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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δηζαγσγή:   Ζ εθθπιηζηηθή νζθπηθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε είλαη κία ζπρλή αηηία 
πφλνπ ζε άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ. Θα επηρεηξεζεί ε ζχγθξηζε κίαο ζρεηηθά 
επεκβαηηθήο κεζφδνπ αληηκεηψπηζήο ηεο, φπσο είλαη ε απνλεχξσζε ησλ 
δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε ξαδηνθχκαηα θαη κίαο 
ζρεηηθά κε επεκβαηηθήο κζφδνπ, φπσο είλαη ν βεινληζκφο ζε απνκαθξπζκέλεο 
ζέζεηο απφ ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ, κέζνδνο πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ  
παξέκβαζή καο. 
 
θνπφο: θνπφο ηεο ελ ιφγσ εξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν 
παξαπάλσ κεζφδσλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε κείσζε ηνπ πφλνπ 
θαη επαλάθηεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζζελψλ κε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ηεο 
νζθχνο, ζε κία πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ειάρηζηα επεκβαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ απηψλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ παξεκβαηηθψλ κεζφδσλ ζηνπο γεξηαηξηθνχο 
αζζελείο.  
 
Μεζνδνινγία: Ωο πξνο ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, αλαδεηήζεθε 
αξζξνγξαθία ζην PMC, Ζindawi θαη Cohrane database, θαζψο θαη ζε επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά κε ιέμεηο θιεηδηά radiofrequency ablation/lumbar spinal stenosis , 
acupuncture/lumbar spinal stenosis , DNIC, acupuncture/biological mechanisms, 
acupuncture versus radiofrequency ablation, dry needling/lumbar chronic pain, dry 
needling/lumbar pain. Ωο πξνο ην πξαθηηθφ κέξνο, δείγκα αζζελψλ κε ζηέλσζε 
λσηηαίνπ ζσιήλα θεληξηθή ή/θαη πιάγηα, κε ζπκπηψκαηα λεπξνγελνχο δηαιείπνπζαο 
ρσιφηεηαο θαη αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο αλψδπλα γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κέρξη 10 min , νη νπνίνη είραλ ζην παξειζφλ ππνβιεζεί ή φρη ζε 
απνλεχξσζε κε ξαδηνθχκαηα θαη ε πεξίνδνο επίδξαζεο ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ έρεη 
παξέιζεη θαη νη νπνίνη δελ είραλ ζην παξειζφλ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία κε βεινληζκφ, 
επηιέρζεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ ζε ζπλεδξίεο πηεζνζεξαπείαο κε εηδηθφ εξγαιείν 
ηχπνπ probe ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο κέζνδνπο 
απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ Master Tan‘s Balance Method, ην ζχζηεκα Master 
Tung θαζψο θαη κε νξηζκέλα απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ παξαδνζηαθνχ 
βεινληζκνχ. Απνθιείζηεθαλ αζζελείο κε ζπλππάξρνληα λεπξνινγηθά λνζήκαηα πνπ 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε βάδηζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο φξζηαο ζηάζεο (πρ ΑΔΔ, 
φγθνη , λεπξνινγηθέο παζήζεηο φπσο πρ Πνιιαπιή θιήξπλζε (MS), λφζνο 
Πάξθηλζνλ θ.α.). Αζζελείο κε ζπλνδέο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο θαζψο απηέο είλαη 
ζχλεζεηο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, δελ δχλαηαη λα απνθιεηζζνχλ δηαηί απηφ 
δπζθνιεχεη ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηφο καο, θαζφηη νη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο είλαη 
ζπρλέο ζε ειηθησκέλνπο. Αζζελείο πνπ δελ ππαθνχνπλ ζηηο ππνδείμεηο ησλ 
ζπγγξαθέσλ θαη εθπνλεηψλ ηεο έξεπλαο γηα αλάπαπζε κεηά απφ ηελ ζεξαπεία γηα 
πξνζηαζία απφ επηπξφζζεηε θφξηηζε ιφγσ απνπζίαο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ 
κεραληζκνχ ηνπ πφλνπ θαη ζπκβνπιέο γηα ζηαδηαθή επάλνδν ζε δξαζηεξηφηεηεο, 
κπνξεί λα αιινηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. Ζ κειεηνχκελε 
έθβαζε ππνινγίζηεθε κε ηελ θιίκαθα VAS 0/10 σο πξνο ηνλ  πφλν πξηλ ηελ 
παξέκβαζε, κεηά ηελ παξέκβαζε θαη 24 ψξεο κεηά ηελ παξέκβαζε.  Λήθζεθε ππ‘ 
φςηλ ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο θαη βάδηζεο κεηά ηελ 
παξέκβαζε, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 24 ψξεο κεηά ηελ 
παξέκβαζε. 
 

Απνηειέζκαηα: ηε κειέηε πήξαλ κέξνο 5 γπλαίθεο ειηθίαο απφ 71 έσο 80 εηψλ, κε 

δηαγλσζκέλε νζθπτθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, θεληξηθή ή/θαη πιάγηα, κε ζπκπηψκαηα 

λεπξνγελνχο δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο θαη αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο
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αλψδπλα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 10 min, νη νπνίεο είραλ ή φρη ζην παξειζφλ 

ππνβιεζεί ζε λεπξηθή δηαηνκή κε ξαδηνθχκαηα, αιιά δελ είραλ ππνβιεζεί ζε 

ζεξαπεία κε βεινληζκφ ψζηε λα κελ έρνπλ δηακνξθψζε άπνςε γηα ηε κέζνδν, 

δέρζεθαλ απφ 1 ζπλεδξία  πηεζνζεξαπείαο ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ. 

Οη 4 απφ ηηο 5 αζζελείο καο είραλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πφλνπ θαη βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Μία εθ ησλ πέληε αζζελψλ δελ παξνπζίαζε θακία βειηίσζε, ελψ 

κία εμ απηψλ, ελψ παξνπζίαζε πιήξε απνπζία ζπκησκάησλ κεηά ηε ζεξαπεία, είρε 

ζεκαληηθή επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ κέζα ζην επφκελν εηθνζηηεξηξάσξν. 

πδήηεζε/πκπεξάζκαηα: Ο βεινληζκφο ζχκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 

Ηαηξηθή δξα νιηζηηθά θαη ξπζκηζηηθά. Απηφ θαίλεηαη λα απνδεηθλχεηαη θαη 

λεπξνθπζηνινγηθά κέζσ ηεο επίδξαζήο ηνπ ζην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα. Ζ 

δξάζε θάπνησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ πηζαλφλ λα εμεγείηαη θαη 

λεπξνθπζηνινγηθά κέζσ ησλ δεξκνηνκίσλ – λεπξνηνκίσλ.  Σα απνκαθξπζκέλα 

ζεκεία θαίλεηαη λα κεηψλνπλ ηνλ πφλν κέζσ ηνπ δηάρπηνπ επηβιαβνχο αλαζηαιηηθνχ 

ειέγρνπ. Δπεηδή ε επαλαιεπηηθφηεηα ησλ ζπλεδξηψλ  πξνάγεη ηε ξχζκηζε ηνπ 

ζπκπαζεηηθνχ ηφλνπ, απμάλεη ηνλ νπδφ ηνπ πφλνπ, εληζρχεη ηηο δηεξγαζίεο αλαζηνιήο 

ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ, γη απηφ πηζαλφλ λα κπνξεί λα εληζρχζεη (παξαηείλεη) ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αηζζεηηθήο απνλεχξσζεο. Φάλεθε φηη ε πηεζνζεξαπεία ζε 

απνκαθξπζκέλα ζεκεία κπνξεί λα απμήζεη ηνλ νπδφ ηνπ πφλνπ θαη λα βειηηψζεη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ κε νζθπτθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε. Δπηδείλσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ην πξψην εηθνζηηεηξάσξν είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κεηά ην 

βεινληζκφ, ή ηε λεπξηθή δηαηνκή κε ξαδηνθχκαηα. Ζ λεπξηθή δηαηνκή κε ξαδηνθχκαηα 

έρεη άκεζα απνηειέζκαηα θαη ε δηάξθεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο είλαη νξηζκέλε θαη 

γλσζηή, ελψ ν βεινληζκφο, ή ε πηεζνζεξαπεία απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ κπνξεί λα 

κελ επηθέξνπλ απνηειέζκαηα απφ ηελ 1ε ζπλεδξία θαη απαηηνχλ επαλαιεπηηθφηεηα 

θαη αξηζκφ ζπλεδξηψλ ηνλ νπνίν δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ, 

δηφηη βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα απηνταζεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ θαη φρη ζε ρνξήγεζε 

ρεκηθψλ νπζηψλ ή άιισλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζπνλδπιηθή ζηέλσζε/δηαιείπνπζα ρσιφηεηα /Απνλεχξσζε 

δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ κε ξαδηνθχκαηα/βεινληζκφο ζε απνκαθξπζκέλεο 

ζέζεηο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ   

 

Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε ιεηηνπξγεί σο ηξνπνπνηεκέλε ειαζηηθή ξάβδνο, πνπ παξέρεη 
άθακπηε (ζηαζεξή) ππνζηήξημε θαη επθακςία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γήξαλζεο ε 
επθακςία ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κεηψλεηαη ζην έλα δέθαην ηεο επθακςίαο ησλ 

λεαξψλ αηφκσλ. Πξνεγνχκελνη ηξαπκαηηζκνί, θαθή εκβηνκεραληθή, αδχλακνη 
θνηιηαθνί κχεο ή θαη θφπσζε ησλ ηεξνλσηηαίσλ κπψλ αιιά θαη πνιινη άιινη 
παξάγνληεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πηνζέηεζε ιαλζαζκέλεο ζηάζεο. Ζ 

ιαλζαζκέλε ζηάζε ζπλεπάγεηαη ιαλζαζκέλε θαηαλνκή θνξηίνπ, νδεγψληαοέηζη ζε 
έλα θαχιν θχθιν κεηαβνιψλ ζηε ζηάζε θαη επαλαηξαπκαηηζκνχ ηεο νζθχνο, 

κεγαιχηεξε κείσζε ησλ κεζνζπνλδχιησλ αξζξηθψλ δηαζηεκάησλ, πηζαλή 
ζπνλδπιφιπζε θαη ζπνλδπινιίζζεζε ησλ ζσκάησλ ησλ δίζθσλ, κε θπζηνινγηθε 

δεκηνπξγία θαη ελαπφζεζε ζπλδεηηθνχ θαη νζηίηε ηζηνχ ζηηο κεζνζπνλδχιηεο αιιά θαη 
ζηηο δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο θαη δεκηνπξγία ζηελψζεσλ είηε ζην ζπνλδπιηθφ 

θαλάιη θαη ζπκπίεζε ησλ λεπξηθψλ νδψλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ή/θαη ησλ εμεξρφκελσλ 
πεξηθεξηθψλ λεχξσλ απφ ην ζπνλδπιηθφ θαλάιη ζηα ζπνλδπιηθά ηφμα θαη ζηηο 

δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκπίεζε ηνπ λεπξηθνχ ηζηνχ. Οη 
γεξηαηξηθνί αζζελείο, βξίζθνληαη ζε έλα ζηάδην ηεο δσήο ηνπο πνπ βηψλνπλ κία 

γεληθφηεξε έθπησζε ηεο δσηηθήο ηνπο δχλακεο θαη δηάζεζεο. Ο πφλνο θαη ε κείσζε 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο νδεγνχλ ζε έλα θαχιν θχθιν ςπρν-ζσκαηηθήο αξλεηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απάληεζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ 
κε αχμεζε ηνπ πφλνπ. Ζ κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ε πξνζπάζεηα ιήςεο 

αληαιγηθψλ ζηάζεσλ, επηθέξεη επηπιένλ κεηαβνιέο ζην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα, ζηελ 
θαη επνκέλσο πεξεηαίξσ ιαλζαζκέλε θαηαλνκή θνξηίνπ (Hamill, J, Knutzen, K. M., 

2013). 
Ζ αξρηθή ζεξαπεία ηεο νζθπηθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο είλαη κε ρεηξνπξγηθή. Οη 

ζηφρνη ηεο κε ρεηξνπξγηθήο αγσγήο είλαη ε αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ θαη ε βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ πην απνηειεζκαηηθή κε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία είλαη έλαο πιήξεο 

ζπλδπαζκφο αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ, θπζηθoζεξαπείαο, ηνπηθφο λεπξηθφο 
θξαγκφο (local nerve block) θιπ. Σα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε φκσο, πνιιέο 

θνξέο αληελδείθλπληαη ζηνπο γεξηαηξηθνχο αζζελείο. (Covaro 2016).  
Ζ απνλεχξσζε ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ κε ξαδηνθχκαηα απνηειεί κία 

απφ ηηο απνδνηηθφηεξεο κεζφδνπο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ θαη πξναγσγή ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζζελψλ κε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ηεο νζθχνο. (Park 2014).  

Μία άιιε κέζνδνο κε πνιχ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε κείσζε ηνπ πφλνπ θαη ζηελ 
αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζζελψλ κε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ηεο νζθχνο είλαη 
ν ηνπηθφο βεινληζκφο κε μεξή βειφλα (Mahmoudzadeh,  Dommerholt,  2015), θαζψο 
θαη πξσηφθνιια βεινληζκνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπηθά θαη απνκαθξπζκέλα ζεκεία 

ησλ Mεζεκβξηλψλ ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο (Kim etal., 2015).  
Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο, θαινχκελε σο 

απνκαθξπζκέλνο βεινληζκφο, εθαξκφδεηαη ζε επψδπλα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
πεξηνρέο καθξηά απφ ηελ παζνγέλεζε θαη ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ. Απηά 

αλεπξίζθνληαη θαηά ηελ ςειάθεζε πεξηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνξείεο 
Μεζεκβξηλψλ, ή κεηαμχ  Μεζεκβξηλψλ νη νπνίνη είλαη θαλάιηα πάλσ ζην ζψκα πνπ 

απνηεινχλ ηελ αλαηνκία ηεο Παξαδνζηαθή Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Ζ κέζνδνο ηνπ 
απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ, βαζίδεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ θνξκνχ ζηα άθξα, ηελ 
πξνβνιή ηνπ ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά θαη ζηελ πξνβνιή ελφο άλσ ή θάησ άθξνπ, 

ζηα άιια άλσ ή θάησ άθξα ηνπ ζψκαηνο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε ρξήζε θάπνησλ 
αξραίσλ ζεκείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα απψηεξα κέξε ησλ άθξσλ έρνπλ δξάζε 
θαηά κήθνο ηνπ ζψκαηνο. Μέξνο ηεο επίδξαζεο ηνπ απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ 
ζηελ αλαιγεζία πηζαλφλ λα κπνξεί λα εμεγεζεί ζεσξεηηθά κέζσ ηεο δξάζεο ηνπ 

defuse noxious inhibitory control – DNIC (Johannesson 2007 ) 
 

Ζ ζπνλδπιηθή ζηέλσζε  είλαη κία απφ ηηο πην ζπρλέο αηηίεο αληθαλφηεηαο ζηνπο 
ειηθησκέλνπο κε πνιχ ηζρπξφηεξν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο πνπ
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ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ζπλλνζεξφηεηεο φπσο ε νζηεναξζξίηηδα 
γφλαηνο-ηζρίνπ, νη θαξδηαγγεηαθέο λφζνη, ε αγγεηαθή εγθεθαιηθή λφζνο, νη παζήζεηο 

ηνπ αλαπλεπζηηθνχ! (Covaro 2016). Ο βεινληζκφο είλαη γλσζηφο γηα ηελ 
αληηθιεγκνλψδε θαη παπζίπνλε δξάζε ηνπ (Kavoussi 2017), ην ίδην θαη ε κέζνδνο 
ηεο μεξήο βειφλαο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ηνπηθά ζηελ πεξηνρή ηεο νζθχνο φπνπ 

ππάξρεη παζνγέλεζε (Kim etal., 2015). Οη δχν παξαπάλσ κέζνδνη, ζα κπνξνχζαλ 
λα αλαθνπθίζνπλ ηνπο αζζελείο απηνχο, φρη κφλν απνθιείνληαο ηηο νπνηεζδήπνηε 
παξελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα εκθαλίζεη έλαο γεξηαηξηθφο αζζελήο απφ ηε 

ρξήζε ησλ αληηθιεγκνλνδψλ θαξκάθσλ, αιιά επηπιένλ, ν βεινληζκφο, ζχκθσλα κε 
ηελ Κηλέδηθε Ηαηξηθή, πξνάγεη ηε γεληθφηεξε πγεία, αθνχ επηδξά ζηνπο 

«Μεζεκβξηλνχο», θαλάιηα ηα νπνία δηαηξέρνπλ νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ θαη 
αληαλαθινχλ ηελ ηζνξξνπεκέλε ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη ηε κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζία. (Peter Deadman-Manual of Acupuncture) 
 

Καζψο ν πφλνο απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν θαη κία εμαηνκηθεπκέλε 
απάληεζε ζε έλα αιγεηλφ εξέζηζκα, απαηηείηαη εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζηνλ 
αζζελή πνπ βηψλεη κία επψδπλε θαηάζηαζε θαη πεξηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 

ηνπ. Ζ πξνηεηλφκελε πξνο δηεξεχλεζε απφ ηνπο εθπνλεηέο κέζνδνο, θαινχκελε σο  
απνκαθξπζκέλνο βεινληζκφο, δειαδή βεινληζκφο επψδπλσλ ζεκείσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο καθξηά απφ ηελ εθδήισζε ηεο παζνγέλεζεο θαη ησλ 

ζπκπησκάησλ, καο δίλεη ην ζηνηρείν εμαηνκίθεπζεο, γηαηί απηά ηα επψδπλα απηά 
ζεκεία είλαη κνλαδηθά γηα ηνλ θάζε αζζελή. 

Ζ ηδέα ηνπ απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ, απνηειεί κία αζθαιή κέζνδν, γηαηί 
εθαξκφδεηαη ζε ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηα άθξα, θπξίσο ζηνπο αγθψλεο, ηα γφλαηα, 

ηελ άθξα ρείξα θαη ηνλ άθξν πφδα θαη επνκέλσο καθξηά απφ δσηηθά φξγαλα. 
Δθαξκφδεηαη επίζεο καθξηά απφ ηελ θαηαγεγξακέλε σο πφλνπ πεξηνρή ζηνλ 

αηζζεηηθφ θινηφ, ελψ ηαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηελ Κηλέδηθε Ηαηξηθή, πξνάγεη ηε 
ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ επφδσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη επεμίαο 
(κνλαδηθή δξάζε ηνπ βεινληζκνχ κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη 
ηεο απφδνζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ εμαηνκηθεπκέλα ζην θάζε φξγαλν). 
Δίλαη γλσζηφ φηη ην θαηψθιη ηνπ πφλνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ςπρηθή πγεία 

θαη επεμία. Πνιιά απνκαθξπζκέλα ζεκεία, κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηελ επεξγεηηθή 
απηή επίδξαζε, αθνχ ηα ζεκεία ησλ επψδπλσλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνχλ νη βειφλεο, κπνξεί λα θάλνπλ overlap κε ζεκεία ςπρηθήο επηξξνήο.  

 
Ζ αλάγθε γηα πνηθηιία ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ κε ηε κηθξφηεξε παξέκβαζε ζε 

γεξηαηξηθνχο αζζελείο νδήγεζε ηνπο ζπγγξαθείο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο 
ζηελ εθπφλεζή ηεο. Με ην ζθεπηηθφ ησλ εθπνλεηψλ ηεο έξεπλαο φηη ε κνλνζεξαπεία 
δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιχζε γηα φινπο ηνπο αζζελείο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

απηψλ. Αληίζεηα πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα απμήζεη ην «εγψ» ηνπ ζεξαπεπηή πνπ 
θαηέρεη θαιά κία κφλν κέζνδν θαη ηελ ππνζηεξίδεη κε θαλαηηζκφ, κε απνηέιεζκα λα 

νδεγεζεί ζε πιάλε. 
 

Δπεηδή ε εθαξκνγή ηνπ βεινληζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Παξαδνζηαθήο 
Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ζεψξεζεο απαηηεί πνιχ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη πξνζεγγίδεηαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ ζεξαπεπηψλ (Mayer-2000) επηιέρζεθε ε ρξήζε κίαο 
απινπζηεπκέλεο κεζφδνπ ε νπνία δελ απαηηεί πεξεηαίξσ εμεηδίθεπζε ησλ ρξεζηψλ 

ηεο πέξαλ απφ ηελ βαζηθή γλψζε ησλ παξαθάησ: 
1.Σεο επηθαλεηαθήο  πνξείαο ησλ Μεζεκβξηλψλ (πξσηεχνληεο Μεζεκβξηλνί) νη 

νπνίνη δηαηξέρνπλ ην ζψκα. 
2.Σε κεηαμχ ησλ Μεζεκβξηλψλ ζχλδεζε κέζσ ηεο κεζφδνπ πξνβνιήο ηνπ ζψκαηνο 

ζηα άθξα θαη ηελ πξνβνιή ησλ άθξσλ ζε άιια άθξα.   
3.Σηο δξάζεηο νξηζκέλσλ αξραίσλ ζεκείσλ βεινληζκνχ. 

Ζ θαηλνηνκία ηεο έξεπλάο καο θαη πξναγσγή ηεο πθηζηάκελεο γλψζεο, έγθεηηαη ζην 
φηη δελ βξέζεθε θάπνηα έξεπλα πνπ λα αλαθέξεη-εκπεξηέρεη ηελ πξφηαζή καο θαη ζην
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φηη  ε κέζνδνο απηή ζα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη εχθνια θαη γξήγνξα θαη απφ 
πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, αθνχ δελ απαηηεί καθξνρξφληα ζπνπδή ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηδηθεπηεί θαλείο ζε απηή. 
  
θνπφο θαη επηκέξνπο ζηφρνη: Ζ κέζνδνο απνλεχξσζεο ησλ δπγναπνθπζηαθψλ 
αξζξψζεσλ κε ξαδηνθχκαηα γηα ηελ νζθπτθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, απνηειεί κία 
ειάρηζηα παξεκβαηηθή κέζνδν γηα ηε κείσζε ηνπ πφλνπ θαη πξναγσγή ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε αζζελείο κε νζθπτθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε. Σα εξεπλεηηθά 
εξσηήκαηα πνπ επηρεηξήζεθε λα απαληεζνχλ είλαη, θαηά πφζν ν βεινληζκφο ζε 
απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο (απνκαθξπζκέλνο βεινληζκφο=παξέκβαζε): 
1) κπνξεί λα κεηψζεη ηoλ πφλν ζε αζζελείο κε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ηεο νζθχνο? 
2) κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ απηψλ σο πξνο ηε δηαλπφκελε 
απφζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο φξζηαο ζηάζεο ? 
3)κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ 
ηεο αηζζεηηθήο απνλεχξσζεο κε ξαδηνθχκαηα ζε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ηεο νζθχνο? 
Δπηπξφζζεηα δηεξεπλήζεθαλ άιια αίηηα κπνζνζθειεηηθήο θαη ςπρνινγηθήο θχζεο ή 
γεληθφηεξε παζνγέλεζε (πρ Trigger points)  ηα νπνία κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηελ 
έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ. Eξεπλήζεθε ε δξάζε ηνπ 
βεινληζκνχ σο πξνο ηε λεπξνπιαζηηθφηεηα κέζα απφ ηελ επαλαιεςηκφηεηα ησλ 
ζεξαπεηψλ. 
 
Μεζνδνινγία: Με βάζε ηελ αξζξνγξαθία πνπ αλαδεηήζεθε ζην PMC, ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζα ήηαλ ηα παξαθάησ: 
1.Πξνηηκεζεθαλ ζπζηεκαηηθέο (δηαρξνληθέο) αλαζθνπήζεηο ψζηε λα απνθηεζεί κηα 
ζθαηξηθφηεξε εηθφλα ησλ ζεκάησλ θαη ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη ήδε ηα θξηηήξηα 

απνθιεηζκνχ ησλ εξεπλψλ πνπ κειεηήζεθαλ θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπο. 
2. Οη εκεξνκελίεο θνηλνπνίεζεο ζηηο παξαπάλσ βάζεηο δεδνκέλσλ ήηαλ νη πην 

πξφζθαηεο δπλαηέο θαη κε ην κεγαιχηεξν εχξνο δηαρξνληθήο αλαζθφπεζεο. 
3. Πξνηηκήζεθαλ έξεπλεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ γεξηαηξηθνί αζζελείο, εθηφο 

πεξηπηψζεσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη νη αλαδεηήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία καο. 

 4.Μηθξφηεξνπ βειελεθνχο έξεπλεο (πρ randomized control trials)  ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γηα λα θαιπθζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά νη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο καο. 
Λέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: radiofrequency ablation/lumbar spinal 

stenosis , acupuncture/ lumbar spinal stenosis , DNIC, acupuncture/ biological 
mechanisms, acupuncture versus radiofrequency ablation, dry needling/ lumbar 

chronic pain, dry needling/ lumbar pain 
 

H κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, νη κέζνδνη θαη ηα πιηθά/εξγαιεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη απνθιεηζκνχ ησλ αζζελψλ 
κε νζθπηθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία καο είλαη ηα παξαθάησ: 

 
«Γείγκα αζζελψλ πνπ ζα επηιερζνχλ απφ νξζνπεδηθφ ηαηξείν ππνβιήζεθαλ ζε 

ζπλεδξίεο πηεζνζεξαπείαο κε εηδηθφ εξγαιείν ηχπνπ probe ζε ζεκεία 
απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο κέζνδνπο Master Tan‘s Balance 

Method, ην ζχζηεκα Master Tung θαζψο θαη ζε νξηζκέλα απνκαθξπζκέλα ζεκεία 
ηνπ παξαδνζηαθνχ βεινληζκνχ. Οη πηέζεηο ζα γίλνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο 

απφ ηελ πεξηνρή εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ». 
 

Σν πιάλν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αζζελείο κε ζηέλσζε λσηηαίνπ ζσιήλα θεληξηθή 
ή/θαη πιάγηα, κε ζπκπηψκαηα λεπξνγελνχο δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο θαη αδπλακία 
δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο αλψδπλα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 10 

min, νη νπνίνη είραλ ζην παξειζφλ ππνβιεζεί ζε απνλεχξσζε κε ξαδηνθχκαηα θαη νη 
νπνίνη δελ είραλ ζην παξειζφλ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία κε βεινληζκφ, ψζηε λα κελ 
έρνπλ δηακνξθψζεη άπνςε γηα ηε κέζνδν. Δπηρεηξψληαο αδξά νη αζζελείο λα είλαη

x



ηπθινί σο πξνο ηελ παξέκβαζε πνπ δέρνληαη, ε παξέκβαζή καο  παξνπζηαζηεθε ζε 
απηνχο σο «λεπξνθπζηνινγηθή κέζνδνο». Ζ κειέηε καο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα είλαη 
δηπιά ηπθιή γηαηί νη ζπγγξαθείο ήηαλ θαη εθπνλεηέο  ησλ ζπλεδξηψλ. Απνθιείζηεθαλ 
αζζελείο κε ζπλππάξρνληα λεπξνινγηθά λνζήκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε 
βάδηζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο φξζηαο ζηάζεο (πρ ΑΔΔ, φγθνη , λεπξνινγηθέο 
παζήζεηο φπσο πρ ΚΠ, λφζνο Πάξθηλζνλ θ.α.). Αζζελείο κε ζπλνδέο κπνζθειεηηθέο 
παζήζεηο θαζψο είλαη ζχλεζεηο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο δελ δχλαηαη λα 
απνθιεηζζνχλ δηαηί απηφ ζα πεξηνξηδε ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηφο καο. Αζζελείο πνπ 
δελ ππάθνπζαλ ζηηο ππνδείμεηο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη εθπνλεηψλ ηεο έξεπλαο γηα 
αλάπαπζε κεηά απφ ηελ ζεξαπεία γηα πξνζηαζία απφ επηπξφζζεηε θφξηηζε ιφγσ 
απνπζίαο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ πφλνπ θαη ζπκβνπιέο γηα ζηαδηαθή 
επάλνδν ζε δξαζηεξηφηεηεο πηζαλφλ λα αιινίσζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ 
έξεπλαο. Ζ κειεηνχκελε έθβαζε ππνινγίζηεθε κε ηελ θιίκαθα VAS θαη κε 
ηειεθσληθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ 24 ψξεο κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ 
θαη ππνινγίζηεθαλ ηα παξθάησ: 
 
• Ζ αξρηθή (πξν ζεξαπείαο ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ) θαη ηειηθή (κεηά 
ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ) κέηξεζε ηεο κέγηζηεο αλεθηήο δηάξθεηαο βάδηζεο ζηα φξηα 
ηνπ πφλνπ θαη δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο ζηα φξηα ηνπ πφλνπ. 
• Ζ δηαθνξά κεηαμχ αξρηθήο (κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξίαο) θαη ηειηθήο έθβαζεο (ε 
νπνία ζα νξηζηεί σο ν ρξφλνο 24 σξψλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ). 
 
Οη αζζελείο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα καο, ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 
παξέκβαζε θαη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο 
δηαβάδνληαο πξνζεθηηθά ην έληππν πνπ νξίδεη ε επηηξνπή βηνεζηθήο θαη πξν-
ππέγξάςαλ ηε ζρεηηθή δήισζε ζπλαίλεζεο ε νπνία απνηειεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο 
ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξέκβαζή καο.  
Ζ εξγαζία καο  είλαη κειέηε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε πηεζνζεξαπεία ζε 
ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε εθείλα ηεο 
απνλεχξσζεο ησλ δπγναπνθπζηαθσλ αξζξψζεσλ κε ξαδηνθχκαηα, γηα ηε 
ζπκπησκαηνινγία αζζελψλ κε νζθπτθή ζπηνλδπιηθή ζηέλσζε. 
 
Γείγκα ζπκκεηερφλησλ: 5 αζζελείο κε ζηέλσζε λσηηαίνπ ζσιήλα θεληξηθή ή/θαη 
πιάγηα, κε ζπκπηψκαηα λεπξνγελνχο δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο θαη αδπλακία 
δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο αλψδπλα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 10 min, νη 
νπνίνη είραλ ή φρη ζην παξειζφλ ππνβιεζεί ζε απνλεχξσζε κε ξαδηνθχκαηα θαη νη 
νπνίνη δελ έρνπλ ζην παξειζφλ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία κε βεινληζκφ, ή 
πηεζνζεξαπεία ζε ζεκεία βεινληζκνχ, ψζηε λα κελ έρνπλ δηακνξθψζεη άπνςε γηα ηε 
κέζνδν, ππνβιήζεθαλ ζε 1 ζπλεδξία  πηεζνζεξαπείαο ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ 
βεινληζκνχ. Δπηρεηξψληαο αδξά νη αζζελείο καο λα είλαη ηπθινί σο πξνο ηελ 
παξέκβαζε πνπ δέρνληαη, ε παξέκβαζή καο παξνπζηάζηεθε ζε απηνχο σο 
«λεπξνθπζηνινγηθή κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηνπ άιγνπο».Οη παξεκβάζεηο κε βειφλεο 
ζε απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο απφ ηελ πεξηνρή εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ησλ 
αζζελψλ, αληηθαηαζηάζεθαλ κε πηεζνζεξαπεία κε εηδηθφ εξγαιείν ηχπνπ probe.  
 
Hζηθά ζέκαηα: Οη αζζελείο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην δείγκα καο, ελεκεξψζεθαλ 
ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο 
δηαβάδνληαο πξνζεθηηθά ην έληππν πνπ νξίδεη ε επηηξνπή βηνεζηθήο θαη πξν-
ππέγξαςαλ ηε ζρεηηθή δήισζε ζπλαίλεζεο ε νπνία απνηειεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξέκβαζή καο.  
Δλεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο παξέκβαζήο καο θαη ηνπο εμεγήζακε φηη ε πξάμε 

καο δελ είλαη επηβαξπληηθή γηα ηνπ παξαθάησ ιφγνπο: 
Ζ πηεζνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία καθξηά απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

βιάβεο ή/θαη ηήο πεξηνρήο φπνπ εθδειψλνληαη ν πφλνο θαη ινηπά ζπκπηψκαηα. Σηο
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πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αίζζεζε ηεο πίεζεο είλαη αλεθηή θαη ε ζεξαπεία είλαη ζρεδφλ 
αλψδπλε, δηφηη δελ ζηνρεχνπκε ζε εξεζηζκφ ηνπ λεχξνπ.  
Δλεκεξψζεθαλ επίζεο φηη νη πεξηνρέο απηέο βξίζθνληαη θπξίσο ζηα άλσ θαη θάησ 
άθξα θαη ελίνηε ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο.  
Ζ κέζνδφο καο παξνπζηάζηεθε ζηνπο αζζελείο σο λεπξνθπζηνινγηθή κέζνδνο κε 
πηεζνζεξαπεία ζε απνκαθξπζκέλεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο θαη ηεο εθδήισζεο 
ησλ ζπκπησκάησλ ζέζεηο. 
Σν έληππν ζπγθαηάζεζεο πνπ ππέγξαςαλ νη αζζελείο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
• ηη αθνξά ζε δσξεάλ ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 
• Σν νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο  
• Σηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ 
• ∆ειψλσ φηη έρσ ελεµεξσζεί απφ ηνλ ζεξάπνληά µνπ ΗΑΣΡΟ ΚΑΗ ΒΟΖΘΟ 
ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΖ, ζρεηηθά µε ηηο αλσηέξσ πξάμεηο, νη νπνίεο ζα 
πξαγµαηνπνηεζνχλ µε ηε ζπλαίλεζή µνπ, θαζψο θαη γηα ηηο πηζαλέο επηπινθέο πνπ 
απηέο µπνξεί λα επηθέξνπλ, φπσο νξίδεη ην Π.∆. 39/2009. 
Σν έγγξαθν ζπλππνγξάθνπλ ν Θεξάπνληαο εξεπλεηήο ηαηξφο, ν θνηηεηήο θαη ν 
αζζελήο 

 
 
 
 
 

 
ηαηηζηηθή αλάιπζε: Πξαγκαηνπνηήζεθε απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε, ζε απιφ πίλαθα WORD.
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1.1 Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε – αλαηνκία 

 

Σε ζπνλδπιηθή ζηήιε κπνξνχκε λα ηελ ζθεθηνχκε σο κία ηξνπνπνηεκέλε ειαζηηθή 
ξάβδν, πνπ παξέρεη ηαπηφρξνλα ζηαζεξή ππνζηήξημε θαη επθακςία. Οη 33 
ζπφλδπινη πνπ ηελ απνηεινχλ (εηθνζηηέζζεξεηο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θηλεηνί θαη 
ζπκβάιινπλ ζηηο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ) είλαη δηαηεηαγκέλνη ζε ηέζζεξα θπξηψκαηα 
(κνίξεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο) πνπ ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη 
εμαζθαιίδνπλ απάληεζε ειαηεξηαθήο κνξθήο ζηελ επηβνιή θνξηίνπ (Δηθ 1) (Hamill, 
Knutzen, 2013).  

Σν πξψην θχξησκα δηακνξθψλεηαη ζηελ πξφζζηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο απφ 
ηνπο επηά απρεληθνχο ζπνλδχινπο θαη ππνζηεξίδεη ην θεθάιη. Σν θχξησκα απηφ 
δηακνξθψλεη ηελ θακππιφηεηά ηνπ, σο απάληεζε ζηε ζέζε ηνπ θεθαιηνχ. 
 

Σν δεχηεξν θχξησκα δηακνξθψλεηαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, απφ 
ηνπο 12 ζσξαθηθνχο ζπνλδχινπο. Ζ θπξηφηεηα ζηε ζσξαθηθή κνίξα 
παξνπζηάδεηαη θαηά ηε γέλλεζε. 

 
Σν ηξίην θχξησκα, δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο 5 νζθπτθνχο ζπνλδχινπο ζηελ 
πξφζζηα πιεξά ηνπ ζψκαηνο. Σν νζθπτθφ θχξησκα (νζθπηθή κνίξα) 
αλαπηχζζεηαη σο απάληεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη επεξεάδεηαη απφ ηε 
ζέζε ηεο ππέινπ θαη ησλ θάησ άθξσλ. 
 

Ζ ζχληεμε ησλ πέληε ηεξψλ ζπνλδχισλ θαη ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε ζπνλδχισλ 
ηνπ θφθθπγα, ζρεκαηίδεη ηελ ηεξνθνθθπγηθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ην 
4ν  θχξησκα, ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο. 

 
Σα ζεκεία κεηάβαζεο απφ ην έλα θχξησκα ζην άιιν, είλαη πεξηνρέο κεγάιεο 
θηλεηηθφηεηαο θαη επνκέλσο είλαη επηξξεπή ζε θάθσζε.  
 

Γεληθφηεξα κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα παξνπζηάδεη ε απρεληθή θαη νζθπτθή κνίξα 
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Hamill, Knutzen, 2013).  

 
 

Απρεληθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο:  
 

Ζ απρεληθή κνίξα έρεη κεγάιν εχξνο ηεο θίλεζεο  θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 
θηλήζεηο: 

 

 Κάκςε 

 Έθηαζε 

 Πιάγηα ζηξνθή πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά 

 Πιάγηα θιίζε πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά 
 

Οη παξαπάλσ θηλήζεηο γίλνληαη θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνζθέξνληαο κεγάιε 
πνηθηιία θηλήζεσλ ζηελ θεθαιή (Κνξξέο, Λπξίηεο, νπθάθνο, 2010)    
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Δηθ. 1. Οη 33 ζπόλδπινη πνπ απνηεινύλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, είλαη 
δηαηεηαγκέλνη ζε ηέζζεξα θπξηώκαηα (κνίξεο) πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ 
ππνζηήξημε θαη ηαπηόρξνλα εμαζθαιίδνπλ απάληεζε ειαηεξηαθήο κνξθήο ζηελ 
επηβνιή θνξηίνπ. 
 

 
Οζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο: 

 

Ζ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνζθέξεη ζηήξηγκα ζην 
ππεξθείκελν ηκήκα ηνπ ζψκαηνο θαη κεηαθέξεη ην βάξνο ζηε ιεθάλε θαη ηα 
θάησ άθξα. Πεξηέρεη ηελ ηππνπξίδα. Λφγσ ηεο απνπζίαο πιεπξψλ, έρεη ζρεηηθά 
κεγάιν εχξνο θίλεζεο. 
 

Οη θηλήζεηο ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο είλαη :  
 

 θάκςε  

 έθηαζε  

 πιάγηα θιίζε  

 ζηξνθή 
 

(Κνξξέο,  Λπξίηεο, νπθάθνο, 2010)  

  

http://www.gethealthier.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BB
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Θσξαθηθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο: 
 

ηε ζσξαθηθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ε αλαινγία κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ 
κεζνζπνλδπιίσλ δίζθσλ θαη ηνπ χςνπο ηνπ ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο είλαη 
κηθξφηεξε απ‘ φηη ζηελ απρεληθή θαη νζθπτθή κνίξα. Ζ κεησκέλε αλαινγία 
κεηαμχ χςνπο κεζνζπνλδπιίσλ δίζθσλ θαη ζπνλδπιηθψλ ζσκάησλ, ζπκβάιιεη 
ζηε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ηεο ζσξαθηθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη 
πιεπξέο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 
Ζ ζσξαθηθή κνίξα είλαη ε ιηγφηεξν κειεηεκέλε απφ ηηο ππφινηπεο σο πξνο ηηο 
θηλήζεηο ηεο. Γεληθφηεξα επηδεηθλχεη ιηγφηεξε θηλεηηθφηεηα απφ ηελ απρεληθή θαη 
νζθπτθή κνηξα. (Oatis, 2012).  

 
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εγθάξζησλ απνθχζεσλ, ησλ δπγναπνθπζηαθψλ 
αξζξψζεσλ, νη ζχιαθεο θαη νη ζχλδεζκνη, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο θίλεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο(Oatis, 2012).  

 
Οη ζχιαθεο ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ είλαη πην ηεηακέλνη ζηελ 
ζσξαθηθή θαη ηελ νζθπτθή κνίξα θαη πεξηνξίδνπλ ηελ θάκςε θαη ηελ πξφζζηα 
νιίζζεζε ελφο ζπνλδχινπ έλαληη ηνπ ππνθείκελνχ ηνπ (Oatis, 2012).  
 

Οη δηαθνξέο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δπγναπνθπζηαθψλ απνθχζεσλ ζε 
θάζε ηκήκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, πξνζδηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηηο δηαθνξέο 
ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηκεκάησλ. Οη δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο ελφο ηππηθνχ 
απρεληθνχ ζπνλδχινπ επζπγξακκίδνληαη πεξηζζφηεξν σο πξνο ην νξηδφληην 
επίπεδν, ζηνλ ζσξαθηθφ πεξηζζφηεξν σο πξνο ην κεησπηαίν θαη ζηνλ απρεληθφ 
πεξηζζφηεξν σο πξνο ην νβειηαίν επίπεδν (Oatis, 2012).  
 

Γεδνκέλνπ φηη ν θνξκφο είλαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζψκαηνο, ε ζέζε ηνπ 
κπνξέη λα κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ άθξσλ. Ο δνκηθφο απηφο 
ξφινο ηνπ θνξκνχ θαζηζηά αλαγθαίν λα εμεηάδεηαη σο νιφηεηα ε ζέζε ή ε 
θίλεζή ηνπ, αιιά θαη ε παξαηήξεζε ηεο ζέζεο θαη θίλεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.  

ζν πην ππεξβάιινληα είλαη ηα θπξηψκαηα, ηφζν κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα 
παξνπζηάδεη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε,  ελψ φζν πην επίπεδα είλαη ηα θπξηψκαηά 
ηεο, ηφζν πην άθακπηε γίλεηαη (Hamill, Knutzen,  2013)  
 

 

1.2 . Αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηψλ αξζξψζεσλ ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

  

Ζ ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (θηλεηηθφ ηκήκα), απνηειείηαη 
απφ ηνπο εθάζηνηε δχν παξαθείκελνπο ζπνλδχινπο θαη ην κεζνζπνλδχιην 
δίζθν πνπ ηνπο μερσξίδεη. Σν ηκήκα απηφ δηαθξίλεηαη ζε πξφζζην θαη νπίζζην 
κέξνο. Ο ξφινο ησλ δχν απηψλ ηκεκάησλ είλαη δηαθνξεηηθφο σο πξνο ηε 
ιεηηνπξγία ηήο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

 
Σν πξφζζην κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο, πεξηέρεη ηα ζπνλδπιηθά ζψκαηα, 
ην κεζνζπνλδχιην δίζθν θαη ηνπο πξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο επηκήθεηο 
ζπλδέζκνπο. Ζ ρφλδξηλε άξζξσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα δχν ζπνλδπιηθά 
ζψκαηα θαη ην δίζθν πνπ ηα μερσξίδεη, δελ ζπλαληάηαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο 
ηνπ ζψκαηνο (Hamill, Knutzen, 2013). (Δηθ 2) 

 
Κάζε ζπνλδπιηθφ ζψκα έρεη ζρήκα ζσιήλα θαη είλαη παρχηεξν ζηελ κπξνζηηλή 
πιεπξά, φπνπ απνξξνθά ζεκαληηθά κεγέζε δπλακεσλ ζπκπίεζεο θαη 
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ζχλζιηςεο. Απνηειείηαη απφ ζπνγγψδε ηζηφ πεξηβαιιφκελν απφ ζθιεξφ 
θινηψδεο ζηξψκα. Ο παιψδεο ρφλδξνο πνπ θαιχπηεη ηελ επηθάλεηά ηνπ, 
δηακνξθψλεη ηηο ηειηθέο πιάθεο ζηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ν κεζνζπνλδχιηνο 
δίζθνο (Hamill, J, Knutzen, K. M., 2013). 

 
Ο κεζνζπνλδχιηνο δίζθνο ζπλελψλεη ηνπο ζπνλδχινπο. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα 
δέρεηαη θαη λα θαηαλέκεη θνξηία ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (νκνηφκνξθε 
θαηαλνκή ηάζεο ζηηο αξζξηθέο ηειηθέο πιάθεο), λα επηηξέπεη ηε κεηαμχ ησλ 
ζπνλδχισλ θίλεζε, αιιά θαη λα πεξηνξίδεη ηελ ππεξβνιηθή θίλεζε ζην 
ζπνλδπιηθφ ηκήκα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο, νθείιεηαη ζηνπο κεζνζπνλδχιηνπο δίζθνπο. Κάζε κεζνζπνλδχιηνο 
δίζθνο απνηειείηαη απφ ηνλ πεθηνεηδή ππξήλα θαη ηνλ ηλψδε δαθηχιην (εηθ 
3). Ο δίζθνο είλαη θηηαγκέλνο γηα λα αληέρεη ηηο δπλάκεηο ζπκπίεζεο, θάκςεο 
θαη ζηξέςεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Hamill, Knutzen, 
2013). 
 

 
https://el.wikipedia.org/ 

 

Eηθ 2. Η ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (θηλεηηθό ηκήκα)  
Η ρόλδξηλε άξζξσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα δύν ζπνλδπιηθά ζώκαηα θαη ην 
δίζθν πνπ ηα μερσξίδεη, δελ ζπλαληάηαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηνο. 

 
 

Ο πεθηνεηδήο ππξήλαο δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 
αλζίζηαηαη ζηηο δπλάκεηο ζπκπίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην θηλεηφ ηκήκα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δίζθνπ ζε λεξφ κεηψλεηαη, 
ιφγσ ησλ ζπκπηεζηηθψλ δπλάκεσλ, κε απνηέιεζκα ηε βξάρπλζε ηεο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (15-25mm). Σν χςνο θαη ν φγθνο ηνπ δίζθνπ, κεηψλεηαη 
(~20%) αλαγθάδνληάο ηνλ λα δηνγθσζεί αθηηλσηά πξνο ηα έμσ θαη λα απμήζεη 
ην αμνληθφ θνξηίν ζηηο πξφζζηεο αξζξψζεηο.  

Σε λχρηα ν δίζθνο απνξξνθά λεξφ, απνθαζηζηψληαο ην χςνο ηνπ. 
 
Ο ηλψδεο δαθηχιηνο πεξηβάιιεη ηνλ πεθηνεηδή ππξήλα.  Απνηειείηαη απφ 
δαθηχιηνπο ηλψδνπο ηζηνχ θαη ηλψδνπο ρφλδξνπ. 

Oη ίλεο ηνπ ηλψδνπο δαηπιίνπ είλαη δηαηεηαγκέλεο ζε παξάιιειεο νκφθεληξεο 
ζηξψζεηο αιιά θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαγψληα σο πξνο ηα ζπνλδπιηθά 
ζψκαηα, κε γσλία 45, σο 65 κνίξεο. 
Κάζε ελαιιαζζφκελε ζηξψζε ηλψλ είλαη θάζεηε πξνο ηελ πξνεγνχκελε, 
δεκηνπξγψληαο έλα δηαγψλην ζηαπξνεηδέο ζρέδην.  

ηαλ ζην δίζθν εθαξκφδεηαη ζηξνθηθή θίλεζε, νη κηζέο ίλεο νδεγνχληαη ζε 
ζχζθημε ελψ νη ίλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε θαηεχζπλζε, ραιαξψλνπλ.  

Οη ίλεο απηέο απνηεινχληαη  απφ 50 σο 60% απφ θνιιαγφλν, ην νπνίν 
εμαζθαιίδεη ζην δίζθν ηε δχλακε εθειθπζκνχ. Ωο απνηέιεζκα ηεο σξίκαλζεο 
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θαη ηεο γήξαλζεο, ην θνιιαγφλν αλαθαηαζθεπάδεηαη ζην δίζθν, σο απάληεζε 
ζηηο αιιαγέο ηνπ εθαξκνδφκελνπ θνξηίνπ (Hamill, Knutzen, 2013)  

 
 

https://www.papaloucasn.com/ 

 
Eηθ 3. Ο κεζνζπνλδύιηνο δίζθνο ζπλελώλεη ηνπο ζπνλδύινπο. Ο δίζθνο είλαη 
θηηαγκέλνο γηα λα αληέρεη ηηο δπλάκεηο ζσμπίεζης, κάμυης θαη ζηρέυης πνπ 
εθαξκόδνληαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Απνηειείηαη από ηνλ πηκηοειδή πσρήνα 
θαη ηνλ ινώδη δακηύλιο. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θηλεηηθόηεηαο ηεο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νθείιεηαη ζηνπο κεζνζπνλδύιηνπο δίζθνπο. 
 

ηαλ ν δίζθνο έρεη απψιεηα πγξψλ, δηεπξχλεηαη θαη ν πεθηνεηδήο ππξήλαο 
δηνγθψλεηαη πξνο ηα πιάγηα, κεηαηξέπνληαο έηζη ηηο θάζεηεο ζπκπηεζηηθέο 
δπλάκεηο ζηνλ ηλψδε δαθηχιην, ζε ηάζε εθειθπζκνχ, ε νπνία είλαη ηεηξαπιάζηα 
ή πεληαπιάζηα ελφο αμνληθνχ θνξηίνπ. Ζ θαζηζηή ζέζε, ν βήραο θαη ην γέιην, 
είλαη θνξηία κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ φξζηα ζηάζε, ζην 
βάδηζκα θαη ζηηο ζηξνθέο ηνπ θνξκνχ. 
 

Ο δίζθνο δελ δηαζέηεη λεχξσζε θαη αγγείσζε, γη απηφ θαη ε απνθαηάζηαζε ελφο 
θαηεζηξακκέλνπ δίζθνπ δελ είλαη πνιχ ειπηδνθφξα. Ο πφλνο κπνξεί λα γίλεη 
αηζζεηφο µφλν ζηηο εμσηεξηθέο ζηνηβάδεο ηνπ ηλψδνπο δαθηπιίνπ φπνπ 
ππάξρνπλ θάπνηνη αηζζεηήξηνη ππνδνρείο. 

 
Σα αδχλακα ζεκεία θαη ζεκεία πηζαλφηεηαο θάθσζεο ηνπ κεζνζπνλδχιηνπ 
δίζθνπ είλαη δχν: 
 

 Οη ρφλδξηλεο ηειηθέο πιάθεο ζηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ν δίζθνο, είλαη 
επηξξεπείο ζε θάηαγκα, αθνχ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ιεπηφ κφλν 
ζηξψκα νζηνχ.  
 

