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Στην υγειά µας Γράψει ο Θέµης Πατσιλίβας, Φυσιοθεραπευτής 

[80] Πόνος (συνέχεια από το 70) 
Πόνο, έχουµε πει πως προκαλεί, n ιστική βλάβη. Επίσης από 

ψυχογενείς παράγοντες, έχουµε πόνους. Οι τηλαισθητικοί παράγοντες 
(φως, ήχος), αν είναι έντονοι, δίνουν πόνο. 

Προσθέτουµε τους παράγοντες µεταβολής της ατµόσφαιρας 
[χαµηλά και ψηλά βαροµετρικά, υγρασία, ταχύτητα ανέµων, 
κλπ), οι οποίοι δρουν στους διάσπαρτους αλγούποδοχεις δέρµατος, 

αρθρώσεων και σπλάχνων και επιδεινώνουν ή προκαλούν 
πόνο, πάνω οε ένα υπάρχον εκφυλιστικό υπόστρωµα, 

όπως µπορεί να είναι µια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, µια φλεγµονή 
κοκ. 

Κάποιες ουσίες που διαθέτει ο οργανισµός µας, διώχνουν τον 
πόνο, άλλες τον τροποποιούν, άλλες τον µεγαλώνουν. 

Για τις πρώτες και τις δεύτερες, αδρά έχουµε µιλήσει. Για τις 
τελευταίες αναφέρουµε µερικές εκπροσώπους τους, που αυξάνουν 

κατά την ιστική βλάβη. Αυτές είναι n βραδυκινίνη, n ουσία 
P, οι προσταγλανδίνες και n βιοσύνθεση (παραγωγή) αυτών των 
αλγογώνων ουσιών διακόπτει φάρµακα και φυσικοθεραπεία, 

θεραπεία του πόνου 
Από πλευράς φαρµάκων, υπάρχουν ουσίες που είτε δεσµεύουν 

τον υποδοχέα, είτε δεσµεύουν τον διαβιβαστή, είτε δεσµεύουν 
την διαδικασία βιοσύνθεσης των αλγογώνων ουσιών. 

Αυτά είναι τα παυσίπονα καπα αντιφλεγµονώδη. 
Από πλευράς φυσικοθεραπείας, είναι όλα τα φυσικά µέσα (γη, 

νερό, ήλιος, αέρας) και τα παράγωγα αυτών, όπως είναι ο ηλεκτρισµός, 
το τεχνητό φως, τα µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά 

πεδία, τα υπέρηχο κύµατα κ.ο.κ. 
Τι κάνουµε µε τα φυσιοθεραπευτικά µέσα; 
Πρώτον, ενεργοποιούµε το κεντρικό κατιόν σύστηµα αναλγησίας 

(αυξάνουµε τα οπιούχα, εγκεφαλίνες, ενδροφίνες κλπ), για 
να δεσµεύσουν αλγουηοδοχείς, νευροδιαΒιΒαστές και αλγογώνες 

ουσίες. 
∆εύτερον, µε την ενεργοποίηση των Αβ ινών (µε ήπιο TENS, 

ηλεκτροθεραπεία, µάλαξη), µπλοκάρουµε την µεταβίβαση του 
πόνου στα οπίσθια κέραττα του νωτιαίου µυελού και δεν γίνεται 
αντιληπτός ο πόνος στον εγκέφαλο µας. 
Έχει αποδειχθεί, πως αυτή n θεραπευτική επενέργεια, γίνεται 

µέσα από την λειτουργία αντανακλαστικών τόξων (περιφέρειακέντρα 
νωτιαίου µυελού, πυρήνες φυτικού και κέντρα εγκεφάλου), 

τροποποιώντας την λειτουργία αυτών των κέντρων που 
ρυθµίζουν την ισόρροπη δράση του οργανισµού. 
Έχει πάλι αποδειχθεί, πως n τοπική θερµοκρασία (πχ σε µια 

άρθρωση), εάν την κατεβάσουµε µε παγοθεραπεία στους 13,7 
C0, διακόπτουµε την ικανότητα της αγωγιµότητας του νεύρου, 
που µεταφέρει ιον πόνο. 

Η θεραπεία µε τα φυσικά µέσα, µπορεί να γίνει τοπικά, µεταµεριακά 
(δηλαδή κατά ζώνες) και θεραπεία σε όλο το σώµα. 

Την πρώτη µέθοδο, την εφαρµόζουµε σε τοπικό πόνο, την κατά 

ζώνες, σε πόνους προβαλλόµενους και ιδίως σπλάχνων, την 
τρίτη µέθοδο την χρησιµοποιούµε στις εκτεταµένες αλγοδυνίες. 

