηµατισµούς στον δικτυωτό σχηµατισµό του στελέχους 

του εγκεφάλου. 
(Υποθάλαµος^ µικρό τµήµα, στο εσωτερικό του εγκεφάλου). 
Τα νεύρα µας (είναι σύνολο νευρικών ινών), αποτελούνται από 

κεντροµόλες (αισθητικές), φυγόκεντρες (κινητικές) και φυτικές 
νευρικές ίνες του συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού συστήµατος. 

Έτσι, έχουµε ένα κυκλικό κλειστό κύκλωµα από την περιφέρεια 
(δέρµα, µυς, αρθρώσεις, σπλάχνα, ειδικές αισθήσεις), 

προς το κεντρικό ω.6 και από εκεί, µια συνέχιση της πορείας 
του κυκλώµατος στην περιφέρεια.  
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