 To oπίζζην ηκήκα ηνπ ηλψδνπο δαθηπιίνπ είλαη πην ιεπηφ θαη ε ζχλδεζή 
ηνπ ιηγφηεξν ζηαζεξή, θη επνκέλσο είλαη πην επηξξεπέο ζε 
ηξαπκαηηζκφ. 

 
Ζ πξφζζηα θάκςε, ε έθηαζε θαη ε πιάγηα θάκςε πξνθαινχλ ζπκπίεζε θαη ηάζε 
ζην δίζθν. Σν ζπνλδπιηθφ ζψκα κεηαθέξεηαη απφ ηελ πιεπξά πξνθαιείηαη ε 
ζπκπίεζε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά δεκηνπξγείηαη ε ηάζε.  

Ο πεθηνεηδήο ππξήλαο θαηά ηελ θάκςε θαη έθηαζε σζείηαη πξνο ηα πίζσ θαη 
πξνο ηα εκπξφο αληίζηνηρα. Καηά ηελ πιάγηα θάκςε ζπκπηέδεηαη πξνο ηελ 
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αληίζεηε πιεπξά. 
Καηά ηε ζηξνθή ηνπ θνξκνχ, αλαπηχζζνληαη δπλάκεηο ηάζεο θαη δηάηκεζεο. Οη 
πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε θνξά ηεο ζηξνθήο ίλεο αλαπηχζζνπλ ηάζε θαη νη 
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ραιαξψλνπλ θαη ζην κεζαίν 
ηκήκα ηνπ δίζθνπ απμάλεη ε πίεζε, δεκηνπξγψληαο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο ζην 
νξηδφληην επίπεδν. 

 
Οη επηκήθεηο ζχλδεζκνη ηνπ πξφζζηνπ θηλεηηθνχ ηκήκαηνο, είλαη ν πξφζζηνο θαη 
νπίζζηνο επηκήθεηο ζχλδεζκνη, νη νπνίνη εθηείλνληαη απφ ην ηλίν σο ην ηεξφ 
νζηφ.  
Ο ζχλδεζκνο πνπ πεξηνξίδεη ηελ ππεξέθηαζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο είλαη ν 
πξφζζηνο επηκήθεο ζχλδεζκνο. Δίλαη ππθλφο θαη ηζρπξφο θαη ζπλδέεηαη κε ην 
δίζθν θαη ηα ζπνλδπιηθά ζψκαηα. Ο ζχλδεζκνο απηφο επίζεο, εκπνδίδεη θαη 
ηελ πξφζζηα θίλεζε ηνπ ελφο ζπνλδχινπ επάλσ ζηνλ άιιν.  
Ο νπίζζηνο επηκήθεο ζχλδεζκνο δηαηξέρεη ηελ νπίζζηα επηθάλεηα ησλ 
ζπνλδπιηθψλ ζσκάησλ. πλδέεηαη κε ην ππεξπςσκέλν ρείινο ησλ 
ζπνλδπιηθψλ ζσκάησλ θαη κε ην θέληξν ηνπ κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ θαη 
αθήλεη αθάιππηε ηελ πιάγηα πεξηνρή ηνπ ζπνλδπιηθνχ ηκήκαηνο, απμάλνληαο 
ηελ εππάζεηα ηεο πεξηνρήο ζηε δεκηνπξγία θήιεο. Δίλαη πιαηχο ζηελ απρεληθή 
κνίξα θαη ζηελφο ζηελ νζθπτθή κνίξα. Πεξηνξίδεη ηελ θάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο (Hamill, Knutzen, 2013)  
 
ην νπίζζην κέξνο ηνπ θηλεηηθνχ ηκήκαηνο,  παξαηεξνχκε ηα λεπξηθά ηφμα, ηηο 
κεζνζπνλδχιηεο (δπγναπνθπζηαθέο) αξζξψζεηο, ηηο εγθάξζηεο θαη αθαλζψδεηο 
απνθχζεηο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο. Σν θάζε λεπξηθφ ηφμν ζρεκαηίδεηαη ηνπο δχν 
απρέλεο θαη ηα δχν πέηαια ησλ ζπνλδχισλ. Απηά καδί κε ηελ νπίζζηα πιεπξά 
ησλ ζσκάησλ ησλ ζπνλδχισλ ζρεκαηίδνπλ ην ηξήκα κέζα απφ ην νπνίν 
δηέξρεηαη ν λσηηαίνο κπειφο (Hamill, Knutzen, 2013).  
Οη δπγναπνθπζηαθέο απνθχζεηο ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο αξζξηθέο επηθάλεηεο ησλ 
νξίσλ ησλ πεηάισλ ηνπ αλψηεξνπ θαη ηνπ θαηψηεξνπ ζπνλδχινπ ηνπ θάζε 
θηλεηηθνχ ηκήκαηνο. Ζ εθάζηνηε άλσ αξζξηθή επηθάλεηα είλαη θνίιε θαη ε θάησ 
θπξηή. 

ηελ πιάγηα ζπκβνιή ησλ απρέλσλ θαη ησλ πεηάισλ, βξίζθνληαη νη εγθάξζηεο 
απνθχζεηο, ελψ ζηελ νπίζζηα ζπκβνιή ησλ πεηάισλ βξίζθνληαη νη αθαλζψδεηο 
απνθχζεηο (Hamill, Knutzen, 2013).  
Ο σρξφο (ή κεζνηφμηνο) ζχλδεζκνο ζπλδέεη θαηά κήθνο ηα ζπνλδπιηθά ηφμα, 
ζπλελψλνληαο ηνπο απρέλεο. Έρεη κεγάιε ειαζηηθφηεηα θαη επηκεθχλεηαη κε ηελ 
θάκςε θαη ζπζπάηαη (επαλεξρεηαη) κε ηελ έθηαζε ηνπ θνξκνχ. ε νπδέηεξε 
ζέζε ππνβάιιεη ην δίζθν ζε δηαξθή ηάζε. 

Οη ππαθάλζηνη θαη κεζαθάλζηνη ζχλδεζκνη  ελψλνπλ ηε κία αθαλζψδε απφθπζε 
κε ηελ επφκελε θαη παξνπζηάδνπλ αληίζηαζε ζηε δηάηκεζε θαη ζηελ πξφζζηα 
θάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 
Οη κεζεγθάξζηνη ζχλδεζκνη ελψλνπλ ηηο εγθάξζηεο απνθχζεηο κεηαμχ ηνπο θαη 
πξνβάιινπλ αληίζηαζε θαηά ηελ πιάγηα θάκςε ηνπ θνξκνχ (Hamill, Knutzen, 
2013).  
 
 
1.3 . Ο λσηηαίνο κπειφο θαη νη λσηηαίεο ξίδεο 

 

Ο λσηηαίνο κπειφο δηαηξέρεη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαηεξρφκελνο κέζα ζην 
ζπνλδπιηθφ ζσιήλα, ν νπνίνο ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ζψκαηα ηνπο απρέλεο θαη 
ηα ηφμα ησλ ζπνλδχισλ, ην κεζνζπνλδχιην δίζθν θαη ηνλ σρξφ (ή κεζνηφμην) 
ζχλδεζκν. Σα πεξηθεξηθά λεχξα εμέξρνληαη απφ ην ηξήκα πνπ ζρεκαηίδεηαη 
ζηελ πάγηα πιεπξά ησλ ζπνλδπιηθψλ ηκεκάησλ (Hamill, Knutzen, 2013).  
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O λσηηαίνο κπειφο έρεη ζρεδφλ θπιηλδξηθφ ζρήκα. Πξνο ηα άλσ εθηείλεηαη απφ 
ην κείδνλ ηληαθφ ηξήκα πξνο ηνλ πξνκήθε κπειφ θαη πξνο ηα θάησ ηειεηψλεη 
ζην θάησ ρείινο ηνπ Ο1 ζπνλδχινπ. Πεξηβάιιεηαη θαη πξνθπιάζζεηαη απφ ηε 
ζθιεξά, ηε ρνξηνεηδή θαη ηελ αξαρλνεηδή κήληγγα. Σν εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ην 
νπνίν θαηαιακβάλεη ηνλ ππαξαρλνεηδή ρψξν, πεξηβάιιεη θαη πξνθπιάζζεη ηνλ 
λσηηαίν κπειφ (Snell, R. S. 1995).  
 

Ο λσηηαίνο κπειφο είλαη δηνγθσκέλνο κε αηξαθηνεηδή ηξφπν, ζρεκαηίδνληαο ην 
απρεληθφ θαη νζθπτθφ φγθσκα, εθ ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα 
βξαρηφλην (Α5-Θ1) θαη νζθπντεξφ (Ο1-Ο4) λεπξηθά πιέγκαηα (Δηθ 5). Σν θάησ 
πέξαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ζρεκαηίδεη ην κπειηθφ θψλν, εθ ηνπ νπνίνπ 
εθπνξεχεηαη ην ηειηθφ λεκάηην. Σν ηειηθφ λεκάηην πεξηβάιιεηαη απφ ρνξηνεηδή 
κήληγγα θαη θαηαιιήγεη ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ θφθθπγα φπνπ θαη 
πξνζθχεηαη. Σν ηειηθφ λεκάηην πεξηβάιιεηαη επίζεο απφ ηελ ηππνπξίδα ε 
νπνία απνηειείηαη απφ νζθντεξέο λεπξηθέο ξίδεο πνπ κνηάδνπλ κε νπξά αιφγνπ 
(Snell, 1995).   
 

Ο λσηηαίνο κπειφο θεληξηθά απνηειείηαη απφ ηε θαηά νπζία, ε πνία 
πεξηβάιιεηαη απφ ηε ιεπθή νπζία. Ζ δνκή ηνπ είλαη ζπλερήο θαη ε δηαίξεζή ηνπ 
ζε λεπξνηφκηα δελ είλαη παξά κφλν ζπκβαηηθή. 
Ζ θαηά νπζία απνηειείηαη απφ λεπξηθά θχηηαξα (θπηηαξηθά ζψκαηα) θαη ηηο 
απνθπάδεο ηνπο, λεπξνγινία, θαζψο θαη απφ αηκνθφξα αγγεία, ελψ ην κέγεζφο 
ηεο αλά επίπεδν ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο θαη ην κέγεζνο 
ησ κπψλ πνπ λεπξψλεη. Ζ ιεπθή νπζία απνηειείηαη απφ λεπξηθέο ίλεο, 
λεπξνγινία θαη αηκνθφξα αγγεία. Σν ιεπθφ ρξψκα ηεο απνδίδεηαη ζηελ 
παξνπζία πιήζνπο εκκχεισλ λεπξηθψλ ηλψλ (Snell, 1995).  

Απφ ην λσηηαίν κπειφ εθβάιινπλ ηα 31 δεχγε λσηηαίσλ λεχξσλ (Δηθ. 5). Κάζε λσηηαίν 
λεχξν απνηειείηαη απφ κία ξαρηαία ξίδα πνπ πεξηέρεη πξνζαγσγέο λεπξηθέο ίλεο θαη 
απφ κία θνηιηαθή ξίδα, ε νπνία πεξηέρεη απαγσγέο ίλεο. Οη ξίδεο απηέο ζπλελψλνληαη 
(εηθ. 4). Ζ ξαρηαία ξίδα απνπζηάδεη απφ ηνλ Α1 ζπφλδπιν θαη απφ ηα θνθθπγηθά 
λεχξα. Ζ ζπλέλσζε ησλ ξαρηαίσλ θαη θνηιηαθψλ ξηδψλ απνηειεί ηνλ θνηλφ λσηηαίν 
λεπξηθφ θνξκφ (Sisto, Druin, Sliwinski, 2009)  

 

 
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Lumbar+spinal+cord 

 

Δηθ. 4. Κάζε λσηηαίν λεύξν απνηειείηαη από κία ξαρηαία ξίδα πνπ πεξηέρεη 
πξνζαγσγέο λεπξηθέο ίλεο θαη από κία θνηιηαθή ξίδα, ε νπνία πεξηέρεη απαγσγέο ίλεο. 

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Lumbar+spinal+cord
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Οη ξίδεο απηέο ζπλελώλνληαη. Η ζπλέλσζή ηνπο απνηειεί ηνλ θνηλό λσηηαίν λεπξηθό 
θνξκό. 

 

 
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Lumbar+spinal+cord 

 

Eηθ 5. Από ην λσηηαίν κπειό εθβάιινπλ ηα 31 δεύγε λσηηαίσλ λεύξσλ. 
Σρεκαηίδεη ην απρεληθό θαη νζθπτθό όγθσκα, εθ ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνληαη θαη 
ηα αληίζηνηρα βξαρηόλην (Α5-Θ1) θαη νζθπντεξό (Ο1-Ο4) λεπξηθά πιέγκαηα. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Lumbar+spinal+cord
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

 

ΟΦΤΗΚΖ ΜΟΗΡΑ ΣΖ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ – ΟΦΤΗΚΖ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ 
ΣΔΝΧΖ 

 

2.1. Οζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο – αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 

 

2.2. πνλδπιηθή ζηέλσζε. 

  

2.2.1. Παζνθπζηνινγία ηεο εθθπιηζηηθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο.  

 

2.2.2. Καηεγνξηνπνίεζε ηεο εθθπιηζηηθήο νζθπτθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο – 
πκπησκαηνινγία 

 

2.2.3. Γηαρείξηζε ηεο νζθπτθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο 
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2.1. Οζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο – αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά  

H oζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, απνηειείηαη απφ πέληε ζπνλδχινπο (Ο1-
Ο5). Κάζε νζθπτθφο ζπφλδπινο απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν θπιηδξηθφ ζψκα εκπξφο 
θαη έλα ζπνλδπιηθφ ηφμν πίζσ. Σν ζπνλδπιηθφ ηφμν παξνπζηάδεη απνθχζεηο γηα ην 
ζρεκαηηζκφ ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ θαη γηα ηηο πξνζθχζεηο 
ζπνλδπιηθψλ κπψλ θαη ζπλδέζκσλ (Oatis, 2012).  
Σν ζπνλδπιηθά ζψκαηα καδί κε ηνπο κεζνζπνλδχιηνπο δίζθνπο, παξέρνπλ 
ππνζηήξημε γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπκπηεζηηθήο θφξηηζεο, ελψ ην ζπνλδπιηθφ 
ηφμν καδί κε ην κεζνζπνλδχιην δίζθν, παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα ηα θνξηία ζηξέςεο 
(Oatis, 2012).  

Σν ζπνλδπιηθφ ζψκα έρεη ζρεδφλ θπιηλδξηθφ ζρήκα θαη ζηελεχεη ειαθξψο ζην 
κέζν ηνπ. Ζ ακθίθνηιε απηή θαηαζθεπή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαθφξπθε θαη 
εγθάξζηα δηάηαμε ησλ νζηηθψλ δνθίδσλ, αιιά θαη άιινπο εληζρπηηθνχο ελδννζηηθνχο 
παξάγνληεο, πξνζδίδεη ζην ζπνλδπιηθφ ζψκα κεγάιε αληνρή ζε ζπκπηεζηηθά θνξηία 
(80%-90% ηνπ ζπκπηεζηηθνχ θνξηίνπ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Ζ κηθξή ηθαλφηεηα 
ησλ νζθπτθψλ ζπνλδχισλ γηα αληνρή ζηηο ζηξνθηθέο θνξηίζεηο νθείιεηαη ζην φηη 
ζηεξνχληαη ζεκαληηθνχ αξηζζκνχ πιάγηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ δνθίδσλ (Oatis, 2012).  

Σν ζπνλδπιηθφ ηφμν απνηειείηαη πξφζζηα απφ ην δεχγνο ησλ απρέλσλ (νη νπνίνη ην 
ζπλδένπλ ηζρπξά κε ην ζπνλδπιηθφ ζψκα θαη δηακνξθψλεη ην άλσ θαη θάησ ρείινο 
ηνπ ζπνλδπιηθνχ ηξήκαηνο) θαη απφ ην δεχγνο ησλ κίζρσλ ηνπ νπίζζηα. Οη απρέλεο 
ππνζηεξίδνπλ ηα πςειά εθειθπζηηθά θαη ζπκπηεζηηθά θνξηία πνπ δεκηνπξγνχληαη 
ζπρλά απφ ηελ ζηξνθή, ηελ θάκςε θαη ηελ έθηαζε ηεο νζθχνο. Σα πέηαια ηνπ ηφμνπ 
ζπγθιίλνπλ δεκηνπξγψληαο ηελ εγθάξζηα απφθπζε. Απηά θαινχληαη λα κεηαδίδνπλ 
ηηο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ αθαλζσδψλ απνθχζεσλ θαη ησλ αξζξηθψλ απνθχζεσλ, 
θπξίσο θαηά ηελ ηζρπξή ζηξνθή ηεο νζθχνο θαη ζπλεπψο, θαηά ηελ πεηαιεθηνκή ζηηο 
ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο νπίζζηαο πξνζπέιαζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, απηφ ζα 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ‘ φςηλ απφ ηνπο ρεηξνπξγνχο, ψζηε λα 
πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ αθαίξεζε πεηάισλ (Oatis, 2012).  

Οη αλάληεηο θαη θαηάληεηο  αξζξηθέο απνθχζεηο ζρεκαηίδνληαη απφ ηε ζχλδεζε 
ησλ νπίζζησλ απρέλσλ θαη ησλ έμσ πεηάισλ,  κε ηελ άλσ αξζξηθή απφθπζε λα είλαη 
κεγαιχηεξε θαη ην παρχ νζηφ ηεο αληηζηέθεηαη ζηελ αξζξηθή ζηξνθή, πξνζδίδνληαο 
έηζη πξνζηαζία ζην κεζνζπνλδχιην δίζθν απφ ηηο κεγάιεο ζηξεπηηθέο ηάζεηο. Οη 
δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο έρνπλ ζρεδφλ νβειηαίν πξνζαλαηνιηζκφ θαη 
επηηξέπνπλ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαηά ηελ θίλεζε ηεο θάκςεο θαη ηεο έθηαζεο 
(νβειηαίν επίπεδν) , απ‘ φηη ζηε ζηξνθή (εγθάξζην επίπεδν) θαη ηελ πιάγηα θάκςε 
(κεησπηαίν επίπεδν).  Αλαηνκηθέο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ δπγναπνθπζηαθψλ 
απνθχζεσλ, ζπλαληψληαη ζπρλά. Έηζη ινηπφλ, εάλ ζε έλα άηνκν παξαηεξείηαη 
αζχκκεηξε πιάγηα θάκςε θαη ζηξνθή, είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 
επίπεδν ηεο κίαο δπγναπνθπζηαθήο άξζξσζεο είλαη ηνπνζεηεκέλν ινμφηεξα απφ ην 
επίπεδν ηεο άξζξσζεο ηεο απέλαληη πιεπξάο ησλ ζπνλδχισλ (Oatis, 2012).   

Οη δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο, σο δηαξζξψζεηο πνπ είλαη, κπνξεί λα ππνζηνχλ 
εθθπιηζηηθέο αιιαγέο (αξζξηθέο θαη ζπιαθνζπλδεζκηθέο δηαηαξαρέο) φπσο ε 
νζηεναξζξίηηδα θαη ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα. πρλά ηα απεηθνληζηηθά επξήκαηα ησλ 
δηαηαξαρψλ απηψλ, παξνπζηάδνπλ αβέβαηε ζπζρέηηζε κε ηελ χπαξμε πφλνπ. 

Οη αθαλζψδεηο θαη εγθάξζηεο απνθχζεηο ησλ νζθπτθψλ ζπνλδχισλ εμππεξεηνχλ 
ηελ πξφζθπζε κπψλ θαη ζπλδέζκσλ. Οη αθαλζψδεηο απνθχζεηο είλαη 
ηεηξαγσληζκέλεο θαη παρηέο θαη βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ην ζψκα ησλ 
ζπνλδχισλ. Οη νπίζζηεο θνξπθέο ηνπο ςειαθψληαη εχθνια. ηηο αθαλζψδεηο 
απνθχζεηο ηεο νζθπτθήο κνίξαο, πξνζθχνληαη ν κεζαθάλζηνο ζχλδεζκνο, ε 
ζσξαθννζθπτθή πεξηηνλία θαη ν πνιπζρηδήο κπο. Οη καθξηέο θαη επίπεδεο εγθάξζηεο 
απνθχζεηο, απνηεινχλ ζεκεία πξφζθπζεο δνκψλ πνπ παξέρνπλ ζηαζεξφηεηα ζην 
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κεησπηαίν επίπεδν, φπσο είλαη ν ηεηξάγσλνο νζθπτθφο κπο, νη νζθπνιαγφληνη 
ζχλδεζκνη θαη ίλεο ηεο ζσξαθνζθπτθήο πεξηηνλίαο. Ζ πιαηχηεξε εγθάξζηα απφθπζε 
βξίζθεηαη ζηνλ Ο3 θαη απνηειεί αθηηλνινγηθφ νξφζεκν, ελψ ε παρχηεξε βξίζθεηαη 
ζηνλ Ο5 ζπφλδπιν (Oatis, 2012).  

Σα ζπνλδπιηθά ηξήκαηα ησλ νζθπτθψλ ζπνλδχισλ είλαη ηξηγσληθνχ ζρήκαηνο. 
ηελ αλψηεξε νζθπτθή κνίξα, ν ζσιήλαο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ηξήκαηα, έρεη σνεηδέο 
ζρήκα θαη πεξηέρεη ην κπειηθφ θψλν. Οη δηάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη γηα ην 
ζπνλδπιηθφ ηξήκα ζην Ο1 επίπεδν, είλαη νβειηαία ζηα 16 mm θαη εγθάξζηα πεξίπνπ 
ζηα 21 mm, κε ην λεπξηθφ πεξηερφκελν ζηα 10 mm, ελψ ζην Ο3 επίπεδν ν ζσιήλαο 
δηεπξχλεηαη  ζην εγθάξζην επίπεδν (15 mm νβειηαία δηάκεηξνο θαη 25 mm εγθάξζηα 
δηάκεηξνο) θαη ζην Η1 επίπεδν ζηελεχεη ειαθξψο ζην νβειηαίν επίπεδν (13 mm 
νβειηαία θαη 30 mm εγθάξζηα δηάκεηξνο) (Oatis, 2012). 

Σα κεζνζπνλδχιηα ηξήκαηα ζρεκαηίδνληαη απφ ην νπίζζην κέξνο ησλ ζσκάησλ 
ησλ ζπνλδχισλ θαη ηνπ ηλψδνπο δαθηπιίνπ πξνο ηα εκπξφο, νη απρέλεο απνηεινχλ 
ηα άλσ θαη θάησ φξηά ηνπ θαη ην νπίζζην κέξνο ησλ ζπνλδπιηθψλ ηξεκάησλ 
νξηνζεηείηαη απφ ηνλ σρξφ ζχλδεζκν θαη ηηο πξφζζηεο επηθάλεηεο ησλ ζπιάθσλ ησλ 
δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ (Oatis, 2012).  

Kαηά ηελ θίλεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, κεηαβάιινληαη ην ζρήκα θαη ε δηάκεηξνο 
θαη ησλ ζπνλδπιηθψλ, αιιά θαη ησλ κεζνζπνλδχιησλ ηξεκάησλ, επεξεάδνληαο έηζη 
ηηο λεπξηθέο δνκέο.  

ε άηνκα θπζηνινγηθά παξαηεξείηαη κία κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζπνλδπιηθνχ 
ηξήκαηνο θαηά 10% θαηά ηελ έθηαζε θαη κία αχμεζε 10% θαηά ηελ θάκςε, ελψ ζην 
κεζνζπνλδχιην ηξήκα παξαηεξείηαη κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% θαηά ηελ έθηαζε 
θαη κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 30% θαηά ηελ θάκςε (παξνπζηάδνληαο ζρήκα 
ηξηγσληθφ θαηά ηελ έθηαζε θαη ζρήκα αριαδηνχ θαηά ηελ θάκςε).  

πάληα εκθαλίδεηαη ζπκπίεζε λεπξηθψλ ξηδψλ ζε κεζνζπνλδχιην ηξήκα ηεο 
νζθπτθήο κνίξαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία κειέηε 408 αηφκσλ κε ππνηηζέκελε 
ζπκπίεζε λεχξσλ, κφλν νη 4 είραλ επξήκαηα ζπκπίεζεο ζην κεζνζπνλδχιην ηξήκα, 
ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ παξνπζίαδε επξήκαηα ζπκπίεζεο ζην 
έμσ ηκήκα ηνπ ζπνλδπιηθνχ ηξήκαηνο, κία πεξηνρή γλσζηή σο εμσηεξηθή 
θνηιφηεηα. Οη εμσηεξηθέο θνηιφηεηεο απνηεινχλ ηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ 
ζπνλδπιηθνχ ηξήκαηνο θαη βξίζθνληαη αθξηβψο έζσ ησλ κεζνζπνλδχιησλ ηξεκάησλ 
(Oatis, 2012). 

Σν αξζξηθφ ζχζηεκα ηεο νζθχνο, κε ηελ κεζνζπνλδχιηα άξζξσζε πξφζζηα θαη ηηο 
δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο νπίζζηα, απνηειεί έλα αξζξηθφ ηξίπνδν δπλακηθήο 
ζηαζεξφηεηαο, επηηξέπνληαο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε λα ππνζηεξίδεη θνξηία ελψ 
θηλείηαη ζην εχξνο ηεο ηξνρηάο ηεο. 

Οη ζχλδεζκνη ηεο νζθπτθήο κνίξαο, κε εμαίξεζε ηνλ σρξφ ζχλδεζκν,  
παξνπζηάδνπλ γινηνειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (ρξνλνεμαξηψκελε επηκήθπλζε ζηε 
ζηαζεξή θφξηηζε). ινη έρνπλ κεγάιν αξηζκφ αηζζεηηθψλ απνιήμεσλ θαη 
ππνδνρέσλ, εηλαη δε ζπλδεδεκέλνη κε ηελ επηπνιήο θαη ηελ ελ ησ βάζεη πεξηηνλία, κε 
ηέλνληεο θαη κε ίλεο κπψλ. Απνηεινχλ έηζη έλα θχξην ηκήκα αληαλαθιαζηηθνχ ηφμνπ 
νζηεντλνδψλ θαη λεπξνκπηθψλ δνκψλ, πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηε 
δπλακηθή ζηαζεξνπνίεζε (Oatis, 2012). 

Ο κεζνζπνλδχιηνο δίζθνο είλαη δνκεκέλνο έηζη ψζηε λα αληέρεη ζπκπηεζηηθά θνξηία, 
αιιά δελ έρεη κεγάιε αληνρή ζηηο ζηξεπηηθέο δπλάκεηο, ιφγσ ηεο ινμήο δηεπζέηεζεο 
ησλ ηλψλ ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ. Σηο ζηξεπηηθέο δπλάκεηο πεξηνξίδνπλ νη 
δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζην νβειηαίν επίπεδν, 
πξνζθέξνληαο έηζη πξνζηαζία ζην δίζθν θαηά ηε ζηξνθηθή θίλεζε ηεο νζθχνο 
(Oatis, 2012)..  
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Ο κεζνζπνλδχιηνο δίζθνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ ηδηνδεθηηθφηεηα, 
ιφγσ ηεο αθζνλίαο κεραλνυπνδνρέσλ ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ηνπ ηλψδνπο 
δαθηπιίνπ. Ζ εμσηεξηθή ζηνηβάδα πεξηέρεη επίζεο άθζλεο ειεχζεξεο λεπξηθέο 
απνιήμεηο, ζπκκεηέρνληαο έηζη ζηελ παξαγσγή ηνπ πφλνπ. ε κία πξνζπάζεηα 
ειέγρνπ ηνπ πφλνπ, δεκηνπξγήζεθε ε ρεηξνπξγηθή κέζνδνο ηεο δαθηπιηνπιαζηηθήο, 
θαηά ηελ νπνία απνλεπξψλεηαη ζεξκηθά ν εμσηεξηθφο δαθηχιηνο. Γελ είλαη φκσο 
αθφκε γλσζηή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ απηήο (Oatis, 2012). 

Ζ νζθπτθή κνίξα παξνπζηάδεη θάκςε 35ν – 52ν , έθηαζε 15ν – 29ν , πιάγηα θάκςε 
16ν – 25ν θαη ζηξνθή 5ν – 16ν . 

Καηά ηελ θάκςε ηεο νζθπτθήο κνίξαο πξαγκαηνπνηείηαη εμνκάιπλζε ηεο νζθπτθήο 
ιφξδσζεο, κε ηα πξψηα νζθπτθά επίπεδα λα θάκπηνληαη πξψηα θαη ηα κέζα θαη 
θαηψηεξα λα αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά. Καηά ηνλ θπζηνινγηθφ νζθπνππειηθφ ξπζκφ 
ελφο αηφκνπ πνπ θάκπηεη ηνλ θνξκφ ηνπ δηαηεξψληαο ηα γφλαηά ηνπ ζε έθηαζε, κφιηο 
εμνκαιπλζεί ε νζθπτθή ιφξδσζε, ε πχεινο θιίλεη πξφζζηα πάλσ ζηηο αξζξψζεηο ησλ 
ηζρίσλ. Ο βαζκφο ηεο πξφζζηα θιίζε ηεο ππέινπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ βαζκφ ηεο 
ειαζηηθφηεηαο ησλ νπηζζίσλ κεξηαίσλ κπψλ. ηαλ νη νπίζζηνη κεξηαίνη είλαη 
αλειαζηηθνί, πεξηνξίδεηαη πξφσξα ε πξφζζηα ζηξνθή ηεο ππέινπ. Ο πεξηνξηζκφο ηεο 
πξφζζηαο ζηξνθήο ηεο ππέινπ ζα αληηζηαζκηζηεί κε ηελ αχμεζε ηεο νζθπτθήο 
θάκςεο θαη επνκέλσο ζα απμήζεη ηε θφξηηζε ζηηο νπίζζηεο δνκέο ηεο νζθπτθήο 
κνίξαο. Ζ αλειαζηηθφηεηα ησλ νπηζζίσλ κεξηαίσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε 
πεξηπηψζεηο νζθπαιγίαο (Oatis, 2012). 

Ζ έθηαζε ηεο νζθπτθήο κνίξαο, πεξηνξίδεηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ αθαλζσδψλ 
απνθχζεσλ θαη απφ ηελ ηάζε ηνπ πξφζζηνπ επηκήθνπο ζπλδέζκνπ. Ζ έθηαζε 
επεξεάδεηαη επίζεο θαη απφ ηελ θίλεζε ηεο ππέινπ. ηελ φξζηα ζέζε ε ππειηθή 
θίλεζε πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο νζθπνιαγφληνπο ζπλδέζκνπο θαη ηνπο θακπηήξεο ηνπ 
ηζρίνπ, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ θαη ηελ έθηαζε ηνπ ηζρίνπ. ηαλ νη θακπηήξεο ησλ 
ηζρίσλ είλαη αλειαζηηθνί, θέξλνπλ ηελ πχειν ζε πξφζζηα θιίζε θαη απμάλνπλ ηελ 
νζθπτθή ιφξδσζε. Ζ νζθπτθή ιφξδσζε ζα απμάλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ ην 
άηνκν εθηειεί έθηαζε ηζρίνπ. Ζ ππεξβνιηθή έθηαζε ηεο νζθχνο πνπ πξνθαιείηαη, 
απμαλεη ηηο θνξηίζεηο ζηηο νπίζζηεο δνκέο θαη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο 
ζπκπησκάησλ θαη παζνινγίαο (Oatis, 2012).  

Καηά ηελ επαλαθνξά απφ ηελ πξφζζηα θάκςε ζηελ έθηαζε, θπζηνινγηθά ε πχεινο 
βξίζθεηαη ζε νπίζζηα θιίζε ελψ ζηαδηαθά κε ηε επαλαθνξά ηνπ θνξκνχ επαλέξρεηαη 
ε θπζηνινγηθή ιφξδσζε ηεο νζθχνο. ηαλ αληίζεηα θαηά ηελ επαλαθνξά ην άηνκν 
επαλαθηά απφ ηελ αξρή ηεο θίλεζεο ηελ νζθπτθή ιφξδσζε κε ην λα θάκπηεη ηζρία θαη 
ηα γφλαηα θαη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο κεξνχο ψζηε λα επαλέιζεη ζηελ φξζηα ζέζε, 
κπνξεί λα δειψλεη ηκεκαηηθή αζηάζεηα ηεο νζθπτθήο κνίξαο.   

Ζ νζθπτθή ζηξνθή πεξηνξίδεηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ νβειηαίσο 
πξνζαλαηνιηζκέλσλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ, αιιά ε ζπλνιηθή ζηξνθή ηεο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο,  αληηζηαζκίδεηαη κε ηε ζηξνθή ηεο ζσξαθηθήο θαη ηεο απρεληθήο 
κνίξαο.  

Ζ ζηξνθή ηεο νζθπτθήο κνίξαο εκπεξηέρεη θαη θάπνηνπ βαζκνχ πιάγηαο θάκςεο, 
θαζψο θαη ε  πιάγηα θάκςε νκνίσο, επηηειείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηνπ βαζκνχ 
νζθπτθήο ζηξνθήο. Σν θαηλφκελν φπνπ δχν θηλήζεηο ζπλδπάδνληαη κε ηξφπν ηέηνην 
πνπ ε κία θίλεζε λα κελ κπνξεί λα εκθαληζηεί ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο άιιεο, 
νλνκάδεηαη αξζξηθή ζχδεπμε (Oatis, 2012).  

ηαλ ε νζθπτθή κνίξα βξίζθεηαη ζε θάκςε, ε ζηξνθή ηεο νζθχνο ζπλνδεχεηαη απφ 
νκφπιεπξε πιάγηα θάκςε. Δλψ φηαλ ε νζθπτθή κνίξα βξίζθεηαη ζε νπδέηεξε ζέζε ή 
ζε έθηαζε, ε ζηξνθή ζπλνδεχεηαη απφ αληίζεηε πιάγηα θάκςε. 
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Καηά ηελ θάκςε θαη έθηαζε ηεο νζθχνο, κεηψλεηαη ην εχξνο ηεο πιάγηαο θάκςεο θαη 
ζηξνθήο. Δλψ θαηά ηε ζηξνθή ηεο νζθχνο κεηψλεηαη ην εχξνο ηεο θάκςεο θαη ηεο 
έθηαζεο. 

Με ηελ αχμεζε ηεο θάκςεο νη θνξηίζεηο ζπκπίεζεο κεηαηνπίδνληαη ζην πξφζζην 
ηκήκα ησλ ζπνλδχισλ θαη καθξηά απφ ην νπίζζην ηκήκα θαη ηηο δπγναπνθπζηαθέο 
αξζξψζεηο, απμάλνληαο ηε δηάκεηξν ησλ ζπνλδπιηθψλ ηξεκάησλ. Με ηελ αχμεζε ηεο 
έθηαζεο ην θνξηίν ζπκπίεζεο κεηαηνπίδεηαη ζηηο δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο θαη 
καθξηά απφ ην κεζνζπνλδχιην δίζθν, κεηψλνληαο ηε δηάκεηξν ηνπ ζπνλδπιηθνχ 
ηξήκαηνο. Απηά βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζε άηνκα πνπ 
πάζρνπλ απφ νζθπαιγία, βνεζψληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ζε 
ζπκπησκαηνινγία θαηά ηελ έθηαζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θάκςεο ζε νζθπαιγία κε 
ζπκπησκαηνινγία θαηά ηελ θάκςε (Oatis, 2012).. 

Καηά ηελ ηκεκαηηθή θίλεζε ηεο θάκςεο θάζε ζπφλδπινο θηλείηαη ζηξνθηθά ζε κία 
πξφζζηα θαηεχζπλζε κε κία κηθξή πξφζζηα νιίζζεζε, ε νπνία νιίζζεζε πεξηνξίδεηαη 
απφ ηηο δπγναπνθπζηθαθέο αξζξψζεηο. ηαλ νη δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο δελ 
κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ επαξθψο, ή φηαλ ν ζχιαθάο ηνπο παξνπζηάδεη βξάρπλζε 
θαη πεξηνξίδνπλ ηελ νιίζζεζε κίαο θηλεηηθήο κνλάδαο,  θαηά ηελ θίλεζε ηεο θάκςεο ή 
ηεο θάκςεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξνθή, ηφηε δεκηνπξγνχληαη είηε ηκεκαηηθή αζηάζεηα 
(ππεξθηλεηηθφηεηα), είηε ηκεκαηηθή ππνθηλεηηθφηεηα αληίζηνηρα. Ζ κε θπζηνινγηθή 
απηή κεηαηφπηζε ησλ ζπνλδχισλ, κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή ζπκπησκάησλ θαη 
πηζαλή παξνδηθή ζπκπίεζε ηνπ λεπξηθνχ ηζηνπ (παξνδηθή ζηέλσζε) (Oatis, 2012). 

Ζ ηκεκαηηθή θίλεζε ηεο νζθχνο ζην εγθάξζην θαη κεησπηαίν επίπεδν, απνηειείηαη 
απφ ηελ ζηξνθή θαη πιάγηα θάκςε αληίζηνηρα. Μεγαιχηεξε κεηαηφπηζε ζπκβαίλεη 
θαηά ηελ πιάγηα θάκςε απφ ηελ ζηξνθή. Ζ ηκεκαηηθή ζηξνθή θαζίζηαηαη επηθίλδπλε 
γηα ηνλ ηλψδε δαθηχιην, φηαλ απηή ππεξβαίλεη ηηο 3ν. 

Ζ ελ ησ βάζεη νκάδα ησλ εθηεηλφλησλ ηνπ θνξκνχ θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί 
πεξηζζφηεξν σο αηζζεηήξαο ηεο ζέζεο ηεο νζθχνο, ελψ ν ξφινο ησλ θνηιηαθψλ 
κπψλ ηνπ κείδνλα ςντηε θαη ηνπ ηεηξάγσλνπ νζθπίθνχ κπψλ, θαίλεηαη λα είλαη 
ζεκαληηθφο ζηε ζηαζεξνπνίεζή ηεο (Oatis, 2012). 

Ζ λεπξνινγηθή εμέηαζε ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ θάησ άθξσλ σο πξνο ηε κπτθή ηζρχ 
ηελ αηζζεηηθφηεηα θαη ηα αληαλαθιαζηηθά, δηφηη ζπρλά νη παζήζεηο ηεο 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηαβνιέο ζε απηά.  
Ζ εμέηαζε ησλ λεπξνηνκίσλ απφ Θ12 έσο Ο2, γίλεηαη κέζσ ηεο κπτθήο 
δνθηκαζίαο ηνπ ιαγνλνςντηε (θάκςε ηζρίνπ). 
Ζ εμέηαζε ησλ λεπξνηνκίσλ απφ Ο2 έσο Ο4 γίλεηαη κέζσ ηεο κπτθήο 
δνθηκαζίαο ηνπ ηεηξαθεθάινπ (έθηαζε γφλαηνο – κεξηαίν λεχξν) θαη ησλ 
πξνζαγσγψλ ηνπ ηζρίνπ (ζπξνεηδέο λεχξν). 
Ζ εμέηαζε ηνπ Ο4 λεπξνηνκίνπ εμεηάδεηαη κέζσ ηεο κπτθήο δνθηκαζίαο ηνπ 
πξφζζηνπ θλεκηαίνπ (ξαρηαία έθηαζε θαη ππηηαζκφο ηνπ άθξνπ πνδφο – ελ ησ 
βάζεη πεξνληαίν λεχξν) θαη κε ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο επηγνλαηίδαο.  
Ζ εμέηαζε ηνπ Ο5 λεπξνηνκίνπ κέζσ ηεο κπτθήο ηζρχνο ηνπ καθξνχ 
εθηείλνληα ηνλ κεγάιν δάθηπιν (ξαρηαία έθηαζε ηνπ κεγάινπ δαθηχινπ – ελ 
ησ βάζεη πεξνληαίν λεχξν) 
Ζ εμέηαζε ηνπ Η1 λεπξνηνκίνπ κέζσ ηεο κπτθήο ηζρχνο ησλ καθξνχ θαη βξαρχ 
πεξνληαίσλ κπψλ (πεικαηηαία θάκςε θαη  έμσ ζηξνθή ηνπ άθξνπ πνδφο - 
επηπνιήο πεξνληαίν λεχξν) θαη κε ην αληαλαθιαζηηθφ ηνπ αρηιιείνπ ηέλνληα. 
Σα Η2, Η3, Η4 λεπξνηφκηα, λεπξψλνπλ ηελ νπξνδφρν θχζηε θαη ηνπο απηφρζνλεο κπο 

ηνπ άθξνπ πνδφο (Κνξξέο, Λπξίηεο, νπθάθνο, 2010).  

Ζ δηαηαξαρή ηεο αηζζεηηθφηεηαο ησλ θάησ άθξσλ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 
έλδεημε βιάβεο ζπγθεθξηκέλεο λεπξηθήο ξίδαο, ιφγσ ηνπ φηη ηα δεξκνηφκηα 
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αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Σν πην ραξαθηεξηζηηθά ελδεηθηηθφ γηα  ηελ αηζζεηηθφηεηα 
ηνπ θάησ άθξνπ σο πξνο βιάβε ξίδαο, απνηειεί ην έμσ ρείινο ηνπ άθξνπ 
πνδφο, πνπ ε λεχξσζή ηνπ αληηζηνηρεί ζηελ Η1 ξίδα. 
 

Γνθηκαζίεο πίεζεο λεπξηθήο ξίδαο, απνηεινχλ ε δνθηκαζία ηνπ ζεκείνπ  
Laseque θαη ε αλάζηξνθε δνθηκαζία Laseque. 

 
Ζ δνθηκαζία Laseque είλαη δνθηκαζία ηάζεο ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ θαη 
εθηειείηαη κε ηνλ αζζελή ζε χπηηα θαηάθιηζε. Καηά ηε δνθηκαζία αλπςψλνπκε 
ην θάησ άθξν, θέξλνληαο ην ηζρίν ζε θάκςε 90ν πξνο ην νξηδφληην επίπεδν, κε 
ην γφλαην ζε έθηαζε θαη ηελ πνδνθλεκηθή ζε θάκςε 90ν.  

Ζ δνθηκαζία ζεσξείηαη ζεηηθή φηαλ ην ζεκείν Laseque εκθαλίδεηαη ζηηο πξψηεο 
40ν απφ ην νξηδφληην επίπεδν. Ζ ιήςε ηνπ ζεκείνπ Laseque πξέπεη λα 
δνθηκαδεηαη θαη ζην πγηέο θάησ άθξν (δηαζηαπξνχκελν Laseque). Δάλ θαη απηφ 
εκθαληζηεί ζεηηθφ, ε δνθηκαζία ππνδεηθλχεη πηζαλή πίεζε ξίδαο. 

 
Ζ αλάζηξνθε δνθηκαζία Laseque ζηνρεχεη ζηε δηάηαζε ηνπ κεξηαίνπ λεχξνπ 
θαη επνκέλσο ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ο2, Ο3 θαη Ο4 ξηδψλ. Με ηνλ αζζελή ζε 
πξελή θαηάθιηζε, εθηείλνπκε ην ηζρίν κε ην γφλαην ζε θάκςε (Κνξξέο, Λπξίηεο, 
νπθάθνο, 2010).  

 
Γεδνκέλνπ φηη ν λσηηαίνο ζσιήλαο είλαη ιεπηφο ζηε ζσξαθηθή κνίξα ηεο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, άηνκα κε δπζιεηηνπξγία ηεο ζσξαθηθήο κνίξαο, ζα πξέπεη 
επίζεο λα ειέγρνληαη γηα αιιαγέο ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη αηζζεηηθφηεηα ησλ θάησ 
άθξσλ, θαζψο θαη αχμεζε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, ηα νπνία είλαη ζεκεία 
ζπκπίεζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ (Oatis, 2012). 
 

 

2.2. ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΔΝΧΖ  

 

2.2.1. Παζνθπζηνινγία ηεο εθθπιηζηηθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο.  

πνλδπιηθή ζηέλσζε είλαη ε ζηέλσζε ηνπ ζπνλδπιηθνχ ζσιήλα θαη ησλ 

κεζνζπνλδχιησλ ηξεκάησλ. Μπνξεί λα είλαη ζπγγελήο , ή απνηέιεζκα αλαπηπμηαθήο 

δηαηαξαρήο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο αρνλδξνπιαζίαο). 

Ζ ζπρλφηεξα απαληψκελε κνξθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο φκσο, είλαη ε 

εθθπιηζηηθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε. πνλδπιηθή ζηέλσζε κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη 

κεηά απφ θιεγκνλή ή θάθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Κνξξέο, Λπξίηεο,νπθάθνο, 

2010).   

Ζ εθθπιηζηηθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε είλαη κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο αληθαλφηεηαο 
ζηνπο ειηθησκέλνπο κε πνιχ ηζρπξφηεξν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ζπλλνζεξφηεηεο φπσο ε 
νζηεναξζξίηηδα γφλαηνο-ηζρίνπ, νη θαξδηαγγεηαθέο λφζνη, ε αγγεηαθή εγθεθαιηθή 
λφζνο, ή νη παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ (Covaro etal. 2016). 
 
Ζ εθθπιηζηηθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, νθείιεηαη ζε εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ηνπ 
κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ θαη ησλ ζπνλδπιηθψλ αξζξψζεσλ, νη νπνίεο πξνθαινχλ 
ζπκπίεζε ηνπ λεπξηθνχ ζάθνπ απφ ηελ αλαδίπισζε ηνπ σρξνχ ζπλδέζκνπ,  ηελ 
παξεθηφπηζε ηνπ εθθπιηζκέλνπ κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ θαη ηελ ππεξηξνθία ησλ 
ζπνλδπιηθψλ αξζξψζεσλ (Κνξξέο, Λπξίηεο,νπθάθνο). Ζ εθθπιηζηηθή ζπνλδπιηθή 
ζηέλσζε εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζην Ο4-Ο5 ζπνλδπιηθφ επίπεδν, κε ην 91% ησλ 
αζζελψλ λα έρνπλ λεπξηθή ζπκπίεζε ζε απηφ ην επίπεδν (Schroeder etal. 2016)    
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Γεπηεξνγελψο ζπνλδπιηθή  ζηέλσζε κπνξεί λα πξνθιεζεί κεηά απφ ρεηξνπξγείν 
φηαλ ε ρεηξνπξγηθή απνζπκπίεζε  είλαη αλεπαξθήο, απφ εθηεηακέλν νπιψδε ηζηφ, ή 
αχμεζε ηνπ νζηνχ (Atlas, Delitto, 2006). 
 
2.2.2. Καηεγνξηνπνίεζε ηεο εθθπιηζηηθήο νζθπτθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο - 
πκπησκαηνινγία 

Ζ ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ηεο νζθχνο απνηειεί κία νκηριψδε δηάγλσζε θαη είλαη ην πην 
ζπρλφ αίηην γηα ρεηξνπξγείν ζηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ.  Ζ θαηάζηαζε ζπρλά ζρεηίδεηαη 
κε άιιε παζνινγία φπσο ε εθθπιηζηηθή ζπνλδπινιίζζεζε θαη εθθπιηζηηθή 
ζθνιίσζε (Schroeder etal. 2016)    
 
Ο ζπλδπαζκφο ηψλ εθθπιηζηηθψλ αιιαγψλ ζην δίζθν θαη ζηηο δπγναπνθπζηαθέο 
αξζξψζεηο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θεληξηθή ή ζε πιάγηα ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, ε 
νπνία κπνξεί επίζεο λα θαηαιήμεη ζε δηζθηθή κεηαηφπηζε πξνθαιψληαο  
εθθπιηζηηθή ζπνλδπινιίζζεζε. Απηέο νη ζηελσηηθέο κεηαβνιέο, κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ ζπκπίεζε λεπξηθνχ ηζηνχ, πνπ εθδειψλεηαη θιηληθά σο πνηθίινπ 
βαζκνχ πφλνπ ζηε κέζε θαη ηα θάησ άθξα, κνχδηαζκα θαη αδπλακία θαζψο θαη 
έθπησζε ζηε βάδηζε (Covaro etal. 2016). 
 
O απεηθνληζηηθφο έιεγγρνο, δε ζπζρεηίδεηαη πάληα κε ηελ θιηληθή ζπκπησκαηνινγία. 

Γηα ην ιφγν απηφ ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία πςειήο πνηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλα. 

Παξφιν κάιηζηα πνπ ε θπιεηηθή αληζφηεηα ζέιεη ηελ θαπθάζηα θπιή λα έρεη ην 

κεγαιχηεξν επηπνιαζκφ ζηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο κειέηεο 

κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα είλαη πηζαλφ απηφ λα αληαλαθιά ηηο 

δηαθνξέο ζηελ πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε θαη ζηηο πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο πξνο ηε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Schroeder etal. 2016). 

Ο ζπλδπαζκφο ελφο επξένο ζπκπιέγκαηνο νζηενθχησλ δηζθνγελνχο πξνέιεπζεο κε 
ππεξηξνθία ηνπ σρξνχ ζπλδέζκνπ, ζπρλά νδεγεί ζε θεληξηθή ζπνλδπιηθή 
ζηέλσζε. Ζ ζηέλσζε ηξήκαηνο (ηξεκαηηθή ζηέλσζε) κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 
ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ χςνπο ηνπ κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ, ησλ ηξεκαηηθψλ 
δηζθηθψλ πξνβνιψλ (protrusions) ή νζηενθχησλ, ή γσλίσζεο ζηε δηάηαμε ηεο 
εθθπιηζηηθήο ζθνιίσζεο. Ζ ζπκπίεζε ηεο εμσηξεκαηηθήο ξίδαο ηνπ λεχξνπ 
(εμσηξεκαηηθή ζηέλσζε) πην ζπρλά πξνθαιείηαη απφ κία πνιχ πιάγηα δηζθνθήιε. Ζ 
ππεξηξνθία ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ θαη ηα αληίζηνηρα νζηεφθπηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη, νδεγνχλ ζε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε πιάγηνπ θνιπψκαηνο 
(Schroeder etal. 2016).    
 