Η πρώτη και n δεύτερη µέθοδος, έχει εστιακό αποτέλεσµα (τοπικό 
παυοίπονο, στο σηµείο της βλάβης), n τρίτη µέθοδος έχει 

γενική κινητοποίηση του νευρικού, ορµονικού και αµυντικού 
συστήµατος, µε συνέπεια γενική κινητοποίηση, άρα και µε 
εστιακό παυσίπονο αποτέλεσµα (πχ ιαµατικά λουτρά στις ρευµατοπάθειες, 

στις γυναικολογικές παθήσεις κ.ο.κ.). 
To νευρικό σύστηµα, είναι κανονιστικό σύστηµα λειτουργίας 

όλων των ιστών και οργάνων, συνεπικουρούµενο από το ορµονικό 
και το αµυντικό σύστηµα. 

To νευρικό, δεν διαβιβάζει µόνον ερεθίσµατα προς και από την 
περιφέρεια, αλλά παράγει ένα πλήθος ουσιών που ρυθµίζουν 
λειτουργίες ιστών οργάνων και συστηµάτων. 

Συνεπώς, µπορούµε από συγκεκριµένες περιοχές του σώµατος, 
να ενεργοποιούµε τα κέντρα του, για να θεραπεύονται ασθένειες 

του οργανισµού µας. 
Από κάθε θεραπευόµενη περιοχή, προκύπτει συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα σε ιστούς και όργανα. Ο θεραπευτικός δρόµος είναι 
δέρµα, αισθητική νευρική απόληξη, νεύρο κεντροµόλο, γάγγλιο, 
νωτιαίοι και εγκεφαλικοί πυρήνες και τέλος, στην σωµατοαισθητική 

περιοχή του φλοιού το εγκεφάλου. Η φυγόκεντη απάντηση 
προς τα όργανα και ιστούς ακολουθεί αντίστροφη πορεία. 

Τέτοιες περιοχές είναι: 
1) Η περιοχή του προσώπου, µε νευρικό φορέα το τρίδυµο 

νεύρο και το πνευµονογαστρικό νεύρο. 
2) Η περιοχή του αυχένα, ώµων και ωµοπλατών, µε νευρικό 
φορέα τα άνω αυχενικά και τα άνω συµπαθητικά νεύρα. 
3) Η περιοχή της άνω θωρακικής περιοχής µε νευρικό φορέα 
τα µεσοπλεύρια νεύρα και τα θωρακικά συµπαθητικά νεύρα. 
A) Η περιοχή των µαστών, µε τον νευρικό φορέα του συµπαθητικού 

συστήµατος (βλέπε στην εµβρυολογία, οντογενετική 
εξέλιξη και ανάπτυξη). Από την περιοχή αυτή θεραπεύουµε τα 
όργανα της πυέλου. 
5) Επιγάστριος χώρα, µε νευρικό φορέα τα κάτω θωρακικά 

συµπαθητικά νεύρα, για θεραπεία ήπατος, χολής στοµάχου, δωδεκαδακτύλου, 
παγκρέατος, σπλήνα και εγκάρσιο κωλο (τµήµα 

χονδρού εντέρου). 
6) Κάτω θωρακική-άνω οσφυϊκή χώρα µε νευρικό φορέα τα 
κάτω θωρακικά και άνω οσφυϊκά συµπαθητικά νεύρα. 
7) Βλεννογόνος της µήτρας και του κόλπου, µε νευρικό φορέα 
τους ερεθισµοδέκτες του φυτικού συστήµατος, θεραπευτικό 
αποτέλεσµα παθήσεις της πυέλου, [χρειάζεται προσοχή στην 
εφαρµογή, διότι κάνει παρενέργειες). 
8) Η χέντιος ζώνη, είναι τµηµατική µεταµερειακή ζώνη, σύµφωνο 

µε την αισθητική και κινητική νεύρωση κάθε µυελοτοµίου 
(φέτα σώµατος). Ο νευρικός φορέας είναι νευροτοµιακός µε αν ά (φέτα σώµατος). Ο νευρικός φορέας είναι νευροτοµιακός µε ανταπόκριση 

σε σπλάχνα και µόρια του κινη.,κού συστήµατος. 
9) Τα µάτια, τα αυτιά, n βλεννογόνος της µύτης και του στόµατος, 

είναι περιοχές για θεραπεία, αλλά χρειάζονται µεγάλη εξειδίκευση 
του θεραπευτή. 

Από όλες αυτές τις περιοχής (τµηµατικές), κάνουµε φυσικοθεραπεία 
για παθήσεις του µυοσκελετικού, νευρικού, καρδιαγγειακού 

και όλων των συστηµάτων, µε κύριο στόχο την καταστολή 
του πόνου και την αποκατάσταση της φυσιολογικής τους λειτουργίας. 

Λέξεις κλειδιά: θεραπεία τοπική, περιοχική (νευροτοµιακή) 
και ολική (όλου του σώµατος). 
Στα επόµενα θα αναλύσουµε τις περιοχικές θεραπείες. 
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