 
.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delitto%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16462443
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 http://aia5.adam.com/content.aspx?productid=117&pid=2&gid=19527 

 
Δηθ 6. Φπζηνινγηθό λσηηαίν ζπνλδπιηθό θαλάιη (αξηζηεξά) θαη λσηηαίν ζπνλδπιηθό 
θαλάιη κε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε (δεμηά) 
 
 
Ζ ζπκπησκαηνινγία κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ην ζεκείν ηεο ζηέλσζεο. Οη 

αζζελείο κε θεληξηθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε έρνπλ ηππηθά λεπξνγελή ρσιφηεηα (πφλν 

θαη θνχξαζε ζηα θάησ άθξα), κε πφλν ρακειά ζηελ νζθχ, ζηνπο γινπηνχο ή/θαη κε 

αληαλάθιαζε νπίζζηα ζηνπο κεξνχο, πνπ ρεηξνηεξεχεη ζηελ φξζηα ζηάζε (έθηαζε ηεο 

νζθχνο) θαη βειηηψλεηαη κε ηελ θαζηζηή ζέζε, ή ηελ πξφζζηα θάκςε ηνπ θνξκνχ 

(νζθπηθή θάκςε). Δπηπιένλ ζπρλά, ε βάδηζε επηδεηλψλεη ηνλ πφλν. Αληίζεηα κε ηελ 

αγγεηαθήο πξνέιεπζεο ρσιφηεηα, ν πφλνο είλαη ζπλήζσο εγθχο θαη δελ 

αλαθνπθίδεηαη φηαλ ην άηνκν ζηακαηά θαη δηαηεξεί ηελ φξζηα ζηάζε. Αθφκε ε 

πνδειαζία, ή ε βάδηζε κε ηελ ζηάζε ηνπ αηφκνπ ζα λα ζπξψρλεη θαξφηζη ηνπ 

ζνχπεξ κάξθεη, ζπλήζσο δελ νμχλεη ηα ζπκπηψκαηα (Schroeder etal. 2016).    

Ζ λεπξνγελήο δηαιείπνπζα ρσιφηεηα, κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα κεραληθνχ 

εξεζηζκνχ ηεο ηππνπξίδαο, ή ηεο ηζραηκίαο ηεο ηππνπξίδαο σο απφξξνηα ηεο 

άζθεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζηέλσζε ελδνλεπξηθψλ αξηεξηαθψλ θιάδσλ θαη 

θιεβηθήο ζπκθφξεζεο. Ζ έθηαζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο 

πξνζζηνπίζζηαο δηακέηξνπ ηνπ κεληγγηθνχ ζάθνπ (Yamashita etal 2007).  

Δάλ ππάξρεη θαη πιάγηα ζηέλσζε (κε ζπκπίεζε λσηηαίαο ξίδαο) κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη θαη ξηδηηηθά ζπκπηψκαηα.  Ζ ζηέλσζε πιάγηνπ θφιπνπ θαη ε ηξεκαηηθή 
ζηέλσζε, ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπίεζε κίαο κεκνλσκέλεο λεπξηθήο ξίδαο θαη δίλεη 
ζπκπηψκαηα ξηδνπάζεηαο  (Yamashita etal, 2007). 
 
Παξφιν πνπ ηα επξήκαηα θαηά ηελ θπζηθή εμέηαζε φπσο είλαη ε επηδείλσζε ηνπ 
πφλνπ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο νζθχνο, ε έλαξμε λεπξνινγηθψλ ζπκπησκάησλ κε ηε 
βάδηζε, ηα κεησκέλα ηελφληηα αληαλαθιαζηηθά θαη κία επξεία βάζε βάδηζεο κε ηελ 
νζθχ ζε θάκςε, είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αμηνιφγεζε, ε απνπζία ηνπο δελ απνθιείεη ηε 
δηάγλσζε.  
 

http://aia5.adam.com/content.aspx?productid=117&pid=2&gid=19527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamashita%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17450073
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https://www.iatronet.gr/ygeia/orthopediki-revmatologia/article/34378/stenwsi-
spondylikoy-swlina-symptwmata-kai-antimetwpisi.html  

Eηθφλα 7: Οη αζζελείο κε θεληξηθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε έρνπλ ηππηθά λεπξνγελή 
ρσιόηεηα (πόλν θαη θνύξαζε ζηα θάησ άθξα), κε πόλν ρακειά ζηελ νζθύ, ζηνπο 
γινπηνύο ή/θαη κε αληαλάθιαζε νπίζζηα ζηνπο κεξνύο, πνπ ρεηξνηεξεύεη ζηελ όξζηα 
ζηάζε (έθηαζε ηεο νζθύνο) θαη βειηηώλεηαη κε ηελ θαζηζηή ζέζε, ή ηελ πξόζζηα 
θάκςε ηνπ θνξκνύ (νζθπηθή θάκςε). Επηπιένλ ζπρλά, ε βάδηζε επηδεηλώλεη ηνλ 
πόλν. 

 
Ζ ζπνλδπιηθή ζηέλσζε είλαη κία εηεξνγελήο δηάγλσζε. Δμ αηηίαο ηεο πςειήο 
επηθξάηεζεο αζπκπησκαηηθψλ αζζελψλ κε απεηθνληζηηθή εηθφλα ζηέλσζεο, ε 
ζπκπησκαηνινγία ηνπ αζζελή πξέπεη λα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα έλα 
ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο. Σν ηζηνξηθφ είλαη εθείλν πνπ καο 
δίλεη ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελή. 
Πνιιαπιέο κειέηεο αλέθεξαλ φηη ππάξρεη θησρή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
απεηθνληζηηθψλ επξεκάησλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ. Δπνκέλσο, νη 
απεηθνληζηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηα ζπκπηψκαηα. Μία 
ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ν θίλδπλνο αζηάζεηαο, δηφηη 
νη αιγφξηζκνη ζεξαπείαο είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνί γηα αζζελείο κε, ή ρσξίο ηνλ 
παξάγνληα απηφ (Schroeder etal. 2016). 
 
Δπί ηνπ παξφληνο, θακία θαηάηαμε δελ ζπλδπάδεη θιηληθή θαη απεηθνληζηηθή βαξχηεηα 
ζηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε. Αλη‘ απηνχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη κε εηδηθέο ζρεηηθά κε 
ηελ πγεία κεηξήζεηο, φπσο είλαη ην Oswestry Disability Index (ODI) , ή ην Medical 
Outcomes 36- Item Short Form Health Survey. Δλαιιαθηηθά, έρνπλ εθδνζεί εηδηθά 
εξγαιεία γηα ηελ ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, φπσο ην Swiss Spinal Stenosis (SSS) 
Questionnaire, ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη σο ην Zurich Claudication Scale θαη ην 
Fukushima LSS Scale 25 (FLS-25), αιιά δε έρνπλ πηνζεηεζεί επξέσο ζηε 
βηβιηνγξαθία (Schroeder etal. 2016). 
 
Ζ ηππηθή αθηηλνινγηθή εθηίκεζε μεθηλά κε απιέο πξνζζηνπίζζηεο θαη πιάγηεο 

αθηηλνγξαθίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα δείμνπλ ηε ζηέλσζε ηνπ δηζθηθνχ δηαζηήκαηνο, 

ζθιήξπλζε ηεο ηειηθήο πιάθαο, νζηεφθπηα, ππεξηξνθία ησλ δπγναπνθπζηαθψλ 

αξζξψζεσλ, θαζψο θαη ηελ παξνπζία εθθπιηζηηθήο ζπνλδπινιίζζηζεο, πνπ είλαη πην 

https://www.iatronet.gr/ygeia/orthopediki-revmatologia/article/34378/stenwsi-spondylikoy-swlina-symptwmata-kai-antimetwpisi.html
https://www.iatronet.gr/ygeia/orthopediki-revmatologia/article/34378/stenwsi-spondylikoy-swlina-symptwmata-kai-antimetwpisi.html
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ζπρλή ζην ζπνλδπιηθφ επίπεδν Ο4-Ο5. Πιάγηεο αθηηλνγξαθίεο ζε θάκςε θαη έθηαζε 

κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ  ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπνλδπινιίζζεζεο, γηα λα δνχκε εάλ 

απηή είλαη θηλεηή. Ζ νιίζζηζε, δελ είλαη νξαηή ζε απιή πιάγηα απεηθφληζε.  

Ο βαζκφο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο αμηνινγείηαη θαιχηεξα κε καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία γηαηί επηδεηθλχεη ην βαζκφ ηεο εθθχιηζεο ηνπ δίζθνπ, ηηο θήιεο, ηελ 

ππεξηξνθία ηνπ σρξνχ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ ζχιαθα, ηε ζηέλσζε ηνπ ζπνλδπιηθνχ 

ζσιήλα θαη ησλ πιαγίσλ θφιπσλ.  

Οη απφπεηξεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο απεηθνληζηηθήο βαξχηεηαο γηα ηελ ζπνλδπιηθή 
ζηέλσζε πνηθίινπλ. Ίζσο ε πην ζπρλή θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηελ απεηθνληζηηθή 
βαξχηεηα πξνηάζεθε απφ ηνπο Lurie etal., ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε ειαθξάο 
βαξχηεηαο ζηέλσζε νξίζηεθε σο ε κείσζε ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ ειεχζεξνπ 
δηαζέζηκνπ γηα ηα λεπξηθά ζηνηρεία δηαζηήκαηνο, ε κέζεο βαξχηεηαο θαη ε κεγάιεο 
βαξχηεηαο σο ε κείσζε πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην θαη ηα δχν ηξίηα ηνπ 
ειεχζεξνπ δηαζέζηκνπ δηαζηήκαηνο αληίζηνηρα. Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε κέζνδνο 
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία, ε αμηνπηζηία ηεο δελ έρεη επηθπξσζεί 
αλεμάξηεηα (Schroeder etal. 2016). 
Μία άιιε απινπνηεκέλε θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο είλαη ε 
πνζνηηθνπνίεζε ηεο θεληξηθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο 
δηαηνκήο ηνπ κεληγγηθνχ ζάθνπ (Schroeder etal. 2016). 
Πξφζθαηα πξνηάζεθαλ πην κεκνλσκέλεο πνιχπινθεο θαηεγνξηνπνηήζεηο γηα 
βαξχηεηα ηεο θεληξηθήο θαη ηξεκαηηθήο ζηέλσζεο, φπσο απηή ησλ Schizas etal. πνπ 
βαζίδεηαη ζηε κνξθνινγία ηνπ κεληγγηθνχ ζάθνπ ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 
 
Οη Lee etal. επίζεο, πξφηεηλαλ κηα πην απιή θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θεληξηθήο 
ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο, πάλσ ζηα επξήκαηα ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο. ηέλσζε 
ε νπνία δελ κεηψλεη ην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ πξφζζηα ηεο ηππνπξίδαο ζηηο αμνληθέο 
T2 αθνινπζίεο, είλαη κεδέλ (0) βαζκνχ ζηέλσζε. Ζ ζηέλσζε πνπ νδεγεί ζε απνπζία 
εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ πξφζζηα ηεο ηππνπξίδαο, αιιά επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ηεο 
ηππνπξίδαο, είλαη πξψηνπ βαζκνχ. Γεχηεξνπ βαζκνχ ή κέηξηα ζηέλσζε ζεσξείηαη 
εθείλε πνπ νδεγεί ζε νξηζκέλε δεζκίδσζε (bunching) ηεο ηππνπξίδαο θαη ε ζηέλσζε 
πνπ νδεγεί ζε απνπζία θελνχ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηππνπξίδαο, ζεσξείηαη ηξίηνπ 
βαζκνχ, ή βαξεηάο κνξθήο. Δπηπιένλ, νη Park etal., επηθχξσζαλ αλεμάξηεηα απηφ ην 
ζχζηεκα, θαζψο θαη αλέθεξαλ επίζεο φηη νη αζζελείο κε ηελ 0 βαζκνχ ζηέλσζε δελ 
παξνπζίαδαλ λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα, ελψ ζρεδφλ φινη νη αζζελείο κε 3νπ βαζκνχ 
ζηέλσζε, είραλ ζπκπηψκαηα. Ωζηφζν, δελ ήηαλ μεθάζαξε ε θιηληθή ζπζρέηηζε 
κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ ζηέλσζεο (Schroeder etal. 2016). 
 
Μία ζεκαληηθή κεηαβιεηή είλαη ε ζέζε ζπκπίεζεο λεχξσλ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο 
απνδεθηνχ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο, φινη νη αζζελείο κε νπνηαδήπνηε ζηέλσζε 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζπγθεληξψλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 
Δπνκέλσο, αλ θαη νη Weinstein θ.α. αλέθεξαλ φηη ηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία 
απνηειέζκαηα πνηφηεηαο δσήο βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά κε ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία 
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο ζε ζχγθξηζε κε ηε κε ρεηξνπξγηθή θξνληίδα, ε ζέζε ηεο 
ζηέλσζεο κπνξεί λα επεξέαζε ζεκαληηθά ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο 
ζεξαπείαο. Αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ζπκπίεζεο ησλ λεχξσλ, νξηζκέλεο ζεξαπείεο, 
ηδηαίηεξα νη κε ρεηξνπξγηθέο επηινγέο, είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ άιιεο. Ωζηφζν, 
εάλ δελ ππάξρεη απνδεθηφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, είλαη 
δχζθνιν λα ζπκβνπιεχζνπκε ηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ζεξαπεηψλ (Schroeder etal. 2016)..   
 
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ κε ζπνδπιηθή ζηέλσζε, ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ εηδηθνί γηα ηνλ αζζελή ηξνπνπνηεηέο, φπσο νη ζεκαληηθέο ηαηξηθέο 
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ζπλλνζεξφηεηεο. Γεδνκέλεο ηεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο πνιιψλ αζζελψλ κε 
ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, ζπλεζηζκέλεο ζπλλνζεξφηεηεο (πρ ππέξηαζε, ππεξιηπηδαηκία, 
ζαθραξψδεο δηαβήηεο), νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ 
επηπινθψλ (Schroeder etal. 2016).  
 
 

Δηθφλα 8 :  Η θιίκαθα ηαμηλόκεζεο πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Lee et al γηα ηελ 
θεληξηθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε.  Οη ηύπνη ζηέλσζεο  A θαη B, δελ πεξηνξίδνπλ ην 
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εγθεθαινλσηηαίν πγξό πξόζζηα ηεο ηππνπξίδαο ζηελ Τ2 αθνινπζία θαη βαζκνινγείηαη 
σο κεδέλ (0) ζηέλσζε.Η ζηέλσζε C θαη D, πνπ πνπ νδεγεί ζε απνπζία 
εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ πξόζζηα ηεο ηππνπξίδαο, αιιά επηηξέπεη αθόκε ην 
δηαρσξηζκό ηεο ηππνπξίδαο, ζεσξείηαη ήπηα ζηέλσζε, βαζκνύ 1. 
Η ζηέλσζε  E θαη F, ε νπνία θαηαιήγεη ζε δεζκίδσζε (bunching) ηεο ηππνπξίδαο, 
ζεσξείηαη κέηξηα, ή βαζκνύ 2 ζηέλσζε. 
Η G θαη H ζηέλσζε, πνπ νδεγεί ζε απνπζία θελνύ κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
ηππνπξίδαο, ζεσξείηαη βαξεηάο κνξθήο, ή βαζκνύ 3 ζηέλσζε (Schroeder etal.,2016)  
 
 
2.2.3. Γηαρείξηζε ηεο νζθπτθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο: 
 
Ζ αξρηθή ζεξαπεία ηεο νζθπτθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο, είλαη κε ρεηξνπξγηθή. Οη 
ζηφρνη ηεο κε ρεηξνπξγηθήο αγσγήο είλαη ε αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ θαη ε βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ πην απνηειεζκαηηθή κε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία είλαη έλαο πιήξεο 
ζπλδπαζκφο αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ, θπζηθνζεξαπείαο θαη επηζθιεξίδησλ 
εγρχζεσλ (Covaro etal. 2016)  
 
Σα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα, κπνξεί λα αλαθνπθίδνπλ πξνζσξηλά, 
αιιά ν ξφινο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο ιφγσ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ 
(παξελεξγεηψλ ηνπο), ηδηαίηεξα ζηα ειηθησκέλα άηνκα.  Έηζη, νη αζζελείο πνπ 
ιακβάλνπλ ζηεξνεηδή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιεινη 
ππνςήθηνη γηα πεξαηηέξσ ιήςε ζηεξνεηδψλ, φπσο επίζεο,  αζζελείο κε ζεκαληηθή 
θαξδηαθή ή επαηηθή έθπησζε, κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιεινη ππνςήθηνη γηα 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Schroeder etal.,2016). 
Γεδνκέλεο δε ηεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο πνιιψλ αζζελψλ κε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, 
ζπλεζηζκέλεο ζπλλνζεξφηεηεο (πρ ππέξηαζε, ππεξιηπηδαηκία, ζαθραξψδεο 
δηαβήηεο) απμάλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ(Schroeder 
etal.,2016).  
 
Ζ εθινγή ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, είλαη ε ρεηξνπξγηθή 
απνζπκπίεζε ηεο ζηελσκέλεο πεξηνρήο. Καηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αθαηξνχληαη 
φια ηα νζηηθά ζηνηρεία θαη καιαθά κφξηα πνπ πξνθαινχλ ηε ζπκπίεζε ηνπ ζάθνπ. 
Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα κελ θαηαζηξαθνχλ νη αξζξψζεηο, ψζηε λα κε 
δηαηαξξαρζεί ε ηξεκαηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Δπί εδάθνπο 
αζηάζεηαο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζηαζεξνπηείηαη κε ζπνλδπινδεζία. [Γειαδή, 
απνζπκπίεζε κε πεηαιεθηνκή, ή εκηπεηαιεθηνκή, (+/-) ζπνλδπινδεζία]. Καιχηεξα 
απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ φηαλ έρεη γίλεη απνθαηάζηαζε ηνπ εθθπιηζκέλνπ 
κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ κε κεζνζπνλδχιηα εκθπηεχκαηα (Schroeder etal, 2016). 
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KEΦΑΛΑΗΟ 3ν  

NEΤΡΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΣΟΜΖ ΜΔ ΡΑΓΗΟΚΤΜΑΣΑ 

(Nerve block & Radiofrequency Ablation) 

Ζ λεπξηθή δηαηνκή κε ξαδηνθχκαηα  (radiofrequency neurotomy ή radiofrequency 
ablation) είλαη κία ελέζηκε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πφλνπ 
ζηηο δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο (facet). Κάζε δπγναπνθπζηαθή άξζξσζε 
ζπλδέεηαη κε 2 κέζνπο λεπξηθνχο θιάδνπο πνπ κεηαθέξνπλ ζήκαηα πφλνπ απφ ηελ 
δπγναπνθπζηαθή άξζξσζε ζηνλ εγθέθαιν. Πφλνο ζηα facet κπνξεί λα πξνθιεζεί 
απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, φπσο νζηεναξζξίηηδα, 
ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ή ηξαπκαηηθέο θαθψζεηο.                                                                                
(https://www.spine-health.com/video/lumbar-radiofrequency-neurotomy 
video?fbclid=IwAR1yYtZyB4Fm508yKJbAZYy4LbpVg_zPDBzxJ9cmeKhqJx7AIahd6r
P2r50) 

 ηαλ ηξαπκαηίδεηαη ή εθθπιίδεηαη κηα άξζξσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζήκαηα 
πφλνπ απνζηέιινληαη απφ ηηο αηζζεηήξηεο λεπξηθέο απνιήμεηο γχξσ απφ ηελ 
άξζξσζε (κέζνη λεπξηθνί θιάδνη), πξνο ην λσηηαίν κπειφ θαη ελ ζπλερεία ζηνλ 
εγθέθαιν, φπνπ ην επψδπλν εξέζηζκα γίλεηαη ηειηθά αληηιεπηφ. Ο ηξαπκαηηζκφο 
κπνξεί λα αθνξά ζηνλ ρφλδξν, ζηελ αξζξηθή θάςα ή ζηνπο ζπλδέζκνπο πνπ 
εληζρχνπλ ηελ άξζξσζε. Μπνξεί επίζεο λα ζπλδέεηαη θαη κε επψδπλν ζπαζκφ ησλ 
ππεξθείκελσλ κπψλ. Ο πφλνο αξζξηθήο θχζεσο επηδεηλψλεηαη ζηε φξζηα ζηάζε, 
ζηελ έθηαζε θαη ζηηο ζηξνθηθέο θηλήζεηο ηεο κέζεο. Οη ζπλήζεηο εληνπίζεηο ηνπ πφλνπ 
επί βιάβεο ησλ νζθπτθψλ αξζξψζεσλ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 9. 
 
 
 

http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-
omss.pdf 

 
Δηθ. 9. Οη ζπλήζεηο εληνπίζεηο ηνπ πόλνπ επί βιάβεο ησλ νζθπτθώλ αξζξώζεσλ. 
 
 
 
Ζ λεπξηθή δηαηνκή κε ξαδηνζπρλφηεηεο μεθηλάεη κε ηνλ αζζελή ζε πξελή θαηάθιηζε. 
Αξρηθά γίλεηαη αλαηζζεζία κε ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ ζην δέξκα θαη ζηνπο ηζηνχο γχξσ 
απφ ηελ πεξηνρή πνπ ζα δερζεί ηελ παξέκβαζε.  

https://www.spine-health.com/video/lumbar-radiofrequency-neurotomy%20video?fbclid=IwAR1yYtZyB4Fm508yKJbAZYy4LbpVg_zPDBzxJ9cmeKhqJx7AIahd6rP2r50
https://www.spine-health.com/video/lumbar-radiofrequency-neurotomy%20video?fbclid=IwAR1yYtZyB4Fm508yKJbAZYy4LbpVg_zPDBzxJ9cmeKhqJx7AIahd6rP2r50
https://www.spine-health.com/video/lumbar-radiofrequency-neurotomy%20video?fbclid=IwAR1yYtZyB4Fm508yKJbAZYy4LbpVg_zPDBzxJ9cmeKhqJx7AIahd6rP2r50
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
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(https://www.spine-health.com/video/lumbar-radiofrequency-neurotomy 
video?fbclid=IwAR1yYtZyB4Fm508yKJbAZYy4LbpVg_zPDBzxJ9cmeKhqJx7AIahd6r
P2r50). 
Καηφπηλ γίλεηαη έγρπζε απνθιεηζκνχ ησλ κέζσλ λεπξηθψλ θιάδσλ (nerve block), 
δειαδή έγρπζε αλαηζζεηηθνχ θαξκάθνπ θαη θνξηηδφλεο ζηνπο λεπξηθνχο θιάδνπο 
γχξσ απφ ηηο αξζξψζεηο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πφλνπ (Δηθ. 10). 
Γίλεηαη επίζεο νζθπτθή ελδναξζξηθή έγρπζε, δειαδή έλεζε αληηθιεγκνλψδνπο 
θαξκάθνπ θαη αλαηζζεηηθνχ, απεπζείαο ζηελ αξζξηθή θάςα ηεο άξζξσζεο (Δηθ. 10). 
Οη εγρχζεηο έρνπλ βξαρεία ζεξαπεπηηθή δξάζε (έσο κεξηθέο εβδνκάδεο). Ωζηφζν, 
απνηεινχλ ζπγρξφλσο θη έλα ζεκαληηθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 
ηεο πξαγκαηηθήο πεγήο ηνπ πφλνπ. Άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ πφλν αξζξηθήο 
αξρήο, αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηηο εγρχζεηο κε ζαθή κείσζε ηνπ άιγνπο θαη 
βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη αζζελείο απηνί ζε δεχηεξν 
ρξφλν κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηελ ζεξαπεία κε ξαδηνζπρλφηεηεο, πνπ εμαζθαιίδεη 
κνληκφηεξν απνηέιεζκα (1-2 έηε) θαη κπνξεί λα επαλαιεθζεί ρσξίο θαλέλα 
πξφβιεκα κεηά ην πέξαο ηεο δηάξθεηαο δξάζεο.  
(http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-
omss.pdf). 
 
 

 
(http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-
omss.pdf). 
 
Δηθ. 10. Έγρπζε απνθιεηζκνύ ησλ κέζσλ λεπξηθώλ θιάδσλ (nerve block) (1) θαη 

νζθπτθή ελδναξζξηθή έγρπζε (2). 

Ζ λεπξηθή δηαηνκή κε ξαδηνθχκαηα, ή λεπξφιπζε κε ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ (RF 
neurotomy ή RF ablation), είλαη κία ειάρηζηα επεκβαηηθή πξάμε, πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ξαδηνθχκαηα γηα λα θαπηεξηάζεη νπζηαζηηθά ηνπο αηζζεηηθνχο λεπξηθνχο λθιάδνπο 
γχξσ απφ ηηο αξζξψζεηο, αλαζηέιινληαο ηελ κεηαθνξά ησλ επψδπλσλ εξεζηζκάησλ 
ζηνλ εγθέθαιν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κία ιεπηή βειφλα εηζάγεηαη δηαδεξκηθά ππφ 
αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν ζην ζεκείν ζηφρν θαη ζπλδέεηαη ζηελ ζπλέρεηα κέζσ θαισδίνπ 
κε ηελ γελλήηξηα ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ρνξεγεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ελέξγεηαο.  
 
ηηο πηζαλέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 
 
• Αηκνξξαγία 

https://www.spine-health.com/video/lumbar-radiofrequency-neurotomy%20video?fbclid=IwAR1yYtZyB4Fm508yKJbAZYy4LbpVg_zPDBzxJ9cmeKhqJx7AIahd6rP2r50
https://www.spine-health.com/video/lumbar-radiofrequency-neurotomy%20video?fbclid=IwAR1yYtZyB4Fm508yKJbAZYy4LbpVg_zPDBzxJ9cmeKhqJx7AIahd6rP2r50
https://www.spine-health.com/video/lumbar-radiofrequency-neurotomy%20video?fbclid=IwAR1yYtZyB4Fm508yKJbAZYy4LbpVg_zPDBzxJ9cmeKhqJx7AIahd6rP2r50
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf


 

24 
 

• Λνίκσμε 
• Παξνδηθή αχμεζε ηνπ πφλνπ ή παξαηζζεζία 
• Αιιεξγηθή αληίδξαζε 

 
Γχν εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ επέκβαζε ν αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη ελεκεξψζεη ηνλ 
γηαηξφ γηα ηα παξαθάησ: 
 

 Αλ έρεη θάπνηα αηκνξξαγηθή δηαηαξαρή ή αλ ιακβάλεη αληηαηκνπεηαιηαθά 
θάξκαθα φπσο αζπηξίλε, sintrom, plavix, iscover, pradaxa, eliquis θηι. Σα 
παξαπάλσ θάξκαθα κπνξεί λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν αηκνξξαγηθψλ 
επηπινθψλ. Αλ ιακβάλεη αληηαηκνπεηαιηαθφ θάξκαθν, ζα πξέπεη λα 
επηθνηλσλήζεη  κε ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ γηαηξφ ή ηνλ θαξδηνιφγν θαη ξσηήζεη 
εάλ είλαη αζθαιέο λα δηαθφςεη ηελ αγσγή. 

 Να αλαθέξεη εηιηθξηλά φια ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλεη πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηεο 
επέκβαζεο θαη λα ελεκεξψζεη γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηα θάξκαθά ηνπ. 

 Nα ελεκεξψζεη αλ πξφζθαηα είρε θάπνην επεηζφδην (αθφκα θαη 4 εβδνκάδεο 
πξηλ απφ ηελ επέκβαζε), π.ρ. αλ λνζειεχηεθε, αλ είρε ππξεηφ, αλ έιαβε 
αληηβηνηηθά γηα άιιεο παζήζεηο. 

 Να ελεκεξψζεη  εάλ έρεη εκθπηεπκέλν βεκαηνδφηε ή εαλ θέξεη εκθπηεπκέλν 
δηεγέξηε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Πξέπεη λα ιεθζνχλ ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο 
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηα ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο ησλ 
ξαδηνζπρλνηήησλ.  

(http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-
omss.pdf). 

 
 
Σελ εκέξα ηεο επέκβαζεο: 
 

 Ο αζζελήο είλαη μχπληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. Καηαζηνιή 
εθαξκφδεηαη ζπαλίσο. 

 

 Αλ έρεi δηαβήηε ηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα, κπνξεί λα απμεζνχλ 
παξνδηθά. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα θέξεη ηα θάξκαθα ηνπ δηαβήηε καδί ηνπ 
ψζηε λα κπνξέζεη λα ηα ιάβεη κεηά ηελ επέκβαζε. 

 

 Αλ παίξλεη αλαιγεηηθά θάξκαθα, ζα πξέπεη λα ηα δηαθφςεη 6 ψξεο πξηλ απφ 
ηελ επέκβαζε. Σα ππφινηπα θάξκαθα, ηδηαίηεξα ηεο πίεζεο, ιακβάλνληαη 
θαλνληθά θαη ν αζζελήο ζα πξέπεη λα ηα θέξεη καδί ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα ηα 
ιάβεη κεηά ηελ επέκβαζε. 

 

 Θα πξέπεη λα θξνληίζεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηνλ ππεχζπλν ελήιηθα 
νδεγφ ζην ξαληεβνχ. Να κελ νδεγεί ή βάδεη ζε ιεηηνπξγία κεραλήκαηα θαη 
ζπζθεπέο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο κεηά ηελ επέκβαζε. 

(http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-
omss.pdf) 
 
Μεηά ην εμηηήξην ν αζζελήο δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ή λα βάιεη ζε ιεηηνπξγία 
κεραλήκαηα/ζπζθεπέο γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο κεηά ηελ επέκβαζε. Γελ πξέπεη λα 
ζπκκεηέρεη ζε επίπνλεο δξαζηεξηφηεηεο εθείλε ηελ εκέξα. Γελ πξέπεη λα θάλεη 
κπάλην κε πνιχ δεζηφ λεξφ γηα 48 ψξεο. Αλ ιακβάλεη αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα 
κπνξεί λα ηα μεθηλήζεη θαη πάιη ηελ επφκελε εκέξα. Μπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ 
θαλνληθή ηνπ δηαηξνθή. Μπνξεί λα βγάιεη ηηο γάδεο πξηλ ηνλ χπλν. 

http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf
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Αλ εκθαλίζεη ππξεηφ, ξίγνο, πφλν πνπ απμάλεηαη ή έρεη λέα ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη 
λα θαιέζεη ην άκεζα γηαηξφ. (http://www.mariabacopoulou.gr/presentations/egxyseis-
kai-radiosyxnothtes-gia-omss.pdf). 
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν 

 

 
ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΔΖΜΒΡΗΝΟΤ 

 

1.1. Οη Μεζεκβξηλνί ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο 

 

1.2. Μεζεκβξηλνί – Αληαπφθξηζε ζηε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγίαο θαη ζηελ 

επαλαθνξά ηεο ηζνξξνπίαο. 

 

1.3. Γεξκνηφκηα – Γεξκνηνκηαθή ζχλδεζε ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ 

Κχζηεο ζηελ νζθχ θαη ζηα θάησ άθξα.  

 

1.4. Γεξκνηνκηαθή ζχλδεζε ησλ δεξκνηνκίσλ θαη ησλ ζεκείσλ ηεο Οπξνδφρνπ 

Κχζηεο, σο πξνο ηνλ απνκαθξπζκέλν βεινληζκφ. 
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1.1. Οη Μεζεκβξηλνί ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο 

Ζ αλαηνκία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ζηεξίδεηαη ζε πνξείεο θαλαιηψλ, ηα 

νπνία νλνηκάδνληαη Μεζεκβξηλνί. Οη Μεζεκβξηλνί ζρεκαηίδνπλ έλα δίθηπν πνπ 

δηαζρίδεη ην ζψκα νξηδνληίσο θαη θαζέησο θαη κέζα ζε απηφ θπθινθνξεί αέλαα ε 

δσηηθή ελέξγεηα, ε νπνία θαιείηαη Qi. Ζ ζεσξία ησλ 12 Πξσηεπφλησλ Μεζεκβξηλψλ 

καο δίλεη ηελ έλλνηα ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ηέινπο ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ δηαηξέρεη ε 

δσηηθή ελέξγεηα (Qi) θαη παξνπζηάδεη ηελ ακνηβαηφηεηα ησλ Μεζεκβξηλψλ θαη ησλ 

βεινληζηηθψλ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πνξεία ησλ Μεζεκβξηλψλ, ζηα αλψηεξα 

θαη ζηα θαηψηεξα ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο θαη κεηαμχ ηεο θεθαιήο θαη ηνπ θνξκνχ, κε 

άιια πνπ βξίζθνληαη ζηα άθξα (άλσ θαη θάησ). Γειαδή, λα καο δψζεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπκε ζε έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο, φηαλ 

επηδξνχκε κε βειφλεο ζε έλα άιιν ηκήκα ηνπ ζψκαηνο (Shanghai College of 

Traditional Medicine 1984). Σα άθξα ζεσξνχληαη σο ξίδεο. Σα 5 ζεκεία κεηαθνξάο, 

πνπ είλαη βεινληζηηθά ζεκεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα άθξα, έρνπλ ηζρπξφηαηε δξάζε 

θαη δηαρεηξίδνληαη αζζέλεηεο πνπ εθδειψλνληαη ζηνλ θνξκφ (Shanghai College of 

Traditional Medicine 1984).  

Οη Μεζεκβξηλνί δηαρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο, ηνπο θχξηνπο θνξκνχο (Jing) 

πνπ θαηαλέκνληαη θαηαθφξπθα ζην ζψκα θαη ηνπο ελδηάκεζνπο ζπλδεηηθνχο θιάδνπο 

(Luo).  Oη θχξηνη θνξκνί δηαρσξίδνληαη ζε 12 Πξσηεχνληεο, 12 Απνθιίλνληεο θαη 8 

Παξάδνμνπο Μεζεκβξηλνχο.  

Oη δψδεθα Πξσηεχνληεο Μεζεκβξηλνί είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζηειέρε ηνπ δηθηχνπ 

ησλ Μεζεκβξηλψλ θαη ζε απηνχο απνδίδεηαη ε κεγαιχηεξε θιηληθή ζεκαζία 

(Shanghai College of Traditional Medicine 1984). χκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή 

Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ε ζεσξία ησλ Μεζεκβξηλψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε 

ζεσξία ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ. Ζ ζρέζε απηή είλαη ηφζν ζηελή, ψζηε νη 

Μεζεκβξηλνί ιακβάλνπλ ηελ νλνκαζία ησλ αληίζηνηρσλ δσηηθψλ νξγάλσλ κε ηα 

νπνία αιιειεπηδξνχλ ζηελφηεξα. Σα εζσηεξηθά φξγαλα, ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 

Ηαηξηθή, δελ ζεσξήζεθαλ πνηέ αλεμάξηεηεο αλαηνκηθέο νληφηεηεο. Ζ Παξαδνζηαθή 

Κηλέδηθε Ηαηξηθή εζηίαδε ζηε θπζηνινγηθή θαη παζνινγηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

νξγάλσλ θαη ησλ Μεζεκβξηλψλ. Κάζε Μεζεκβξηλφο αληαλαθιά θαη ηε 

ζπκπησκαηνινγία ησλ ζεκείσλ ηνπ αιιά θαη ηε ζπκπησκαηνινγία ηνπ δσηηθνχ 

νξγάλνπ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη. Θεσξείηαη φηη ε δσηηθή ελέξγεηα (Qi) θαη ην Αίκα πνπ 

ξένπλ ζηνπο Μεζεκβξηλνχο, ζξέθνπλ ηα φξγαλα θαη εθπγξαίλνπλ ηνπο κπο, ηα νζηά 

θαη ηηο αξζξψζεηο.  χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε θπζηνινγία απηφ ζπκβαίλεη κέζσ 

λεπξνρπκηθψλ νδψλ. Σν βεινληζηηθφ εξέζηζκα κάιηζηα, άγεηαη είηε κέζσ λεπξηθψλ 

νδψλ, είηε θαηά κήθνο ζπλδπαζκνχ λεπξηθψλ νδψλ θαη νξγαληθψλ πγξψλ, ζην 

φξγαλν ζηφρν. Σν δε εξέζηζκα ζα εμαθαληζηεί εάλ ην αληίζηνηρν αληαλαθιαζηηθφ 

λεπξηθφ ηφμν απνπζηάζεη (Shanghai College of Traditional Medicine 1984).  

Σα νλφκαηα ησλ Πξσηεπφλησλ Μεζεκβξηλψλ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηξεηο 

ζρέζεηο: (1) απφ ην εάλ είλαη θαηεγνξίαο Yin ή Yang (νη έλλνηεο απηέο αλαιχνληαη 

παξαθάησ), (2) αλάινγα κε ην εάλ απηνί βξίζθνληαη ζην άλσ ή ζην θάησ άθξν θαη (3) 

απφ ην φλνκα ηνπ νξγάλνπ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ν Μεζεκβξηλφο ζηελ πνξεία ηνπ 

βαζεηά ζην ζψκα (Shanghai College of Traditional Medicine 1984). ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηάθξηζε ησλ Πξσηεπφλησλ Μεζεκβξηλψλ αλάινγα κε 
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ηελ νλνκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν αληηζηνηρνχλ, πνπ είλαη θαη ε πην 

απιή. Έηζη ζχκθσλα κε απηή, νη δψδεθα πξσηεχνληεο Μεζεκβξηλνί είλαη νη εμήο: 

 Mεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα   

 Mεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ  

 Mεζεκβξηλφο ηνπ ηνκάρνπ  

 Μεζεκβξηλφο ηνπ πιήλα  

 Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο  

 Μεζεκβξηλφο ηνπ Λεπηνχ Δληέξνπ  

 Μεζεκβξηλφο ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο  

 Mεζεκβξηλφο ηνπ Νεθξνχ  

 Μεζεκβξηλφο ηνπ Πεξηθαξδίνπ  

 Μεζεκβξηλφο ηνπ Σξηπινχ Θεξκαζηή  

 Μεζεκβξηλνο ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο  

 Μεζεκβξηλφο ηνπ Ήπαηνο  

Οη Μεζεκβξηλνί παξαηέζεθαλ ζηε ζεηξά ζχκθσλα κε ζεηξά ηεο κεηάβαζεο ηεο 

Εσηηθήο Δλέξγεηαο (Qi) απφ ηνλ έλαλ Μεζεκβξηλφ ζηνλ άιιν (Shanghai College of 

Traditional Medicine 1984). 

Βαζχηεξα θαλάιηα ζην ζψκα ζρεκαηίδνπλ ηνπο νθηψ Παξάδνμνπο Μεζεκβξηλνχο. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Μεζεκβξηλψλ απηψλ, πεγάδεη απφ ηνπο δψδεθα Πξσηεχνληεο 

Μεζεκβξηλνχο. Κάζε έλαο απφ ηνπο Παξάδνμνπο Μεζεκβξηλνχο έρεη ηε δηθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία θαη θιηληθή ρξεζηκφηεηα, πνπ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ 

απηέο ησλ Πξσηεπφλησλ Μεζεκβξηλψλ. ρεκαηίδνπλ έλα ζχλζεην δίθηπν 

δηαζχλδεζεο κε ηνπο Πξσηεχνληεο Μεζεκβξηλνχο, ζην νπνίν επίζεο θπθινθνξεί ε 

Εσηηθή Δλέξγεηα (Qi) ηνπ ζψκαηνο. Οη Παξάδνμνη Μεζεκβξηλνί είλαη νθηψ θαη κφλν 

δχν απφ απηνχο έρνπλ ζεκεία βεινληζκνχ ζηελ πνξεία ηνπο (Shanghai College of 

Traditional Medicine 1984). Απφ ηνπο δχν απηνχο Παξάδνμνπο Μεζεκβξηλνχο, ν 

Μεζεκβξηλφο Du Mai ή Kπβεξλεηηθφο Μεζεκβξηλφο (εηθ 21), έρεη ζηελή ζρέζε κε ηε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε, ηνπο λεθξνχο θαη ηνλ εγθέθαιν. Πεγάδεη απφ ηελ θαηψηεξε 

θνηιηαθή ρψξα θαη αλαδχεηαη ζην πεξίλεν, αλέξρεηαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηε 

δηαηξέρεη. Με ηνπο θιάδνπο ηνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ εγθέθαιν, ζπλδέεη ηνπο Νεθξνχο 

κε ηνλ εγθέθαιν, ελψ έλαο απφ ηνπο θιάδνπο ηνπ αλέξρεηαη παξαζπνλδχιηα θαη 

δηαζπείξεηαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ζηνλ εγθέθαιν (Deadman, Al Kafaji, 2001). 

Έλαο άιινο Μεζεκβξηλφο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα, είλαη ν Μεζεκβξηλφο ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ε αλαθνξά ζηελ πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ απηνχ, γηαηί πνξεχεηαη 

παξαζπνλδχιηα ζηα ζεκεία φπνπ εμέξρνληαη νη λσηηαίεο λεπξηθέο ξίδεο θαη εθθηλνχλ 

ηα λεπξνηφκα, δεξκνηφκηα, κπνηφκηα θαη ζθιεξνηφκηα πνπ ραξηνγξαθνχλ ην ζψκα, 

αιιά θαη ζηνλ θιάδν ηνπ πνπ πνξεχεηαη πην θνληά ζηε κέζε γξακκή ηεο ξάρεο, φπνπ 

θαηαλέκνληαη ηα απηφλνκα γάγγιηα (εηθ 12). 
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Δηθ 11. Η θαηαλνκή ηνπ Μεζεκβξηλνύ ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο (Deadman, Al Kafaji, 

2001).  Ο Πξσηεύσλ Μεζεκβξηλόο ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο. Από ην ζεκείν Tianzu – 

10 Οπξνδόρνο Κύζηε, απνζρίδεηαη ζε δύν παξαζπνλδύιηνπο θιάδνπο. Ο 

εζσηεξηθόηεξν θιάδνο πνξεύεηαη πην εγθύηεξα ηεο κέζεο γξακκήο ηεο ξάρεο, όπνπ 

θαηαλέκνληαη ηα απηόλνκα γάγγιηα.   

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο, μεθηλάεη απφ ηνλ έζσ θαλζφ ηνπ νθζαικνχ 

ζην ζεκείν 1 Οπξνδφρνο Κχζηε (Jing Ming, ή Bright Eye) (Deadman, Al Kafaji, 

2001). (Δηθ. 13)  

 

. 



 

30 
 

 
 
 

 
Δηθ. 12 : Τν ζεκείν βεινληζκνύ 1 Οπξνδόρνο Κύζηε απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηνπ 

θαλόλα ηεο ρξήζεο απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ. Ελδείθλπηαη ζε παζήζεηο ηνπ 

νθζαικνύ, κεησπηαία θεθαιαιγία, πόλν ζην θξύδη, πόλν από κεησπηαία θνιπίηηδα 

θιπ, αιιά είλαη θαη έλα θαιό απνκαθξπζκέλν ζεκείν γηα πόλν ζε αηκνξξντδεο 

(Deadman, Al Kafaji, 2001). 

 
Οη δπλαηφηεηεο ηνπ βεινληζηηθνχ ζεκείνπ δελ εμαληινχληαη ζε ηνπηθέο ελδείμεηο φπσο 
παζήζεηο ηνπ νθζαικνχ , κεησπηαία θεθαιαιγία, πφλν ζην θξχδη, πφλν απφ 
κεησπηαία θνιπίηηδα θιπ, αιιά είλαη θαη έλα θαιφ απνκαθξπζκέλν ζεκείν γηα πφλν 
αηκνξξντδσλ. Απηφ απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηνπ θαλφλα ηεο ρξήζεο 
απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ (Deadman, Al Kafaji, 2001)  
Απφ ηνλ έζσ θαλζφ ν Μεζεκβξηλφο αθνινπζεί κία θαηαθφξπθε αλνδηθή πνξεία ζην 
κέησπν, πεξλά ην φξην ηεο γξακκήο ησλ καιιηψλ, απ‘φπνπ ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ 
θαη θηάλεη ζην βξέγκα φπνπ ζπλαληά ην Μεζεκβξηλφ ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο, ελψ 
έλαο άιινο θιάδνο ηνπ Μεζεκβξηλνχ απφ ην βξέγκα εηζέξρεηαη ζηνλ εγθέθαιν, 
ζπλαληά ηνλ Κπβεξλεηηθφ Μεζεκβξηλφ Du Mai θαη αλέξρεηαη πάιη ζηελ επηθάλεηα 
ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα φπνπ θαη απνζρίδεηαη ζε δχν παξαζπνλδχιηνπο θιάδνπο, 
έλαλ θεληξηθφηεξν θαη έλαλ εμσηεξηθφηεξν (Deadman, Al Kafaji, 2001).  
Ο θνληηλφηεξνο πξνο ηε κέζε γξακκή ηνπ ζψκαηνο θιάδνο ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο, αθνχ ζπλδεζεί κε ην Μεζεκβξηλφ Du Mai ζηνλ απρέλα, 
ζπλερίδεη ηελ παξαζπνλδχιηα πνξεία ηνπ πξνο ηελ νζθπτθή πεξηνρή φπνπ δηαπεξλά 
ηνπο παξαζπνλδχιηνπο κπο θαη εηζέξρεηαη βαζχηεξα γηα λα ζπλδεζεί κε ηα φξγαλα 
λεθξνχο θαη νπξνδφρν θχζηε. Απφ εθεί, έλαο θιαδίζθνο ηνπ ζα θαηέιζεη έσο ηελ 
ηγλπαθή πηπρή ηνπ γφλαηνο, ζην ζεκείν Weizhong – 40 Oπξνδφρνο Κχζηε . Σν 
βεινληζηηθφ ζεκείν 40 Oπξνδφρνο Κχζηε, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ ελδείμεσλ, έρεη 
έλδεημε γηα πφλν θαη δπζθακςία ζηελ νζθχ, αίζζεζε θξχνπ ζην ηεξφ ζηνλ θφθθπγα 
θαη ζην κεξφ, δπζθνιία ζηελ θάκςε, αιιά θαη ζηελ έθηαζε ηνπ ηζρίνπ θαη ηνπ 
γφλαηνο, πφλν ζηα δφληηα ηεο θάησ γλάζνπ, επψδπλε απφθξαμε ζην ιαηκφ, 
αηκνξξαγία απφ ηε κχηε (Deadman, Al Kafaji, 2001). Bιέπνπκε θαη εδψ ηελ 
απνκαθξπζκέλε δξάζε ησλ ζεκείσλ βεινληζκνχ. 
 
Ο εμσηεξηθφηεξνο παξαζπνλδχιηνο θιάδνο ηνπ Μεζεκβξηλνχ, θαηέξρεηαη έσο ηελ 
πεξηνρή ησλ γινπηψλ, φπνπ απνθιίλεη πιάγηα γηα λα ζπλδεζεί κε ην Μεζεκβξηλφ ηεο 
Υνιεδφρνπ Κχζηεο.  Απφ ηνπο γινπηνχο θαηέξρεηαη θαηαθφξπθα, θαηά κήθνο ηεο 
νπηζζνπιάγηαο πεξηνρήο ηνπ θάησ άθξνπ, φπνπ ζα ελσζεί κε ηνλ εζσηεξηθφηεξφ ηνπ 
θιάδν ζηελ ηγλπαθή πηπρή, ζην ζεκείν Weizhong – Οπξνδφρνο Κχζηε 40, απ‘ φπνπ 
ζα θαηέιζεη ηελ κεζφηεηα ηνπ γαζηξνθλήκηνπ κπ, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ έμσ άλσ 
γσλία ηεο νλπρνθφξνπ θάιαγγαο ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ (Shanghai College of 
Traditional Medicine 1984). (Deadman, P., Al Kafaji, M. 2001). 
 
 
1.2  Μεζεκβξηλνί – Αληαπφθξηζε ζηε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγίαο θαη ζηελ 

επαλαθνξά ηεο ηζνξξνπίαο: 

χκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, δηακέζσ ησλ Μεζεκβξηλψλ, ε 

θαξδηά πξνκεζεχεη φιν ηνλ νξγαληζκφ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, κε ηε ζξεπηηθή 
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ελέξγεηα (Ying),  κε ηα απαξαίηεηα γηα ηα φξγαλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (Shenjing), ηνλ 

δσηηθφ αέξα (Qi), ηα νξγαληθά πγξά (Jinyue) θαη ηελ ακπληηθή ελέξγεηα (Wei) (Kendall, 

2002). χκθσλα δειαδή κε ηελ Παξαδνζηθαθή Κηλέδηθε ζεψξεζε, ε νκνηνζηαζία ηνπ 

νξγαληζκνχ δηαηεξείηαη κέζσ ησλ Μεζεκβξηλψλ. 

Ζ ελέξγεηα απνηειείηαη απφ δχν αληίζεηεο αιιά θαη αιιεινεμαξηψκελεο δπλάκεηο, Yin 

- Yang νη νπνίεο πξνθέξνληαη καδί ρσξίο ην ζπλζεηηθφ άξζξν ‗θαη‘, δηφηη ζεσξείηαη φηη 

δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ρσξηζηά παξά κφλν θαηά ηελ έιεπζε ηνπ ζαλάηνπ, φπνπ 

ην yin νδεχεη πξνο ηε γε θαη ην Yang πξνο ηνλ νπξαλφ. Ο φξνο Yin - Yang απνηειεί 

ζπκπαληηθφ λφκν ελέξγεηαο θαη εμεγεί ηα πάληα είηε απηά πνπ έρνπλ πιηθή κνξθή είηε 

ελεξγεηαθή, αθφκε θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα. Σα πάληα θαηαηάζζνληαη ζηηο δχν απηέο 

θαηεγνξίεο ελεξγεηαθνχ ελαιιαζζφκελνπ δηπφινπ. Γηα παξάδεηγκα, ε λχρηα σο 

ζθνηεηλή ζεσξείηαη Yin θαη ε εκέξα ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ θσηφο ζεσξείηαη Yang. 

Ζ εξεκία ζεσξεηηαη Yin θαη ε θίλεζε Yang . Ζ γπλαίθα –Yin , ν άληξαο Yang.  

To Yin Yang δελ είλαη απφιπηα κεγέζε αιιά απνηειεί πνιηθέο ελαιιαζζφκελεο 

ζρέζεηο. Γηά παξάδεηγκα ε κέξα δηαδέρεηαη ηε λχρηα ζηαδηαθά κέζα απφ ην ζθνηάδη. 

Ζ γπλαίθα θαη ν άληξαο δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο νξκφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην θχιν, 

αιιά ν έλαο εκπεξηέρεη ηηο νξκφλεο ηνπ άιινπ ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 

Σν ζχκβνιν Yin Yang απνηππψλεη κέζα ζε έλα θχθιν πνπ δηαηξείηαη ζε δχν κέξε 

ίζα, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ κία ιεπηή πεξηνρή θαη αλαπηχζζνληαη, θαηαιακβάλνληαο 

ηνλ ίδην ρψξν θαη ππθλφηεηα. Σν Yin ζπκβνιίδεηαη κε ζθνχξν ρξψκα θαη ην Yang κε 

αλνηρηφ ρξψκα. Ζ αληίζεζή ηνπο, βξίζθεηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη ην έλα 

ζπκπιεξψλεη ην άιιν. Δπνκέλσο ην yin δελ είλαη ην κε Yang ή ην αληίζηξνθν. 

Μπνξεί δε απηά λα κεηαβιεζεί (κεηαβεί) ην έλα ζην άιιν, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην 

θαινθαίξη πνπ είλαη Yang θχζεο λα εκθαληζηνχλ θξχεο θαη βξνρεξέο κέξεο θαη ζην 

ρεηκψλα ειηφινπζηεο ζεξκέο εκέξεο. κσο είηε ζηε κία πεξίπησζε είηε ζηελ άιιε, ε 

δηάξθεηα ησλ κεηαβάζεσλ απηψλ είλαη κηθξή (Kσλζηαληηλίδεο, Ζ. Η.). 
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https://www.geneticacupuncture.com/00.Basic_Knowledge_ACS.EN.htm 

Δηθ. 13. Οη πξσηεύνληεο Μεζεκβξηλνί θαη ε κεηάβαζε ηεο Ζσηηθήο Ελέξγεηαο (Qi). 

Σύκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Θαηξηθή, ε  Ζσηηθή Ελέξγεηα παξακέλεη γηα 

δύν ώξεο ζε θάζε όξγαλν κέζα ζηνλ θύθιν ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ (Kendall, E.D. 

2002).  

 

https://www.geneticacupuncture.com/00.Basic_Knowledge_ACS.EN.htm
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https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang 

Δηθ. 14. Τν ελεξγεηαθό δίπνιν Yin Yang απνηππώλεηαη ζρεκαηηθά σο έλαο θύθινο 
πνπ δηαηξείηαη ζε δύν κέξε ίζα. 

Οη Μεζεκβξηλνί, ζχκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, εθηφο απφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο αγσγνί πνπ πξνκεζεχνπλ κε ζξέςε θαη ελέξγεηα ην ζψκα, 

απνηεινχλ θαη κνλνπάηηα κεηαθνξάο λνζνγφλσλ παξαγφλησλ. Έλαο εμσγελήο 

βιαπηηθφο παξάγνληαο ζα επεξεάζεη πξψηα ηα εμσηεξηθά Yang θαλάιηα ηνπ 

ζψκαηνο θαη ζα εθδεισζεί σο έλα εμσηεξηθφ ζχκπησκα. Δάλ δελ αληηκεησπηζηεί εθεί 

ηφηε κεηαζρεκαηηδφκέλνο ν βιαπηηθφο παξάγνληαο, ζα πεξάζεη ζε βαζχηεξα θαλάιηα 

ζην ζψκα. Σφηε, ηα ζπκπηψκαηα ησλ εμσηεξηθφηεξσλ Μεζεκβξηλψλ κπνξεί λα 

εμαθαληζηνχλ, ή κπoξεί θαη λα παξακείλνπλ. ηαλ ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ δηαηαξαρζεί θαη ε αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ κεησζεί, ηφηε κπνξεί ε 

παζνινγηθή ππεξβνιή λα κεηαθεξζεί απφ έλαλ Yang Μεζεκβξηλφ, ζε Yin 

Μεζεκβξηλφ, ην νπνίν ζα αληηπξνζσπεχεη κία πην ζνβαξή εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 

Δπίζεο κία αζζέλεηα πνπ δελ ζεξαπεχεηαη ζην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηεο 

εμσηεξηθήο πνξείαο ελφο Μεζεκβξηλνχ, κπνξεί λα πεξάζεη εζσηεξηθά θαη λα επηηεζεί 

ζην φξγαλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Μεζεκβξηλφ απηφ. (Shanghai College of Traditional 

Medicine 1984).  

ηαλ γηα θάπνην ιφγν είηε εμσηεξηθφ είηε εζσηεξηθφ ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ δηαηαξαρζεί θαη επαθνινπζήζεη αζζέλεηα, νη Μεζεκβξηλνί 

αληαπνθξίλνληαη κε πξνβιέςηκν ηξφπν. πγθεθξηκέλα ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ 

πξνζβεβιεκέλνπ Μεζεκβξηλνχ, κπνξεί λα γίλνπλ μαθληθά επαίζζεηα. Απηά θαηά ηελ 

Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν σο δηάγλσζε, αιιά θαη σο 

ζεξαπεία. Μειέηεο κάιηζηα έδεημαλ, φηη ε αληίζηαζε ζηνλ ειεθηξηζκφ (electrical 

resistance) ή ε αλνρή ηνπ δέξκαηνο ζηε δέζηε, ζε απηά ηα ζεκεία ειαηηψλεηαη. Ζ 

ςειάθεζή ηνπο ή ε ειεθηξηθή κέηξεζή ηνπο επνκέλσο κπνξνχλ λα είλαη 

δηαγλσζηηθέο κέζνδνη  γηα κία αζζέλεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, ε πεξηνρή αθξηβψο θάησ απφ ην ζεκείν 

Yanglingquan -  Υνιεδφρνο Κχζηε 34, ζην θάησ άθξν, είλαη δηαίηεξα επαίζζεηε ζε 

αζζελείο κε ρνινθπζηίηηδα. To γεηηνληθφ ηνπ ζεκείν Shanjuxu - ηνκάρη 37, γίλεηαη 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang
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επαίζζεην ζηελ πεξίπησζε ηεο ζθσιεθνεηδίηηδαο (Shanghai College of Traditional 

Medicine 1984). Πνιιέο πεξηνρέο ησλ δσλψλ ηνπ Head ζπκπίπηνπλ κε ζεκαληηθά 

ζεκεία ησλ Μεζεκβξηλψλ, ηα νπνία επαηζζεηνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζεξαπεία, ζε παζνινγία εζσηεξηθψλ νξγάλσλ (Shanghai College of Traditional 

Medicine 1984). 

Γηα ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, πέξαλ ηεο επαηζζεζίαο ησλ βεινληζηηθψλ 

ζεκείσλ ή ησλ πεξηνρψλ θαηά κήθνο ησλ Μεζεκβξηλψλ, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

εθδειψζεηο νη νπνίεο δειψλνπλ παζνινγία. Έηζη γηα παξάδεηγκα , φηαλ ε θαξδηά 

αξξσζηαίλεη έρνπκε ζπκπησκαηνινγία ζηνπο αγθψλεο, φηαλ αξξσζηαίλεη ην ήπαξ 

ζηηο καζράιεο, ν ζπιήλαο ζηνπο γνθνχο, νη λεθξνί πίζσ απφ γνλαηα. Δθδήισζε 

ζπκπησκάησλ ζηηο πεξηνρέο απηέο,  απνηειεί δηαγλσζηηθφ ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ, θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελνχο (Shanghai College 

of Traditional Medicine 1984).  

χκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ε ελεξγνπνίνεζε ησλ βεινληζηηθψλ 

ζεκείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ζεξαπεχζνπκε κία πάζρνπζα πεξηνρή, 

κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ Μεζεκβξηλψλ, πξνθαιψληαο ηελ  νκαινπνίεζε ηεο ξνήο ηνπ 

Qi. χκθσλα κε ηε δπηηθή ζεψξεζε ην εξέζηζκα κεηαθέξεηαη κέζσ λεπξηθψλ νδψλ, ή 

θαηά κήθνο ζπλδπαζκνχ λεπξηθψλ νδψλ θαη νξγαληθψλ πγξψλ). Απηφ ζεκαίλεη, 

ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, ε νκαιή θπθινθνξία 

ηεο δσηηθήο ελέξγεηαο Qi θαη ηνπ Αίκαηνο, επαλαθέξεηαη κέζσ ηνπ βεινληζκνχ 

ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ Mεζεκβξηλψλ. Σα βεινληζηηθά ζεκεία 

κπνξνχλ λα εξεζηζηνχλ κε βειφλεο, κε ζεξκφηεηα, κε πίεζε θιπ. Ζ ζεξαπεπηηθή 

ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ πάζρεη κέζσ ησλ Mεζεκβξηλψλ, 

επηηξέπνληαο ζην Qi θαη ζην Αίκα λα ξένπλ νκαιά θαη επηηξέπνληαο ζην ζξεπηηθφ θαη 

πξνζηαηεπηηθφ Qi (άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ) λα ζεξαπεχζεη ηελ αζζέλεηα (Shanghai 

College of Traditional Medicine 1984). Απηφ εθηφο απφ ηε ζεξαπεία ησλ εζσηεξηθψλ 

νξγάλσλ, ηζρχεη θαη γηα ηα κπνζθειεηηθά κπινθαξίζκαηα ζην ζψκα, έηζη γηα 

παξάδεηγκα, ελεξγνπνηψληαο ην ζεκεία 3ΛΔ θαη 3ΣΘ πνπ βξίζθνληαη ζηα άλσ άθξα, 

κπνξνχκε λα επηδξάζνπκε ζε πφλν ή θαη δπζθακςία ζηνλ απρέλα (Shanghai College 

of Traditional Medicine 1984). Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ζεκεία 

καθξηά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πφλνπ, κπνξνχλ λα ζεξαπεχζνπλ πξνβιήκαηα φρη κφλν 

κπνζθειεηηθήο θχζεο, αιιά θαη νξγαληθά.  

ηα θιαζηθά (αξραία) θηλέδηθα θείκελα (inner Classic) ηα άθξα (ρέξηα θαη πφδηα)  
ζεσξνχληαη σο ξίδεο θαη ν θνξκφο σο θιάδνο. Ζ ζεκαζία απηή βξίζθεηαη ζηελ 
επηινγή ζεκείσλ βεινληζκνχ θάησ απφ ηνλ αγθψλα θαη ην γφλαην, ηα νπνία είλαη ηα 
5 ζεκεία κεηαθνξάο (ελέξγεηαο) πνπ δηαρεηξίδνληαη (ζεξαπεχνπλ) αζζέλεηεο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ θνξκφ. Απηά, ζχκθσλα κε ηελ αξραία θηλέδηθε ζεψξεζε έρνπλ θάπνηεο 
ηδηφηεηεο θαη μερσξηζηέο νλνκαζίεο αλά ηελ θαηεγνξία ηνπο. Σα ηξίηα ζεκεία απφ ηα 
αθξνδάθηπια γηα παξάδεηγκα, ηα νπνία νλνκάδνληαη Transporting Points, 
ελδείθλπληαη γηα βάξνο ζην ζψκα θαη πφλν ζηα νζηά θαη ζηηο αξζξψζεηο (Shanghai 
College of Traditional Medicine 1984), (Dr. Young, W., 2008)  

Ζ ζεσξία απηή ηεο κεηαθνξάο, εληζρχεηαη απφ νξηζκέλα θαηλφκελα πνπ 

παξαηεξνχληαη θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ βεινληζηηθψλ ζεκείσλ, κε ηελ εκθάληζε 

θαηλνκέλσλ φπσο γηα παξάδεηγκα έλα κνχδηαζκα, ή έλα αίζζεκα δηάηαζεο ή κία 

κεηαβνιή ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο ή ηελ πγξαζία ηνπ δέξκαηνο, ην νπνίν μεθηλά απφ 

ην βεινληζηηθφ ζεκείν πνπ ελεξγνπνηήζεθε θαη αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ θαλαιηνχ 
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πνπ γλσξίδνπκε σο Μεζεκβξηλφ. Απηά ηα θαηλφκελα απνηεινχλ ηελ εκπεηξηθή βάζε 

ηεο κεηαθνξάο κέζσ ησλ Μεζεκβξηλψλ (Shanghai College of Traditional Medicine 

1984)  

Μέζσ ηεο δηαζχλδεζεο  κεηαμχ ησλ Μεζεκβξηλψλ επηηπγράλεηαη θαη ε αλαηζζεζία 

πεξηνρψλ ηνπ ζψκαηνο κε βεινληζκφ. εκεία ηεο νπίζζηαο πιεπξάο ηνπ ζψκαηνο 

ησλ Yang Μεζεκβξηλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξφθιεζε αλαηζζεζίαο ζε πεξηνρέο 

Yin Μεζεκβξηλψλ ζηελ πξφζζηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο. Σα θαηλφκελα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε ζεξαπεία βεινληζκνχ θαη πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ζεκείσλ κε ηε βειφλα, φπσο είλαη ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ, ην 

κνχδηαζκα, ε αίζζεζε δηάηαζεο θιπ, είλαη ηα ίδηα θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη 

θαηά ηελ πξφθιεζε αλαηζζεζίαο πεξηνρψλ κε βεινληζκφ. Κιηληθή θαη εξγαζηεξηαθή 

έξεπλα πάλσ ζηελ πξφθιεζε ηεο αλαηζζεζίαο κε βεινληζκφ, ζα νδεγήζεη ζε 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ησλ Μεζεκβξηλψλ Shanghai College of Traditional 

Medicine 1984).  

Οη κχεο γηα λα παξάμνπλ θίλεζε ζηηο αξζξψζεηο, νξγαλψλνληαη ζε αιπζίδεο. Καηά 

ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, νη κπηθέο αιπζίδεο «αλήθνπλ» ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

Μεζεκβξηλνχο, ζχκθσλα κε ηνλ δηακήθε ηξφπν πνπ νξγαλψλνληαη. Έηζη, ζχκθσλα 

κε ηνπο δψδεθα Πξσηεχνληεο Μεζεκβξηλνχο, πξνθχπηνπλ δψδεθα κπηθέο δηαλνκέο 

θαηά ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή. Σν βεινληζηηθφ εξέζηζκα ηαμηδεχεη 

πνιιαπιαζηαδφκελν δηακέζσ κνλνπαηηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ επηθαλεηαθνχο 

κπο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εμαπιψλεηαη ζπλήζσο θαη ν πφλνο ή ε επαηζζεζία 

επαηζζεζία κπνζθειεηηθήο αηηηνινγίαο. Παξνκνίσο, αληίζηνηρεο επαίζζεηεο πεξηνρέο 

κπνξνχλ λα ζεκαίλνπλ θαη νξγαληθή παζνινγία (Kendall, 2002).  

Ζ παξνπζία επαηζζεζίαο, πφλνπ, αιιαγήο ρξψκαηνο, δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

πνξεία ηεο δηακήθνπο απηήο νξγάλσζεο, απνηειεί δηαγλσζηηθφ ζηνηρείν θαη 

ζεξαπεπηηθή αμηνιφγεζε, αθνχ ηα κνλνπάηηα απηά ήηαλ (θαη είλαη) ζπγθεθξηκέλα θαη 

κπνξνχζαλ έηζη λα γλσξίδνπλ πνηφ απφ απηά (ηα κνλνπάηηα), εκπιέθνληαλ ζην 

κπνζθειεηηθφ πξφβιεκα. Έηζη, νη επαίζζεηεο επψδπλεο πεξηνρέο ησλ κπηθψλ 

αιπζίδσλ θαη  ησλ Μεζεκβξηλψλ, είλαη πεξηνρέο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο 

κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ αιιά απνηεινχλ θαη έλδεημε γηα ηελ θαιή πνξεία ηεο 

ζεξαπείαο φηαλ ππάξρεη απεπαηζζεηνπνίεζή ηνπο (Kendall, 2002).  

Οη κχεο νξγαλψλνληαη δηακήθσο ζε «θνηιάδεο» θαη «ξέκαηα», φπσο κεηαθνξηθά 

παξνπζηάδνληαη, κε ηηο θνηιάδεο λα αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνρέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

κεγάινπο κπο θαη ηα ξέκαηα κηθξνχο. Σα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ θνηιάδσλ θαη 

ξεκάησλ είλαη ηα ζεκεία ζπλάληεζεο απηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη δε, ην φηη νη Κηλέδνη 

πξέπεη, απφ ηελ αξραηφηεηα, λα είραλ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αξγψλ θαη ησλ 

γξήγνξσλ κπηθψλ ηλψλ, αθνχ ηα βεινληζηηθά ζεκεία ζπλήζσο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε 

κπο αξγήο ζπζηνιήο (Kendall, E.D. 2002).  

Παξαηεξείηαη  θάπνηα βεινληζηηθά ζεκεία (ή θφκβνη φπσο επίζεο νλνκάδνληαη), λα 

ζπκπίπηνπλ κε θηλεηηθά ζεκεία, ηα νπνία φκσο αλήθνπλ ζε ηνληθνχο κπο θαη φρη ζε 

θαζηθνχο. Γηα παξάδεηγκα ηα βεινληζηηθά ζεκεία Feiyang – 58 Oπξνδφρνο Κχζηε θαη 

Zubin – 9 Nεθξφο, είλαη βεινληζηηθά ζεκεία πνπ ζπκπίπηνπλ κε θηλεηηθά ζεκεία ζηελ 

εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ππνθλεκίδηνπ κπ αληίζηνηρα, αιιά ζην 

γαζηξνθλήκην κπ, ν νπνίνο είλαη έλαο κπο πνπ ελεξγνπνηείηαη πην γξήγνξα απφ ηνλ 
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ππνθλεκίδην θαη θνπξάδεηαη επθνιφηεξα, δελ ππάξρνπλ ζεκεία βεινληζκνχ πνπ λα 

ζπκπίπηνπλ κε ηα θηλεηηθά ζεκεία ηνπ (Kendall, E.D. 2002).  

Βεινλίδνληαο ηα θηλεηηθά ζεκεία, αιιά θαη ηα ζεκεία επαηζζεζίαο ζηνπο κπο 

ηαρείαο ζπζηνιήο ή ζηνπο ελδηάκεζνπο, κπνξεί λα πξνθιεζεί θφπσζε ζε 

απηνχο θαη πφλνο (Kendall, 2002).  

Οη Μεζεκβξηλνί ζχκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή ζεψξεζε, κπνξνχλ 

λα πξνζβιεζνχλ είηε απφ εμσηεξηθνχο είηε απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο. Αθνχ νη 

Μεζεκβξηλνί πξνκεζεχνπλ κε δσηηθά ζηνηρεία θαη νμπγφλν ηνπο κπο θαη ηηο 

αξζξψζεηο, φηαλ απηνί πξνζβιεζνχλ, ζπρλά πξνθχπηνπλ κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα. Οη Μεζεκβξηλνί κπνξνχλ λα  πξνζβιεζνχλ επίζεο απφ ην ζηξεο, ηε 

θζνξά θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο κπψλ ή λεχξσλ. Απηά ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 

Ηαηξηθή νλνκάδνληαη Wei θαη Bi ζχλδξνκα (Kendall, 2002). 

Σα Βi ζχλδξνκα ζεσξείηαη φηη νθείινληαη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο κεηαθνξάο ησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη άιισλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη 

σο «ξεπκαηηζκνί». ηα Wei ζχλδξνκα θαηαηάζζνληαη νη ηξαπκαηηζκνί θαη ε θπζηθή 

θαηαπφλεζε. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε Wei αθνξνχλ ραιαξφηεηα θαη 

αηξνθίεο ηξαπκαηηζκνχο θαη πφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ 

πφλνπ. Καη ηα δχν ζχλδξνκα επεξεάδνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη 

απφ ελδνγελείο θαηαζηάζεηο. Οξηζκέλα φξγαλα έρνπλ επίζεο επίδξαζε ζην 

κπνζθειεηηθφ ηζηφ. (Kendall, 2002).  

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ε νκνηνζηαζία ζχκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 

ηαηξηθή δηαηεξείηαη κε ηελ νκαιή ξνή ηεο δσηηθήο ελέξγεηαο δηακέζσ ησλ 

Μεζεκβξηλψλ. Μπνξεί επίζεο θαη λα δηαηαξαρζεί δηακέζσ ησλ Μεζεκβξηλψλ. Δάλ 

κάιηζηα ε δηαηαξξαρή κεηαθεξζεί απφ ην επίπεδν ηνπ Μεζεκβξηλνχ ζην αληίζηνηρν 

απηνχ φξγαλν, έρνπκε ζνβαξφηεξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. ε θάζε πεξίπησζε 

δηαηαξξαρήο, νη Μεζεκβξηλνί αληαπνθξίλνληαη κε πξνβιέςηκν ηξφπν. πγθεθξηκέλα 

ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ Μεζεκβξηλνχ, επαηζζεηνπνηνχληαη θαη 

απνηεινχλ δηαγλσζηηθφ θξηηήξην σο πξνο ην είδνο ηεο δπζιεηηνπξγίαο. Ζ 

απεπαηζζεηνπνίεζή ηνπο δηακέζσ βεινληζκνχ, ζέξκαλζεο, εμάζθεζε πίεζεο θιπ., 

ζχκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, πξνάγεη ηελ νκνηνζηαηηθή 

επαλαθνξά ζηνλ νξγαληζκφ. Σν εξέζηζκα, ζχκθσλα κε ηελ θηλέδηθε ζεψξεζε, 

ηαμηδεχεη απφ ηα επαίζζεηα απηά ζεκεία πξνο ηελ πάζρνπζα πεξηνρή, 

πνιιαπιαζηαδφκελν, δηακέζσ κνλνπαηηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ επηθαλεηαθνχο 

κπο, είηε πξφθεηηαη γηα κπνζθειεηηθή είηε γηα νξγαληθή παζνινγία.  Ζ κεηαθνξά ηνπ 

εξεζίζκαηνο θαηά ηε δπηηθή ζεψξεζε, γίλεηαη κέζσ λεπξνρπκηθψλ νδψλ. 

1.3 Γεξκνηφκηα – Γεξκνηνκηαθή θαηαλνκή ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ 

Κχζηεο ζηελ νζθχ θαη ζηα θάησ άθξα. 

Tα δεξκνηφκηα απνηεινχλ ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ 

ηζηψλ ζηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε αηζζεηηθφηεηα απφ ην θάζε ζπνλδπιηθφ λεχξν. Αλ 

θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ δηαγξακκάησλ ησλ δεξκνηνκίσλ, παξνπζηάδεηαη μεθάζαξνο 

(ζε ισξίδεο), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ, 

πνπ εθνδηάδνληαη απφ γεηηνληθά ζπνλδπιηθά λεχξα. Ζ θαηαλνκή ησλ δεξκνηνκίσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θιηληθή πξάμε δηαγλσζηηθά, κέζσ ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο 
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αληίζηνηρεο πεξηνρήο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζπνλδπιηθνχ λεχξνπ θαη ηελ εζηίαζε 

ζηελ αλάινγε ζεξαπεία. Αλ θαη ν ζηφρνο ηνπ δεξκνηνκηαθνχ ράξηε είλαη ε αηζζεηηθή 

θαηαλνκή ησλ ζπνλδπιηθψλ λεχξσλ, κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα καο δψζνπλ κία θαηά 

πξνζέγγηζε πιεξνθνξία γηα ηελ κπνηνκηαθή θαηαλνκή ησλ θηλεηηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ, 

ζε κία πεξηνρή (Stephenson, C. 2011). 

Ο πφλνο πνπ ελψ πεγάδεη απφ έλα ζεκείν ή πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο θαη εθδειψλεηαη 

ζε έλα άιιν ζεκείν ή πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, νλνκάδεηαη αλαθεξφκελνο πφλνο. Απηφο 

ν πφλνο κπνξεί λα γίλεη αηζζεηφο σο δεξκαηηθφο πφλνο, αιιά θαη σο κπτθφο πφλνο, 

φηαλ απηφο αθνξά ζε παζνινγία ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο νζθπαιγίαο, ην αίηην κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηελ νζθπντεξή πεξηνρή 

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη λα είλαη απνηέιεζκα ζπκπίεζεο ησλ ξηδψλ απφ Ο5 έσο 

Η3, είηε απφ κπτθή είηε απφ νζηηθή αηηηνινγία, αιιά κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε 

ζπκπίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ θαζψο απηφ εμέξρεηαη απφ ην νζθπντεξφ 

πιέγκα θαη εηζέξρεηαη ζηνπο γινπηηαίνπο κπο. Ο πφλνο είηε απφ ηελ πξψηε είηε απφ 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ζα γίλεη αηζζεηφο ζην θάησ άθξν θαη ζηνλ άθξν πφδα, γηαηί 

ν εγθέθαινο κεηαθξάδεη φηη ν πφλνο έξρεηαη απφ ηα πεξηθεξηθά άθξα ησλ θιάδσλ 

ησλ ζπνλδπιηθψλ λεχξσλ νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζηα δεξκνηφκηα θαη φρη απφ ηελ 

πεγή ηνπ πφλνπ ε νπνία βξίζθεηαη θαηά πνιχ εγγχηεξα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Κάηη 

αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ζπιαρληθφ πφλν ν νπνίνο βηψλεηαη επίζεο σο 

αληαλαθιψκελνο ζηελ πεξηθέξεηα πφλνο, δηφηη ηα ζπιάρλα δελ έρνπλ ηφζν πινχζηα 

λεπξηθή παξνρή ζε ζρέζε κε ηνπο ζθειεηηθνχο κπο θαη ην δέξκα. Ο πφλνο ησλ 

ζπιάρλσλ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί θαη πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο σο αζαθήο, γηαηί 

ν εγθέθαινο εξκελεχεη ηνλ πφλν λα έξρεηαη απφ ηα αηζζεηηθά λεχξα πνπ αθνξνχλ 

ζηα δεξκνηφκηα. ηα πεξηζζφηεξα εζσηεξηθά φξγαλα ηα δεξκνηφκηα δελ είλαη 

ππεξθείκελα ηνπ νξγάλνπ θαη έηζη ν πφλνο βηψλεηαη ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν αληαλαθιψκελνο πφλνο απφ ηε ρνιεδφρν θχζηε, 

ζην δηάζειν ηνπ ψκνπ, πεξηνρή ηνπ Α4 δεξκνηνκίνπ, γηαηί λεπξηθέο ίλεο ηνπ Α4 

ζπνλδπιηθνχ λεχξνπ παίξλνπλ αηζζεηηθφηεηα θαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ ψκνπ αιιά 

επίζεο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ δηαθξάγκαηνο (Stephenson, C. 2011).   

Απφ ηελ πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο 
(έρεη ήδε πεξηγξαθεί), σο πξνο ηελ νζθπντεξή κνίξα, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
 
Σα ζεκεία 22, 23, 24, 24 θαη 26 ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο βξίζθνληαη παξαζπνλδπιηθά 
ηεο νζθπηθήο κνίξαο (Deadman, Al Kafaji, 2001), ζηνπο ζπνλδχινπο απφ ηα ηξήκαηα 
ησλ νπνίσλ εμέξρνληαη ηα λεχξα πνπ ζρεκαηίδνπλ ην νζθπτθφ πιέγκα (O1-O5): 

 
Οπξνδφρνο Κχζηε 22 – δεξκνηφκην O1 
 
Σν ζεκείν βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν φξην ηεο εγθάξζηαο απφθπζεο ηνπ πξψηνπ 
νζθπηθνχ ζπνλδχινπ (Ο1), πάλσ ζηνπο παξαζπνλδπιηθνχο κπο. Ζ βειφλα 
ηνπνζεηείηαη κε πιάγηα θιίζε γηαηί αθξηβψο απφ θάησ βξίζθεηαη ν λεθξφο (Deadman, 
Al Kafaji, 2001).  
 
Οπξνδφρνο Κχζηε 23 – δεξκνηφκην Ο2. 

Σν ζεκείν βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν φξην ηεο εγθάξζηαο απφθπζεο ηνπ δεχηεξνπ 

νζθπηθνχ ζπνλδχινπ (Ο2), πάλσ ζηνπο παξαζπνλδπιηθνχο κπο. Δίλαη ζεκείν 
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ηφλσζεο ηνπ λεθξνχ. Σν ζεκείν Οπξνδφρνο Κχζηε 23 ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θαηαζηάζεηο ρξνληφηεηαο θαη ζε φισλ ησλ εηδψλ πφλνπ ζηελ νζθχ, αθνχ ζεσξείηαη 

φηη φιεο νη νζθπαιγίεο έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζε πξνβιήκαηα ησλ λεθξψλ (Deadman, Al 

Kafaji, 2001). χκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε ζεψξεζε, ε ηζρηαιγία 

απνδίδεηαη ζε πξνζβνιή απφ πγξαζία-θξχν θαη ζπαληφηεξα απφ πγξαζία-δέζηε, 

ζηνπο Μεζεκβξηλνχο ηεο Οπξνδφρνπ ή/θαη ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο. Θεσξείηαη επίζεο 

φηη ε αλεπάξθεηα ηεο δσηηθήο ελέξγεηαο (Qi) ησλ λεθξψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

αίηην πξφθιεζεο ηεο ηζρηαιγίαο (Stephenson, C. 2011)   

Σα ζεκεία Οπξνδφρνο Κχζηε 24, 25, 26 , βξίζθνληαη ζηα Ο3, Ο4 θαη Ο5 δεξκνηφκηα 

αληίζηνηρα (Deadman, Al Kafaji, 2001) (Δηθ. 13).  

Σα ζεκεία 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, θαη 34 ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ 

Κχζηεο (Δηθ. 13) (Deadman, Al Kafaji, 2001) βξίζθνληαη ζηα δεξκνηφκηα απφ ηα 

νπνία ζρεκαηίδεηαη ην  ηεξφ πιέγκα: 

Σα ζεκεία 27 θαη 31, ζην πςνο ηνπ 1νπ ηεξνχ ηξήκαηνο – Η1 δεξκνηφκην  

Tα ζεκεία 28 θαη 32, ζην χςνο ηνπ 2νπ ηεξνχ ηξήκαηνο – Η2 δεξκνηφκην 

Σα ζεκεία 29 θαη 33, ζην χςνο ηνπ 3νπ ηεξνχ ηξήκαηνο – Η3 δεξκνηφκην 

Σα ζεκεία 30 θαη 34, ζην χςνο ηνπ 4νπ ηεξνχ ηξήκαηνο – Η4 δεξκνηφκην 

 (Δηθ. 16). 

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν Μεζεκβξηλφο ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο, απφ 
ηνπο γινπηνχο θαηέξρεηαη θαηαθφξπθα, θαηά κήθνο ηεο νπηζζνπιάγηαο πεξηνρήο ηνπ 
θάησ άθξνπ, πεξλά απφ ηελ ηγλπαθή πηπρή, απ‘ φπνπ ζα θαηέιζεη ηελ κεζφηεηα ηνπ 
γαζηξνθλήκηνπ κπ, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ έμσ άλσ γσλία ηεο νλπρνθφξνπ θάιαγγαο 
ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ. Έηζη, ζχκθσλα κε ην δεξκνηνκηθφ πξφηππν ησλ Keegin θαη 
Garet (1948), ζην θάησ άθξν, ν Μεζεκβξηλφο ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο ζην θάησ 
άθξν, πνξεχεηαη πεξηζζφηεξν ζην Η1 δεξκνηφκην (Δηθ. 18), θαηεξρφκελνο ηελ νπίζζηα 
έμσ πιεπξά ηνπ θάησ άθξνπ, ελψ ζχκθσλα κε ην δεξκνηνκηθφ πξφηππν ηνπ 
Foerster (1933), ζην Η2 δεξκνηφκην θαηά ηελ πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ζην νπίζζην 
έμσ ηκήκα ηνπ κεξνχ θαη ζην Η1 δεξκνηφκην θαηά ηελ πνξεία ηνπ ζην έμσ ρείινο ηνπ 
πέικαηνο (Δηθ. 17).  
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https://www.researchgate.net/figure/Locations-of-the-Back-Shu-points-on-the-

Bladder-channel_fig1_259571136 

 

Δηθ 15. Η ανηιζηοιτία ηφν δερμοηομίφν με κάποια ζημεία ηοσ Μεζημβρινού ηης 

Οσροδότοσ Κύζηης. Θδηαίηεξα ην ζεκείν Οπξνδόρνο Κύζηε 23 ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θαηαζηάζεηο ρξνληόηεηαο θαη ζε όισλ ησλ εηδώλ πόλνπ ζηελ νζθύ. Τν ζεκείν 

βξίζθεηαη ζην θαηώηεξν όξην ηεο εγθάξζηαο απόθπζεο ηνπ δεύηεξνπ νζθπηθνύ 

ζπνλδύινπ (Ο2 δεξκνηόκην), πάλσ ζηνπο παξαζπνλδπιηθνύο κπο (Deadman, Al 

Kafaji, 2001). 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Locations-of-the-Back-Shu-points-on-the-Bladder-channel_fig1_259571136
https://www.researchgate.net/figure/Locations-of-the-Back-Shu-points-on-the-Bladder-channel_fig1_259571136


 

40 
 

 

 

http://www.residentbook.utswneurology.org/wiki/index.php?title=Dermatomes 

 

Eηθφλα 16 : ην δεξκνηνκηαθό πξόηππν ηνπ Foerster. O Mεζεκβξηλόο ηεο Οπξνδόρνπ 

Κύζηεο δίέξρεηαη θαηαθόξπθα ηεο νπηζζνπιάγηαο πεξηνρήο ηνπ θάησ άθξνπ, πεξλά 

από ηελ ηγλπαθή πηπρή, απ’ όπνπ ζα θαηέιζεη ηελ κεζόηεηα ηνπ γαζηξνθλήκηνπ κπ, 

γηα λα θαηαιήμεη ζηελ έμσ άλσ γσλία ηεο νλπρνθόξνπ θάιαγγαο ηνπ κηθξνύ 

δαθηύινπ. Καηαλέκεηαη ζηα δεξκνηόκηα Θ2 θαη Θ1. 

 

http://www.residentbook.utswneurology.org/wiki/index.php?title=Dermatomes
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https://www.researchgate.net/figure/Sensory-dermatome-map-based-upon-Keegan-

and-Garrett-1948-20-Each-Parietal-Acupoint_fig6_321933723  

Δηθ. 17. Tν δεξκνηνκηθό πξόηππν ησλ Keegan θαη Garrett. O Mεζεκβξηλόο ηεο 

Οπξνδόρνπ Κύζηεο δίέξρεηαη θαηαθόξπθα ηεο νπηζζνπιάγηαο πεξηνρήο ηνπ θάησ 

άθξνπ, πεξλά από ηελ ηγλπαθή πηπρή, απ’ όπνπ ζα θαηέιζεη ηελ κεζόηεηα ηνπ 

γαζηξνθλήκηνπ κπ, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ έμσ άλσ γσλία ηεο νλπρνθόξνπ θάιαγγαο 

ηνπ κηθξνύ δαθηύινπ. Σύκθσλα κε ην δεξκνηνκηθό πξόηππν ησλ Keegan θαη Garrett 

ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ Μεζεκβξηλνύ, θαηαλέκεηαη ζην θάησ άθξν, πεξηζζόηεξν ζην 

Θ1 δεξκνηόκην. 

 

1.4 Γεξκνηνκηαθή ζχλδεζε ησλ δεξκνηνκίσλ θαη ησλ ζεκείσλ ηεο Οπξνδφρνπ 

Κχζηεο, σο πξνο ηνλ απνκαθξπζκέλν βεινληζκφ: 

ηελ πνξεία ηνπ ζηνλ απρέλα, ν Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο (εηθ. 11), δίλεη 

κφλν έλα ζεκείν βεινληζκνχ θαη απηφ είλαη ην θνκβηθφ ζεκείν ην Tianzhu – 

Οπξνδφρνο Κχζηε 10, αθξηβψο θάησ απφ ηελ ηληαθή πξνεμνρή (Deadman, Al Kafaji, 

2001). Σν ακέζσο επφκελφ ηνπ βεινληζηηθφ ζεκείν, είλαη ην Dazhui – 11 Oπξνδφρνο 

Κχζηε θαη βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν φξην ηεο αθαλζψδνπο απφθπζεο ηνπ Θ1 

ζπνλδχινπ (Deadman, Al Kafaji, 2001) (εηθ. 15). κσο, παξφιν πνπ (θαη γεληθφηεξα) 

ε πεξηνρή ηνπ απρέλα ζηεξείηαη ηνπηθψλ βεινληζηηθψλ ζεκείσλ, ππάξρνπλ πνιιά 

ζεκεία βεινληζκνχ ζηα άλσ άθξα, θαηαλνκήο δεξκνηνκίσλ Α4 έσο Α8, ηα νπνία 

https://www.researchgate.net/figure/Sensory-dermatome-map-based-upon-Keegan-and-Garrett-1948-20-Each-Parietal-Acupoint_fig6_321933723
https://www.researchgate.net/figure/Sensory-dermatome-map-based-upon-Keegan-and-Garrett-1948-20-Each-Parietal-Acupoint_fig6_321933723
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έρνπλ δξάζε ζηνλ απρέλα. πσο πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε, ηα ηζρπξήο δξάζεο  

ζεκεία κεηαθνξάο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πνξείεο Μεζεκβξηλψλ απφ ηνλ αγθψλα 

έσο ηα αθξνδάθηπια, είλαη θαηαλεκεκέλα ζηα δεξκνηφκηα απηά  (Deadman, Al Kafaji, 

2001). 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα (Δηθ. 16.α), είλαη θαηαλνκήο Α5 θαη Α6 δεξκνηνκίσλ 

(Δηθ. 16.α), αθνχ θαηαλέκεηαη ζηελ πξνζζηνπιάγηα πεξηνρή ηνπ άλσ άθξνπ. Σν 

ζεκείν 7 Πλεχκνλαο πνπ βξίζθεηαη εγθχο ηεο ζηπινεηδνχο απφθπζεο ηεο θεξθίδαο, 

κεηαμχ ησλ ηελφλησλ ηνπ βξαρηνλνθεξθηδηθνχ θαη ηνπ καθξνχ απαγσγνχ ηνπ 

αληίρεηξα  (δξκνηφκηνΑ6), έρεη ηζρξφηαηε δξάζε ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα (Deadman, 

Al Kafaji, 2001).  Ζ απνκαθξπζκέλε δξάζε ηνπ ζεκείνπ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί 

παζνθπζηνινγηθά, κέζσ δεξκνηνκίσλ-λεπξνηνκίσλ. Ζ απνκθαξπζκέλε δξάζε ζηελ 

νζθχ, ηνπ ζεκείνπ Chize - 5 Πλεχκνλαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πηπρή ηνπ αγθψλα 

ζε εληχπσκα πνπ δεκηνπξγείηαη θεξθηδηθά ηνπ θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ κπ 

θαη δεξκνηνκηαθά είλαη νξηαθά κεηαμχ Α5 θαη Α6 δεξκνηνκίσλ, δελ κπνξεί λα 

εμεγεζεί λεπξνθπζηνινγηθά. Σν βεινληζηηθφ απηφ ζεκείν, πέξαλ ησλ πνιιψλ άιισλ 

ηδηνηήησλ ηνπ ζεκείνπ σο ηνπηθφ θαη σο απνκαθξπζκέλν ζε δηάθνξεο παζνινγίεο, 

έρεη έλδεημε θαη γηα πφλν ζηελ νζθχ. Ζ δξάζε απηή ζχκθσλα κε  ηελ Κηλέδηθε 

ζεψξεζε, εμεγείηαη ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ζεκείνπ ζηελ πηπρή ηνπ 

αγθψλα, κε ην ζεκείν Weichong – 40 Οπξνδφρνο Κχζηε, ην νπνίν εβξίζθεηαη ζηελ 

ηγλπαθή πηπρή θαη έρεη σο θχξηα έλδεημε ηνλ πφλν ζηελ νζθχ (Deadman, Al Kafaji, 

2001).   

 

Δηθ 18.α.(αξηζηεξά) : https://www.netterimages.com/dermatomes-of-upper-limb-

labeled-anatomy-atlas-5e-orthopaedics-frank-h-netter-4674.html  

Δηθ 18.β (δεμηά) : (Deadman, Al Kafaji, 2001).  

Δηθ 18.α θαη 18.β.  Ο Μεζεκβξηλόο ηνπ Πλεύκνλα είλαη θαηαλνκήο Α5 θαη Α6 

δεξκνηνκίσλ.  

https://www.netterimages.com/dermatomes-of-upper-limb-labeled-anatomy-atlas-5e-orthopaedics-frank-h-netter-4674.html
https://www.netterimages.com/dermatomes-of-upper-limb-labeled-anatomy-atlas-5e-orthopaedics-frank-h-netter-4674.html
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΗΟΤ ΠΟΝΟΤ – ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ 

 

2.1 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΗΟΤ ΠΟΝΟΤ (θαη κεραληζκνί ειέγρνπ ηνπ πφλνπ) 
 
2.2 ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ 
 
2.3 TRIGGER POINTS ΚΑΗ ΒΔΛΟΝΗΜΟ 
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2.1 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΗΟΤ ΠΟΝΟΤ (θαη κεραληζκνί ειέγρνπ ηνπ πφλνπ) 
 
Ο πφλνο είλαη κηα αηζζεηεξηαθή θαη ςπρνινγηθή εκπεηξία κε ηέζζεξηο θχξηεο 
δηαζηάζεηο: αηζζεηήξηα (δηαθξηηηθή), ζπλαηζζεκαηηθή (θαη ζπγθηλεζηαθή), γλσζηαθή 
θαη ζπκπεξηθνξηθή. Mία αιιεινπρία θπζηνινγηθψλ γεγνλφησλ νδεγεί ζηελ 
ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ πφλνπ. 
Απηή είλαη κία δηαδηθαζία πνπ αλ παξαηαζεί, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ρξφληνπ πφλνπ, ν 
νπνίνο κπνξεί θαη λα κελ έρεη νξγαληθφ αίηην. O πφλνο ράλεη ην λφεκά ηνπ σο 
πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα θαη εμειίζζεηαη ζε έλα ρξφλην ζχλδξνκν πνπ είλαη ζπλήζσο 
ππεχζπλν γηα αλαπεξία. Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε απηφ ην κνηίβν ηνπ πφλνπ είλαη ζηα 
ζπάξγαλα θαη γη απηφ, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ ππάξρεη δηαζέζηκε 
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. (Calvino, Grilo, 2004) 
Ο πφλνο έρεη έλα ζθνπφ. Απνηειεί πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

απάληεζε απφζπξζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί επηπιένλ βιάβε. Μέζσ ηνπ 

κπηθνχ ζπαζκνχ πνπ πξνθαιείηαη πξνζηαηεχεη ηελ ηξαπκαηηζκέλε πεξηνρή. ηαλ 

φκσο επηκέλεη φηαλ δελ είλαη πιένλ αλαγθαίνο σο πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη αίηην αληθαλφηεηαο, αλαζηέιινληαο ηηο πξνζπάζεηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Ο παξαηεηακέλνο κπτθφο ζπαζκφο νδεγεί ζε κείσζε 

ηεο θπθινθνξίαο, ζε κπτθή αηξνθία, κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο , 

ζπλεηδεηή θαη κε ζπλεηδεηή πξνθχιαμε ηεο πάζρνπζαο πεξηνρήο θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ην άηνκν ζε ζνβαξή απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Ο ρξφληνο πφλνο 

κπνξεί λα απνηειέζεη αζζέλεηα απφ κφλνο ηνπ. Δπεηδή ζπρλά δελ ππάξρεη 

αλαγλσξίζηκε αηηία, ν ρξφληνο πφλνο κπνξεί λα θαηαζηήζεη αλίθαλν ηνλ αζζελή 

(Prentice, 2009).  

Σα ζχλδξνκα ρξφλησλ πφλσλ εκπίπηνπλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Σνλ ρξφλην 

πφλν πνπ πξνθαιείηαη απφ ην επψδπλν εξέζηζκα (nociception-induced pain)  θαη ηνλ 

λεπξνπαζεηηθφ πφλν (neuropathic pain). Ο πξψηνο, κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ 

ππεξβνιηθή εηζεξρφκελε πιεξνθνξία άιγνπο, παξαδείγκαηνο ράξε απφ παξνπζία 

θιεγκνλήο ή απφ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ηνπ πφλνπ. Ο δεχηεξνο 

ζρεηίδεηαη είηε κε βιάβεο ησλ πεξηθεξηθψλ αηζζεηηθψλ λεχξσλ, είηε κε βιάβεο ζε 

δνκέο πνπ βξίζθνληαη ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (Calvino, Grilo, 2004). Ο 

λεπξνπαζεηηθφο πφλνο, ζε αληίζεζε κε ηνλ πφλν πνπ πξνθαιείηαη απφ ην επψδπλν 

εξεζηζκα, είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφο ζηελ επίδξαζε ησλ νπηνεηδψλ (Bardly, P. 2005)  

Ο ρείκαξνο ησλ γεγνλφησλ πνπ νδεγεί ζηελ ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ ηνπ πφλνπ, 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δνκέο: 

Α) Πεξηθεξηθνχο αιγνυπνδνρείο  

Β) Αληνχζεο νδνχο ηνπ Νσηηαίνπ Μπεινχ  

Γ) Τπεξλσηηαίεο δνκέο (ηαζκνί αλακεηάδνζεο ηνπ εγθεθάινπ θαη θινηψδεηο 

πξνβνιέο) (Calvino, Grilo, 2004).  

 

Α) Πεξηθεξηθνί αιγνυπνδνρείο είλαη νη ειεχζεξεο απνιήμεηο πξσηνγελψλ 

αηζζεηηθψλ λεχξσλ πνπ δηαζπείξνληαη  κέζσ ηνπ δέξκαηνο, ησλ κπψλ, ησλ 

αξζξψζεσλ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηψλ νξγάλσλ. Οη πεξηθεξηθνί αιγoυπνδνρείο 

κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ κε απ‘ επζείαο εξέζηζκα ή κεζσ κνξίσλ πνπ 
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απειεπζεξψλνληαη θαηά ηε θιεγκνλή (βξαδπθηλίλεο, πξνζηαγιαδίλεο, ηζηακίλε, 

ζεξνηνλίλε θ.ά.). Mεηαθξάδνπλ ηα εξεζίζκαηα απηά ζε λεπξηθά ζήκαηα, ηα νπνία 

ηαμηδεχνπλ θαηά κήθνο πξσηνγελψλ θεληξνκφισλ αηζζεηηθψλ ηλψλ κηθξήο 

δηακέηξνπ είηε Αδ εκκχεισλ είηε C ακχεισλ ηλψλ. Aπηέο νη ίλεο θηάλνπλ ζην λσηηαίν 

κπειφ κέζσ ησλ ξαρηαίσλ ξηδψλ ησλ λσηηαίσλ λεχξσλ. Οη θεληξηθνί ηνπο άμνλεο 

θαηαιήγνπλ ζηε θαηά νπζία ησλ ξαρηαίσλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Οη Αδ θαη C 

ίλεο, πεξηβάιινπλ ην εμσηεξηθφ ζηξψκα ηνπ ξαρηαίνπ θέξαηνο θαη θαηφπηλ ην 

δηαπεξλνχλ θάζεηα γηα λα θηάζνπλ ζηα εζσηεξηθά ζηξψκαηα Η θαη ΗΗ ηνπ ξαρηαίνπ 

θέξαηνο, ή εθηείλνληαη θαη ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα απηνχ (V, VI,VII, X). Δθεί 

δεκηνπξγνχλ ζπλάςεηο κε ηηο αληνχζεο νδνχο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ  νη νπνίεο 

πξνβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε ζάιακν, θινηφ, λήζν ηνπ εγθεθάινπ θαη θινηφ ηνπ 

πξνζαγσγίνπ (Calvino, Grilo, 2004).  

Β) Οη Αληνχζεο νδνί ηνπ Νσηηαίνπ Μπεινχ  ζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο άμνλεο ησλ 

αιγαηζζεηηθψλ λεπξψλσλ ηνπ ξαρηαίνπ θέξαηνο. Πξνβάιινπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ 

κεηαθέξνπλ, ζε δηάθνξα ππεξλσηηαία επίπεδα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο 

άμνλεο ρηάδνπλ ζην ζπνλδπιηθφ επίπεδν, θαηφπηλ ηαμηδεχνπλ ζηελ αληίζεηε πιεπξά 

ηεο ιεπθήο νπζίαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, θπξίσο ζην πιαγηνθνηιηαθφ ηεηαξηεκφξην. 

Καηά ζπλέπεηα, νη ππεξλσηηαίεο πξνβνιέο είλαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά απφ απηή ηνπ 

εξεζίζκαηνο. Παξφι‘ απηά κεξηθνί (ιίγνη) απφ απηνχο ηνπο λεπξάμνλεο απνηπγράλνπλ 

λα ρηαζηνχλ θαη πξνβάιινπλ ζε νκφπιεπξεο ππεξλσηηαίεο δνκέο. Ο ξφινο ηνπο δελ 

είλαη μεθάζαξνο θαη δελ ζα ζπδεηεζνχλ πεξεηαίξσ ζηελ παξνχζα εξγαζία (Calvino, 

Grilo, 2004).  

Ζιεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ζην ξαρηαίν θέξαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, εληφπηζαλ 

ηξεηο θαηεγνξίεο λεπξψλσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ζπλάςεηο κε ηηο πξνζαγσγέο 

αηζζεηηθέο ίλεο:  

 Δίδηθνί αιγαηζζεηηθνί λεπξψλεο  
Γέρνληαη εξεζίζκαηα απφ ηηο νη Αδ θαη νη C ίλεο. έρνπλ πεξηνξηζκέλν πεδίν 

πεξηθεξηθψλ ππνδνρέσλ θαη απαληνχλ κφλν ζε πςειήο έληαζεο πεξηθεξηθά 

εξεζίζκαηα.   

 Με εηδηθνί αιγαηζζεηηθνί λεπξψλεο, ή επξείαο δπλακηθήο εκβέιεηαο 
Έρνπλ έλα κεγάιν πεδίν ππνδνρέσλ ζηελ πεξηθέξεηα. Γέρνληαη εξεζίζκαηα θαη απφ 

ηηο Αδ θαη C ίλεο ηνπ πφλνπ, αιιά θαη απφ ηηο κε αιγαηζζεηηθέο ίλεο Αα θαη Αβ. 

Κσδηθνπνηνχλ ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο.  

 Δηδηθoί κε αιγαηζζεηηθνί λεπξψλεο (Nonnociceptive specific neurons) 
Με αιγαηζζεηηθνί εηδηθνί λεπξψλεο νη νπνίνη  απαληνχλ κφλν ζηα ρακειήο έληαζεο 
πεξηθεξηθά εξεζίζκαηα θαη δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν ζηελ  ελζσκάησζε ηεο 
αιγαηζζεηηθήο πιεξνθνξίαο (Calvino, Grilo, 2004).  
 
 
Γ) Τπεξλσηηαίεο δνκέο: Σν ηειηθφ ηκήκα ησλ νδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ελζσκάησζε ηνπ αιγαηζζεηηθνχ εξεζίζκαηνο, απνηειείηαη απφ λεπξψλεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ζαιάκνπ. Πξνβάιινπλ ηνπο άμνλέο ηνπο 

ζηηο ζσκαηναηζζεηηθέο πεξηνρέο S1 θαη S2 ηνπ βξεγκαηηθνχ θινηνχ, φπνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιγαηζζεηηθνχ ζήκαηνο απνθξππηνγξαθψληαη θαη νδεγνχλ ζηελ 

γέλεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ πφλνπ (πνηφηεηα, ηνπνζεζία, έληαζε θαη δηάξθεηα) θαη ζηνλ 
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κεησπηαίν ινβφ θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ φπνπ παξάγνληαη νη πην ζχλζεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο ζηνλ πφλν.  Πεξηνρέο πξνβνιψλ ζηνλ πξνκήθε κπειφ, 

ζην κεζεγθέθαιν θαη ην ζθελνεηδή ππξήλα αλακεηαδίδνπλ ηελ αιγαηζζεηηθή 

πιεξνθνξία ε νπνία νδεγήζεθε κέζσ ηεο λσηηαηνδηθηπσηήο νδνχ ζην κε εηδηθφ κέζν 

ζάιακν. Απηνί νη ζηαζκνί αλακεηάδνζεο ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ εγξήγνξζε ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ θαξδηναλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ, ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ απαληήζεσλ θαη ζηνπο κεραληζκνχο εηνηκφηεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε ζπκπεξηθνξηθέο απαληήζεηο ζην επψδπλν εξέζηζκα.  

Ο ππνζάιακνο ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ησλ απαληήζεσλ ηνπ ΑΝ ζηνλ πφλν θαη 

ζηελ απειεπζέξσζε νξκνλψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ stress. Σν 

ζχκπιεγκα ηεο ακπγδαιήο, ην νπνίν είλαη κέξνο ηεο κεηαηρκηαθήο δνκήο, ιακβάλεη 

επίζεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο λσηαηνγεθπξν-ακπγδαινεηδήο νδνχ. Απηή ε νδφο, 

ίζσο λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπγθηλεζηαθέο απαληήζεηο ζηνλ πφλν 

(Calvino, Grilo, 2004).   

Ο αλαζηαιηηθφο έιεγρνο ηνπ πφλνπ, εκπίπηεη ζε ηέζζεξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο:  

1) Δπηδξάζεηο απφ λσηηαία ηκήκαηα (πχιε ειέγρνπ ηνπ πφλνπ) 

2) Καηηνχζεο αλαζηαιηηθέο επηξξνέο απφ ην ζηέιερνο 

3) Καηηνχζεο επνδσηηθέο επηξξνέο απφ ην ζηέιερνο θαη  

4) Γηάρπηνο επηβιαβήο αλαζηαιηηθφο έιεγρνο. (Diffuse noxious inhibitory 

controls - DNICs) 

Οη επηδξάζεηο απφ λσηηαία ηκήκαηα είλαη  κεραληζκνί πνπ έρνπλ κειεηεζεί 

εθηελέζηεξα απφ φινπο ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηνπ πφλνπ. Μειέηεο έρνπλ 

ηεθκεξηψζεη έλα θνκβηθφ ξφιν ησλ ξαρηαίσλ θεξάησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

κεηάδνζεο ησλ αιγαηζζεηηθψλ ζεκάησλ. Σν νπίζζην θέξαο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ ζηαζκφο κεηάδνζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ αιγαηζζεηηθψλ ζεκάησλ απφ ηηο 

πεξηθεξηθέο αηζζεηηθέο ίλεο πξνο ηηο ππεξλσηηαίεο δνκέο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

επηδξάζεσλ απηψλ, παξνπζηάδνληαη ζηε «ζεσξία ηεο πχιεο ειέγρνπ ηνπ πφλνπ» 

(Melzack & Wall 1965). ε απηφ ην κνληέιν ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ δχν ηχπσλ 

επηξξνψλ πνπ αζθνχληαη ζηνπο λσηηαίνπο κε εηδηθνχο αιγαηζζεηηθνχο λεπξψλεο 

(επξείαο δπλακηθήο εκβέιεηαο – θσδηθνπνίεζε ηεο έληαζεο ηνπ εξεζίζκαηνο – ίλεο 

Αα, Αβ, Αδ θαη C), ησλ νπνίσλ νη άμνλεο δεκηνπξγνχλ ηηο λσηηαηνζαιακηθέο θαη 

λσηηαηνδηθηπσηέο νδνχο. Ζ αληίιεςε ηνπ πφλνπ ξπζκίδεηαη απφ κηα «πχιε» ε νπνία 

αλνίγεη θαη θιείλεη ράξε ζε εξεζίζκαηα απφ ην ΠΝ ή ην ΚΝ, απμάλνληαο ή 

κεηψλνληαο ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ πνπ γίλεηαη ηειηθά αληηιεπηή (Calvino, Grilo, 

2004).  

Ζ επηπνιήο αθή πνπ ελεξγνπνηεί ηηο Αα θαη Αβ ίλεο, απμάλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ 

αλαζηαιηηθψλ, ελδηάκεζσλ λεπξψλσλ, θιείλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πχιε θαη 

εκπνδίδνληαο ηε κεηάδνζε ησλ επψδπλσλ εξεζηζκάησλ ζηηο ππεξλσηηαίεο δνκέο θαη 

νδεγψληαο ζηελ αλαιγεζία. Αληηζεηα, ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Αδ θαη C ηλψλ, 

αλαζηέιινληαο ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ελδηάκεζσλ λεπξψλσλ, κπνξεί λα αλνίμνπλ 

ηελ πχιε, δηεπθνιχλνληαο ηε κεηάδνζε ησλ αιγεηλψλ ζεκάησλ ζηηο ππεξλσηηαίεο 

νδνχο, νδεγψληαο ζην βίσκα ηνπ πφλνπ. Απηφο ν ξπζκηζηηθφο κεραληζκφο, ειέγρεηαη 

απφ ηηο θαηηνχζεο επηδξάζεηο ησλ ππεξλσηηαίσλ δνκψλ (Calvino, Grilo, 2004).  
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Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν θαηηφλησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ απφ ην ζηέιερνο, ην 

αλαραηηηζηηθφ ζχζηεκα θαη ην επνδσηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα θαζνξίζνπλ ην 

ζπλνιηθφ επίπεδν ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ ζην ξαρηαίν θέξαην, ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηε κεηάδνζε ησλ επψδπλσλ ζεκάησλ ζηηο ππεξλσηηαίεο 

λεπξηθέο δνκέο (Calvino, Grilo, 2004).  

Γηα λα γίλεη αηζζεηφο ν πφλνο, ζα πξέπεη λα πεξάζεη ην εξέζηζκα ζην ζχζηεκα 

δξάζεο θαη γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη ε ηζνξξνπία αλαζηαιηηθψλ θαη επνδσηηθψλ 

ζεκάησλ λα θιίλεη ππέξ ησλ επνδσηηθψλ ζεκάησλ. Απηφ ζα ζπκβεί είηε επεηδή ζα 

ππεξηεξνχλ ηα επνδσηηθά εηζεξρφκελα ζήκαηα, είηε επεηδή ζα είλαη κεησκέλα ηα 

αλαζηαιηηθά ζήκαηα πνπ έξρνληαη, είηε απφ ηελ πεξηθέξεηα (Αα θαη Αβ κε 

αιγαηζζεηηθέο ίλεο), είηε απφ ην θέληξν (ππεξλσηηαίνη λεπξψλεο).  

Τπφ ην θσο λέσλ δεδνκέλσλ, ν Wall, κεηέηξεςε ην αξρηθφ κνληέιν ηεο πχιεο ηνπ 

πφλνπ, ζεσξψληαο ηελ χπαξμε δχν νηθνγελεηψλ ελδηάκεζσλ λεπξψλσλ, έλαλ Σ 

λεπξψλα ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη απφ ηηο Αα θαη Αβ ίλεο θαη κία άιιε νηθνγέλεηα Σ 

λεπξψλα ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη απφ ηηο Αδ θαη C ίλεο. Καη νη δχν απηέο νηθνγέλεηεο, 

ειέγρνληαη απφ επηδξάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ππεξλσηηαίεο δνκέο (Calvino, 

Grilo, 2004).  

Ο Γηάρπηνο επηβιαβήο αλαζηαιηηθφο έιεγρνο (Diffuse noxious inhibitory controls/ 
DNICs) επίζεο πεξηιακβάλεη έλαλ βξφγρν αλάδξαζεο, θαζνδεγνχκελν κεξηθψο απφ 
ζεξνηνληλεξγνχο κεραληζκνχο. Τθίζηαληαη κφλν γηα ην γεληθφ πιεζνο ησλ κε εηδηθψλ 
αιγαηζζεηηθψλ λεπξψλσλ (νη νπνίνη θσδηθνπνηνχλ ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο) ζε 
φια ηα λσηηαία επίπεδα.  
Σν πην εληππσζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ DNICs είλαη ην νηη κπνξνχλ λα 
ππξνδνηεζνχλ απφ επψδπλν εξέζηζκα ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, έμσ 
απφ ην αηζζεηηθφ πεδίν ηνπ αλεζηαικέλνπ λεπξψλα (εηεξνηξνπηθφο εξεζηζκφο), 
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη εληφο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ πεξηνρέο. Σα ηζρπξφηεξα 
εξεζίζκαηα πξνθαινχλ πην ηζρπξά  θαη πην καθξνπξφζεζκα κεηά ηε δηέγεξζε 
αλαζηαιηηθά απνηειέζκαηα (Calvino, Grilo, 2004).  
Σν επίπεδν νπδνχ ησλ εηεξνηξνπηθψλ αιγαηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ ππξνδφηεζε ησλ DNICs, είλαη ίδην κε ηνλ νπδφ ελεξγνπνίεζεο ησλ 
πεξηθεξηθψλ πνιπκνξθηθψλ ππνδνρέσλ, ησλ νπνίσλ ηα ζήκαηα κεηαθέξνληαη 
δηακέζσ ησλ Αδ θαη C ηλψλ. Οη κε εηδηθνί αιγαηζζεηηθνί λεπξψλεο, απαληνχλ επίζεο 
ζηνλ κε αιγαηζζεηηθφ εξεζηζκφ (κέζσ Αα θαη Αβ ηλψλ). Δπνκέλσο, ελεξγνπνηνχληαη 
δηαξθψο κε έλα κε ηπραίν ηξφπν, απφ φια ηα ζσκαηηθά κε αιγαηζζεηηθά εξεζίζκαηα 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κία ζπλερή παξνρή 
ζεκάησλ ζηα αλψηεξα λεπξηθά θέληξα θαη κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα εμαγάγνπλ έλα 
ζεκαληηθφ ζήκα απφ απηή ηε "βαζηθή ζσκαηναηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα"(Calvino, 
Grilo, 2004).  
Ζ δηέγεξζε κε βεινληζκφ ή κε ειεθηξνβεινληζκφ  είηε ησλ Αδ ηλψλ, είηε ησλ γλσζηψλ 
ζεκείσλ βεινληζκνχ, είηε ηπραίσλ ζεκείσλ ζην ζψκα, ελεξγνπνηεί ηνλ εηεξνηξνπηθφ 
απηφ κεραληζκφ. Σα επψδπλα απηά εξεζίζκαηα ελεξγνπνηνχλ έλα θχθισκα ππξήλσλ 
ηνπ νπξαίνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηειέρνπο, νη λεπξψλεο ηνπ νπνίνπ έρνπλ πξνβνιέο ζε 
πνιινχο εγθεθαιηθνχο ππξήλεο, αιιά θαη ζε φια ηα επίπεδα ησλ ξαρηαίσλ θεξάησλ 
ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, φπνπ αλαζηέιινπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επξείαο εκβέιεηαο 
λεπξψλσλ (Καξάβεο, Μ., 2011).    
Σα DNICs κπνξεί λα εμππεξεηνχλ σο θίιηξν ην νπνίν βνεζά ηελ δηεμαγσγή 
αιγαηζζεηηθψλ ζεκάησλ απφ ηνλ ―ζφξπβν‖ ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαζηέιινληαο ηελ 
"βαζηθή ζσκαηναηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα‖ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ κε εηδηθψλ 
αιγαηζζεηηθψλ λεπξψλσλ. Κάησ απφ ην πξνίζκα ηεο ππφζεζεο απηήο, ε δηαδηθαζία 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πφλν, κπνξεί πξνθχςεη, απφ ηελ αληίζεζε κεηαμχ απηήο ηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθήο ζησπήο φισλ ησλ κε εηδηθψλ αιγαηζζεηηθψλ 
λεπξψλσλ πνπ είραλ ελεξγνπνηεζεί απφ ην αξρηθφ εξέζηζκα (Calvino, Grilo, 2004). 
 
Όηαλ δχν δηαθνξεηηθά επψδπλα εξεζίζκαηα εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, ζα αλαραηηηζηνχλ νη κε εηδηθνί αιγαηζζεηηθνί λεπξψλεο 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη ηκεκαηηθά απφ ην πην αδχλακν εξέζηζκα, καδί κε φινπο 

ηνπο κε εηδηθνχο αιγαηζζεηηθνπο λεπξψλεο ηνπ δπλαηφηεξνπ εηεξνηξνπηθνχ 

εξεζίζκαηνο (Calvino, Grilo, 2004). 

Απηφο ν λεπξνθπζηνινγηθφο κεραληζκφο κπνξεί λα απνηειεί κηα λεπξνθπζηνινγηθή 

εμήγεζε, ζηηο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ πφλνπ, πνπ εκθαλίδνληαη 

φηαλ εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα δχν εξεζίζκαηα δηαθνξεηηθψλ εληάζεσλ. Ο πφλνο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κία πιεπξά, κπνξεί λα θαιχςεη ηνλ πφλν πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ άιιε πιεπξά. Απηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν αηζζήζεσλ πφλνπ 

απνηειεί ηε βάζε ηεο πξαθηηθήο πνπ έρεη ηηκεζεί κέζα ζηα ρξφληα, απφ ηελ 

ζεξαπεπηηθή ηνπ αληίζεηνπ εξεζηζκνχ. Αθφκε θαη ζην πξφζθαην παξειζφλ, 

ζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηάπιαζκα ιηλαξφζπνξνπ θαη κνπζηάξδαο γηα λα 

ζεξαπεχζνπλ πφλν ησλ αξζξψζεσλ θαη άιια επψδπλα ζχλδξνκα φπσο ε λεπξαιγία 

θαη ν πφλνο ζην ζψξαθα πνπ ζρεηίδεηαη κε αζζέλεηεο ηνπ πλεχκνλα (Calvino, Grilo, 

2004).  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε λεπξνπιαζηηθφηεηα. Ζ 
αλαδηνξγάλσζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηα 
αθξσηεξηαζκέλα κέιε. Ο αθξσηεξηαζκφο ηνπ άθξνπ αθνινπζείηαη απφ 
αλαδηνξγάλσζε ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπ ζην θινηφ, θαζψο νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ 
γεηηνληθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο εηζβάιινπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην άθξν πνπ ιείπεη (Calvino, Grilo, 2004). 
Ζ έθηαζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο θηλεηηθήο θινηψδνπο αλαδηνξγάλσζεο, ζρεηίδεηαη κε 
ηελ έληαζε ηνπ θαληαζηηθνχ πφλνπ, γλσζηνχ σο πφλνο θάληαζκα. Ο πφλνο απηφο, 
γίλεηαη ην ίδην αηζζεηφο φπσο θαη ν πφλνο ζηηο ππάξρνπζεο ζσκαηηθέο πεξηνρέο. Ο 
πφλνο θάληαζκα κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά έληνλνο, εθδειψλεηαη σο αίζζεκα 
θαςίκαηνο, ζηξηςίκαηνο ή δηάβξσζεο, ειεθηξηθήο εθθφξηηζεο ή αίζζεκα ζχλζιηςεο 
θαη ζπρλά είλαη αλζεθηηθφο ζηε ζεξαπεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
αλαιγεηηθψλ νπηνεηδψλ. Αλαθαιχθζπθε φηη ε παξαηήξεζε ησλ θηλήζεσλ εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο σο ππνθαηάζηαην ηνπ άθξνπ πνπ ιείπεη, κέζα απφ αληαλάθιαζε 
ζε θαζξέθηεο ησλ πξν-καγλεηνζθνπεκέλσλ θηλήζεσλ ηνπ άζηθηνπ άθξνπ, 
ζπλνδεχζεθε απφ εμαζζέληζε ηνπ θαληαζηηθνχ πφλνπ. Πάλσ ζε απηή ηελ 
παξαηήξεζε, αλαπηχρζεθε κηα ζπζθεπή πνπ καγλεηνζθνπεί ηηο θηλήζεηο ηνπ άζηθηνπ 
άθξνπ, πξνβάιιεη ηηο εηθφλεο θαη ηηο ηνπνζεηεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά 
θαζξεπηψλ. Ο αζζελήο βηψλεη ηελ εγγξαθή σο θηλήζεηο ηνπ άθξνπ πνπ ιείπεη θαη 
απηφ έρεη σο  απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θαληαζηηθνχ πφλνπ (Calvino, 
Grilo, 2004). 
Απηή ε ηερληθή πεξηιακβάλεη μεθάζαξα ηα θηλεηηθά ζπζηήκαηα θαη παξφιν πνπ δελ 
έρεη απνδεηρζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ θαη ηεο 
αίζζεζεο ηνπ πφλνπ, ππάξρεη αλακθίβνια έλαο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο 
ελεξγνπνίεζεο ησλ θηλεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ πφλνπ θαληάζκαηνο. 
Μεηακφζρεπζε ηνπ αθξσηεξηαζκέλνπ άθξνπ, κπνξεί λα αθνινπζεζεί απφ 
αλαζηξνθή ηεο αλαδηνξγάλσζεο, κε απνθαηάζηαζε ελφο ζρεδφλ θπζηνινγηθνχ 
πξνηχπνπ θινηψδνπο αλαπαξάζηαζεο. Απηφ παξνπζίαζαλ νη Giraux etal ζε έλαλ 
αζζελή πνπ ππέζηε κεηακφζρεπζε θαη ζηα δχν ρέξηα. Οη Giraux etal εξκήλεπζαλ ηα 
επξήκαηά ηνπο σο απφδεημε φηη κία ζπλεθηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζψκαηνο 
απνθαηαζηάζεθε ζηνλ θηλεηηθφ θινηφ (Calvino, Grilo, 2004).  
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Απηά ηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ έλαλ αλαζηαιηηθφ κεραληζκφ ειέγρνπ, πνπ αζθείηαη 
απφ ηνλ θηλεηηθφ θινηφ ζηηο θεληξηθέο δηαδξνκέο πφλνπ (Calvino, Grilo, 2004). 
 
Ο θεληξηθφο έιεγρνο ηνπ πφλνπ ινηπφλ, πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ έλα 
δίθηπα λεπξψλσλ πνπ ζπλδένληαη κε αληνχζεο θαη θαηηνχζεο νδνχο θαη βξίζθνληαη ζε 
λσηηαία ηκήκαηα ή ζε ππεξλσηηαίεο δνκέο. Ο δπλεηηθφο ξφινο ησλ δηαθφξσλ 
θινησδψλ πεξηνρψλ - πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί - ζηε γέλεζε 
αλαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πφλνπ, έρεη αλακθηζβήηεηα ππνηηκεζεί (Calvino, 
Grilo, 2004). 
Ωζηφζν, κηα πνιχ πην πεξίπινθε εηθφλα εκθαλίδεηαη, φηαλ εμεηάδεηαη ν ρξφληνο 
πφλνο, ν νπνίνο απνηειεί ην θχξην επίθεληξν αλεζπρίαο γηα ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο 
θαη ηνπο αζζελείο, θαζψο ζπρλά απνηπγράλεη λα αληαπνθξηζεί ζηε ζεξαπεία. Ζ 
αδπλακία ελφο απινχ κνληέινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε ζήκαηνο κέζα ζην 
πξναλαθεξζέλ δίθηπν λεπξψλσλ γηα λα εμεγήζεη ηνλ ρξφλην πφλν κπνξεί λα 
απνδνζεί ζηε λεπξνπιαζηηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Calvino, 
Grilo, 2004).  
Οη εθδειψζεηο ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο εκθαλίδνληαη φηαλ ηα αιγεηλά 
εξεζίζκαηα  επαλαιακβάλνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Calvino, Grilo, 
2004).  
πσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο νξαηφηεηαο ηεο νπηηθνθηλεηηθήο 
εθπαίδεπζεο ζηνλ πφλν θάληαζκα, νη θινηψδεηο πεξηνρέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 
ηζρπξέο επηδξάζεηο αλαζηνιήο ηνπ πφλνπ (Calvino, Grilo, 2004).  
πλερίδεη λα απαηηείηαη πνιιή δνπιεηά αθφκε ψζηε λα δηαζαθεληζηνχλ πιήξσο νη 
θινηψδεηο επηδξάζεηο πνπ αλαραηηίδνπλ. Ζ δηακφξθσζε απηψλ ησλ επηδξάζεσλ 
εκθαλίδεηαη αλακθηζβήηεηα ζε θαηαζηάζεηο αζζέλεηαο σο απνηέιεζκα ηεο 
λεπξνπιαζηηθφηεηαο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ην ρξφλην πφλν (Calvino, Grilo, 
2004).  
Ωο πξνο ηε λεπξνπιαζηηθφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πάιη, πεηξάκαηα ζε  δψα 
πνπ είραλ ππνζηεί πξν εηψλ απνλεχξσζε ζε θάπνην κέινο ηνπο κε δηαηνκή ξαρηαίαο 
ξίδαο νξηζκέλσλ λσηηαίσλ λεχξσλ, έδεημαλ φηη φηαλ εξεζηδφηαλ ην απνλεπξσκέλν 
κέινο δελ ππήξρε θακία θαηαγξαθή απηνχ ζηελ αληίζηνηρε πξνο απηφ πεξηνρή ηνπ 
θινηνχ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, φκσο, αληί λα ζησπά ε κεγάιε απηή πεξηνρή πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ην ρέξη ζηνλ εγθεθαιηθφ αηζζεηηθφ θινηφ, αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο 
απφ ην πξφζσπν θαηέιεγαλ ζηελ πεξηνρή απηή. Δπνκέλσο ε λεπξνπιαζηηθφηεηα 
είλαη δπλαηφλ λα επεθηαζεί ζε αξθεηά κεγάιε απφζηαζε ζην θινηφ. Με αθνξκή ηα 
πεηξάκαηα απηά, ν ηλδφο λεπξνιφγνο V.S. Ramachandran, πεηξακαηίζηεθε ζε αζζελή 
ηνπ κε αθξσηεξηαζκέλν ρέξη θαη αλαθάιπςε έηζη έλα πιήξε ράξηε ηνπ  
αθξσηεξηαζκέλνπ ρεξηνχ, ζην πξφζσπν. Αλαθάιπςε φκσο θη έλα δεχηεξν ράξηε ηνπ 
αθξσηεξηαζκέλνπ κέινπο, ζην δέξκα ηνπ θνινβψκαηνο, κεξηθά εθαηνζηά  πην πάλσ 
απφ ην ζεκείν αθξσηεξηαζκνχ. Αθνπκπψληαο ζεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ ψκνπ θαη 
ηνπ βξαρίνλα, ν αζζελήο έλησζε πεξηνρέο ηνπ ρακκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ κέινπο ηνπ.  
ην ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ, ην ρέξη ζπλνξεχεη πξνο ηα θάησ κε ην πξφζσπν θαη 
πξνο ηα πάλσ κε ην βξρίνλα (Δηθ. 19). Έηζη έρνπκε δχν ράξηεο πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ην αθξσηεξηαζκέλν ρέξη. Με καγλεηηθή εγθεθαινγξαθία 
επηβεβαίσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ραξηνξάθεζεο απηήο, ζε ηέζζεξεηο αζζελείο ηνπ 
πνπ είραλ ράζεη ην ρέξη ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά έδεημαλ φηη είλαη δπλαηφλ λα 
κεηαβιεζεί ν ράξηεο ηνπ εγθεθάινπ ελφο ελήιηθνπ αηφκνπ κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα θαη 
κάιηζηα κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα κεξηθέο θνξέο (Ramachandran, Blakeslee, 1999)  
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Δηθ. 19. Ο ζσκαηναηζζεηηθφο θαη ζσκαηνθηλεηηθφο ράξηεο ηνπ Penfild 

 
• Ο αθξσηεξηαζκφο άθξνπ αθνινπζείηαη απφ αλαδηνξγάλσζε ηεο αλαπαξάζηαζήο 
ηνπ ζην θινηφ, θαζψο νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ γεηηνληθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο 
εηζβάιινπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην άθξν πνπ ιείπεη. Ζ 
έθηαζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο θηλεηηθήο θινηψδνπο αλαδηνξγάλσζεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ 
έληαζε ηνπ θαληαζηηθνχ πφλνπ..  
• Δίλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί ν ράξηεο ηνπ εγθεθάινπ ελφο ελήιηθνπ αηφκνπ κε 
εμαηξεηηθή αθξίβεηα θαη κάιηζηα κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα κεξηθέο θνξέο 
(Ramachandran, Blakeslee, 1999)  
• H λεπξνπιαζηηθφηεηα  κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα θαη ην ρξφλην πφλν. Οη 
εθδειψζεηο ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο εκθαλίδνληαη φηαλ ηα αιγεηλά εξεζίζκαηα  
επαλαιακβάλνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη, νη θινηψδεηο πεξηνρέο κπνξεί 
λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξέο επηδξάζεηο αλαζηνιήο ηνπ πφλνπ (Calvino, Grilo, 2004). 
 
 
2.2 ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ 
 
2.2.α.  Αλαιγεζία 
 
Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηθεξηθνχ θπξίσο λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην βεινληζηηθφ ζεκείν είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα κπνξεί 

λα κεηαθεξζεί ην αηζζεηηθφ εξέζηζκα απφ ηελ πεξηθέξεηα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα. Απαξαίηεηε επίζεο είλαη ε αθεξαηφηεηα ηεο πξνζζηνπιάγηαο, 

νπηζζνπιάγηαο θαη λνηηνζαιακηθήο νδνχ. Ζ αλαηζζεηνπνίεζε ησλ εκκχεισλ Αα θαη 

Αβ ηλψλ (ίλεο ΗΗ θαη ΗΗΗ ηάμεο) θαηαξγεί ηελ αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ βεινληζκνχ, ελψ ε 

αλαηζζεηνπνίεζε ησλ ακχεισλ ηλψλ C (ΗV ηάμεο) δελ ηελ επεξεάδεη. ηαλ 

δηεγεξζνχλ νη ίλεο ΗΗ ηάμεο, πξνθαιείηαη έλα αίζζεκα αηκσδίαο, φηαλ δηεγεξζνχλ νη ΗΗΗ 

ηάμεο ίλεο, αίζζεκα βάξνπο, ελψ φηαλ δηεγεξζνχλ νη ΗV ηάμεο, πξνθαιείηαη αίζζεκα 

νδπλεξνχ δηαμηθηζηηθνχ άιγνπο. Γηέγεξζε ησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηλψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

παξαγσγή λεπξνρεκηθψλ νπζηψλ απφ ηνλ εγθέθαιν (ελδνξθίλεο, κνλνακίλεο, 

θνξηηδφιε) (Καξάβεο, Μ. 2011). Ο νμχο πφλνο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηλψλ ΗV 

ηάμεο, απμάλεη ηελ αηκαηηθή ξνή ζε πάξα πνιιέο θινηψδεηο εζηίεο, θαη ζε πνιιά 

ππνθινηψδε θέληξα θαη εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, φπσο θάλεθε ζε FMRI BOLD (Blood 
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Oxygen Level Dependent), επηδξά δειαδή ζην λεπξσληθφ δίθηπν ηνπ πφλνπ. Ζ 

ελεξγνπνίεζε ησλ C ηλψλ δειαδή κέζσ ηνπ βεινληζκνχ, δξα αθξηβψο φπσο ν νμχο 

πφλνο θαη επηθέξεη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχζκηζε πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηαπηφρξνλα. πγθεθξηκέλα ζεκεία βεινληζκνχ κάιηζηα, έρνπλ σο έλδεημε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θινητθψλ πεξηνρψλ. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θινησδψλ 

πεξηνρψλ γίλεηαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ επψδπλνπ εξεζίζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ην 

ζεκείν 67 Οπξνδφρνο Κχζηε ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ νλπρνθφξν θάιαγγα ηνπ 

κηθξνχ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ, ελεξγνπνηνεί ηνλ νπηηθφ θινηφ θαη ην φξγαλν κάηη, φηαλ 

απηφ εξεζηζηεί κε ηελ είζνδν ηεο βειφλαο. Σν ζεκείν 34 Υνιεδφρνο Κχζηε, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην χςνο ηεο θεθαιήο ηεο πεξφλεο, ελεξγνπνηεί ην ζσκαηηθφ θινηφ θαη ην 

θάησ άθξν, θαηά ηελ εθαξκνγή βεινληζκνχ ζε απηφ (Καξάβεο, Μ. 2011).  

Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί εξεπλεηηθά φηη θαηά ην βεινληζκφ θιείλεη ε πχιε ηνπ πφλνπ 

θαη ηξνπνπνηεί ην εξέζηζκα έηζη ψζηε λα απαζρνιεί ιηγφηεξν ηα αλψηεξα εγθεθαιηθά 

θέληξα, απελεξγνπνηεί πεξηνρέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πφλνπ θαη επνκέλσο επηδξά ζηελ 

ζπκπεξηθνξηθή απάληεζε ζηνλ πφλν, ελεξγνπνηεί ηα θαηηφληα ζπζηήκαηα 

αλαιγεζίαο απφ πξνκήθε κπειφ θαη γέθπξα, θαζψο επίζεο κεηά ην βεινληζκφ 

κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε νμπγφλνπ θαη γιπθφδεο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηα εγθεθαιηθά θέληξα, δελ απαζρνινχληαη δειαδή ηφζν πιένλ ηα 

αλψηεξα εγθεθαιηθά θέληξα κε εξεζίζκαηα πφλνπ (Καξάβεο, Μ., 2011).  

Αλαηνκηθέο δνκέο πνπ ζπλήζσο ζπλαληψληαη ηα ζεκεία βεινληζκνχ είλαη κεγάια 

πεξηθεξηθά λεχξα (αλάινγε κε ην κέγεζνο ηνπ λεχξνπ είλαη θαη ε δξάζε ηνπ ζεκείνπ), 

λεχξα πνπ αλαδχνληαη απφ βαζχηεξεο πεξηηνλίεο, δεξκαηηθά λεχξα απφ ελ ησ βάζεη 

πιέγκαηα, κπηθά λεπξηθά ζηειέρε, ζεκεία δηαρσξηζκνχ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ, κε 

ζπζηαιηέο κπνζθειεηηθέο δνκέο πνπ πεξηέρνπλ πιεζψξα ππνδνρέσλ (πεξηηνλίεο, 

ζχιαθεο, ηέλνληεο, ζχλδεζκνη), ζεκεία έλσζεο ησλ ξαθψλ ζην θξαλίν (Καξάβεο, Μ., 

2011).  

ηαλ ε βειφλα ηνπνζεηεζεί ζην δέξκα ελεξγνπνηεί αηζζεηηθέο παξακέηξνπο  ζην 

λσηηαίν κπειφ, ελψ φηαλ ηνπνζεηεζεί ζε κπηθφ ηζηφ ελεξγνπνηεί θαη θηλεηηθέο. 

Απαξαίηεηνο είλαη ν ρεηξηζκφο ηεο βειφλαο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί επαξθήο έληαζε 

πνπ ζα λα πξνθαιέζεη δπλακηθά δξάζεο, ψζηε ηα ζήκαηα βεινληζκνχ λα θηάζνπλ 

θαη λα αζξνηζηνχλ ζην λσηηαίν κπειφ θαη ζε δέζκεο ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο, κε 

ηειηθφ απνδέθηε ηα λεπξσληθά δίθηπα ηνπ εγθεθάινπ ηα νπνία ζα δψζνπλ ηελ 

ζεξαπεπηηθή απάληεζε. Ο βεινληζκφο επηθέξεη κεηαβνιέο ζηα λεπξσληθά δίθηπα 

απηά, ηξνπνπνηψληαο ηηο λεπξσληθέο ζπλδέζεηο θαη ηνλ αηζζεηηθφ ράξηε ηνπ 

εγθεθάινπ, κεηαβάιινληαο ηε δξαζηεξηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ 

(Καξάβεο, Μ., 2011).  

Μειέηεο ζην παξειζφλ παξνπζίαδαλ ηε δξάζε ηνπ βεινληζκνχ λα αλαζηέιιεηαη απφ 

ηε ρνξήγεζε Ναινμφλεο, κίαο νπζίαο πνπ αληαγσλίδεηαη ηα νπηνεηδή, πξάγκα πνπ 

νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παπζίπνλε δξάζε ηνπ βεινληζκνχ νθείιεηαη ζηελ 

παξαγσγή ελδνγελψλ νπηνεηδψλ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαηηφλησλ νδψλ ειέγρνπ 

ηνπ πφλνπ (κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ππνζαιάκνπ θαη ηεο πεξηπγξαγγσγίνπ θαηάο 

νπζίαο) (Καξάβεο, Μ., 2011). Ζ αζξνηζηηθή αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ βεινληζκνχ κε ηελ 

επαλαιεπηηθφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ αλέηξεςε ηελ πξψηε απηή ππφζεζε, αθνχ ην 

αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα δηαξθνχζε γηα πνιιέο εβδνκάδεο ή κήλεο κεηά ηελ παχζε 
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ησλ ζπλεδξηψλ. Αλαθάιπςαλ δε νη εξεπλεηέο, φηη ν βεινληζκφο ελεξγνπνηεί επηπιένλ 

θαη έλα κε νπηνεηδή κεραληζκφ δξάζεο, πνπ νθείιεηαη ζηελ ξχζκηζε ηνπ 

ζπκπαζεηηθνχ ηφλνπ σο απνηέιεζκα ησλ αζξνηζηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ βεινληζκνχ. 

Ζ ζεξαπεπηηθή δξάζε ηνπ βεινληζκνχ ίζσο λα κπνξεί λα απνδνζεί ζε κία πην κφληκε 

κε λεπξν-ελδνθξηληθή ζπκπεξηθνξά ησλ λεπξψλσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη πηζαλφ, νη αζξνηζηηθέο αηζζεηεξηαθέο εηζξνέο απφ ηε βειφλα, λα 

νδεγνχλ ζηελ ζηαδηαθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ εγθεθάινπ, ην νπνίν είρε 

απνξξπζκηζηεί απφ ηελ αζζέλεηα.  (Καξάβεο, Μ., 2011).  

Μία ζχληνκε αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ 

βεινληζκνχ θαηαιήγεη ζηα εμήο: 

 Ζ αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ βεινληζκνχ απνξξέεη απφ ηε ζχκπησζε ησλ 
βηνρεκηθψλ νδψλ ηνπ βεινληζκνχ θαη εθείλσλ ηνπ εξεζίζκαηνο ηνπ πφλνπ ζηε 
δηαδηθαζία κεηάδνζεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ν πξψηνο 
ππεξηζρχεη ηνπ ηειεπηαίνπ.  

 Ο βεινληζκφο εληζρχεη ηηο δηεξγαζίεο αλαζηνιήο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ θαη 
απμάλεη ηνλ νπδφ ηνπ πφλνπ.  

 Ο βεινληζκφο έρεη επίδξαζε ζηηο δηθηπσηέο δνκέο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο 
θαη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ.  

 Ζ επίδξαζε ηνπ βεινληζκνχ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηα 
νξγαληθά πγξά ηνπ ζψκαηνο. (Shanghai College of Traditional Chinese 
Medicine 1984)  
 

2.2.β. Οκνηφζηαζε 

Λφγσ ηεο ζχλζεηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ λεπξηθνχ θαη ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο, 
ε δηέγεξζε λεχξσλ ζε έλα νξηζκέλν ζπνλδπιηθφ επηπέδν, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ 
ηνπ βεινληζκνχ, κπνξεί λα έρεη επηδξάζεηο θαη ζην λεπξηθφ θαη ζην ελδνθξηληθφ 
ζχζηεκα (Stephenson, C. 2011). Φάλεθε φηη ε δηέγεξζε ησλ ηλψλ ηνπ δέξκαηνο θαη 
ησλ κπψλ, επηθέξεη αγγεηνξξπζκηζηηθέο θαη θαξδηνξπζκηζηηθέο κεηαβνιέο . Έξεπλεο 
πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζε δψα, έρνπλ δείμεη ηελ άκεζε επίδξαζε ηνπ βεινληζκνχ ζην 
θαξδηαγγεηαθφ, αλνζνπνηεηηθφ θαη ελδνθξηληθφ ζπζηεκα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 
νκνηνζηαζία  (Καξάβεο, 2011).  
Γψδεθα πξσηεχνληεο θαη πελεληα-έμε δεπηεξεχνληεο Μεζεκβξηλνί  δεκηνπξγνχλ έλα 
θιεηζηφ θχθισκα, έλα δίθηπν κέζα ζην ζψκα, ην νπνίν νπδέπνηε κέρξη ζήκεξα έρεη 
εληνπηζηεί. Σα ζεκεία βεινληζκνχ νλνκάδνληαη θαη νκνηνζηαηηθά ζεκεία θαη ζήκεξα 
γλσξίδνπκε φηη ειέγρνληαη απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη 
φηη ηα ζεκεία βεινληζκνχ πεξηέρνπλ κεγαιχηεξε ππθλφηεηα αηζζεηηθψλ ππνδνρέσλ 
θαη λεπξηθψλ ηλψλ,  απηφλνκσλ, αηζζεηηθψλ, θηλεηηθψλ θ.ά. Απηφ εμεγεί ην ιφγν πνπ 
ηα βεινληζηηθά ζεκεία επηθέξνπλ δηπιάζηα δηέγεξζε ζην λεπξηθφ ζχζηεκα απφ ηελ 
δηέγεξζε ηπραίσλ γεηηνληθψλ ζεκείσλ, φπσο έρεη θαλεί ζε ζρεηηθέο έξεπλεο. 
(Καξάβεο, Μ., 2011). Σν απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, είλαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ 
πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ νκνηφζηαζε θαη πνπ δελ 
ππφθεηηαη ζηε βνχιεζή καο, αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αθνχζην έιεγρν ησλ ζπιάρλσλ, 
αγγείσλ θαη αδέλσλ. Διέγρνληαο ιεηηνπξγίεο φπσο απηήο ηεο αλαπλνήο, ηνπ 
θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηεο εθίδξσζεο, ηεο πέςεο θαη ηξνπνπνηψληαο ηηο πξνθεηκέλνπ 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθάζησηε αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, δηαηεξεί ηα επίπεδα 
νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (γηα παξάδεηγκα ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θιπ), κεζα ζε θπζηνινγηθά φξηα, πξνάγεη δειαδή ηελ νκνηφζηαζε. 
(Stephenson, C. 2011).  Ο βεινληζκφο επηδξά ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο, ζηνλ θαξδηαθφ 
ξπζκφ θαη ζηελ δηαπεξαηφηεηα ησλ ηξηρνεηδψλ. Ο ξφινο ηνπ βεινληζκνχ, είλαη 
ξπζκηζηηθφο, δειαδή φηαλ ηα παξαπάλσ είλαη απμεκέλα, ηα κεηψλεη θαη φηαλ είλαη 
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κεησκέλα ηα απμάλεη, θέξλνληάο ηα ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. (Shanghai College of 
Traditional Chinese Medicine 1984). 
  
ε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ ην άηνκν ηξέρεη γηα λα 

πξνιάβεη ην ιεσθνξείν, ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα ελφο πγηνχο νξγαληζκνχ, 

κεηαβάιιεη ηελ νκνηφζηαζε, αιιά θαη ηελ επαλαθέξεη ζηαδηαθά, ζηα πξνεγνχκελα 

επίπεδά ηεο, φηαλ ε θαηάζηαζε απηή αλάγθεο, παξέιζεη. Σα δχν αληίζεηα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά (Yin-Yang δειαδή) κέξε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 

ζην πκπαζεηηθφ θαη ην Παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (Stephenson, C. 2011). 

Οη λεπξηθνί ππξήλεο ηνπ πκπαζεηηθoχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο βξίζθνληαη ζην 

ζηέιερνο, ελψ νη θαηηνχζεο λεπξηθέο νδνί ηνπ ζπλδένληαη κε ηα λεχξα ζηα Θ1 έσο Ο3 

ζπνλδπιηθά επίπεδα, αθξηβψο θάησ (σο πξνο ην βάζνο) απφ ηνλ έζσ 

παξαζπνλδχιην θιάδν ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο. Απφ εθεί 

εμέξρνληαη καδί κε ηα ζπνλδπιηθά λεχξα θαη αλακηγλχνληαη κεηαμχ ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο έλα λεπξηθφ ηζηφ πνπ είηε δηαηξέρεη ακθνηεξφπιεπξα ηε ζπνλδπιηθή 

ζηήιε, είηε ηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο ζσξαθηθήο θαη θνηιηαθήο θνηιφηεηαο. Δπίζεο, ν 

ηζηφο ηνπ πκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, δίλεη ηα ζπκπαζεηηθά γάγγιηα 

(ππξήλεο ζπκπαζεηηθψλ θπηηάξσλ) απφ ηα νπνία εμέξρνληαη λεπξηθέο ίλεο πνπ 

πεγαίλνπλ ζε φια ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηα ζπιάρλα, ψζηε λα έρνπλ επίδξαζε 

ζε απηά (Stephenson, C. 2011).  

Σν πκπαζεηηθφ Νεπξηθφ χζηεκα απφ ηελ νπηηθή ηεο Παξαδνζηαθήο 

Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, ζεσξείηαη Yang ππφζηαζεο, αθνχ επηθέξεη κία θαηάζηαζε 

εζηηαζκέλεο ελεξγεηαθήο δαπάλεο, ψζηε ην άηνκν λα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 

εγξήγνξζε θαη λα κπνξέζεη λα δξάζεη. ια απηά γίλνληαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ησλ επηλεθξηδίσλ (κπειφο ησλ επηλεθξηδίσλ) θαη ηεο απειεπζέξσζεο απφ απηά ησλ 

νξκνλψλ αδξελαιίλεο θαη λνξαδξελαιίλεο (νξκφλεο ηνπ ζηξεο).  Ζ πεξηνρή δε ηεο 

αιπζίδαο ησλ ζπκπαζεηηθψλ γαγγιίσλ απφ ηνλ Θ1 έσο ηνλ Ο3 ζπφλδπιν βξίζθεηαη 

ζηελ πην θπξηή θακπχιε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Σν θπξηφ κέξνο πξνβάιιεη πξνο 

ηα έμσ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κία Τang θαηάζηαζε. Ζ έζσ παξαζπνλδχιηα πνξεία 

ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο (Δηθ.11), ηεο νπνίαο ηα βεινληζηηθά ζεκεία 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ βαζεηά ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ζηα ζπιάρλα, πεξλά αθξηβψο 

πάλσ απφ ηελ αιπζίδα ησλ ζπκπαζεηηθψλ γαγγιίσλ (Θ1-Ο3) (Stephenson, C. 2011)  

Σν Παξαζπκπαζεηηθφ Νεπξηθφ χζηεκα απφ ηελ νπηηθή ηεο Παξαδνζηαθήο 

Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο απνηειεί ηελ αληίζεηε φςε, Yin,  αθνχ είλαη ελεξγνπνηεκέλν φηαλ 

ην ζψκα θαη ν λνπο, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη αλάπαπζεο θαη πξνάγεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ζξέςε θαη ην ρηίζηκν ησλ απνζεκάησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο. Δίλαη ηνπνζεηεκέλν ζην ζηέιερνο 

θαη ζηελ ηεξή κνίξα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ.  Oη παξαζπκπαζεηηθέο ίλεο αλαδχνληαη 

απφ ηηο θνίιεο πεξηνρέο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Σν θνίιν ζχκθσλα κε ηελ 

Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε ζεψξεζε, ζεσξείηαη Yin. Yin πνηφηεηαο ζεσξνχληαη επίζεο θαη 

ε θαηεπλαζηηθή δξάζε, ε ζξέςε θαη ηα νξγαληθά πγξά. (Stephenson, C. 2011). 

Σα θχηηαξα ηνπ Παξαζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ πζηήκαηνο, εμέξρνληαη απφ ην λσηηαίν 

κπειφ είηε καδί κε ηα δεχγε ησλ νθζαικνθηλεηηθφ, πξνζσπηθφ, γλσζζνθαξπγγηθφ θαη 

πλεπκνλνηγαζηξηθφ (κηθηψλ) θξαληαθψλ λεχξσλ, είηε καδί κε ηα Η1, Η2 θαη Η3 ηεξά 

λεχξα, λεπξψλνληαο ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ παρένο εληέξνπ, ηελ νπξνδφρν θχζηε 
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θαη ηα γελλεηηθά φξγαλα. (Stephenson, C. 2011). Απηά πάιη ζπκπίηνπλ κε ηνλ 

Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο (Δηθ.11). 

ην ζηέιερνο, φπνπ βξίζθνληαη ηα θέληξα φισλ ησλ θχξησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, αθνχ εθεί φπσο είλαη ξχζκηζε ηεο αλαπλνήο θαη ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ 

ην παξαζπκπαζεηηθφ ζπλππάξρεη κε ην ζπκπαζεηηθφ κέξνο. Απηφ ζπκπίπηεη κε ηελ 

ζρέζε ηεο αξξεθηεο ζπλχπαξμεο ησλ Yin Yang ππνζηάζεσλ. πσο είλαη γλσζηφ, ε 

ζπλεξγαζία θαη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν αληίζεησλ πιεπξψλ ηνπ Απηφλνκνπ 

Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο. Ζ Παξαδνζηαθή 

Κηλέδηθε Ηαηξηθή, επίζεο ηνλίδεη ηε ζεκαζία απηή θαη ζηνρεχεη ζηελ επαλαθνξά θαη 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κέζσ ηεο επίδξαζεο ζην Απηφλνκν λεπξηθφ χζηεκα 

(Stephenson, C. 2011). 

Οη ζεξαπείεο ηεο επφδσζεο ηνπ Yin θαζψο θαη νη ζεξαπείεο πνπ θαηεπλάδνπλ, 

επηθέξνπλ επίδξαζε δηακέζσ ηεο παξαζπκπαζεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ελψ νη 

ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηφλσζε, δξνχλ κέζα απφ ηελ πηπρή 

ηεο ζπκπαζεηηθήο ιεηηνπξγίαο. (Stephenson, C. 2011). 

Eάλ ζα έπξεπε λα εμεγήζεη θαλείο ηελ βαζεηά επίδξαζε ηνπ βεινληζκνχ ζε έλαλ 

επαγγεικαηία ηεο πγείαο κε δπηηθή εθπαίδεπζε, απηφ ζα κπνξνχζε θαιχηεξα λα γίλεη 

θαηαλνεηφ, κέζα απφ φξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηφλνκνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, 

θαζψο «ην εξέζηζκα από ηε βειόλα ζα ηαμηδέςεη κέζσ ησλ αηζζεηηθώλ νδώλ πξνο ην 

αληίζηνηρν λσηηαίν επίπεδν , όπνπ ζα κπνξνύζε λα ελεξγνπνηήζεη θαη ηελ απηόλνκε 

λεπξηθή δξαζηεξηόηεηα κέζσ ησλ λεύξσλ πνπ εμέξρνληαη από ην αληίζηνηρν 

δεξκνηόκην, επηδξώληαο επίζεο ζε εζσηεξηθά όξγαλα, αγεία θαη αδέλεο ζηελ 

πεξηθέξεηα». Θα κπνξνχζε αθφκε λα ππνζηεξίμεη θαλείο, φηη νη ζεξαπείεο 

βεινληζκνχ, θαζψο θαη νη ηαηξηθέο ζπκβξνπιέο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ζεξαπεπηέο 

ηεο Κηλέδηθεο ηαηξηθήο, ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ επφδσζε ηεο 

παξαζπκπαζεηηθήο ιεηηνπξγίαο, αθνχ ε ηάζε ηνπο είλαη ζπλήζσο θαηεπλαζηηθή 

(αληίζεηε απφ εθείλε πνπ πξνθαιεί ην ζηξεο). Δπηζηεκνληθά πεηξάκαηα έρνπλ 

απνδείμεη φηη ν ειεθηξνβεινληζκφο έρεη επίδξαζε ζηα εζσηεξηθά φξγαλα, ηα νπνία 

σο γλσζηφλ, ειέγρνληαη απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα. (Stephenson, C. 2011). 

Ο βεινληζκφο ζε ζεκεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηνπ Πεξηθαξδίνπ (ζην άλσ άθξν δηαηξέρεη 

ηελ πνξεία ηνπ κέζνπ λεχξνπ) έδεημε φηη βνεζά ζηελ θεληξηθή  ξχζκηζε ηνπ 

ζπκπαζεηηθνχ ηφλνπ θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. H αλαιγεηηθή δξάζε κε βεινληζκφ 

ζπλνδεχεηαη πάληα απφ κία παξαηεηακέλε ζπκπαζεηηθνιπηηθή δξάζε (αιιαγέο ζηελ 

αξηεξηαθή πίεζε θαξδηαθφ θαη αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ θαη ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο). 

Οη αζζελείο πεξηγξάθνπλ έλα αίζζεκα εξεκίαο επθνξίαο ραιάξσζεο θαη 

μεθνχξαζεο.  Απηή ε δξάζε κάιηζηα, δελ θαηαξγείηαη κεηά απφ ρνξήγεζε λαινμφλεο 

άξα δελ νθείιεηαη ζε ελδνγελή νπηνεηδή επίδξαζε. (Καξάβεο, Μ., 2011).   

2.2.γ.  Placebo επίδξαζε 

Οη ζπζηεκαηηθέο αλαιχζεηο απνδεηθλχνπλ φηη ε δξάζε ηνπ ειάρηζηνπ βεινληζκνχ λα 

είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε εθείλε ηνπ πξαγκαηηθνχ βεινληζκνχ. κσο ν 

ειάρηζηνο βεινληζκφο δελ απνηειεί κία placebo ζεξαπεία, αθνχ ν επηθαλεηαθφο 

βεινληζκφο ηνπ δέξκαηνο πεξηγξάθεηαη σο κία εηδηθή ηερληθή πνπ ζε πνιινχο 

αζζελείο έρεη ηζρπξά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ηερληθψλ γλψζεσλ σο 
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πξνο ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο θαη δηέγεξζεο ησλ βεινλψλ, ε νπνία γλψζε δελ 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ εξεπλψλ απηψλ, επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Ο Ναπάλησθ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(Napadow etal, 2005) κειεηψληαο κέζσ FMRI πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπλ ηε δξάζε 

ηνπ ειεθηξνβεινληζκνχ κε ηε δξάζε ηνπ θιαζηθνχ βεινληζκνχ, παξαηήξεζαλ φηη ην 

κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα δηαδξακαηίδεη ζεκαληθφ ξφιν, αλεμαξηήησο ηεο κεζφδνπ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, κε ηνλ  ειεθηξνβεινληζκφ θαη ηνλ θιαζηθφ βεινληζκφ λα 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξν εθηεηακέλεο απνθξίζεηο απφ ηελ placebo δηέγεξζε, ή ηε 

κάιαμε (Καξάβεο, Μ., 2011). 

2.3 TRIGGER POINTS ΚΑΗ ΒΔΛΟΝΗΜΟ 
 
Tα ζεκεία κπνπεξηηνλατθνχ πφλνπ, εθηφο απφ ηελ ππεξθφξησζε ή ηελ απ‘ επζείαο 

πιήμε ηνπ κπ ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

δεπηεξνγελψο, ζε πεξηπηψζεηο παγίδεπζεο λεπξηθήο ξίδαο ιφγσ πξφπησζεο δίζθνπ, 

ή απφ κεηαβνιέο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Bardly, P. 2005)  

Σα trigger points αληρλεχνληαη ζε εθθπιηζηηθέο παζήζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

Πνιιά ζεκεία βεινληζκνχ είλαη ζεκεία ππξνδφηεζεο πφλνπ (ην 71%), φπσο 

αλαθνηλσζαλ ζεκαληηθνί λεπξνθπζηνιφγνη εξεπλεηέο. εκεία βεινληζκνχ επίζεο 

ζπκπίπηνπλ κε θηλεηηθά ζεκεία ησλ κπψλ, ή απαληψληαη θνληά ζηε λεπξνκπτθή 

ζχλαςε (Καξάβεο, Μ., 2011).  

Σα ζεκεία κπνπεξηηνλατθνχ πφλνπ (Μyofascial Trigger Points - ΣrPs) πξνθαινχλ 

πφλν κεραληθήο θχζεο, δειαδή πφλν ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα 

(Bardly, P. 2005). O πφλνο κεραληθήο θχζεο έρεη έλδεημε γηα ζεξαπεία κε βεινληζκφ, 

εηδηθά φηαλ απηφο πεγάδεη απφ ζεκεία κπνπεξηηνλατθνχ πφλνπ (Bardly, P. 2005). Σα 

ζεκεία κπνπεξηηνλατθνχ πφλνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηξαχκα (νμχ ή 

ππέξρξεζεο) , ζπκπίεζε ξίδαο (ξηδνπάζεηα) θηλεηηθνχ λεχξνπ, απψιεηα κπηθήο 

κάδαο, κπτθή ηζραηκία, αλαθεξφκελν πφλν απφ ζπιάρλα, απφ έθζεζε ησλ κπψλ ζε 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πγξαζίαο, ππεξβνιηθήο δέζηεο ή θξχνπ θιπ. Μπνξεί 

φκσο λα δεκηνπξγεζνχλ trigger points θαη απφ αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο, δηφηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ζπλήζσο ην άηνκν παξνπζηάδεη κφληκε ζχζπαζε κπτθψλ 

νκάδσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζπλήζσο ζε ζπκπαζεηηθή ππεξδξαζηεξηφηεηα. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, πηζαλφλ λα είλαη απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο ησλ δηθηπσηψλ δνκψλ 

ηνπ ζηειέρνπο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ ζην ζάιακν θαη ππνζάιακν, αιιά νη θαηηνχζεο 

νδνί ηνπο πξνβάιινπλ ζηνπο α-θηλεηηθνχο λεπξψλεο ζην λσηηαίν κπειφ (Bardly, P. 

2005).  

Ο κεραληθήο θχζεο πφλνο ζρεηίδεηαη ζπλεζσο κε εκβηνκεραληθέο - δνκηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, επηδεηλψλεηαη κε ηελ θίλεζε (κεηά απφ αλάπαπζε) θαη αλαθνπθίδεηαη 

κε ηελ αλάπαπζε. πλήζσο είλαη αηζζεηφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη εηδηθά ζε 

νξηζκέλεο θηλήζεηο,  γηα παξάδεηγκα ζηξνθηθέο, θάκςεηο, εγέξζεηο κεηά απφ ρξφλν 

αλάπαπζεο ζηελ θαζηζηή ζέζε, ή αθφκε θαη φηαλ ν αζζελήο βήρεη. Μπνξεί λα 

εκθαληζηεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο απφ θαθή ζέζε ζηνλ χπλν, αιιά ν 

αζζελήο αλαθνπθίδεηαη κε αιιαγή ηεο ζέζεο απηήο ζε κία πην βνιηθή. Μεξηθέο θνξέο, 

αθφκε θαη πφλνο πνπ επηδεηλψλεηαη κε ηελ θαζηζηή ζέζε, κπνξεί επίζεο λα έρεη ηελ 

πεγή ηνπ ζε trigger points (Bardly, P. 2005).  
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Απφ ηελ νπηηθή ηεο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, ηα κπνπεξηηνλατθά απηά νδίδηα, ή trigger 

points, ζα ραξαθηεξίδνληαλ σο πεξηνρέο ζηάζεο Qi θαη αίκαηνο, θη επεηδή ζπλήζσο 

δεκηνπξγνχληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ βεινληζηηθά ζεκεία, ζα κπνξνχζακε λα 

ηα αληηζηνηρίζνπκε κε ηα επψδπλα ζεκεία ηνπ βεινληζκνχ (a-shi points).  Ωο 

επψδπλα ζεκεία ηνπ βεινληζκνχ φκσο, ζα αληαλαθινχλ ζπλήζσο ηε δπαζαξκνλία 

εζσηεξηθψλ νξγάλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξηνρή εκθάληζεο ηνπ πφλνπ 

(αληαλαθιψκελνπ πφλνπ ηεο ελεξγεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ), θαζψο 

επίζεο θαη ηελ αληίζηνηρε πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ πάλσ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

ζεκείν κπνπεξηηνλατθνπ πφλνπ. Δθαξκφδνληαο ινηπφλ κάιαμε, βεληνπδνζεξαπεία, 

βεινληζκφ κε βειφλα ηνπηθά (πρ μεξή βειφλα), ζα βνεζνχζε ζηε ζεξαπεία ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο, αιιά δελ ζα άγγηδε ηε ξίδα ηεο δπζιεηηνπξγίαο. (Stephenson, C. 

2011). Σνπηθά ε ηνπνζέηεζε ηεο βειφλαο πξνθαιεί κία κηθξνθιεγκνλή θαη κία 

θιεγκνλψδε αληίδξαζε, δηεγείξνληαο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ην 

παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. (Καξάβεο, Μ., 2011).  

ε κία δηπιή ηπθιή θιηληθή κειέηε κε δχν νκάδεο αζζελψλ κε πφλν πξνεξρφκελν 

απφ κπνζθειεηηθή λφζν, έγηλε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρνξήγεζεο ηεο 

κεπηβαθατλεο (ηνπηθφ αλαηζεηηθφ)  θαη ηνπ θπζηνινγηθνχ νξνχ (Frost etal, 1980), 

φπνπ πξνο έθπιεμε ησλ εξεπλεηψλ, ε δεχηεξε επέθεξε ζεκαληηθφηεξα αλαιγεηηθά 

απνηειέζκαηα. Θεσξήζεθε φηη ε κεραληθή βιάβε πνπ πξνθαιεί ε βειφλα κε ην 

θπζηνινγηθφ νξφ, έρεη κεγαιχηεξε ζεξαπεπηηθή αμία απφ  εθείλε ηνπ θαξκάθνπ πνπ 

ρνξεγήζεθε. ηε δηπιή ηπθιή ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ  Garvey T.A. etal, 1989, ζε 

αζζελείο κε κπνζθειεηηθφ πφλν, ε δξάζε ηνπ κπτθνχ βεινληζκνχ απνδείρζεθε 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηε δξάζε ηεο ιηδνθατλεο θαη ζηεξνεηδψλ (Καξάβεο, 2011).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν  
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3.1 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΚΗΝΔΕΗΚΟ ΒΔΛΟΝΗΜΟ  

Ζ παξαδνζηαθή θηλέδηθε ηαηξηθή ρξεζηκνπνηεί πάληα θαη απνκαθξπζκέλα ζεκεία ζηε 
ζπλεδξία βεινληζκνχ, αιιά φρη κφλν απηά. Σo αληηπξνζσπεπηηθφηεξν παξάδεηγκα 
απηνχ είλαη ηα αξραία ζεκεία βεινληζκνχ πνπ έρνπλ δξάζε ζηα εζσηεξηθά 
φξγαλα, βξίζθνληαη ζε ηκήκαηα ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ θαη εθηείλνληαη απφ ηα 
αθξνδάθηπια ησλ ρεξηψλ σο ηνπο αγθψλεο θαη απφ ηα αθξνδάθηπια ησλ πνδηψλ 
κέρξη ηα γφλαηα Σα ζεκεία απηά είλαη ηα θιαζηθά θαζνξηζκέλα βεινληζηηθά ζεκεία 
πνπ αλεπξίζθνληαη ζηελ πνξεία ησλ πξσηεπφλησλ Μεζεκβξηλψλ (Deadman, Al 
Kafaji, 2001).  

Ζ ζεσξία ησλ Μεζεκβξηλψλ εζηηάδεη ζε ηξεηο λφκνπο. Ο πξψηνο αθνξά ζηε ζρέζε 
κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ζψκαηνο, φπνπ ην πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο 
κε αιιειεπηδξά κε ην θάησ, ην εκπξφο κε ην πίζσ, ε αξηζηεξή πιεπξά κε ηε δεμηά 
πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, ην κέζν κε ηα πιάγηα κεξε.  Ο δεχηεξνο αθνξά ζηε 
δηαζχλζεζε κεηαμχ ησλ νξγάλσλ θαη ν ηξίηνο ζηε ζρέζε ησλ νξγάλσλ κε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο. Ζ νζθχο ζεσξείηαη ε ―θαηνηθία‖ (dwelling) ησλ 
Νεθξψλ λεθξψλ. H πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ ρξφληνπ πφλνπ ζηελ νζθχ 
ζρεηίδνληαη κε έθπησζε ησλ Νεθξψλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα φξγαλα 
αλαπαξαγσγήο. Ζ Οπξνδφρνο Κχζηε ζπλδέεηαη κε ηνπο Νεθξνχο κέζσ ηεο Yin 
Τang, έζσ έμσ ζρέζεο ηνπο. Ο Mεζεκβξηλφο ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο δηαζρίδεη ηελ 
πεξηνρή ηεο νζθχνο, θαζψο θαη ηελ αλψηεξε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δπνκέλσο ην 
δηαηαξαγκέλν (αλεπαξθέο) Qi ζηελ πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κπζηεο 
θαζψο θαη νη ηξαπκαηηζκνί ζηνλ ηελνληνκπτθφ κεζεκβξηλφ ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο 
νζθχνο, νη εηζβνιέο αλέκνπ θαη θξχνπ (πρ ξεπκαηηζκνί ε δπηηθή εμήγεζε) ή ε 
ππεξβνιή (εηζβνιή) άιισλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, φια κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 
ζηελ παξεκπφδηζε  ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο ηνπ Qi θαη ηνπ Αίκαηνο ζηελ πεξηνρή 
απηή ηνπ ζψκαηνο θαη λα πξνθαιέζνπλ πφλν ζηελ νζθχ. (Shanghai College of 
Traditional Medicine 1984).  

Ζ ζεξαπεία θαηεπζχλεηαη ζηελ ελέξγεηα ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο 

πνπ δηαηξέρεη ηελ νζθπηθή πεξηνρή, ζηε ραιάξσζε ησλ κπψλ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ Αίκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε βεινληζκφ ηνπηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ 

ζεκείσλ, θαζψο θαη κε άιιεο κεζφδνπο ηαπηφρξνλα, φπσο ν ηδηαίηεξνο ρεηξηζκφο ησλ 

βεινλψλ, ε βεληνπδνζεξαπεία θιπ. πζηήλεηαη επίζεο, ζε ζεκεία επαηζζεζίαο, ε 

ελέζηκε ρνξήγεζε δηαιχκαηνο γιπθφδεο, ή ζε ζπλδπαζκφ κε βηηακίλε Β1, ή 

ρνξήγεζε γιπθφδεο κε ηαιαδνιίλε (πηζαλφλ γηαηη απμάλεη ηε θιεβηθή ρσξεηηθφηεηα-

θαη αξα απνκάθξπζε παξαγψγσλ κεηαβνιηζκνχ), ή ρνξήγεζε δηαιχκαηνο ηνπ 

βνηάλνπ Angelica Synesis. H ζεξαπεία επαλαιακβάλεηαη αλά ηξεηο εκέξεο, ζε έλα 

θχθιν δέθα ζπλεδξηψλ (Shanghai College of Traditional Medicine, 1984).   

ηελ ελ ιφγσ εξγαζία, βαζηζηήθακε ζηνλ απνκαθξπζκέλν βεινληζκφ, ν νπνίνο δελ 
ερεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ. Δπίζεο, άιινο έλαο ιφγνο πνπ 
επηιέμακε ηα ζεκεία ηνπ απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ είλαη φηη ν παξαδνζηαθφο 
ηξφπνο επηινγεο ζεκείσλ, βαζίδεηαη ζηελ αληηθξνπφκελε θαη ακθηζβεηνχκελε ιήςε 
ηνπ θηλέδηθνπ ζθπγκνχ θαη γη απηφ ν παξαδνζηαθφο βεινληζκφο ζπλήζσο δελ γίλεηαη 
απνδεθηφο απφ ηνπο δπηηθνχο γηαηξνχο (Bardly, P. 2005).  
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3.2 ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΟ ΒΔΛΟΝΗΜΟ  
 
Γχν γλσζηά ζπζηήκαηα απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ είλαη ην ζχζηεκα Master Tung 
πνπ βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα ηεο πξνβνιήο ηνπ ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά ηνπ 
ζψκαηνο (ΜcCann, Ross, 2014)  θαη ην ζχζηεκα ηνπ Μaster Tan (Tan, R. 2007).  
Tν ζχζηεκα Balance Method ηνπ Μaster Tan βαζίδεηαη ζε πέληε δηαθνξεηηθέο 
ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ Μεζεκβξηλψλ θαη δχν 
ζπζηήκαηα ηεο πξνβνιψλ ηνπ ζψκαηνο ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. 
Απηέο νη ζρέζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ ζρέζε Μεζεκβξηλψλ πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην 
φλνκα ζηελ Κηλέδηθε Ηαηξηθή (ζχζηεκα 1), νη Τin Μεζεκβξηλνί λα 
αιιεινεμηζνξξνπνχληαη κε ηνλ νκψλπκφ ηνπο Yang Μεζεκβξηλφ (ζχζηεκα 2), 
αιιεινεμηζνξξφπεζε κεηαμχ Μεζεκβξηλψλ αλάινγα κε ηε ζρέζε ησλ εζσηεξηθψλ 
νξγάλσλ ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ (ζχζηεκα 3), ηα απέλαληη φξγαλα θαη Μεζεκβξηλνί 
ζην θηλέδηθν βηνινγηθφ ξνιφη ησλ δίσξσλ ησλ νξγάλσλ (ζχζηεκα 4), ηα γεηηνληθά 
φξγαλα θαη Μεζεκβξηλνί ζην θηλέδηθν βηνινγηθφ ξνιφη ησλ δίσξσλ ησλ νξγάλσλ 
(ζχζηεκα 5) (Tan, R., 2007).          

Oη πξνβνιέο ηνπ ζψκαηνο ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηε κέζνδν 
Mirror (ηνπ θαζξέθηε) (Eηθ 18) θαη ηε κέζνδν Image (ηεο εηθφλαο) (Δηθ.19) (Tan, R., 
2007).        

Ζ Μέζνδνο Mirror (ηνπ θαζξέθηε) απνηειεί κία ραξηνγξάθεζε ελφο άθξνπ πάλσ 
ζε έλα άιιν άθξν. Πεγάδεη απφ ηελ αμηνζαχκαζηε δπλαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα 
θαζξεθηίδεη ην ζχκπησκα ζε κία απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηνλ 
πξνζβεβιεκέλν Μεζεκβξηλφ, ή πξνζβεβιεκέλνπο Μεζεκβξηλνχο. Αθνχ 
δηαγλψζνπκε ηνλ πξνζβεβιεκέλν Μεζεκβξηλφ ή Μεζεκβξηλνχο ζε έλα άθξν, ηφηε 
επηιέγνπκε ηνλ εμηζνξξνπηζηηθφ Μεζεκβξηλφ ηνπ κε βάζε ηα 5 ζπζηήκαηα 
εμηζνξξφπεζεο θαη κε νδεγφ ηελ ραξηνγξάθεζε απηή, ςάρλνπκε γηα 
επψδπλα/επαίζζεηα ζεκεία πάλσ ζηνλ εμηζνξξνπηζηηθφ Μεζεκβξηλφ (Tan, R., 
2007).       

Έηζη ην άλσ άθξν κπνξεί λα ραξηνγξαθεζεί πάλσ ζην απέλαληί ηνπ ζπλήζσο άθξν , 
ή ζηα θάησ άθξα (Eηθ. 18).  

ηελ πεξίπησζε πξνβνιήο ελφο άλσ άθξνπ ζην απέλαληη άλσ άθξν θάζε πεξηνρή 
ηνπ πξψηνπ αληηζηνηρεί ζηελ αληίζηνηρε ηνπ δεχηεξνπ. 

ηελ πεξίπησζε πξνβνιήο ελφο άλσ άθξνπ ζε θάησ άθξν, ν ψκνο αληηζηνηρεί ζην 
ηζρίν, ν αγθψλαο ζηα γφλαηα, ν βξαρίνλαο ζην κεξφ, ην αληηβξάρην ζηελ θλήκε θαη ν 
θαξπφο ζηελ πνδνθλεκηθή, ε άθξα ρείξα ζηνλ άθξν πφδα θαη ηα δάθηπια ησλ ρεξηψλ 
ζηα δάθηπια ησλ πνδηψλ (Δηθ. 18) (Tan, R., 2007).  

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην νξζφ Mirror. κσο ην Μirror κπνξεί 
λα αληηζηξαθεί, κε ζηαζεξνχο άμνλεο ηνπο αγθψλεο θαη ηα γφλαηα (Δηθ. 18). 

Έηζη ε θνξπθή ηνπ ψκνπ αληηζηνηρεί ζηνλ άθξν πφδα, ε άξζξσζε ηνπ ψκνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ πνδνθλεκηθή άξζξσζε , ν βξαρίνλαο ζηελ θλήκε, ν αγθψλαο ζην 
γφλαην (απηφ δελ αιιάδεη γηαηί νη αγθψλεο θαη ηα γφλαηα απνηεινχλ ηνπο άμνλεο 
πεξηζηξνθήο), ην αληηβξάρην αληηζηνηρεί ζην κεξφ, ν θαξπφο αληηζηνηρεί ζηελ 
άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ θαη ε άθξα ρείξα ζηελ θνξπθή ηνπ ηζρίνπ (Δηθ. 18) (Tan, R., 
2007).  
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Εηθ. 20. Η κέζνδνο Mirror, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα άθξα πξνβάιινληαη ζε άιια 
άθξα γηα ηε ζεξαπεία κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ. Εμηζνξξνπηζηηθνί 
Μεζεκβξηλνί καθξηά από ηελ πεξηνρή ησλ ζπκπησκάησλ, ζεξαπεύνπλ ζπκπηώκαηα 
πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο άιισλ Μεζεκβξηλώλ. Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη είηε 
ζηελ νξζή κνξθή ηεο είηε ζηελ αληεζηξακκέλε κνξθή.  
 
 
χκθσλα κε ηε κέζνδν Image (κέζνδνο ηεο εηθφλαο) νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ 

ζψκαηνο κπνξεί λα απεηθνλίζεη έλα άιιν κέξνο ηνπ ζψκαηνο. ινη ζρεδφλ 

γλσξίδνπκε ηελ έλλνηα ηεο ξεθιεμνινγίαο πνδηψλ φπνπ νιφθιεξν ην ζψκα 

απεηθνλίδεηαη (θαη αληηκεησπίδεηαη ζεξαπεπηηθά) ζε κηα κηθξή πεξηνρή. H εηθφλα 

(Image) ζηνλ απνκαθξπζκέλν βεινληζκφ, είλαη ε αληηζηνηρία κεηαμχ ελφο άθξνπ 

θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο. Ζ πξνβνιή δειαδή ηνπ ζψκαηνο ζε έλα άλσ ή θάησ 

άθξν. Ζ κνξθή Image ρξεζηκνπνηεί νιφθιεξν ην ρέξη ή νιφθιεξν ην πφδη γηα λα 

απεηθνλίζεη ην ζψκα απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ κέρξη ηελ πεξηνρή ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ. πσο θαη κε ηε κνξθή Mirror, έηζη θαη ζηε κνξθή Image, 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ νξζή είηε ηελ αληεζηξακέλε εθδνρή ηεο. Σν 

άθξν κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη ην θεθάιη, ην ζψξαθα ή ηνλ θνξκφ. H αληίζηνηρε 

πεξηνρή ζηνλ Μεζεκβξηλφ ν νπνίνο εμηζνξξνπεί, ζπρλά αληαλαθιά ηελ επαηζζεζία, 

ην βάξνο, ή ην ζθίμηκν ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ Μεζεκβξηλνχ (Tan, R., 2007).          

Μία επίζεο κέζνδνο image (κέζνδνο εηθφλαο) είλαη ην Image ηεο ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο (Scalp Imaging). χκθσλα κε 
απηή ηελ απεηθφληζε, ε κέζε νβειηαία γξακκή ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο, απεηθνλίδεη 
ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ζπγθεθξηκέλα ην Μεζεκβξηλφ Du Mai, ν νπνίνο ζηελ πνξεία 
ηνπ δηέξρεηαη απφ ηε κέζε γξακκή ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο. Οδεγά ζεκεία ηνπ 
Μεζεκξηλνχ Du Mai, νξίδνπλ ηελ απεηθφληζε ησλ κνηξψλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 
ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο  (Δηθ. 21) (Tan, R., 2007).  
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https://www.modernreflexology.com/acupressure-for-vertigo-dizziness-and-fainting/ 
 
Eηθ. 21. O Mεζεκβξηλφο Du Mai ζην θεθάιη, δηέξρεηαη απφ ηε κέζε γξακκή  ζην 
ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. χκθσλα κε ην ζχζηεκα Balance Method ηνπ Master Tan, ε 
κέζε γξακκή ηνπ θξαλίνπ απνηειεί κία απεηθφληζε ηεο ζπλδπιηθήο ζηήιεο (Tan, R. 
2007)  
 
 

 
 
Δηθ. 22. Η κέζνδνο Θmage, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πεξηνρέο ηνπ θνξκνύ 
πξνβάιινληαη ζηα άθξα, γηα ηε ζεξαπεία κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ. 
Εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί καθξηά από ηελ πεξηνρή ησλ ζπκπησκάησλ, 

https://www.modernreflexology.com/acupressure-for-vertigo-dizziness-and-fainting/
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ζεξαπεύνπλ ζπκπηώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο άιισλ Μεζεκβξηλώλ. Η 
κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη είηε ζηελ νξζή κνξθή ηεο είηε ζηελ αληεζηξακκέλε κνξθή.  
 
ην ζχζηεκα ηνπ Master Tan  αζρνινχκαζηε κε επψδπλα ζεκεία πάλσ ζηνπο 
εμηζνξξνπηζηηθνχο Μεζεκβξηλνχο θαη φρη απζηεξά κε ζπγθεθξηκέλα θιαζηθά ζεκεία 
βεινληζκνχ (Tan, R., 2007).     
 
Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ θηλέδηθε αλαηνκία (Mεζεκβξηλνί ηνπ 
ζψκαηνο) πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ πνξεία ηνπ Mεζεκβξηλνχ πνπ 
δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή φπνπ ην ζχκπησκα βηψλεηαη (Tan, R., 2007).  Ο πφλνο 
κπνξεί λα βξίζθεηαη απεπζείαο πάλσ ζε Mεζεκβξηλφ, κεηαμχ Mεζεκβξηλψλ ή κπνξεί 
λα θαιχπηεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο Mεζεκβξηλνχο (Tan, R., 2007).       
 
Ο Master Tan ρξεζηκνπνηεί ζηε κέζνδφ ηνπ ζεκεία πξνβνιψλ ηνπ ζψκαηνο ζηα 
κεηαθάξπηα νζηά, ηα νπνία αλήθνπλ ζηε ζεσξία Tung. Γηα παξάδεηγκα έλα ηέηνην 
ζεκείν είλαη ην ζεκείo Lingu πνπ έρεη έλδεημε γηα πφλν ζηελ νζθχ θαη 
αληαλαθιψκελν πφλν θαηά κήθνο ηνπ θάησ άθξνπ ζηε κία πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, 
εηδηθά φηαλ ζπλδπάδεηαη κε άιια ζεκεία ζηα κεηαθάξπηα νζηά (Tan, Rush, 1996).  
 
Έλα άιιν ζεκείν Tung πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Tan ζηα πξσηφθνιιά ηνπ γηα ηνλ πφλν 
ζηελ νζθχ είλαη ην Εhong Bai (εηθ. 23) ην νπνίν έρεη έλδεημε γηα πφλν ζηελ νζθχ 
(εληνπηζκέλν ζε Ο2—Ο3 ζπνλδπιηθφ επίπεδν) πνπ επηδεηλψλεηαη θαηά ηελ φξζηα 
ζηαζε (ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ησλ αζζελψλ κε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε). Απηά θαη 
θάπνηα άιια ζεκεία ηεο κεζφδνπ Σung, ρξεζηκνπνηεί ν Dr Tan ζηα πξσηφθνιιά ηνπ 
γηα ηνλ πφλν ζηελ νζθχ κε, ή ρσξίο αληαλάθιαζε. (Tan, Rush, 1996).  
 
Υξεζηκνπνηεί επίζεο θαη ζεκεία ησλ θιαζηθψλ Πξσηεπφλησλ Μεζεκβξηλψλ, ζηα 
πξσηφθνιιά ηνπ, ηα νπνία αλεπξίζθνληαη ζηα κεηαθάξπηα νζηά θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 
άξζσζεο ηνπ αγθψλα θαη πεξηθεξηθά ή εγθχο απηήο (δειαδή είηε εθηείλνληαη πξνο ην 
αληηβξάρην, είηε πξνο ηνλ βξαρίνλα, πεξηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ νζθχ ζχκθσλα 
κε ηνλ απνκαθξπζκέλν βεινληζκφ). Πξνζζέηεη επίζεο ζεκεηα ησλ θιαζηθψλ 
πξσηεπφλησλ Μεζεκβξηλψλ ζηα θάησ άθξα (Tan, Rush, 1996). 
 

1.Ζ ζπρλφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ:  

Ζ ζπρλφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη δχν έσο ηξεηο 
θνξέο ηελ εβδνκάδα. Καζψο ηα ζπκπηψκαηα κεηψλνληαη, κπνξεί λα κεησζεί 
αλάινγα θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ. Πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη ν πφλνο ζα 
επαλέιζεη σο έλα βαζκφ ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζεξαπεηψλ. Σν δηάζηεκα απηφ 
δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν κεγάιν ψζηε ην ζχκησκα λα επαλέξρεηαη ζηα πξν 
παξέκβαζεο επίπεδν (Tan, Rush, 1996). Κάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ 
βειηίσζε κεηά απφ θάπνηεο ζπλεδξίεο θαη φρη απφ ηελ πξψηε (Tan, Rush, 1996)  
Κάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηηο 

πξψηεο 24 ψξεο κεηά ηε ζεξαπεία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηνπο 

θαζεζπράδνπκε φηη απηφ είλαη θαιφ ζεκάδη θαη φηη ε επηδείλσζε ζα ππνρσξήζεη 

εληφο ησλ επφκελσλ 24 έσο 48 σξψλ, αθήλνληαο ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα 

ζπκπηψκαηά ηνπ (Tan, Rush, 1996).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν  

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ: 

 Ζ εξγαζία βαζίζηεθε θπξίσο ζην ζχζηεκα Balance Method ηνπ Μaster Tan θαη 

θπξίσο ζην ζχγγξακκα Acupuncture 1, 2, 3, γηαηί δελ εζηηάδεη ζε εζσηεξηθά 

ζπκπηψκαηα ή παζνινγίεο (Tan, R., 2007), αιιά ιεηηνπξγεί απιά, βαζηδφκελν ζε 

εμσηεξηθά ζπκπηψκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πφλν ν νπνίνο εληνπίδεηαη θαηά ηελ 

πνξεία ησλ Μεζεκβξηλψλ, φπσο θη αλ απηφο πεξηγξάθεηαη απφ ην άηνκν πνπ ηνλ 

βηψλεη (Tan, R., 2007).   

Έηζη, σο πφλνο ζα εθιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζπκπηψκαηνο απφ ηνλ αζζελή σο 

βαξνο, ζθίμηκν, θαχζν, κνχδηαζκα, ή θάηη αλππφθνξν, ή ζα καραηξηά θιπ (Tan, R., 

2007 ; Tan, Rush, 1996)  

Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί πέληε ηξφπνπο-ζπζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ 
κπνξνχκε λα επηιέμνπκε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη Mεζεκβξηλνχο, γηα ηε 
ζεξαπεία ηνπ πφλνπ θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο. Tα ζπζηήκαηα απηά αληηθαηνπηξίδνπλ 
κία δπλακηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ Μεζεκβξηλψλ (Tan, R., 2007).   

O Master Tan ζηε κέζνδφ ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ζεκεία απφ ηε ζεσξία ηνπ Master Tung 
θαη δεκηνπξγεί πξσηφθνιια (Tan, Rush, 1996). Σν ζχζηεκα Master Tung, είλαη έλα 
ζχζηεκα πξνβνιήο ηνπ ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά (MacCann, Ross, 2014). 

Υξεζηκνπνηήζεθε αθφκε ε γλψζε απφ ηα αξραία θηλέδηθα θείκελα ζρεηηθά κε ηε 
ζεσξία ησλ ηξίησλ ζεκείσλ ησλ Μεζεκβξηλψλ,ηα νπνία νλνκάδνληαη Shu Stream θαη 
ελδείθλπληαη γηα βάξνο ζην ζψκα θαη πφλν ζηηο αξζξψζεηο (Dr. Young, W., 2008)  

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο Image γηα ηνλ θνξκφ θαη Mirror γηα ηα άθξα (Tan, 
Rush, 1996), επηιέμακε σο επί ησ πιείζηνλ ζεκεία πνπ βξέζεθαλ επψδπλα θαηά ηελ 
ςειάθεζε.  Oη κέζνδνη Mirror θαη Image επίζεο, ζπκπίπηνπλ θαηά ηελ πξνβνιή ησλ 
εμηζνξξνπηζηηθψλ Μεζεκβξηλψλ (Tan, Rush, 1996).          

Απηφ εληζρχεη ηε ζεξαπεία ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηνρέο ηαπηφρξνλα, κε ηε 
ρξήζε ιηγφηεξσλ εμηζνξξνπηζηηθψλ ζεκείσλ θαη πεξηνρψλ γηα ζεξαπεία.  

Δμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί: Ζ ρξήζε ιηγφηεξσλ εμηζνξξνπηζηηθψλ ζεκείσλ 
έγθεηηαη επίζεο ζην φηη έλαο Μεζεκβξηλφο κπνξεί θαη εμηζνξξνπεί ηαπηφρξνλα 
πνιινχο άιινπο Μεζεκβξηλνχο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πέληε ζπζηήκαηα 
εμηζνξξφπεζεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη πην θαηαλνεηφ αλ ην αλαπαξαζηήζνπκε ζε έλα 
γεληθφ πίλαθα  εμηζνξξφπεζεο νζθπντεξήο κνίξαο θαη θάησ άθξσλ (πηλ. 1). 

 

 

Πξνζβεβιε-
κέλνη 
Μεζεκβξηλνί 
 

 
Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο 

 
 
Νεθξνχ    

 
 
ηνκάρνπ   

 
 
πιήλα    

 
 
Ήπαηνο        

 
Υνιεδφρνπ 
Κπζηεο 

 
χζηεκα  1 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ 

 
Καξδηάο 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ 
 

 
Πλεχκνλα 
 

 
Πεξηθαξδίνπ   
 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 



 

64 
 

 
χζηεκα  2      

 
Πλεχκνλα 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 
      

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ     

 
Παρέσο 
Δληέξνπ    

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα  3       

 
Νεθξνχ   

 
Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο  
      

 
πιήλα    

 
ηνκάρνπ           

 
Υνιεδφρνπ  
Κχζηεο    

 
Ήπαηνο 

 
χζηεκα  4 

 
Πλεχκνλα 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ       

 
Πεξηθξδίνπ      

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή  
    

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ    

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα  5      

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ    
  

 
Πεξθαξδίνπ       

 
Παρέσο 
Δληέξνπ     

 
Καξδηάο   

 
Πλεχκνλα 

 
Σξηπινχ 
ζεξκαζηή 

 

Πίλαθαο 1.  Ο γεληθόο πίλαθαο  εμηζνξξόπεζεο νζθπντεξήο κνίξαο θαη θάησ άθξσλ. 
Έλαο Μεζεκβξηλόο κπνξεί θαη εμηζνξξνπεί ηαπηόρξνλα πνιινύο άιινπο, όπσο εδώ 
γηα παξάδεηγκα ν Μεζεκβξηλόο ηνπ Παρέσο Εληέξνπ εμηζνξξνπεί ηνπο 
πξνζβεβιεκέλνπο Μεζεκβξηλνύο ηνπ Ήπαηνο, ηνπ Σηνκάρνπ θαη ηνπ Νεθξνύ. 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ γεληθφ πίλαθα εμηζνξξφπεζεο, ν Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο 
Δληέξνπ εμηζνξνπεί ηαπηφρξνλα ηνπο Μεζεκβξηλνχο Νεθξνχ, ηνκάρνπ θαη Ήπαηνο. 
Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ εδψ, απνηειεί απιά έλα ηπραίν παξάδεηγκα. 
Μεζεκβξηλνί πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα, εμηζνξξνπνχλ πεξηζζφηεξνπο 
απφ έλαλ, άιινπο Μεζεκβξηλνχο.                

εκείσζε: O Πξσηεχσλ Mεζεκβξηλφο ηνπ Νεθξνχ δελ δηέξρεηαη απφ ηελ νζθπηθή 
κνίξα. κσο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλεδηθεο Ηαηξηθήο, ν Νεθξφο 
(ε ελέξγεηα ηνπ Νεθξνχ) ειέγρεη ηα νζηά, ηελ νζηενπνίεζε, ηνλ εγθέθαιν θαη ην 
θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (Νσηηαίν Μπειφ) θαη ηελ φξζηα ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. Γελ 
κπνξνχκε ινηπφλ λα ηνλ απνθιείζνπκε απφ ηε ζεξαπεία καο. Ζ νζθχο ζεσξείηαη ε 
―θαηνηθία‖ (dwelling) ησλ Νεθξψλ λεθξψλ (Shanghai College of Traditional Medicine 
1984).  

H πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ ρξφληνπ πφλνπ ζηελ νζθχ ζρεηίδνληαη κε έθπησζε 

ησλ Νεθξψλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα φξγαλα αλαπαξαγσγήο (Shanghai 

College of Traditional Medicine 1984)  

Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ζεκείσλ θαη πεξηνρψλ πνπ βξέζεθαλ επψδπλα θαηά ηελ 

ςειάθεζε ζηνπο εμηζνξξνπηζηηθνχο  Μεζεκβξηλνχο, αληί γηα βειφλεο, έγηλε κε 

πηέζεηο ζε απηά, κε κεηαιιηθφ εξγαιείν ηχπνπ probe θαη δηήξθεζε πεξίπνπ 1 - 

2 ιεπηά ζε θάζε ζεκείν. Σελ άξζε ηνπ εξγαιείνπ probe απφ ηελ πεξηνρή, 

ζεκαηνδφηεζε ε απεπαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ. 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη επέξρεηαη ζπλήζσο ηαρεία αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, ζα 
πξέπεη λα παξνηξχλνπκε ηνλ αζζελή λα ζπλερίζεη λα πξνθπιάζζεη ην ζψκα ηνπ, γηα 
απνθπγή επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο (Tan, Rush, 1996).  

Κάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηηο πξψηεο 
24 ψξεο κεηά ηε ζεξαπεία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηνπο 
θαζεζπράδνπκε φηη απηφ είλαη θαιφ ζεκάδη θαη φηη ε επηδείλσζε ζα ππνρσξήζεη 
εληφο ησλ επφκελσλ 24 έσο 48 σξψλ, αθήλνληαο ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα 
ζπκπηψκαηά ηνπ (Tan, Rush, 1996).  
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Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη κία κειέηε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ζε θάζε 
αζζελή έγηλε κφλν κία ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία. Ζ ζπρλφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ φκσο, 
ζηνλ απνκαθξπζκέλν βεινληζκφ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη δχν έσο ηξεηο 
θνξέο ηελ εβδνκάδα. Καζψο ηα ζπκπηψκαηα κεηψλνληαη, κπνξεί λα κεησζεί αλάινγα 
θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ. Πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη ν πφλνο ζα επαλέιζεη σο 
έλα βαζκφ ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζεξαπεηψλ. Σν δηάζηεκα απηφ δελ ζα πξέπεη λα 
είλαη ηφζν κεγάιν ψζηε ην ζχκησκα λα επαλέξρεηαη ζηα πξν-παξέκβαζεο επίπεδν 
(Tan, Rush, 1996. Κάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ βειηίσζε κεηά 
απφ θάπνηεο ζπλεδξίεο θαη φρη απφ ηελ πξψηε (Tan, Rush, 1996).  

Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ θηλέδηθε αλαηνκία (Μεζεκβξηλνί ηνπ 
ζψκαηνο) πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ πνξεία ηνπ Mεζεκβξηλνχ πνπ 
δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή φπνπ ην ζχκπησκα βηψλεηαη. Ο πφλνο κπνξεί λα 
βξίζθεηαη απεπζείαο πάλσ ζε Μεζεκβξηλφ, κεηαμχ Μεζεκβξηλψλ ή κπνξεί λα 
θαιχπηεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο Μεζεκβξηλνχο (Tan, R., 2007).  
 
ηαλ ν αζζελήο κπνξεί λα επηδείμεη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία, ε δηάγλσζε ησλ 
επεξεαζκέλσλ Μεζεκβξηλψλ γίλεηαη εχθνιε. ε θάζε πεξίπησζε, απηφ ην πξψην 
βήκα είλαη θξίζηκν. Δάλ ε δηάγλσζε επεξεαζκέλνπ Μεζεκβξηλνχ είλαη ιαλζαζκέλε, 
ζα ππάξμνπλ ειάρηζηα απνηειέζκαηα ή θαζφινπ απνηειέζκαηα (Tan, R., 2007).  
Γηα λα εληνπίζνπκε κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηνλ πξνζβεβιεκέλν 
Μεζεκβξηλφ, δεηήζακε απφ ηνλ θάζε αζζελή λα επηδείμεη ηελ πεξηνρή ηνπ πφλνπ αλ 
είλαη δπλαηφλ κε ην έλα ηνπ δάθηπιν. 
 
Αθνχ δηαγλψζνπκε ηνπο παζνινγηθνχο Μεζεκβξηλνχο έπεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ 
εμηζνξξνπηζηηθψλ Μεζεκβξηλψλ, ζχκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα εμηζνξξφπεζεο. 
Σα πέληε ζπζηήκαηα εμηζνξξφπεζεο, επηθέξνπλ κία δπλακηθή ηζνξξνπία 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δψδεθα 
Μεζεκβξηλψλ. 
 
χζηεκα 1: Μεζεκβξηλνί πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην φλνκα ζηελ θηλέδηθε ηαηξηθή 
χζηεκα 2: Γηαθιαδηδφκελν ζχζηεκα 
χζηεκα 3: Έζσ έμσ δεχγε Μεζεκβξηλψλ 
χζηεκα 4: Σα αληίζεηα ζην θηλέδηθν βηνινγηθφ ξνιφη ησλ δίσξσλ ησλ νξγάλσλ κέζα 
ζηελ εκέξα 
χζηεκα 5: Σα γεηηνληθά ζην θηλέδηθν ξνιφη  
(Tan, R., 2007). 
 
ε θάζε πεξηζηαηηθφ ππνινγίζηεθαλ: 

 H αξρηθή (πξν ζεξαπείαο ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ) θαη ηειηθή 
(κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο) κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ κε ηελ 
θιίκαθα VAS 0-10, θαζψο θαη ε κέγηζηε αλεθηή δηάξθεηα βάδηζεο θαη 
δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο ζηα φξηα ηνπ πφλνπ. 

 Ζ δηαθνξά κεηαμχ αξρηθήο (κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξίαο) θαη ηειηθήο 
έθβαζεο (ε νπνία ζα νξηζηεί σο ν ρξφλνο 24 σξψλ κεηά ην πέξαο ησλ 
ζπλεδξηψλ) κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 
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ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ 1ν 

Μ.Κ. Θ. Δηψλ 78 

Σύληνκν Θζηνξηθό:  

Ζ αζζελήο έρεη ππέξηαζε, πξφβιεκα ζην Θπξενεηδή θαη ιακβάλεη ζρεηηθή 
θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Υεηξνπξγεία: Αθαίξεζε κνξθψκαηνο δεμηάο σνζήθεο (πξν 20 εηψλ) θαη επέκβαζε 
δεμηάο  βνπβσλνθήιεο  (πξν 17 εηψλ). 

Παξνύζα θαηάζηαζε:  

Γηαγλσζκέλε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε-πεξηνρή νζθπηθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο, ζπλνδεπφκελε απφ πιήξε αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο, θίλδπλν 
πηψζεο  θαη αλάγθε γηα ζπλερή ππνζηήξημε.  

Παξνπζηάδεη θάκςε ηνπ θνξκνχ ζηελ φξζηα ζηάζε.  

Γελ παξνπζηάδεη πφλν ζηελ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

Ζ αζζελήο αδπλαηεί λα θνξηίζεη ην δεμί θάησ άθξν ιφγσ έληνλνπ πφλνπ ζηελ έμσ 
πεξηνρή ηνπ κεξνχ δεμηά θαη ζηε βνπβσληθή πεξηνρή. Αλαθεξφκελνο πφλνο 
εμσηεξηθά ηνπ δεμηνχ κεξνχ VAS 9-10 θαηά ηε θφξηηζε. Αλαθεξφκελνο πφλνο ζηε 
βνπβσληθή πεξηνρή δεμηά, VAS 9-10 θαηά ηε θφξηηζε.  

Γλσξίδνληαο ηελ πνξεία ησλ Μεζεκβξηλψλ, αλαιχνπκε ηελ παζνινγία ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ ζψκαηνο  ζχκθσλα κε ηνπο Μεζεκβξηλνχο πνπ δηέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα απηά 

(πηλ.2): 

 πνλδπιηθή ζηέλσζε: πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή νζθπτθή κνίξα ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο. Mεζεκβξηλνί : Du Mai, Νεθξφο, Οπξνδφρνο θχζηε ακθνηεξφπιεπξα. 

 Αληαλάθιαζε πφλνπ εμσηεξηθά ηνπ δεμηνχ κεξνχ. Mεζεκβξηλνί Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο θαη Υνιεδφρνπ Κχζηεο. 

 Αληαλάθιαζε πφλνπ ζηε βνπβσληθή πεξηνρή δεμηά θαηά ηε θφξηηζε, αδπλακία 
λα θνξηίζεη ην κέινο) Μεζεκβξηλνί ηνκάρνπ, Ήπαηνο, πιήλα. 

 

Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο:  

εκεηψλνληαη νη πξνζβεβιεκέλνη Μεζεκβξηλνί θαη νη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζεξαπεία: 

 
Πξνζβεβιε-
κέλνη 
Μεζεκβ/λνί 
 

 
Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο 

 
Νεθξνχ 

 
ηνκάρνπ 

 
πιήλα 

 
Ήπαηνο 

 
Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο 

 
χζηεκα 1 

 
Λεπνχ 
Δληέξνπ 

 
Καξδηάο 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ 

 
Πλεχκνλα 

 
Πεξηθαξ- 
δίνπ      

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 
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χζηεκα 2 

 
Πλεχκνλα 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ 

 
Παρέσο 
 Δληεξνπ 

 
Καξδηάο 
 

 
χζηεκα 3 

 
Νεθξνχ 

 
Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο 

 
πιήλα 

 
ηνκαρνπ 

 
Υνιεδφρνπ 
Κπζηεο    

 
Ήπαηνο 

 
χζηεκα 4 

 
Πλεχκνλα 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ 

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Σξηπινχ 
Θεξκ     

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ 

 
Καξδηάο 
 

 
χζηεκα 5 
 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ   

 
Πεξθαξδίνπ    

 
Παρέσο 
Δληέξνπ.     

 
Καξδηάο   

 
Πλεχκνλα   

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 
 

 

Πίλαθαο 2. Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο – πεξηζηαηηθφ 1ν  

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΖΜΔΗΧΝ - ΤΝΔΓΡΗΑ:  

Xξεζηκνπνηψληαο εμηζνξξνπηζηηθνχο Μεζεκβξηλνχο νη νπνηνη είλαη θνηλνί γηα 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πξνζβεβιεκέλν Μεζεκβξηλφ, καο βνεζά ζην λα 
ρξεζηκνπνηνχκε ιηγφηεξα ζεκεία θαη επνκέλσο λα έρνπκε θαη ζπληνκφηεξν ρξφλν 
εθαξκνγήο.  

Oη κέζνδνη Mirror θαη Image, επίζεο ζπκπίπηνπλ θαηά ηελ πξνβνιή ησλ 
εμηζνξξνπηζηηθψλ Μεζεκβξηλψλ. Απηφ εληζρχεη ηε ζεξαπεία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 
κία πεξηνρέο ηαπηφρξνλα.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο Image γηα ηνλ θνξκφ θαη Mirror γηα ηα άθξα, 
επηιέμακε σο επί ησ πιείζηνλ, ηελ εθαξκνγή ζεξαπείαο κε εξγαιείν probe ζε ζεκεία 
πνπ βξέζεθαλ επψδπλα θαηά ηελ ςειάθεζε.  Έηζη πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 

1. Ηmage ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά - εδψ ζηα κεηαθάξπηα νζηά : πξνβνιή ηεο 

νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) ζηα 2ν, 4ν θαη 5ν κεηαθάξπηα νζηά, εθ ησλ νπνίσλ 

δηέξρνληαη νη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ θαη ηνπ Σξηπινχ 

Θεξκαζηή αληίζηνηρα. (Image νξζφ θαη αληεζηξακέλν) (εηθ 23 ). 

Πξνζβεβιεκέλνη Mεζεκβξηλνί ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθή ζηέλσζεο: Du Mai, Νεθξφο, 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο. 

Δπψδπλα εμηζνξξνπηζηηθά ζεκεία ζηα κεηαθάξπηα νζηά: 

Απφ ην 2ν κεηαθάξπην (κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κεηαθαξπίσλ  νζηψλ) 
δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ ν νπνίνο εμηζνξξνπεί ηνπο 
Μεζεκβξηλνχο ηνπ Νεθξνχ, ηνπ ηνκάρνπ θαη ηνπ Ήπαηνο (βι. πίλαθαο 
εμηζνξξφπεζεο).  

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ / πεξηνρψλ: 

Σα ζεκεία πνπ βξέζεθαλ επψδπλα θαη δέρηεθαλ ζεξαπεία ζηελ  θεξθηδηθή επηθάλεηα 
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ηνπ 2ν κεηαθάξπηνπ νζηνχ θαη αλήθνπλ ζην Μεζεκβξηλφ ηνπ Παρέσο Δληέξνπ, είλαη 
ζεκεία ηεο κεζφδνπ ησλ δηαηνκψλ ηνπ νζηνχ, ηνπ Master Tung. Δίλαη ηα ζεκεία 
22.05 Ling Gu ή Miraculous Bone) θαη  22.04 (Da Bai ή Big White) πνπ βξίζθνληαη 
ζηε ξαρηαία επηθάλεηα ηεο άθξαο ρείξαο (Δηθ. 23). Σν πξψην βξίζθεηαη ζην εληχπσκα 
πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ζπκβνιή ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ κεηαθαξπίνπ νζηνχ θαη ην 
δεχηεξν βξίζθεηαη πεξηθεξηθφηεξα ηνπ πξψηνπ θαη ζπκπίπηεη κε ην ζεκείν San Jian 3 
Παρχ Έληεξν (MacCann,  Ross, 2014), ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, ην 
νπνίν βξίζθεηαη ζηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε δηάθπζε ηνπ β κεηαθαξπίνπ, κε ηελ 
θεθαιή ηνπ νζηνχ  (Focks, 2008).  

Απφ ην 4ν κεηαθάξπην (σιέληα πιεπξά) δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο ηνπ Σξηπινχ 
ζεξκαζηή (Δηθ. 23), ν νπνίνο εμηζνξξνπεί ηνπο Mεζεκβξηλνχο ηνπ Νεθξνχ, ηνπ 
πιήλα θαη ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο (πίλ. 2).  

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ / πεξηνρψλ: 

Σν ζεκείν πνπ βξέζεθε επψδπλν θαη δέρηεθε ζεξαπεία  ζηελ σιέληα πιεπξά ηνπ 4νπ 
κεηαθαξπίνπ είλαη ζεκείν 22.06 (Zhong Bai ή Center White) ηεο κεζφδνπ ησλ 
δηαηνκψλ ηνπ νζηνχ ηνπ Master Tung (Δηθ. 23) (MacCann, Ross, 2014) ην νπνίν ν 
Master Tan ην ρξεζηκνπνηνχζε ζηα πξσηφθνιιά ηνπ γηα ηελ ηζθπαιγία ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξφκελα ζεκεία Ling Gou θαη Da Bai (MacCann, Ross, 
2014).  
To Zhong Bai ζρεδφλ ζπκπίπηεη κε ην ζεκείν Zhong Zhu - 3 Σξηπιφο ζεξκαζηήο 
(MacCann, Ross, 2014) , ζηε ξαρηαία επηθάλεηα ηεο άθξαο ρείξαο, ζην εληχπσκα 
κεηαμχ ησλ 4νπ θαη 5νπ κεηαθαξπίσλ νζηψλ, εγθχο ησλ κεηαθαξπνθαιαγγηθψλ 
αξζξψζεσλ, ζηε ζπκβνιή κεηαμχ ησλ θεθαιψλ θαη ησλ δηαθχζεσλ ησλ 
κεηαθαξπίσλ νζηψλ (Focks, C. 2008). 
  
ην ίδην χςνο κε ην Zhong Bai ζηε ξαρηαία επηθάλεηα ηεο άθξαο ρείξαο, σιέληα ηνπ 
4νπ κεηαθαξπίνπ νζηνχ, βξίζθεηαη έλα άιιν ζεκείν ην Xia Bai Δηθ. 23), ην νπνίν 
ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ δηαηνκψλ ηνπ νζηνχ ηνπ Master Tung (πξνβνιή ηνπ 
ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά) ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηνλ πφλν ζηελ νζθπτθή 
πεξηνρή (MacCann, Ross, 2014)  
 
Απφ ην 5ν κεηαθάξπην (σιέληα πιεπξά) δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο ηνπ Λεπηνχ 
Δληέξνπ ν νπνίνο εμηζνξξνπεί ηνπο Μεζεκβξηλνχο ηεο Οπξνδφρνπ θχζηεο ηνπ 
πιήλα θαη ηνπ Ήπαηνο (Focks, C. 2008). 
 
Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ / πεξηνρψλ: ηελ σιέληα πιεπξά ηνπ 5νπ 
κεηαθάξπίνπ βξέζεθε επψδπλν θαη δέρηεθε ζεξαπεία ην ζεκείν Houxi - 3 Λεπηφ 
Έληεξν (Δηθ. 23), ην νπνίν βξίζθεηαη ζην σιέλην ρείινο ηεο άθξαο ρείξαο, ζην 
εληχπσκα εγθχο ηεο κεηαθαξπνθαιαγγηθήο άξζξσζεο, ζηε ζπκβνιή ηεο δηάθπζεο 
ηνπ 5νπ κεηαθαξπίνπ κε ηελ θεθαιή ηνπ θαη ειαθξψο πην θάησ (παιακηαία), ζην φξην 
κεηαμχ ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ ιεπθνχ δέξκαηνο (Focks, C. 2008).  
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Δηθ. 23.  Θmage ζώκαηνο ζηα καθξά νζηά - εδώ ζηα κεηαθάξπηα νζηά, από ηα νπνία 
δηέξρνληαη νη Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Εληέξνπ, ηνπ Τξηπινύ Θεξκαζηή θαη ηνπ 
Λεπηνύ Εληέξνπ, ζηε ξαρηαά επηθάλεηα ηεο άθξαο ρείξαο. 
 
 
2. Image ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο (Δηθ. 21) (Tan, R., 

2007). - πξνβνιή ηεο νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) ζηε κέζε νβειηαία γξακκή ηνπ 

ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο Du Mai. Καηά ηελ 

ςειάθεζε, βξέζεθε επψδπλε πεξηνρή ζε ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νζθχ θαη 

δέρζεθε ζεξαπεία. 

3. Οξζφ Image θνξκνχ ζην άλσ άθξν (Tan, R., 2007) - Πξνβνιή ηεο νζθχνο 
(ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (Δηθ. 22, εηθ. 24)  

Πξνζβεβιεκέλνη Mεζεκβξηλνί ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο: Du Mai, Νεθξφο, 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο. 
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 Δηθ. 24.  Οξζό Image θνξκνύ ζην άλσ άθξν - Πξνβνιή ηεο νζθύνο (ζπνλδπιηθή 

ζηέλσζε) ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθώλα. Όζν θηλνύκαζηε πεξηθεξηθόηεξα ζην 

αληηβξάρην, κεηαθεξόκαζηε πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνύ θαη ησλ γινπηώλ ζύκκθσλα 

κε ην νξζό Image.  

 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

Οη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ θαη ηνπ Πλεχκνλα ζηελ 

πνξεία ηνπο δηέξρνληαη απφ ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (Δηθ. 25 ).  

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηνπ Νεθξνχ 

πνπ ζεσξείηαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο (πίλ. 2). 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ 

Κχζηεο πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο (πίλ.2). 

 
Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ: 

Απφ ηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ άλσ άθξνπ θεξθηδηθά, δηέξρεηαη ν Πξσηεχσλ 
Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα (Δηθ. 25), ε εμσηεξηθή πνξεία ηνπ νπνίνπ εθθηλεί απφ 
ην ζψξαθα θαη θαηαιήγεη ζηελ σιέληα γσλία ηνπ λπρηνχ ηνπ αληίρεηξα (Focks, C. 
2008.). 
Απφ ηελ αχιαθα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην αληηβξάρην ζην εμσηεξηθφ φξην ηνπ δηθεθάινπ 
βξαρηνλίνπ κπ, πνξεχεηαη πξνο ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα, θεξθηδηθά (εμσηεξηθά) ηνπ 
θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ βξαρηνλίνπ κπ (Δηθ. 25), ελψ ζηελ αγθσληαία 
αχιαθα (ηδηαίηεξα φηαλ ν αγθψλαο θάκπηεηαη θαη ν ηέλνληαο ηνπ δηθεθάινπ γίλεηαη πην 
εληνλα εκθαλήο) ζρεκαηίδεη εληχπσκα θεξθηδηθά ηνπ ηέλνληα, φπνπ βξίζθεηαη ην 
ζεκείν Quze – 5 Πλεχκνλαο (Δηθ. 25) (Focks, C. 2008).  
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ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ζεκείν  5 Πλεχκνλαο βξέζεθαλ επψδπλα ζεκεία 
θαηά ηελ ςειάθεζε θαη δέρηεθαλ ζεξαπεία. 
 
Άιια ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αγθψλα ζην ίδην πεξίπνπ χςνο κε ην 5 Πλεχκνλαο 
είλαη ην ζεκείν 3 Πεξηθάξδην (ζην εληχπσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη σιέληα ηνπ 
θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ κπ), ην ζεκείν 3 Καξδηά (ζην σιέλην άθξν ηεο 
πηπρήο ηνπ αγθψλα) θαη ην 11 Παρχ Έληεξν (ζην θεξθηδηθφ άθξν ηεο πηπρήο ηνπ 
αγθψλα θαη ηνλ έμσ επηθφλδπιν)(Δηθ. 25) (Focks, C. 2008).  
 
ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ζεκείν Qize - 11 Παρχ Έληεξν, βξέζεθαλ επψδπλα 
ζεκεία θαηά ηελ ςειάθεζε θαη δέρηεθαλ ζεξαπεία.  
 
Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πιάγηα έμσ θεξθηδηθή 
πεξηνρή ηνπ αληηβξαρίνπ (Δηθ. 25). Ζ εμσηεξηθή πνξεία ηνπ εθθηλεί απφ ηελ θεξθηδηθή 
πιεπξά ηεο γσλίαο ηνπ λπρηνχ ηνπ δείθηε, ζην ζεκείν Shangyang – 1 Παρχ Έληεξν. 
ηελ άθξα ρείξα ν Μεζεκβξηλφο δηέξρεηαη κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ 
κεηαθαξπίσλ  νζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πνξεχεηαη εγθχο, θαηά κήθνο ηεο θεξθηδηθήο 
πιεπξάο ηνπ αληηβξαρίνπ πξνο ηελ έμσ πιεπξά ηνπ αγθψλα, φπνπ ζρεκαηίδεη ην 11 
ΠΔ. Γηαλχεη κία εγθχο πνξεία ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα πξνο ηνλ ψκν θαη απφ 
εθεί, δηαγξάθνληαο κία πνιχπινθε πνξεία ε νπφία δίλεη εμσηεξηθνχο αιιά θαη 
εζσηεξηθνχο θιάδνπο θαη ζπλδέζεηο, ε εμσηεξηθή πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ζα 
νινθιεξσζεί ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ πξνζψπνπ ζε ζεκείν ηεο ξηλνπαξεηαθήο 
αχιαθαο, αθνχ πξψηα ρηάζεη ζην θίιηξν θάησ απφ ηε κχηε (Focks, C. 2008).  
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Δηθ. 25. Οη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Πλεύκνλα, ηνπ Πεξηθαξδίνπ θαη ηεο 

Καξδηάο, δηέξρνληαη από ηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνύ θαη ηνπ αγθώλα. Ο Μεζεκβξηλόο 

ηεο Καξδηάο, εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλό ηνπ Νεθξνύ ν νπνίνο ζεσξήζεθε 

πξνζβεβιεκέλνο Μεζεκβξηλόο εμαηηείαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο θαη ηo 

Mεζεκβξηλό ηεο Χνιεδόρνπ Κύζηεο πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιόγσ ηεο 

αληαλάθιαζεο ηνπ πόλνπ ζηνπο γινπηνύο. Ο Μεζεκβξηλόο ηνπ Πλεύκνλα 
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εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλό ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιόγσ 

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο  θαη ην Μεζεκβξηλό ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο πνπ είλαη 

πξνζβεβιεκέλνο ιόγσ ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ πόλνπ ζηνπο γινπηνύο. 

 

4. Αληεζηξακέλν Mirror – πξνβνιή θάησ άθξνπ ζε άλσ άθξν - Πξνβνιή ηεο 

βνπβσληθήο πεξηνρήο ζηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνχ θαη ζην άπσ πέξαο ηνπ 

αληηβξαρίνπ (αλαθεξφκελνο πφλνο ζηε βνπβσληθή πεξηνρή)  (Δηθ. 26) 

 Αληαλάθιαζε πφλνπ εμσηεξηθά ηνπ δεμηνχ κεξνχ. Mεζεκβξηλνί Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο θαη Υνιεδφρνπ Κχζηεο. 

Γηα ηελ αληαλάθιαζε πφλνπ ζηε βνπβσληθή πεξηνρή έρνπκε πξνζβεβιεκέλνπο ηνπο 
Μεζεκβξηλνχο ηνπ ηνκάρνπ, ηνπ Ήπαηνο θαη ηνπ πιήλα (πηλ. 2). 
 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

Οη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Πλεχκνλα θαη ηνπ Πεξηθαξδίνπ ζηελ πνξεία 
ηνπο δηέξρνληαη απφ ηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνχ θαη ην άπσ πέξαο ηνπ αληηβξαρίνπ 
(Δηθ. 25), πνπ αληηζηνηρεί ζηε βνπβσληθή πεξηνρή (αληαλαθιψκελνο πφλνο ζηε 
βνπβσληθή πεξηνρή θαη ζην κεξφ πξφζζηα, αληίζηνηρα).  

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ: 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα πνξεχεηαη ζε κία ζρεδφλ επζεία πεξηθεξηθή πνξεία 
ζηελ έζσ θεξθηδηθή επηθάλεηα ηνπ αληηβξαρίνπ, κε κία ειαθξά απφθιηζε θεξθηδηθά, 
εγθχο ηεο ζηπινεηδνχο απφθπζεο ηεο θεξθίδαο, φπνπ ζρεκαηίδεη ην ζεκείν ζχλδεζήο 
ηνπ κε ην ζπδεπγκέλν ηνπ Μεζεκβξηλφ ηνπ Παρέσο Δληέξνπ, ην Lieque 7 Πλεχκνλαο 
(εηθφλα 6). Απφ εθεί επαλέξρεηαη μαλά ζηελ πνξεία ηνπ. ηνλ θαξπφ ν Μεζεκβξηλφο 
ςειαθάηαη θεξθηδηθά ηεο θεξθηδηθήο αξηεξίαο θαη σιέληα ηνπ ηέλνληα ηνπ καθξνχ 
απαγσγνχ ηνπ αληίρεηξα. ηελ ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ θάησ πέξαηνο ηνπ πήρε 
ζρεκαηίδεη ηα ζεκεία Jingou – 8Πλ θαη Taiyan – 9 Πλεχκνλαο (εηθ 6). Σν 9 Πλεχκνλαο 
βξίζθεηαη ζηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνχ, εγθχο ηεο (απψηεξεο) πηπρήο ηνπ θαξπνχ, 
εμσηεξηθά ηεο θεξθηδηθήο αξηεξίαο θαη σιέληα ηνπ θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ 
απαγσγνχ ηνπ αληίρεηξα κπ. Σν 8 Πλεχκνλαο ζε κία επζεία (εμσηεξηθά ηεο θεξθηδηθήο 
αξηεξίαο) εγθχηεξα ηνπ 9 Πλεχκνλαο, ζε απφζηαζε κίαο κνλάδαο κέηξεζεο (1cun) 
απφ απηφ (Focks, C. 2008).  
Απφ ηελ πηπρή ηνπ θαξπνχ, ζηελ πξφζζηα πιεπξά ηνπ αληηβξαρίνπ, δηέξρνληαη θαη νη 
Μεζεκβξηλνί ηνπ Πεξηθαξδίνπ θαη ηεο Καξδηάο (Focks, C. 2008). ην ίδην επίπεδν κε 
ην 9 Πλεχκνλαο ζηελ πηπρή ηνπ θαξπνχ, απαληψληαη θαη ηα ζεκεία Daling – 7 
Πεξηθάξδην (κεηαμχ ησλ δχν ηελφλησλ, ηνπ καθξνχ παιακηθνχ θαη ηνπ θεξθηδηθνχ 
θακπηήξα ηνπ θαξπνχ κπψλ) θαη ην Shenmen - 7 Καξδηά (ζηελ θεξθηδηθή θαηάθπζε 
ηνπ ηέλνληα ηνπ σιέληνπ θακπηήξα ηνπ θαξπνχ κπ ζε εληχπσκα εγθχο ηνπ 
πηζνεηδνχο νζηνχ (Δηθ. 25) (Focks, C. 2008).  

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πεξηθαξδίνπ ζηελ εμσηεξηθή πνξεία ηνπ, αλαδχεηαη ζηε καζράιε 
θαη πνξεχεηαη ζηε κεζφηεηα ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηνπ άλσ άθξνπ, αλάκεζα 
ζηνπο Μεζεκβξηλνχο ηεο Καξδηάο θαη ηνπ Πλεχκνλα. Πεξλά απφ ηελ άξζξσζε ηνπ 
αγθψλα θαη ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ κεηαμχ ησλ ηελφλησλ ηνπ καθξνχ παιακηθνχ κπ 
θαη ηνπ σιέληνπ θακπηήξα ηνπ θαξπνχ, θαηαιήγνληαο ζηελ θνξπθή ηνπ κέζνπ 
δαθηχινπ (Focks, C. 2008).   
Μεηαμχ ησλ ηελφλησλ ηνπ καθξνχ παιακηθνχ θαη ηνπ θεξθηδηθνχ θακπηήξα ηνπ 
θαξπνχ, βξίζθνληαη ην ζεκεία Jianshi – 5 Πεξηθάξδην (Σξεηο κνλάδεο κέηξεζεο (3 



 

74 
 

cun) εγθχο ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηεο (απψηεξεο)πηπρήο ηνπ θαξπνχ), ην Neiguan 
– 6 Πεξηθάξδην (δχν κνλάδεο κέηξεζεο  (2 cun) εγθχο ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηεο 
(απψηεξεο)πηπρήο ηνπ θαξπνχ θαη αθξηβψο εγθχο ηεο πηπρήο ηνπ θαξπνπ, βξίζθεηαη 
ην Daling 7 Πεξηθάξδην (Focks, C. 2008).  
ηηο πεξηνρέο ηνπ άπσ πέξαηνο ηνπ πήρε ζηηο πνξείεο ησλ Μεζεκβξηλψλ ηνπ 
Πλεχκνλα θαη ηνπ Πεξηθαξδίνπ ζηα ζεκεία 8 θαη 9 Πλεχκνλαο θαη εγθχηεξα απηψλ θαη 
ησλ ζεκείσλ 5, 6 θαη 7 Πεξηθάξδην θαη εγθχηεξα απηψλ, βξέζεθαλ επψδπλα ζεκεία 
θαη δέρζεθαλ ζεξαπεία. 
 
5. Αληεζηξακέλν Mirror – πξνβνιή θάησ άθξνπ ζε άλσ άθξν - πξνβνιή ηεο έμσ 

πιάγηαο πεξηνρήο ηνπ δεμηνχ κεξνχ ζην άλσ άθξν (πξνβαιιφκελνο πφλνο ζηελ έμσ 

πιάγηα πεξηνρή ηνπ δεμηνχ κεξνχ (Δηθ. 26).  

Γηα ηελ αληαλάθιαζε ηνπ πφλνπ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ δεμηνχ κεξνχ, έρνπκε 
πξνζβεβιεκέλνπο ηνπο Mεζεκβξηλνχο ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο θαη ηεο Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο. 
 
 

 
 

Δηθ. 26.  Αληεζηξακέλν Mirror – πξνβνιή θάησ άθξνπ ζε άλσ άθξν - Πξνβνιή ηεο 

βνπβσληθήο πεξηνρήο ζηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνύ θαη ζην άπσ πέξαο ηνπ 

αληηβξαρίνπ θαη αληεζηξακέλν Mirror – πξνβνιή θάησ άθξνπ ζε άλσ άθξν - πξνβνιή 

ηεο έμσ πιάγηαο πεξηνρήο ηνπ δεμηνύ κεξνύ ζην άλσ άθξν. 

 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Σξηπινχ Θεξκαζηή δηέξρεηαη απφ ηε ξαρηαία επηθάλεηα ηνπ 

άπσ πέξαηνο ηνπ αληηβξαρίνπ (Δηθ. 27), πεξηνρή ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ έμσ 
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πιάγηα πιεπξά ηνπ κεξνχ (αληαλαθιψκελνο πφλνο ζηελ έμσ πιάγηα πεξηνρή ηνπ 

κεξνχ), ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ αληεζηξακκέλνπ Mirror (Δηθ. 20, εηθ. 26).  

εκείσζε: Ζ πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηνπ Σξηπινχ Θεξκαζηή ζην άπσ πέξαο ηεο 
θλήκεο αληηζηνηρεί ηαπηφρξνλα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, 
ζχκθσλα κε ην νξζφ Image πξνβνιήο ηνπ θνξκνχ ζην άλσ άθξν) (Δηθ. 22, εηθ. 24) 
θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζρίνπ (έμσ πιάγηα πεξηνρή ηνπ κεξνχ), ζχκθσλα κε ην 
αληεζηξακκέλν Mirror (Δηθ. 20, εηθ. 30).   

 

 

https://www.bigtreehealing.com/yin-yang-meridians-keep-it-simple/ 

Δηθ. 27.Οη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Εληέξνπ, ηνπ Τξηπινύ 

Θεξκαζηή θαη ηνπ Λεπηνύ Εληέξνπ, ζηε ξαρηαία επηθέλεηα ηνπ άλσ άθξνπ, δηέξρνληαη 

από ηελ άξζξσζε ηνπ αγθώλα θαη ηνπ θαξπνύ.  

 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ: 

 Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Σξηπινχ Θεξκαζηή, ν νπνίνο εθθηλεί απφ ηελ σιέληα γσλία 
ηνπ λπρηνχ ηνπ κέζνπ δαθηχινπ, πνξεχεηαη ζηελ σιέληα πιεπξά ηνπ κέζνπ δαθηχινπ 
θαη αλάκεζα απφ ην 4ν θαη 5ν κεηαθάξπηα νζηά θαη ζην αληηβξάρην, πνξεχεηαη θαηά 
κήθνο ηεο ξαρηαίαο επηθάλεηάο ηνπ, κεηαμχ ησλ νζηψλ ηεο θεξθίδα θαη ηεο σιέλεο. 
Πνξεπφκελνο πξνο ηελ έμσ επηθάλεηα ηνπ αληηβξαρίνπ, πεξλά θαηά κήθνο ηνπ 
σιέθξαλνπ θαζσο θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ ψκν. Ο Μεζεκβξηλφο θαηαιήγεη ζηνλ έμσ 
θαλζφ ηνπ καηηνχ (Focks, C. 2008).  
ηελ άπσ επηθάλεηα ηνπ αληηβξαρίνπ, ζρεκαηίδεη ηα ζεκεία 4, 5, 6 Σξηπιφο 
ζεξκαζηήο . Σν Yangqi 4 – Σξηπιφο Θεξκαζηήο βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα πάλσ απφ 
ηελ ξαρηαία πηπρή ηνπ θαξπνχ,κεηαμχ ησλ ηελφλησλ ηνπ θνηλνχ εθηείλνληνο ησλ 
δαθηχισλ κπ (ζηελ σιέληα πιεπξά ηνπ) θαη ηνπ εθηείλνληνο ηνλ κηθξφ δάθηπιν κπ 
(ζηελ θεξθηδηθή πιεπξά ηνπ). Σν Waiguan - 5 Σξηπιφο Θεξκαζηήο θαη ην Zhigou -6 
Σξηπιφο Θεξκαζηήο, βξίζθνληαη ζε κία επζεία, ζηελ αχιαθα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε 
άπσ ξαρηαία επηθάλεηα ηνπ αληηβξαρίνπ κεηαμχ ησλ νζηψλ ηεο θεξθίδαο θαη ηεο 
σιέλεο φηαλ ν θαξπφο είλαη ζε ραιαξή ζέζε,  δχν θαη ηξεηο κνλάδεο κέηξεζεο (cun) 
εγθχηεξα ηεο άξζξσζεο ηνπ θαξπνχ (Focks, C. 2008).  
 

https://www.bigtreehealing.com/yin-yang-meridians-keep-it-simple/
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ηελ πεξηνρή θαηαλνκήο ησλ ζεκείσλ 4, 5 θαη 6 Σξηπιφο Θεξκαζηήο, 

βξέζεθαλ επψδπλα ζεκεία θαηά ηελ ςειάθεζε θαη δέρζεθαλ ζεξαπεία. 

6. Σα ηξίηα ζεκεία ησλ Μεζεκβξηλψλ απφ ηα αθξνδάθηπια πξνο ηα επάλσ, πνπ 
νλνκάδνληαη ζεκεία Shu-Stream, απειεπζεξψλνπλ ην ζψκα απφ βάξνο θαη πφλν 
ζηηο αξζξψζεηο (εηθ 28) (Dr.Young, 2008). 

Καηά ηελ ςειάθεζε βξέζεθαλ επψδπλα ηα ζεκεία 43 ηνκάρη (ζηελ εληνκή κεηαμχ 
2εο θαη 3εο κεηαηαξζνθαιαγγηθήο άξζξσζεο) θαη 42 Υνιεδφρνο Κχζηε, ζεκεία Shu 
Stream ησλ αληίζηνηρσλ Μεζεκβξηλψλ (νη Μεζεκβξηλνί ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη απφ 
ηελ άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ θαη ηελ πξφζζηα (Μεζεκβξηλφο ζηνκάρνπ) θαη πιάγηα 
(Μεζεκβξηλφο Υνιεδφρνπ Κχζηεο) πεξηνρή ηνπ θάησ άθξνπ θαη ηνπ θνξκνχ). Σν 41 
Υνιεδφρνο Κχζηε είλαη ην ηέηαξην ζεκείν ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο αξρίδνληαο απφ ηα 
αθξνδάθηπια, παξφι απηά είλαη ζεκείν Shu Stream ηνπ Μεζεκβξηλνχ, γηαηί ν 
Mεζεκβξηλφο ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο απνηειεί εμαίξεζε (Deadman, Al Kafaji, 2001).. 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ :  

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ ηνκάρνπ  ζηελ νζθπηθή πεξηνρή πεξλά εμσηεξηθά ηνπ 
νκθαινχ (ζηελ επζεία λνεηήο θάζεηεο γξακκήο πνπ δηαζρίδεη ηεο ζπιέο) θαη 
πνξεχεηαη πην εμσηεξηθά ζην κεξφ θαη ην γφλαην, ζπλερίδεη θαηά κήθνπο ηνπ έζσ 
νξίνπ ηεο θλήκεο θαη ηε ξαρηαία επηθάλεηα ηνπ άθξνπ πφδα, θαηαιήγνληαο ζηελ άλσ 
έμσ γσλία ηνπ δεχηεξνπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ. (Focks, C. 2008)  

Σν ζεκείν Neiting - 43 ηνκάρη βξίζθεηαη ζηελ εληνκή κεηαμχ 2εο θαη 3εο 
κεηαηαξζνθαιαγγηθήο άξζξσζεο) (Focks, C. 2008)   

 
Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο, ν νπνίνο εθθηλεί ζηνλ έμσ θαλζφ ηνπ 
καηηνχ, ζηελ πνιχπινθε πνξεία ηνπ δηαζρίδεη ρνλδξηθά ηε κέζε καζραιηαία γξακκή, 
ην πιάγην ζσξαθηθφ ηνίρσκα, ην ηζρίν, ηελ έμσ πιάγηα πεξηνρή ηνπ θάησ άθξνπ, γηα 
λα θαηαιήμεη ζηελ έμσ άλσ γσλία ηνπ 4νπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ (Focks, C. 2008).  
 
Σν Zulingqi 41 – Υνιεδφρνο Κχζηε βξίζθεηαη ζην εληχπσκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε 
ζπκβνιή ηεο δηάθπζεο κε ηελ βάζε ησλ 4νπ θαη 5νπ κεηαηαξζίσλ νζηψλ, εμσηεξηθά 
ηνπ ηέλνληα ηνπ καθξνχ εθηείλνληα ησλ δαθηχισλ κπ (Focks, C. 2008).  
Τα ζημεία 43 Σηομάτι και 41 Χοληδότος Κύζηη, βρέθηκαν επώδσνα καηά ηην 
υηλάθηζή ηοσς. 
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Δηθ. 28. Δηθ – Πνξείεο Μεζεκβξηλώλ ζην θάησ άθξν.Τα ηξίηα ζεκεία ησλ 
Μεζεκβξηλώλ από ηα αθξνδάθηπια πξνο ηα επάλσ, πνπ νλνκάδνληαη ζεκεία Shu-
Stream, απειεπζεξώλνπλ ην ζώκα από βάξνο θαη πόλν ζηηο αξζξώζεηο (Dr.Young, 
2008) (εηθ 6).Εδώ ξα ηξίηα ζεκεία ησλ Μεζεκβξηλώλ ηνπ Σηνκάρνπ, ηεο  Χνιεδόρνπ 
Κύζηεο (ην 4ν  ζεκείν ), ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο , ηνπ Ήπαηνο θαη ηνπ Σπιήλα.Τν 3ν 
Σεκείν ηνπ Μεζεκβξηλνύ ηνπ Νεθξνύ δελ απεηθνλίδεηαη, δηόηη βξίζθεηαη ζε εληύπσκα 
αθξηβώο πίζσ από ην έζσ ζθπξό. 
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Δπηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο: 

Ζ αζζελήο βίσλε ζηαδηαθή αλαθνχθηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζπλεδξίαο ε νπνία 
ζπλέπηπηε κε ηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ πίεζεο κε ην εξγαιείν probe. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο πεξηέγξαςε δε ηνλ πφλν θαηά ηε θφξηηζε ζηελ θιίκαθα 
VAS 0/10, λα είλαη ηεο ηάμεο 4/10 θαη κπνξνχζε λα θνξηίζεη ην κέινο θαη λα βαδίζεη 
κε κία ειαθξηά ρσιφηεηα, κε ππνζηήξημε ζηνλ ηνίρν, αληί βαθηεξίαο. 

Mεηά ην πέξαο ηήο ζπλεδξίαο απέθηεζε  επίζεο άκεζα ζεκαληηθή  βειηίσζε ηεο 
ηθαλφηεηαο  δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο θαη βάδηζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 
20 min (ην νπνίν δηάζηεκα θαη παξέκεηλε ζην ρψξν ζεξαπείαο). 

 

 
ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ  2ν                    
 
Β Δ , γπλαίθα, εηψλ 80 

Σύληνκν Θζηνξηθό: 

Ζ αζζελήο έρεη δαραξψδε δηαβήηε, νπξηθφ νμχ θαη πςειή αξηεξηαθή πίεζε γηα ηα 

νπνία ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο:  Eπέκβαζε αγγεηνπιαζηηθήο  Stent (έηνο 2002) θαη νιηθή 

αξζξνπιαζηηθή ζηε άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ δεμηά (έηνο 2010), ιφγσ νζηεναξζξίηηδαο, 

κε revision ην 2013. 

Παξνύζα θαηάζηαζε: 

Γηαγλσζκέλε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε νζθπηθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ πφλν VAS 5 θαηά ηε δηαηήξεζε ηεο φξζηαο ζηάζεο.  

Αηκσδίεο θαη πφλνο πνπ εθθξάδεηαη σο ζθίμηκν ζηνλ άθξν πφδα ακθνηεξφπιεπξα, 
πεξηκεηξηθά, ζην χςνο ησλ κεηαηαξζίσλ oζηψλ, VAS 5, ζπκπηψκαηα ηα νπνία δελ 
είραλ κεηαβιεζεί θαηά ηε ζπλεδξία κε ην RF. 

Γλσξίδνληαο ηελ πνξεία ησλ Μεζεκβξηλψλ, αλαιχνπκε ηελ παζνινγία ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ ζψκαηνο  ζχκθσλα κε ηνπο Μεζεκβξηλνχο πνπ δηέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα απηά: 

 πνλδπιηθή ζηέλσζε: πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή νζθπτθή κνίξα ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο. Mεζεκβξηλνί : Du Mai, Νεθξφο, Οπξνδφρνπ Κχζηεο. 
  

 Αηκσδίεο θαη πφλνο πεξηκεηξηθά ζηα κεηαηάξζηα: ινη νη Μεζεκβξηλνί πνπ 
δηέξρνληαη απφ ηα θάησ άθξα, νη νπνίνη είλαη νη Μεζεκβξηλνί Νεθξνχ, 
Ήπαηνο, πιελφο, ηνκάρνπ, Οπξνδφρνπ Κχζηεο θαη Υνιεδφρνπ Κχζηεο. 
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Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο: 

εκεηψλνληαη νη πξνζβεβιεκέλνη Μεζεκβξηλνί θαη νη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζεξαπεία 

 
Πξνζβεβιε-
κέλνη 
Μεζεκβξηλνί: 
 

 
Οπξδφρνπ 
Κχζηεο   
    

              
Νεθξνχ        

 
ηνκάρνπ 

 
πιήλα    

 
Ήπαηνο   

           
Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο 
 

 
χζηεκα  1 

 
 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ      

 
Καξδηάο    

 
Παρέσο 
Δληεξνπ     

 
Πλεχκνλα 

 
Πεξηθαξ-
δίνπ     

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 

 
χζηεκα  2 

 
Πλεχκνλα 
 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 
  

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ      

 
Παρέσο 
Δληέξνπ    

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα  3 

 
Νεθξνχ 

 
Οπξνδ. 
Κχζηεο 
 

 
πιήλα 

 
ηνκάρνπ 

 
Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο   
 

 
Ζπαηνο 

 
χζηεκα  4 

 
Πλεχκνλα 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ    

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 
     

 
Λεπηνχ 
Δληέ-ξνπ     

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα  5 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ 

 
Πεξθαξδίνπ     

 
Παρέσο 
Δληέξνπ 

 
Καξδηάο 

 
Πλεχκνλα 

 
Σξηπινχ 
ζεξκαζηή 

 

Πίλαθαο 3 : Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο-πεξηζηαηηθφ 2ν  

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΖΜΔΗΧΝ - ΤΝΔΓΡΗΑ:  

Xξεζηκνπνηψληαο εμηζνξξνπηζηηθνχο Μεζεκβξηλνχο νη νπνηνη είλαη θνηλνί γηα 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πξνζβεβιεκέλν Μεζεκβξηλφ, καο βνεζά ζην λα 
ρξεζηκνπνηνχκε ιηγφηεξα ζεκεία θαη επνκέλσο λα έρνπκε θαη ζπληνκφηεξν ρξφλν 
εθαξκνγήο.  

Oη κέζνδνη Mirror θαη Image επίζεο, ζπκπίπηνπλ θαηά ηελ πξνβνιή ησλ 
εμηζνξξνπηζηηθψλ Μεζεκβξηλψλ. Απηφ εληζρχεη ηε ζεξαπεία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 
κία πεξηνρέο ηαπηφρξνλα.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο Image γηα ηνλ θνξκφ θαη Mirror γηα ηα άθξα, 
επηιέμακε σο επί ησ πιείζηνλ, ηελ εθαξκνγή ζεξαπείαο κε εξγαιείν probe ζε ζεκεία 
πνπ βξέζεθαλ επψδπλα θαηά ηελ ςειάθεζε.  Έηζη πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

1. Ηmage ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά (εδψ ζηα κεηαθάξπηα νζηά) : πξνβνιή ηεο 
νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) ζηα 2ν, 4ν θαη 5ν κεηαθάξπηα νζηά, εθ ησλ νπνίσλ 
δηέξρνληαη νη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ θαη ηνπ Σξηπινχ 
Θεξκαζηή αληίζηνηρα. (Image νξζφ θαη αληεζηξακέλν)  

Πξνζβεβιεκέλνη Mεζεκβξηλνί ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθή ζηέλσζεο: Du Mai, Νεθξφο, 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο. 
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Δπψδπλα εμηζνξξνπηζηηθά ζεκεία ζηα κεηαθάξπηα νζηά: Bξέζεθαλ επψδπλα 

ζεκεία θαη δέρζεθαλ ζεξαπεία φκνηα κε ην πεξηζηαηηθφ 1 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ / πεξηνρψλ: φκνηα κε ην πεξηζηαηηθφ 1 

 

2. Image ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο (Δηθ 27)  (Tan, R., 

2007). - πξνβνιή ηεο νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) ζηε κέζε νβειηαία γξακκή ηνπ 

ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο Du Mai. Καηά ηελ 

ςειάθεζε, βξέζεθε επψδπλε πεξηνρή ζε ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νζθχ θαη 

δέρζεθε ζεξαπεία. 

3. Οξζφ Mirror – πξνβνιήο άλσ άθξνπ ζε θάησ άθξν (Tan, R., 2007)- Πξνβνιή ηνπ 
πφλνπ θαη αηκκσδίαο, πεξηκεηξηθά ησλ κεηαηαξζίσλ νζηψλ ακθνηεξφπιεπξα. Σα 
κεηαηάξζηα νζηά αληηζηνηρνχλ ζηα κεηαθάξπηα νζηά. Δπνκέλσο ηα ζεκεία 
ζπκπίπηνπλ κε εθείλα ηνπ Ηmage ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά (ζηα κεηαθάξπηα νζηά), 
ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ ζπνλδπιηθή ζηέλσζε. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζακε 
ιηγφηεξα ζεκεία γηα ηε ζεξαπεία καο.  

Πξνζβεβιεκέλνη Μεζεκβξηλνί ιφγσ ηνπ πφλνπ ζηα κεηαηάξζηα νζηά: πιήλα, 
Ήπαηνο, Νεθξνχ, ηνκάρνπ, Υνιεδφρνπ Κχζηεο (πίλ. 3) 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

 Απφ ην 2ν κεηαθάξπην δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ ν 
νπνίνο εμηζνξξνπεί ηνπο Mεζεκβξηλνχο ηνπ Νεθξνχ, ηνπ ηνκάρνπ θαη ηνπ 
Ήπαηνο oη νπνίνη δηέξρνληαη απφ ηα κεηαηάξζηα νζηά. 
 

 Απφ ην 4ν κεηαθάξπην (σιέληα πιεπξά) δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο ηνπ 
Σξηπινχ ζεξκαζηή, ν νπνίνο εμηζνξξνπεί ηνπο Μεζεκβξηλνχο ηνπ Νεθξνχ, 
ηνπ πιήλα θαη ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο νπνίνη δηέξρνληαη απφ ηα κεηαηάξζηα 
νζηά. 
 

 Απφ ην 5ν κεηαθάξπην (σιέληα πιεπξά) δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο ηνπ Λεπηνχ 
Δληέξνπ ν νπνίνο εμηζνξξνπεί ηνπο κεζεκβξηλνχο ηεο Οπξνδφρνπ θχζηεο 
ηνπ πιήλα θαη ηνπ Ήπαηνο νπνίνη δηέξρνληαη απφ ηα κεηαηάξζηα νζηά.  

εκείσζε: Δθφζνλ ε εξεπλεηηθή εξγαζία καο αθνξά ζηνλ απνκαθξπζκέλν 
βεινληζκφ, δελ κπφξεζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ βειφλεο ζηα ηξίηα ζεκεία ησλ 
Μεζεκβξηλψλ ζηα θάησ άθξα, γηαηί απηά ηα ζεκεία βξίζθνληαη ζηα κεηαηάξζηα νζηά, 
ηα νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε αζζελή είλαη πεξηνρή ζπκπησκάησλ. 

Δπηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο: 

ηελ αζζελή 2, ε νπνία παξνπζίαδε πνιχ πην ήπηα ζπκπηψκαηα απφ ηελ αζζελή 1, 
βξέζεθαλ ιηγφηεξα επψδπλα ζεκεία/πεξηνρέο θαηά ηελ  ςειάθεζε ζηηο 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

Ζ αζζελήο βίσλε ζηαδηαθή αλαθνχθηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζπλεδξίαο ε νπνία 
ζπλέπηπηε κε ηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ πίεζεο κε ην εξγαιείν probe. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο πεξηέγξαςε δε ηνλ πφλν ζηελ ΟΜ ζηελ θιίκαθα 

VAS 0/10, λα είλαη ηεο ηάμεο 0/10 θαη γηα ηελ αληαλάθιαζε πφλνπ πεξηκεηξηθά ησλ 

κεηαηαξζίσλ νζηψλ, λα είλαη ηεο ηάμεο 2/10 θαη απνπζίαδε ε αδπλακία δηαηήξεζεο 

ηεο φξζηαο ζηάζεο θαη βάδηζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 20 min (ην νπνίν 
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δηάζηεκα θαη παξέκεηλε ζην ρψξν ζεξαπείαο)  θαη ησλ 24 σξψλ κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαο.   

 

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ 3ν  

Π. Ρ. , γπλαίθα, εηψλ 71 

Σύληνκν Θζηνξηθό: 

Ζ αζζελήο έρεη ππέξηαζε θαη νζηενπφξσζε θαη ιακβάλεη ηελ αληίζηνηρε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Παξνύζα θαηάζηαζε: 

Γηαγλσζκέλε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε κε πφλν θεληξηθήο εληφπηζεο ζηελ νζθχ 

VAS 5, ν νπνίνο εθδειψλεηαη κφλν κεηά απφ επηβάξπλζε ιφγσ έληνλεο 

ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο 

ζηάζεο. Παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα θαη αληαλάθιαζε ηνπ πφλνπ ζηνπο γινπηνχο 

ακθνηεξφπιεπξα – VAS 5. Ζ αζζελήο πξνζήιζε κε πφλν χζηεξα απφ έληνλε 

ρεηξνλαθηηθή εξγαζία. 

Πξνεγνύκελεο ζεξαπείεο:  

Γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε: απνλεχξσζε ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ κε 

ξαδηνθχκαηα.  

Γηάγλσζε πξνζβεβιεκέλσλ Μεζεκβξηλψλ: 

Γλσξίδνληαο ηελ πνξεία ησλ Μεζεκβξηλψλ, αλαιχνπκε ηελ παζνινγία ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ ζψκαηνο  ζχκθσλα κε ηνπο Μεζεκβξηλνχο πνπ δηέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα απηά: 

 πνλδπιηθή ζηέλσζε - πεξηνρή νζθπτθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, 
πξνζβεβιεκέλνη Mεζεκβξηλνί: Du Mai, Νεθξφο, Οπξνδφρνπ Κχζηεο  
 

 Αληαλάθιαζε ζηνπο γινπηνχο ακθνηεξφπιεπξα, πξνζβεβιεκέλνη 
Mεζεκβξηλνί: Οπξνδφρνπ Κχζηεο (θπξίσο) θαη Υνιεδφρνπ Κχζηεο 
(δεπηεξεπφλησο).  

ηνπο γινπηνχο ν πξσηεχσλ Μεζεκβξηλφο ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο βαζαίλεη ηελ 
πνξεία ηνπ εηζεξρφκελνο κέζσ ζεκείσλ ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ Κπζηεο 
ζην ηεξφ νζηφ θαη αλαδχεηαη πάιη ζηελ επηθέλεηα ησλ γινπηψλ ζηελ πεξηνρή πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ κεξηαίνπ απρέλα (ζεκείν Huantiao-Υνιεδφρνο 
Κχζηε 30-ζεκείν ζπλάληεζεο κε ην Μεζεκβξηλν ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο) (Deadman, 
Al Kafaji, 2001) 

πλνιηθά νη πξνζβεβιεκέλνη Μεζεκβξηλνί είλαη νη εμήο: Du Mai Νεθξνχ, Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο, Υνιεδφρνπ Κχζηεο (πίλ. 4) 
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Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο: 

 
Πξνζβεβεκέλνη 
Μεζεκβξηλνί 
 

 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο 

 
Νεθξνχ 

 
Υνιπδφρνπ Κχζηεο 

 
χζηεκα 1 
 

 
Λεπηνχ Δληέξνπ 

 
Καξδηάο 

 
Σξηπινχ Θεξκαζηή 

 
χζηεκα 2 
 

 
Πλεχκνλα 

 
Σξηπινχ Θεξκαζηή          

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα 3 
 

 
Νεθξνχ 

 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο          

 
Ήπαηνο 

 
χζηεκα 4 
 

 
Πλεχκνλα 

 
Παρέσο Δληέξνπ 

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα 5 
 

 
Λεπηνχ Δληέξνπ 

 
Πεξθαξδίνπ            

 
Σξηπινχ ζεξκαζηή 

 

Πίλαθαο 4. Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο-πεξηζηαηηθφ 3ν  

 

3-ΔΠΗΛΟΓΖ ΖΜΔΗΧΝ - ΤΝΔΓΡΗΑ:  

Xξεζηκνπνηψληαο εμηζνξξνπηζηηθνχο Μεζεκβξηλνχο νη νπνηνη είλαη θνηλνί γηα 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πξνζβεβιεκέλν Μεζεκβξηλφ, καο βνεζά ζην λα 
ρξεζηκνπνηνχκε ιηγφηεξεο βειφλεο θαη επνκέλσο λα έρνπκε θαη ζπληνκφηεξν ρξφλν 
εθαξκνγήο.  

Oη κέζνδνη Mirror θαη Image επίζεο, ζπκπίπηνπλ θαηά ηελ πξνβνιή ησλ 
εμηζνξξνπηζηηθψλ Μεζεκβξηλψλ. Απηφ εληζρχεη ηε ζεξαπεία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 
κία πεξηνρέο ηαπηφρξνλα.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο Image γηα ηνλ θνξκφ θαη Mirror γηα ηα άθξα, 
επηιέμακε σο επί ησ πιείζηνλ, ηελ εθαξκνγή ζεξαπείαο κε εξγαιείν probe ζε ζεκεία 
πνπ βξέζεθαλ επψδπλα θαηά ηελ ςειάθεζε.  Έηζη πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 

1. Ηmage ηνπ ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά (εδψ ζηα κεηαθάξπηα νζηά) : πξνβνιή 

ηεο νζθχνο ζηα 2ν, 4ν θαη 5ν κεηαθάξπηα νζηά, εθ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη νη 

εμηζνξξνπηζηηθνί κεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ ηνπ Σξηπινχ Θεξκαζηή θαη ηνπ 

Λεπηνχ Δληέξνπ  αληίζηνηρα (Image νξζφ θαη αληεζηξακέλν) (Δηθ. 23).  

Πξνζβεβιεκέλνη Mεζεκβξηλνί ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθή ζηέλσζεο: Du Mai, Νεθξφο, 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο. 

Δπψδπλα εμηζνξξνπηζηηθά ζεκεία ζηα κεηαθάξπηα νζηά: Bξέζεθαλ επψδπλα 

ζεκεία θαη δέρζεθαλ ζεξαπεία φκνηα κε ην πεξηζηαηηθφ 1 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ/πεξηνρψλ: φκνηα κε ην πεξηζηαηηθφ 1 

2. Image ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο (εηθ.27) (Tan, R., 

2007) - πξνβνιή ηεο νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) ζηε κέζε νβειηαία γξακκή ηνπ 

ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ν Μεζεκβξηλφο Du Mai. Καηά ηελ 



 

83 
 

ςειάθεζε, βξέζεθε επψδπλε πεξηνρή ζε ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νζθχ θαη 

δέρζεθε ζεξαπεία. 

3. Οξζφ Image – πξνβνιή ηνπ θνξκνχ ζην άλσ άθξν (Tan, R., 2007)– πξνβνιή 
ηεο νζθχνο ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα θαη πξνβνιή ησλ γινπηψλ ζην αληηβξάρην 
(Eηθ. 24). Δμηζνξξνπηζηηθνί  Μεζεκβξηλνί: Καξδηαο θαη  Πλεπκνλα. ηηο πεξηνρέο 
πεξηθεξηθά ησλ ζεκείσλ 3 Καξδηά θαη 5 Πλεχκνλαο βξέζεθαλ επψδπλα ζεκεία.  

Πξνζβεβιεκέλνη Mεζεκβξηλνί ζηνπο γινπηνχο: Οπξνδφρνπ Κχζηεο (θπξίσο) θαη 

Υνιεδφρνπ Κχζηεο (δεπηεξεπφλησο)  

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

Οη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί  ηνπ Πλεχκνλα θαη ηεο Καξδηάο ζηελ πνξεία ηνπο 

δηέξρνληαη απφ ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (Δηθ. 25). Βξέζεθαλ επψδπλα ζεκεία ζηηο 

πνξείεο απηέο ζηελ πεξηνρή ηνπ αγθψλα. 

Ζ πεξηνρή ηνπ αγθψλα ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Image – πξνβνιή ηνπ θνξκνχ ζηφ 

άλσ άθξν, αληηζηνηρεί ζηελ νζθπηθή πεξηνρή (Δηθ. 22, εηθ. 24). ζν θηλνχκαζηε 

πεξηθεξηθφηεξα ζην αληηβξάρην, κεηαθεξφκαζηε πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνχ θαη ησλ 

γινπηψλ (νξζφ Image).  

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο, εμηζνξξνπεί: 

ην Μεζεκβξηλφ ηνπ Νεθξνχ ν νπνίνο ζεσξήζεθε πξνζβεβιεκέλνο Μεζεκβξηλφο 

εμαηηείαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο (πίλ. 4). 

To Mεζεκβξηλφ ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο 

αληαλάθιαζεο ηνπ πφλνπ ζηνπο γινπηνχο (πίλ. 4). 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα εμηζνξξνπεί: 

Σν Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο (πίλ. 4). 

Σν Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο 

αληαλάθιαζεο ηνπ πφλνπ ζηνπο γινπηνχο (πίλ. 4). 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ: 

Απφ ηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ άλσ άθξνπ θεξθηδηθά, δηέξρεηαη ν Πξσηεχσλ 
Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα, ε εμσηεξηθή πνξεία ηνπ νπνίνπ εθθηλεί απφ ην 
ζψξαθα θαη θαηαιήγεη ζηελ σιέληα γσλία ηνπ λπρηνχ ηνπ αληίρεηξα. 
Απφ ηελ αχιαθα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην αληηβξάρην ζην εμσηεξηθφ φξην ηνπ δηθεθάινπ 
βξαρηνλίνπ κπ, πνξεχεηαη πξνο ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα, θεξθηδηθά (εμσηεξηθά) ηνπ 
θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ βξαρηνλίνπ κπ, ελψ ζηελ αγθσληαία αχιαθα 
(ηδηαίηεξα φηαλ ν αγθψλαο θάκπηεηαη θαη ν ηέλνληαο ηνπ δηθεθάινπ γίλεηαη πην εληνλα 
εκθαλήο) ζρεκαηίδεη εληχπσκα θεξθηδηθά ηνπ ηέλνληα, φπνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν 
Quze – 5 Πλεχκνλαο (Δηθ. 25). (Focks, C. 2008.)  
Σηην περιοτή περιθερικά  ηοσ ζημείοσ  5 Πνεύμονας βρέθηκαν επώδσνα 
ζημεία καηά ηην υηλάθηζη. 
 
Βρέθηκαν επίζης επώδσνα ζημεία ζηην περιοτή περιθερικά ηοσ ζημείοσ 

Shaohai - 3 Καρδιά.  
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Ζ εμσηεξηθή πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Καξδηάο μεθηλάεη απφ ηε καζράιε θαη 

αθνινπζεί ηελ έζσ πξφζζηα πεξηνρή ηνπ βξαρίνλα θαη αληηβξαρίνπ, δηαζρίδεη ηελ 

παιάκε κεηαμχ ησλ 4νπ θαη 5νπ κεηαθαξπίσλ νζηψλ, ηελ παιακηαία επηθάλεηα ηνπ 

κηθξνχ δαθηχινπ θαη θαηαιήγεη ζηελ θεξθηδηθή γσλίαηνπ λπρηνχ ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ. 

ηελ πνξεία απηή, πεξλά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ αγθψλα  δηαζρίδνληαο ην σιέλην άθξν 

ηεο αγθσληαίαο πηπρήο, πιεζίνλ ηνπ έζσ επηθφλδπινπ ηνπ βξαρηνλίνπ νζηνχ (Δηθ. 

25). Σν ζεκείν 3 Καξδηά βξίζθεηαη ζε εληχπσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ 

σιέληνπ άθξνπ ηεο αγθσληαίαο πηπρήο θαη ηνπ έζσ επηθφλδπινπ (Δηθ. 25) (Focks, C. 

2008)  

4.Σα ηξίηα ζεκεία ησλ Μεζεκβξηλψλ (κε εμαίξεζε ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο 
ρνιεδφρνπ Κχζηεο πνπ είλαη ην 4ν) απφ ηα αθξνδάθηπια πξνο ηα επάλσ, πνπ 
νλνκάδνληαη ζεκεία Shu-Stream, απειεπζεξψλνπλ ην ζψκα απφ βάξνο θαη πφλν 
ζηο αξζξψζεηο (Δηθ. 28) (Dr.Young, 2008).   

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε:  

Καηά ηελ ςειάθεζε βξέζεθαλ επψδπλα ηα ζεκεία 41 Υνιεδφρνο Κχζηε, θαζψο θαη 

ην Shugu – 65 Οπξνδφρνο Κχζηε πνπ είλαη ηα ζεκεία Shu Stream ησλ αληίζηνηρσλ 

Μεζεκβξηλψλ (εηθ -).  ηελ πεξηνρή ησλ γινπηψλ νη δχν Μεζεκβξηλνί Οπξνδφρνπ θαη 

Υνιεδφρνπ Κχζηεο δηαζηαπξψλνληαη. Σν φηη βξέζεθε επψδπλν ην 41 Υνιεδφρνο 

Κχζηε,πηζαλψο επηβεβαηψλεη φηη απηνί Μεζεκβξηλνί, ήηαλ θαη νη δχν κπινθαξηζκέλνη 

ζηελ πεξηνρή ησλ γινπηψλ, φπνπ είρακε ηνλ αλαηαλαθιψκελν πφλν. 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ:  

Ο Πξσηεχσλ Μεζεκβξηλφο ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο, ν νπνίνο εθθηλεί ζηνλ έμσ 
θαλζφ ηνπ καηηνχ, ζηελ πνιχπινθε πνξεία ηνπ δηαζρίδεη ρνλδξηθά ηε κέζε 
καζραιηαία γξακκή, ην πιάγην ζσξαθηθφ ηνίρσκα, ην ηζρίν, ηελ έμσ πιάγηα πεξηνρή 
ηνπ θάησ άθξνπ, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ έμσ άλσ γσλία ηνπ 4νπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ 
(Δηθ. 28) (Focks, C. 2008)  

Σν ζεκείν Zulingqi 41 – Υνιεδφρνο Κχζηε βξίζθεηαη ζην εληχπσκα πνπ 
δεκηνπξγείηαη ζηε ζπκβνιή ηεο δηάθπζεο κε ηελ βάζε ησλ 4νπ θαη 5νπ κεηαηαξζίσλ 
νζηψλ, εμσηεξηθά ηνπ ηέλνληα ηνπ καθξνχ εθηείλνληα ησλ δαθηχισλ κπ Δηθ. 28) 
(Focks, 2008).  
 
Ζ εμσηεξηθή πνξεία ηνπ Πξσηεχνληα Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο μεθηλάεη 
απφ ηνλ έζσ θαλζφ ηνπ νθζαικνχ ζην ζεκείν Jing Ming - 1 Οπξνδφρνο Κχζηε, απ 
φπνπ θαη αλέξρεηαη ζηελ θεθαιή, δηαγξάθνληαο κία πνξεία θνληά ζηε κέζε γξακκή 
ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο κέρξη ην ηλίν θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηνλ απρέλα, ζηνλ θνξκφ, 
ζηελ πεξηνρή ησλ γινπηψλ ζηα θάησ άθξα, ζηνλ ηγλπαθφ βφζξν, δίλνληαο πνξείεο 
πνιχπινθεο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο, θαζψο θαη ζπλδέζεηο κε άιινπο 
Μεζεκβξηλνχο, κε ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ηνπο λεθξνχο θαη ηελ νπξνδφρν 
θχζηε, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ έμσ γσλία ηνπ λπρηνχ ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ  ζην ζεκείν 
Zhiyin – 67 Οπξνδφρνο Κχζηε (Focks, C. 2008) . 
 
Σν ζεκείν 65 Οπξνδφρνο Κχζηε Βξίζθεηαη ζηελ έμσ πιάγηα πεξηνρή ηνπ πνδηνχ, ζε 
εληχπσκα εγθχο ηεο θεθαιήο ηνπ 5νπ κεηαηαξζίνπ νζηνχ Δηθ. 28)     (Focks, C. 2008).   
Δπηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο:  

ηελ ζπγθεθξηκέλε αζζελε , ε νπνία παξνπζίαδε ζπκπηψκαηα κφλν κεηά απφ έληνλε 
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ε απεπζεζζεηνπνίεζε ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ θαη πεξηνρψλ 
κε ηελ πίεζε κε ην εξγαιείν ηχπνπ probe θαη ε αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα 
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επήιζαλ ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε ηηο ππφινηπεο αζζελείο  

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο πεξηέγξαςε ηνλ πφλν ζηελ ΟΜ θαη ζηελ 

αληαλάθιαζε ζηνπο γινπηνχο, ζηελ θιίκαθα VAS απφ 5/10, λα είλαη ηεο ηάμεο VAS 

0/10. Απνπζίαδε δε ε αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο θαη βάδηζεο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 20 min (ην νπνίν δηάζηεκα θαη παξέκεηλε ζην ρψξν 

ζεξαπείαο). κσο, κέζα ζην δηάζηεκα ησλ 24 σξψλ απφ ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο, ε 

αζζελήο παξνπζίαζε επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ηνλ πφλν λα αλέξρεηαη ζε 

VAS 8-10.  

 

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ 4ν  

Μ. Ρ. , γπλαίθα, εηψλ 78. 

Σύληνκν Θζηνξηθό:  

Ζ αζζελήο έρεη ππέξηαζε, έρεη ππνζηεί ζην παξειζφλ θνιπηθή καξκαξπγή, 
πξνβιεκα ζπξενεηδνχο θαη παξαζπξενεηδψλ θαη ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή. Έρεη 
επίζεο δηαγλσζηεί φηη πάζρεη απφ θαηάζιηςε θαη ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Υεηξνπξγεία: Aξζξνπιαζηηθή ηαξζνχ κεηά απφ θάηαγκα θλήκεο θαη νζηψλ ηαξζνχ 
(έηνο 2001). πνλδπινπιαζηηθή κε ηζηκέλην κεηά απφ νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

Παξνύζα θαηάζηαζε:  

πνλδπιηθή ζηέλσζε-πεξηνρή νζθπηθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Πφλνο 

ζηελ νζθχ, VAS 5 ( θαη VAS 10 έσο θαη πξν δέθα εκεξψλ), ν νπνίνο εθηείλεηαη θαηά 

κήθνο φιεο ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη εληνπίδεηαη ζε φιε ηε 

δεμηά πεξηνρή ηεο νζθχνο, απφ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε έσο ηελ πιάγηα θαη ειαθξψο 

πξφζζηα πεξηνρή ηνπ θνξκνχ (ζρεδφλ ζαλ κηζή δψλε) , ζπλνδεπφκελνο απφ κεγάιε 

αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο. Υξεζηκνπνίεζε ηελ έθθξαζε «δε κε 

θξαηάεη ε κέζε, ιπγίδεη».  

Καηά ηε βάδηζε παξνπζηάδεη αθνχζηα θάκςε (αλαραίηεζε ηεο έθηαζεο) ζην δεμί 

γφλαην θαη ράλεη ηελ ηζνξξνπία ηεο θαη πέθηεη.  

Δπί ηξεηο κήλεο παξέκεηλε ζην θξεβάηη, έσο θαη δέθα εκέξεο πξν ηεο ζπλεδξίαο κε 

βεινληζκφ.  

Έπαηξλε ηζρπξά παπζίπνλα ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Ξαθληθά ν πφλνο κεηψζεθε 

ζην VAS 5 θαη πξνζήιζε γηα ζεξαπεία. 

Αληαλάθιαζε ηνπ πφλνπ ζην δεμί θάησ άθξν ζηελ πξφζζηα, πιάγηα θαη έζσ 

επηθέλεηά ηνπ, VAS 5.  

Σειεπηαία αξρίδεη λα παξνπζηάδεη φκνηαο θαηαλνκήο ελφριεζε θαη ζην αξηζηεξφ θάησ 

άθξν.  

Αληαλάθιαζε ηνπ πφλνπ ππάξρεη επίζεο ζην αξηζηεξφ γφλαην, ζηελ πξφζζηα-έζσ 

επηθάλεηά ηνπ VAS 5.  
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H αζζελήο αλέθεξε φηη ν πφλνο νθείιεηαη ζε θαθψζεηο ηνπ γφλαηνο ιφγσ 

επαλαιακβαλφκελσλ πηψζεσλ, είλαη πηζαλφλ φκσο ν πφλνο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

νζθχ.  

Πξνεγνύκελεο ζεξαπείεο:  

Γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε: απνλεχξσζε ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ κε 
ξαδηνθχκαηα. 

Γηάγλσζε πξνζβεβιεκέλσλ Μεζεκβξηλψλ: 

Γλσξίδνληαο ηελ πνξεία ησλ Μεζεκβξηλψλ, αλαιχνπκε ηελ παζνινγία ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ ζψκαηνο  ζχκθσλα κε ηνπο Μεζεκβξηλνχο πνπ δηέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα απηά: 

 Γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε θαη ηνλ πφλν ζηελ νζθχ, πξνζβεβιεκέλνη 
Μεζεκβξηλνί Du Mai, Νεθξνχ, Οπξνδφρνπ Κχζηεο, Υνιεδφρνπ Κχζηεο 
θαη πιήλα. 
 

 Γηα ηελ αληαλάθιαζε ηνπ πφλνπ ζηα θάησ άθξα, πξνζβεβιεκέλνη 
Μεζεκβξηλνί Υνιεδφρνπ Κχζηεο, ηνκάρνπ, Νεθξνχ, Ήπαηνο, θαη 
πιήλα. 
 

 

 Γηα ηνλ πφλν ζην αξηζηεξφ γφλαην, πξνζβεβιεκέλνη Μεζεκβξηλνί: Ήπαηνο, 
πιήλα. 

Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο: 

εκεηψλνληαη νη πξνζβεβιεκέλνη Μεζεκβξηλνί θαη νη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζεξαπεία 

 
Πξνζβεβιε-
κέλνη 
Μεζεκβξηλνί: 
 

 
Οπξνδφρνπ  
Κχζηεο   
 

 
Νεθξνχ 

 
ηνκάρνπ 

 
πιήλα  

 
Ήπαηνο 

 
Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο 

 
χζηεκα  1 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ 

 
Καξδηάο 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ    

 
Πλεχκνλα 

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 

 
χζηεκα  2 

 
Πλεχκνλα      
.      .  

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 
 

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ     

 
Παρέσο 
Δληέξνπ    

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα  3 

 
Νεθξνχ 

 
Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο  

 
πιήλα    

 
ηνκάρνπ       

 
Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο   
  

 
Ήπαηνο 

 
χζηεκα  4 

 
Πλεχκνλα 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ 
        

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή    

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ    

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα  5 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ 

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ 

 
Καξδηάο 

 
Πλεχκνλα 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή  

 

Πίλαθαο 5 : Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο-πεξηζηαηηθφ 4ν   
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3-ΔΠΗΛΟΓΖ ΖΜΔΗΧΝ - ΤΝΔΓΡΗΑ:  

Xξεζηκνπνηψληαο εμηζνξξνπηζηηθνχο Μεζεκβξηλνχο νη νπνίνη είλαη θνηλνί γηα 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πξνζβεβιεκέλν Μεζεκβξηλφ, καο βνεζά ζην λα 
ρξεζηκνπνηνχκε ιηγφηεξεο βειφλεο θαη επνκέλσο λα έρνπκε θαη ζπληνκφηεξν ρξφλν 
εθαξκνγήο.  

Oη κέζνδνη Mirror θαη Image επίζεο, ζπκπίπηνπλ θαηά ηελ πξνβνιή ησλ 
εμηζνξξνπηζηηθψλ Μεζεκβξηλψλ. Απηφ εληζρχεη ηε ζεξαπεία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 
κία πεξηνρέο ηαπηφρξνλα.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο Image γηα ηνλ θνξκφ θαη Mirror γηα ηα άθξα, 
επηιέμακε σο επί ησ πιείζηνλ, ηελ εθαξκνγή ζεξαπείαο κε εξγαιείν probe ζε ζεκεία 
πνπ βξέζεθαλ επψδπλα θαηά ηελ ςειάθεζε.  Έηζη πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 

1. Ηmage ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά (εδψ ζηα κεηαθάξπηα νζηά) : πξνβνιή ηεο 

νζθχνο ζηα 2ν, 4ν θαη 5ν κεηαθάξπηα νζηά, εθ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη νη 

εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ θαη ηνπ Σξηπινχ Θεξκαζηή 

αληίζηνηρα (Image νξζφ θαη αληεζηξακέλν) (Δηθ. 23). 

Πξνζβεβιεκέλνη Mεζεκβξηλνί ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθή ζηέλσζεο: Du Mai, Νεθξφο, 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο. 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: Καηά ηελ ςειάθεζε βξέζεθαλ επψδπλα 

εμηζνξξνπηζηηθά ζεκεία ζηα κεηαθάξπηα νζηά: Bξέζεθαλ επψδπλα ζεκεία θαη 

δέρζεθαλ ζεξαπεία φκνηα κε ην πεξηζηαηηθφ 1 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ/πεξηνρψλ: . φκνηα κε ην πεξηζηαηηθφ 1 

2. Image ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο - πξνβνιή ηεο 

νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) ζηε κέζε νβειηαία γξακκή ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο 

απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ν εμηζνξξνπηζηηθφο Μεζεκβξηλφο Du Mai (Δηθ. 27). Ο 

Μεζεκβξηλφο Du Mai ν νπνίνο ζηελ πνξεία ηνπ δηέξρεηαη απφ ηε κέζε νβειηαία 

γξακκή ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο θαη εμηζνξξνπεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα 6. Καηά ηελ ςειάθεζε, βξέζεθε επψδπλε πεξηνρή ζε ηκήκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ νζθχ θαη δέρζεθε ζεξαπεία. 

3. Οξζφ Image θνξκνχ ζην άλσ άθξν - Πξνβνιή ηεο νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) 
ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (Δηθ. 22, εηθ.24) 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

Οη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ, ηνπ Πλεχκνλα θαη ηεο 

Καξδηάο,  ζηελ πνξεία ηνπο δηέξρνληαη απφ ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (Δηθ. 25).  

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα εμηζνξξνπεί ηνλ Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο (πίλ. 5), πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο. 
Δληνπίζηεθαλ επψδπλα ζεκεία ζηελ πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηνπ Πλεχκνλα ζηνλ 
αγθψλα, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ νζθχ.  

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί επίζεο θαη ηνπο Μεζεκβξηλνχο ηνπ 
Νεθξνχ θαη ηεο Υνιπδφρνπ Κχζηεο (πίλ. 5), πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνη 
Μεζεκβξηλνί ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο. Δπψδπλα ζεκεία βξέζεθαλ ζηελ 
πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Καξδηάο ζηελ πεξηνρή ηνπ αγθψλα. 
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O Mεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ εμηζηνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηνπ Νεθξνχ 
(πίλαθαο 5), ν νπνίνο ζεσξείηαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο. 
Δπψδπλα ζεκεία εληνπίζηεθαλ ζηελ πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηνπ Παρέσο Δληέξνπ 
ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα.  

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ: 

Απφ ηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ άλσ άθξνπ θεξθηδηθά, δηέξρεηαη ν Πξσηεχσλ 
Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα, ε εμσηεξηθή πνξεία ηνπ νπνίνπ εθθηλεί απφ ην 
ζψξαθα θαη θαηαιήγεη ζηελ σιέληα γσλία ηνπ λπρηνχ ηνπ αληίρεηξα.  
Απφ ηελ αχιαθα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην αληηβξάρην ζην εμσηεξηθφ φξην ηνπ δηθεθάινπ 
βξαρηνλίνπ κπ, πνξεχεηαη πξνο ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα, θεξθηδηθά (εμσηεξηθά) ηνπ 
θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ βξαρηνλίνπ κπ, ελψ ζηελ αγθσληαία αχιαθα 
(ηδηαίηεξα φηαλ ν αγθψλαο θάκπηεηαη θαη ν ηέλνληαο ηνπ δηθεθάινπ γίλεηαη πην εληνλα 
εκθαλήο) ζρεκαηίδεη εληχπσκα θεξθηδηθά ηνπ ηέλνληα, φπνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν 
Quze – 5 Πλεχκνλαο (Δηθ. 25).  (Focks, C. 2008).  
Σηην περιοτή ηοσ ζημείοσ  5 Πνεύμονας και περιθερικά ασηού, βρέθηκαν 
επώδσνα ζημεία καηά ηην υηλάθηζη. 
 
Άιια ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αγθψλα ζην ίδην πεξίπνπ χςνο κε ην 5 Πλεχκνλαο 
είλαη ην ζεκείν 3 Πεξηθάξδην (ζην εληχπσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη σιέληα ηνπ 
θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ κπ), ην ζεκείν 3 Καξδηά (ζην σιέλην άθξν ηεο 
πηπρήο ηνπ αγθψλα) θαη ην 11 Παρχ Έληεξν (ζην θεξθηδηθφ άθξν ηεο πηπρήο ηνπ 
αγθψλα θαη ηνλ έμσ επηθφλδπιν) (Δηθ. 25) (Focks, C. 2008). ια απηά ηα ζεκεία 
ςειαθήζεθαλ. 
 
Σηην περιοτή γύρφ από ηο ζημείο Qize - 11 Πατύ Ένηερο εγκύς και περιθερικά 
ασηού, βρέθηκαν επώδσνα ζημεία καηά ηην υηλάθηζη. Επώδσνα ζημεία 
βρέθηκαν επίζης και ζηην περιοτή ηοσ ζημείοσ Zhaohai - 3 Καρδιά. 
 
Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πιάγηα έμσ θεξθηδηθή 
πεξηνρή ηνπ αληηβξαρίνπ. Ζ εμσηεξηθή πνξεία ηνπ εθθηλεί απφ ηελ θεξθηδηθή πιεπξά 
ηεο γσλίαο ηνπ λπρηνχ ηνπ δείθηε, ζην ζεκείν Shangyang – 1 Παρχ Έληεξν. ηελ 
άθξα ρείξα ν Μεζεκβξηλφο δηέξρεηαη κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ 
κεηαθαξπίσλ  νζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πνξεχεηαη εγθχο, θαηά κήθνο ηεο θεξθηδηθήο 
πιεπξάο ηνπ αληηβξαρίνπ πξνο ηελ έμσ πιεπξά ηνπ αγθψλα, φπνπ ζρεκαηίδεη ην 11 
ΠΔ (Δηθ. 25). Γηαλχεη κία εγθχο πνξεία ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα πξνο ηνλ ψκν 
θαη απφ εθεί, δηαγξάθνληαο κία πνιχπινθε πνξεία ε νπφία δίλεη εμσηεξηθνχο αιιά 
θαη εζσηεξηθνχο θιάδνπο θαη ζπλδέζεηο, ε εμσηεξηθή πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ζα 
νινθιεξσζεί ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ πξνζψπνπ ζε ζεκείν ηεο ξηλνπαξεηαθήο 
αχιαθαο, αθνχ πξψηα ρηάζεη ζην θίιηξν θάησ απφ ηε κχηε (Focks, C. 2008). 
 
Ζ εμσηεξηθή πνξεία ηνπ Πξσηεχνληα Μεζεκβξηλνχ ηεο Καξδηάο μεθηλάεη απφ ηε 

καζράιε θαη αθνινπζεί ηελ έζσ πξφζζηα πεξηνρή ηνπ βξαρίνλα θαη αληηβξαρίνπ, 

δηαζρίδεη ηελ παιάκε κεηαμχ ησλ 4νπ θαη 5νπ κεηαθαξπίσλ νζηψλ, ηελ παιακηαία 

επηθάλεηα ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ θαη θαηαιήγεη ζηελ θεξθηδηθή γσλίαηνπ λπρηνχ ηνπ 

κηθξνχ δαθηχινπ. ηελ πνξεία απηή, πεξλά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ αγθψλα  

δηαζρίδνληαο ην σιέλην άθξν ηεο αγθσληαίαο πηπρήο, πιεζίνλ ηνπ έζσ επηθφλδπινπ 

ηνπ βξαρηνλίνπ νζηνχ. Σν ζεκείν 3 Καξδηά βξίζθεηαη ζε εληχπσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη 

κεηαμχ ηνπ σιέληνπ άθξνπ ηεο αγθσληαίαο πηπρήο θαη ηνπ έζσ επηθφλδπινπ(Δηθ. 25)  

(Focks, C. 2008).  

4. Οξζφ θαη αληεζηξακκέλν Mirror – πξνβνιή θάησ άθξνπ ζε άλσ άθξν   
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 Οξζν θαη αληεζηξακκέλν Mirror : Πξνβνιή ηνπ γφλαηνο ζηελ άξζξσζε ηνπ 

αγθψλα (Δηθ. 20, εηθ. 29) 

 Οξζφ θαη αληεζηξακκέλν Mirror : Πξνβνιή ηνπ θάησ άθξνπ ζην άλσ άθξν 

(αληαλάθιαζε ηνπ πφλνπ ζηα θάησ άθξα) (Δηθ. 22, εηθ.30).  

 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

χκθσλα κε ην νξζφ αιιά θαη κε ην αληεζηξακκέλν Mirror  ε άξζξσζε ηνπ αγθψλα 

αληηζηνηρεί ζηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο. Οη αξζξψζεηο ηνπ αγθψλα θαη ηνπ γφλαηνο 

ζεσξνχληαη ζηαζεξά γηαηί απνηεινχλ ηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο θαη δελ επεξεάδνληαη 

είηε ην Mirror είλαη νξζφ, είηε αληεζηξακκέλν. 

Πξνζβεβιεκέλνη Μεζεκβξηλνί ζην γφλαην: Ήπαηνο, πιήλα. 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ εμηζνξξνπεί ηνπ Μεζεκβξηλφ ηνπ Ήπαηνο (πίλ. 
5), ν νπνίνο είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηνπ πφλνπ ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ 
γφλαηνο. 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεπκνλα εμηζνξξνπεί ηνπο Μεζεκβξηλνχο ηνπ πιήλα (πίλ. 5), 
θαζψο επίζεο θαη ηνπ  Ήπαηνο (πίλ.5), νη νπνίνη είλαη πξνζβεβιεκέλνη  ιφγσ ηνπ 
πφλνπ ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ γφλαηνο. 

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο επίζεο εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ πιελα (πίλ. 5), ν 
νπνίνο είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηνπ πφλνπ ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ γφλαηνο. 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

Ζ πεξηνρή ηνπ βξαρίνλα ζχκθσλα κε ην νξζφ Mirror αληηζηνηρεί ζην κεξφ θαη 
ζχκθσλα κε ην αληεζηξακκέλν Mirror, αληηζηνηρεί ζηελ θλήκε (Δηθ. 22, εηθ. 30).   H 
πεξηνρή ηνπ αληηβξαρίνπ ζχκθσλα κε ην νξζφ Mirror αληηζηνηρεί ζηελ θλήκε θαη 
ζχκθσλα κε ην αληεζηξακκέλν Mirror, αληηζηνηρεί ζην κεξφ (Δηθ. 30). 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηνπ πιήλα (πίλ. 5) θαη 
ην Μεζεκβξηλφ ηνπ Ήπαηνο (πίλ. 5), νη νπνίνη είλαη πξνζβεβιεκέλνη ιφγσ ηεο 
αληαλάθιαζεο ηνπ πφλνπ ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ θάησ άθξνπ. Δπψδπλα 
ζεκεία εληνπίζηεθαλ ζηελ πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηνπ Πλεχκνλα ζην βξαρίνλα θαη 
ζην αληηβξάρην.  

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ εμηζνξξνπεί επίζεο ην Μεζεκβξηλφ ηνπ 
Ήπαηνο (πίλαθαο 5), πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ 
πφλνπ ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ θάησ άθξνπ Δπψδπλα ζεκεία εληνπίζηεθαλ ζηελ 
πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηνπ Παρέσο Δληέξνπ ζην βξαρίνλα θαη ζην αληηβξάρην.  
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Δηθ.29.  Οξζό θαη αληεζηξακκέλν Mirror : Πξνβνιή ηνπ θάησ άθξνπ ζην άλσ άθξν 
(αληαλάθιαζε ηνπ πόλνπ ζηα θάησ άθξα).Πξνβνιή ηνπ γόλαηνο ζηελ άξζξσζε ηνπ 
αγθώλα. 

 

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί επίζεο ην Μεζεκβξηλφ ηνπ πιήλα (πίλ. 
5), πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ πφλνπ ζηελ έζσ 
επηθάλεηα ηνπ θάησ άθξνπ. 

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί θαη ην Μεζεκβξηλφ ηεο Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο (πίλ. 5), ν νπνίνο είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηνπ αληαλαθιψκελνπ πφλνπ 
ζηελ έμσ πεξηνρή ηνπ θάησ άθξνπ . 

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί θαη ην Μεζεκβξηλφ ηνπ ηνκάρνπ (πίλ. 
5),, ν νπνίνο είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηνπ αληαλαθιψκελνπ πφλνπ ζηελ έμσ 
πεξηνρή ηνπ θάησ άθξνπ. 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ:  

Οη πνξείεο ησλ Μεζεκβξηλψλ ηνπ Πλεχκνλα ηνπ παρέσο Δληέξνπ θαη ηεο Καξδηάο 
έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν 3 Οξζφ Image θνξκνχ ζην άλσ άθξν, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνβνιή ηεο νζθχνο ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα. Γηα ηελ 
πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ηνπ γφλαηνο θαη γηα ηελ αληαλάθιαζε ηνπ πφλνπ ζην θάησ 
άθξν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηνη Μεζεκβξηλνί κε ηε κέζνδν ηνπ νξζνχ θαη 
αληεζηξακκέλνπ Mirror. 



 

91 
 

 

Δηθ.30. Σεκεία επώδπλα θαηά ηελ ςειάθεζε ζηνπο εμηζνξξνπηζηηθνύο Μεζεκβξηλνύο 
ηνπ Παρέσο Εληέξνπ, ηνπ Πλεύκνλα θαη ηεο Καξδηάο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε 
ην νξζό θαη αληεζηξακκέλν Mirror, γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πόλνπ ζην γόλαην θαη ηα θάησ 
άθξα.Σύκθσλα κε ην νξζό Mirror, ε θλήκε αληηζηνηρεί ζην αληηβξάρην θαη ν κεξόο ζην 
βξαρίνλα. Ελώ ζύκθσλα κε ην αληεζηξακκέλν Mirror, ε θλήκε αληηζηνηρεί ζην 
βξαρίνλα θαη ν κεξόο ζην αληηβξάρην. Τν γόλαην απνηειεί θέληξν πεξηζηξνθήο θαη 
δελ κεηαβάιιεηαη είηε ην Mirror είλαη νξζό, είηε αληεζηξακκέλν. 

 

5. Σα ηξίηα ζεκεία ησλ Μεζεκβξηλψλ (κε εμαίξεζε ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο 
ρνιεδφρνπ Κχζηεο πνπ είλαη ην 4ν) απφ ηα αθξνδάθηπια πξνο ηα επάλσ, πνπ 
νλνκάδνληαη ζεκεία Shu-Stream, απειεπζεξψλνπλ ην ζψκα απφ βάξνο θαη πφλν 
ζηηο αξζξψζεηο (Dr.Young, 2008).   

Σα ηξίηα ζεκεία ησλ Μεζεβξηλψλ (Shu Stream αξραία ζεκεία) απνζπκθνχλ  ην 
ζψκα απφ βάξνο θαη πφλν ζηηο αξζξψζεηο. Σν 41 Υνιεδφρνο Κχζηε είλαη ην ηέηαξην 
ζεκείν ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο αξρίδνληαο απφ ηα αθξνδάθηπια, παξφι απηά είλαη 
ζεκείν Shu Stream ηνπ Μεζεκβξηλνχ, γηαηί ν Mεζεκβξηλφο ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο 
απνηειεί εμαίξεζε (Deadman, Al Kafaji, 2001). Γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηξίηα ζεκεία ησλ Μεζεκβξηλψλ Νεθξνχ θαη Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο πνπ είλαη ηα Taixi 3 Νεθξφο θαη Zulingqi 41 Υνιεδφρνο Κχζηε αληίζηνηρα. Γηα 
ηελ αληαλάθιαζε ηνπ πφλνπ ζηα θάησ άθξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηξίηα ζεκεία ησλ 
Μεζεκβξηλψλ ηνπ Ήπαηνο - Taichong 3 Ήπαξ, πιήλα Yangbai 3 πιήλα, θαζψο 
θαη ηα ηξίηα ζεκεία ησλ Μεζεκβξηλψλ ηνπ Νεθξνχ θαη ηεο Υνιεδφρνπ Κχζηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε (Δηθ.28). 

Δπηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο: 

Ζ αζζελήο βίσλε ζηαδηαθή αλαθνχθηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζπλεδξίαο ε νπνία 

ζπλέπηπηε κε ηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ πίεζεο κε ην εξγαιείν probe. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο πεξηέγξαςε δε ηνλ πφλν ζηελ νζθχ, ζηελ θιίκαθα VAS 
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0/10, απφ 5/10 λα είλαη ηεο ηάμεο 1/10, ν πφλνο ζην δεμί θάησ άθξν ηεο ηάμεο 1/10 

θαη ν πφλνο ζην αξηζηεξφ γφλαην επίζεο ηεο ηάμεο 1/10. Πεξηέγξαςε ηελ κεηαβνιή 

ηνπ πφλνπ ζε απιή αίζζεζε φηη ―θάηη ππάξρεη εθεί‖. 

Mεηά ην πέξαο ηήο ζπλεδξίαο απνπζίαδε πιήξσο ε αδπλακία ζηελ νζθχ θαη ε 

αζζελήο απέθηεζε  άκεζα ζεκαληηθή  βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο  δηαηήξεζεο ηεο 

φξζηαο ζηάζεο, γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 20 min (ην νπνίν δηάζηεκα θαη 

παξέκεηλε ζην ρψξν ζεξαπείαο).  

Απνπζίαδε δε πιήξσο ε αθνχζηα θάκςε (αλαραίηεζε ηεο έθηαζεο) ζην δεμί γφλαην  

θαηά ηε βάδηζε θαη θαηά ζπλέπεηα απνπζίαδε θαη ε απψιεηα ηζνξξνπίαο. 

 

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ 5 

Α. A., γπλαίθα, Δηψλ 71   

Σύληνκν Θζηνξηθό: 

Ζ αζζελήο έρεη ππέξηαζε, ρνιεζηεξίλε θαη έρεη ζην παξειζφλ παξνπζηάζεη 

επεηζφδην θνιπηθήο καξκαξπγήο. Γηα ηα παξαπάλσ ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Παξνπζηάδεη ηξφκν θεθαιήο θαη δεμηνχ άλσ άθξνπ, απφ  ηελ ειηθία ησλ 45 εηψλ, γηα 

ηα νπνία ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Παξνπζηάδεη δε απμεκέλν αίζζεκα θφπσζεο θαη έρεη κφληκα έληνλν ζηξεο. 

Παξνύζα θαηάζηαζε: 

Γηαγλσζκέλε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, κε 

αλαθεξφκελν πφλν ζηε κεζφηεηα ηνπ δεμηνχ γινπηνχ πεξηθεξηθά (πξνο ηα ηζρηαθά 

θπξηψκαηα).  

Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνπζηάδεη θαη πφλν ζηελ νζθχ, VAS 6, ν νπνίνο 

εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε δεμηά πιεπξά θαη αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 10 min. 

Ζ αζζελήο έρεη επίζεο νζηεναξζξίηηδα ζηελ άξζξσζε ηνπ δεμηνχ ηζρίνπ κε κείσζε 

ηνπ κεζάξζξηνπ δηαζηήκαηνο, θαζψο επίζεο εθδειψλεη θαη δηάρπην πφλν ζην δεμί 

γφλαην, VAS 5, ζην νπνίν πξφζθαηα έρεη θάλεη ζεξαπεία κε βιαζηνθχηηαξα. 

Πηζαλνινγείηαη ν πφλνο ζην γφλαην λα νθείιεηαη ζε έλα βαζκφ θαη ζε αληαλάθιαζε 

απφ ηελ νζθχ. 

Πξνεγνύκελεο ζεξαπείεο:  

Γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε: απνλεχξσζε ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ κε 

ξαδηνθχκαηα. 

Γηα ηνλ δηάρπην πφλν ζην δεμί γφλαην: ζεξαπεία κε βιαζηνθχηηαξα.  
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1. Γηάγλσζε πξνζβεβιεκέλσλ Μεζεκβξηλψλ: 

Γλσξίδνληαο ηελ πνξεία ησλ Μεζεκβξηλψλ, αλαιχνπκε ηελ παζνινγία ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ ζψκαηνο  ζχκθσλα κε ηνπο Μεζεκβξηλνχο πνπ δηέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα απηά: 

 Γηα ηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε θαη ηνλ πφλν ζηελ νζθχ, πξνζβεβιεκέλνη 
Μεζεκβξηλνί: Νεθξνχ, Οπξνδφρνπ Κχζηεο, Du Mai. 
 

 Γηα ηελ αληαλάθιαζε ζε ζε νπίζζηα θεληξηθή επηθάλεηα ηνπ γινπηνχ 

Mεζεκβξηλφο Οπξνδφρνπ Κχζηεο, 

 

 

 Γηα ηνλ πφλν ζην γφλαην, Μεζεκβξηλνί: Υνιεδφρνπ Κχζηεο, ηνκάρνπ, 

Οπξνδφρνπ Κχζηεο, Νεθξνχ, Ήπαηνο, πιήλα (ζεσξνχληαη δειαδή 

πξνζβεβιεκέλνη, φινη νη Μεζεκβξηλνί ησλ θάησ άθξσλ, αθνχ ν πφλνο ζην 

παξνπζηάδεηαη δηάρπηνο ζε φιν ην γφλαην). 

 

2. Δμηζνξξφπεζε  πξνζβεβιεκέλσλ Μεζεκβξηλψλ: 

Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ Μεζεκβξηλψλ κε εμηζνξξνπηζηηθνχο 

Μεζεκβξηλνχο ζηνπο νπνίνπο βξέζεθαλ επψδπλα ζεκεία ή πεξηνρέο: 

 
Πξνζβεβιε-
κέλνη  
Μεζεκβξηλνί 
 

 
Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο       
    

      
Νεθξνχ       

 
ηνκάρνπ 

 
πιήλα    

 
Ήπαηνο 

 
Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο 

 
χζηεκα    1 

 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ 
 

.   
 Καξδηάο      

 
Παρέσο 
Δληεξ 

 
Πλεχκνλα 

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 
 

 
χζηεκα  2 

 

 
Πλεχκνλα 
 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή    
 

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Λεπηηνχ 
Δληέξνπ     

 
Παρέσο 
Δληέξνπ     

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα  3 

 

 
Νεθξνχ   

 
Οπξνδφρνπ 
Κχζηεο  

 
πιήλα   

 
ηνκάρνπ   

 
Υνιεδφρνπ 
Κχζηεο   
   

 
Ήπαηνο 

 
χζηεκα  4 

 

 
Πλεχκνλα 

 
Παρέσο 
Δληέξνπ  
   

 
Πεξηθαξδίνπ 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή     

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ      

 
Καξδηάο 

 
χζηεκα  5 

 

 
Λεπηνχ 
Δληέξνπ 

 
Πεξθαξδίνπ    

 
Παρέσο 
Δληέξνπ 

 
Kaξδηαο 

 
Πλεχκνλα 

 
Σξηπινχ 
Θεξκαζηή 
 

 

Πίλαθαο 6: Πίλαθαο εμηζνξξφπεζεο αζζελνχο- πεξηζηαηηθφ 5ν  

 

3-ΔΠΗΛΟΓΖ ΖΜΔΗΧΝ - ΤΝΔΓΡΗΑ:  

Xξεζηκνπνηψληαο εμηζνξξνπηζηηθνχο Μεζεκβξηλνχο νη νπνηνη είλαη θνηλνί γηα 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πξνζβεβιεκέλν Μεζεκβξηλφ, καο βνεζά ζην λα 
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ρξεζηκνπνηνχκε ιηγφηεξεο βειφλεο θαη επνκέλσο λα έρνπκε θαη ζπληνκφηεξν ρξφλν 
εθαξκνγήο.  

Oη κέζνδνη Mirror θαη Image επίζεο, ζπκπίπηνπλ θαηά ηελ πξνβνιή ησλ 
εμηζνξξνπηζηηθψλ Μεζεκβξηλψλ. Απηφ εληζρχεη ηε ζεξαπεία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 
κία πεξηνρέο ηαπηφρξνλα.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο Image γηα ηνλ θνξκφ θαη Mirror γηα ηα άθξα, 
επηιέμακε σο επί ησ πιείζηνλ, ηελ εθαξκνγή ζεξαπείαο κε εξγαιείν probe ζε ζεκεία 
πνπ βξέζεθαλ επψδπλα θαηά ηελ ςειάθεζε.  Έηζη πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 

1. Ηmage ζψκαηνο ζηα καθξά νζηά (εδψ ζηα κεηαθάξπηα νζηά) : πξνβνιή ηεο 

νζθχνο ζηα 2ν, 4ν θαη 5ν κεηαθάξπηα νζηά, εθ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη νη 

εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ θαη ηνπ Σξηπινχ Θεξκαζηή 

αληίζηνηρα (Δηθ. 23) (Image νξζφ θαη αληεζηξακέλν).  

Πξνζβεβιεκέλνη Mεζεκβξηλνί ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο: Du Mai, Νεθξφο, 
Οπξνδφρνπ Κχζηεο. 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: Καηά ηελ ςειάθεζε βξέζεθαλ επψδπλα 

εμηζνξξνπηζηηθά ζεκεία ζηα κεηαθάξπηα νζηά: Bξέζεθαλ επψδπλα ζεκεία θαη 

δέρζεθαλ ζεξαπεία φκνηα κε ην πεξηζηαηηθφ 1. 

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ/πεξηνρψλ: φκνηα κε ην πεξηζηαηηθφ 1 

2. Οξζφ Image θνξκνχ ζην άλσ άθξν - Πξνβνιή ηεο νζθχνο (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) 

ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (Δηθ. 22, εηθ. 24). 

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

Οη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ  ηνπ Πλεχκνλα θαη ηεο 

Καξδηάο ζηελ πνξεία ηνπο δηέξρνληαη απφ ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα. Βξέζεθαλ 

επψδπλα ζεκεία ζηηο πνξείεο απηέο ζηελ πεξηνρή ηνπ αγθψλα (Δηθ. 25).  

Ζ πεξηνρή ηνπ αγθψλα ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Image – πξνβνιή ηνπ θνξκνχ ζηφ 
άλσ άθξν, αληηζηνηρεί ζηελ νζθπηθή πεξηνρή (Δηθ. 22 , εηθ. 24).  

κσο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Mirror – πξνβνιή ηνπ θάησ άθξνπ ζε άλσ άθξν, ε 

άξζξσζε ηνπ αγθψλα αληηζηνηρεί ζηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο (Δηθ. 29, εηθ. 20). Έηζη, 

κε ηο βειφλεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο άξζξσζεο ηνπ αγθψλα, 

εμηζνξξνπνχληαη ηαπηφρξνλα θαη ε νζθπτθή πεξηνρή (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) θαη ν 

πφλνο ζην γφλαην. πσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα εμηζνξξφπεζεο ζρεηηθά κε ην 

Μεζεκβξηλφ ηεο Καξδηάο : 

 O Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηνπ Νεθξνχ ν νπνίνο 

ζεσξήζεθε πξνζβεβιεκέλνο Μεζεκβξηλφο εμαηηείαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο.  

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηνπ Νεθξνχ, ν νπνίνο 

ζην θάησ άθξν δηέξρεηαη απφ ηελ έζσ επηθάλεηα ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο.  

Δπίζεο ν Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηεο Υνιεδφρνπ 

Κχζηεο ν νπνίνο επίζεο δηέξρεηαη απφ ηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο, ζηελ πιάγηα έμσ 

πιεπξά ηνπ, θαζψο θαη ην Μεζεκβξηλφ ηνπ πιήλα, ν νπνίνο δηέξρεηαη απφ ηελ έζσ 

πιάγηα πεξηνρή ηνπ γφλαηνο.  
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Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα εμηζνξξνπεί: 

To Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο ν νπνίνο είλαη πξνζβεβιεκέλνο ιφγσ ηεο 

ζνλδπιηθήο ζηέλσζεο 

Σνπο Μεζεκβξηλνχο ηνπ πιήλα, ηνπ  Ήπαηνο θαη ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο, νη νπνίνη 

είλαη πξνζβεβιεκέλνη ιφγσ ηνπ δηάρπηνπ πφλνπ ζηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο.   

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ εμηζνξξνπεί: 

To Mεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο θαη ην Μεζεκβξηλφ ηνπ Νεθξνχ (πίλαθαο 6), 

νη νπνίνη είλαη πξνζβεβιεκέλνη ιφγσ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο. 

Σνπο Μεζεκβξηλνχο ηνπ ηνκάρνπ, ηνπ Ήπαηνο θαη ηνπ Νεθξνχ (πίλ. 6), νη νπνίνη 

είλαη πξνζβεβιεκέλνη ιφγσ ηνπ δηάρπηνπ πφλνπ ζηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο  

Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ: 

Απφ ηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ άλσ άθξνπ θεξθηδηθά, δηέξρεηαη ν Πξσηεχσλ 
Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα, ε εμσηεξηθή πνξεία ηνπ νπνίνπ εθθηλεί απφ ην 
ζψξαθα θαη θαηαιήγεη ζηελ σιέληα γσλία ηνπ λπρηνχ ηνπ αληίρεηξα.  
Απφ ηελ αχιαθα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην αληηβξάρην ζην εμσηεξηθφ φξην ηνπ δηθεθάινπ 
βξαρηνλίνπ κπ, πνξεχεηαη πξνο ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα, θεξθηδηθά (εμσηεξηθά) ηνπ 
θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ βξαρηνλίνπ κπ, ελψ ζηελ αγθσληαία αχιαθα 
(ηδηαίηεξα φηαλ ν αγθψλαο θάκπηεηαη θαη ν ηέλνληαο ηνπ δηθεθάινπ γίλεηαη πην εληνλα 
εκθαλήο) ζρεκαηίδεη εληχπσκα θεξθηδηθά ηνπ ηέλνληα, φπνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν 
Quze – 5 Πλεχκνλαο (Δηθ. 25) (Focks, 2008).  
 
Σηην περιοτή ηοσ ζημείοσ  5 Πνεύμονας βρέθηκαν επώδσνα ζημεία καηά ηην 
υηλάθηζη. 
 
πσο αλαθέξακε, ην ζεκείν 5 Πλεχκνλαο βξίζθεηαη ζηελ θεξθηδή πιεπξά ηεο 
αγθσληαίαο πηπρήο ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ αληηβξαρίνπ Δηθ. 25).  
Άιια ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αγθψλα ζην ίδην πεξίπνπ χςνο κε ην 5 Πλεχκνλαο 
είλαη ην ζεκείν 3 Πεξηθάξδην (ζην εληχπσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη σιέληα ηνπ 
θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ κπ), ην ζεκείν 3 Καξδηά (ζην σιέλην άθξν ηεο 
πηπρήο ηνπ αγθψλα) θαη ην 11 Παρχ Έληεξν (ζην θεξθηδηθφ άθξν ηεο πηπρήο ηνπ 
αγθψλα θαη ηνλ έμσ επηθφλδπιν) (Δηθ. 25). 
 
Σηην περιοτή περιθερικόηερα ηοσ ζημείοσ Qize - 11 Πατύ Ένηερο, βρέθηκαν 
επώδσνα ζημεία καηά ηην υηλάθηζη.  
 
Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Παρέσο Δληέξνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πιάγηα έμσ θεξθηδηθή 
πεξηνρή ηνπ αληηβξαρίνπ. Ζ εμσηεξηθή πνξεία ηνπ εθθηλεί απφ ηελ θεξθηδηθή πιεπξά 
ηεο γσλίαο ηνπ λπρηνχ ηνπ δείθηε, ζην ζεκείν Shangyang – 1 Παρχ Έληεξν. ηελ 
άθξα ρείξα ν Μεζεκβξηλφο δηέξρεηαη κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ 
κεηαθαξπίσλ  νζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πνξεχεηαη εγθχο, θαηά κήθνο ηεο θεξθηδηθήο 
πιεπξάο ηνπ αληηβξαρίνπ πξνο ηελ έμσ πιεπξά ηνπ αγθψλα, φπνπ ζρεκαηίδεη ην 11 
ΠΔ (Δηθ. 25). Γηαλχεη κία εγθχο πνξεία ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα πξνο ηνλ ψκν 
θαη απφ εθεί, δηαγξάθνληαο κία πνιχπινθε πνξεία ε νπφία δίλεη εμσηεξηθνχο αιιά 
θαη εζσηεξηθνχο θιάδνπο θαη ζπλδέζεηο, ε εμσηεξηθή πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ζα 
νινθιεξσζεί ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ πξνζψπνπ ζε ζεκείν ηεο ξηλνπαξεηαθήο 
αχιαθαο, αθνχ πξψηα ρηάζεη ζην θίιηξν θάησ απφ ηε κχηε (Focks, 2008). 
 
Βρέθηκε επίζης επώδσνο ζημείο ζηην περιοτή ηοσ ζημείοσ Shaohai - 3 



 

96 
 

Καρδιά.  

Ζ εμσηεξηθή πνξεία ηνπ Μεζεκβξηλνχ ηεο Καξδηάο μεθηλάεη απφ ηε καζράιε θαη 

αθνινπζεί ηελ έζσ πξφζζηα πεξηνρή ηνπ βξαρίνλα θαη αληηβξαρίνπ, δηαζρίδεη ηελ 

παιάκε κεηαμχ ησλ 4νπ θαη 5νπ κεηαθαξπίσλ νζηψλ, ηελ παιακηαία επηθάλεηα ηνπ 

κηθξνχ δαθηχινπ θαη θαηαιήγεη ζηελ θεξθηδηθή γσλίαηνπ λπρηνχ ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ. 

ηελ πνξεία απηή, πεξλά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ αγθψλα  δηαζρίδνληαο ην σιέλην άθξν 

ηεο αγθσληαίαο πηπρήο, πιεζίνλ ηνπ έζσ επηθφλδπινπ ηνπ βξαρηνλίνπ νζηνχ. Σν 

ζεκείν 3 Καξδηά βξίζθεηαη ζε εληχπσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ σιέληνπ άθξνπ 

ηεο αγθσληαίαο πηπρήο θαη ηνπ έζσ επηθφλδπινπ (Δηθ. 25) (Focks, 2008).  

4. Μέζνδνο Μirror – πξνβνιή ηνπ θάησ άθξνπ ζην άλσ άθξν. Ζ άξζξσζε ηνπ 
γφλαηνο αληηζηνηρεί ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (Δηθ.20, εηθ. 29)   

Πεξηγξαθή σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε: 

Οη εμηζνξξνπηζηηθνί Μεζεκβξηλνί ηνπ Παρέσο Δληέξνπ  ηνπ Πλεχκνλα θαη ηεο 

Καξδηάο ζηελ πνξεία ηνπο δηέξρνληαη απφ ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα. Βξέζεθαλ 

επψδπλα ζεκεία ζηηο πνξείεο απηέο ζηελ πεξηνρή ηνπ αγθψλα. 

Ζ πεξηνρή ηνπ αγθψλα ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Image – πξνβνιή ηνπ θνξκνχ ζηφ 
άλσ άθξν, αληηζηνηρεί ζηελ νζθπηθή πεξηνρή (Δηθ. 22, εηθ.24).  κσο ζχκθσλα κε ηε 
κέζνδν Mirror – πξνβνιή ηνπ θάησ άθξνπ ζε άλσ άθξν, ε άξζξσζε ηνπ αγθψλα 
αληηζηνηρεί ζηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο.(Δηθ. 20, εηθ.29. Έηζη, κε ηο βειφλεο πνπ 
ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο άξζξσζεο ηνπ αγθψλα, εμηζνξξνπνχληαη 
ηαπηφρξνλα θαη ε νζθπτθή πεξηνρή (ζπνλδπιηθή ζηέλσζε) θαη ν πφλνο ζην γφλαην.  

πσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα εμηζνξξφπεζεο, ν Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο 

εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηνπ Νεθξνχ ν νπνίνο ζεσξήζεθε πξνζβεβιεκέλνο 

Μεζεκβξηλφο εμαηηείαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο. Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Νεθξνχ ζην 

θάησ άθξν δηέξρεηαη απφ ηελ έζσ επηθάλεηα ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο.  

Δπίζεο ν Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί ην Μεζεκβξηλφ ηεο Υνιεδφρνπ 

Κχζηεο (πίλ. 6), ν νπνίνο επίζεο δηέξρεηαη απφ ηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο, ζηελ 

πιάγηα έμσ πιεπξά ηνπ. 

Ο Μεζεκβξηλφο ηεο Καξδηάο εμηζνξξνπεί αθφκε ην Μεζεκβξηλφ ηνπ πιήλα (πίλ. 6), 

ν νπνίνο δηέξρεηαη απφ ηελ έζσ πιάγηα πεξηνρή ηνπ γφλαηνο. 

5. Οξζφ Image – πξνβνιή ηνπ θνξκνχ ζην άλσ άθξν - πξνβνιή ηεο νζθπτθήο 

πεξηνρήο (πφλνο ζηελ νζθχ δεμηά) ζηελ πεξηνρή ηεο άξζξσζεο ηνπ θαξπνχ (Δηθ. 22, 

εηθ.24)   θαη αληεζηξακκέλν Mirror – πξνβνιή ηνπ άλσ άθξνπ ζην θάησ άθξν – 

πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ζην χςνο ησλ ηζρηαθψλ θπξησκάησλ ζηε άξζξσζε ηνπ 

θαξπνχ (Δηθ. 20). 

Ζ άξζξσζε ηνπ αγθψλα αληηζηνηρεί ζηελ νζθχ (ζην χςνο ηνπ νκθαινχ) ζχκθσλα κε 

ηε κέζνδν Image – πξνβνιή ηνπ θνξκνχ ζην άλσ άθξν (Δηθ. 24). 

Ο θαξπφο αληηζηνηρεί ζην χςνο  ηνπ ηεξνχ , ζχκθσλα κε ηε κέζνδν νξζνχ Image ηνπ 

θνξκνχ ζην άλσ άθξν(Δηθ. 22, εηθ. 24). θαη αληηζηνηρεί επίζεο ζηελ πεξηνρή ησλ 

γινπηψλ πεξηθεξηθά (χςνο ηζρηαθψλ θπξησκάησλ) ζχκθσλα κε ην αληεζηξακκέλν 

Mirror – πξνβνιή ηνπ θάησ άθξνπ ζην άλσ άθξν Εηθ. 20., εηθ. 26.   
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Αλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ Μεζεκβξηλψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ: 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα πνξεχεηαη ζε κία ζρεδφλ επζεία πεξηθεξηθή πνξεία 
ζηελ έζσ θεξθηδηθή επηθάλεηα ηνπ αληηβξαρίνπ, κε κία ειαθξά απφθιηζε θεξθηδηθά, 
εγθχο ηεο ζηπινεηδνχο απφθπζεο ηεο θεξθίδαο, φπνπ ζρεκαηίδεη ην ζεκείν ζχλδεζήο 
ηνπ κε ην ζπδεπγκέλν ηνπ Μεζεκβξηλφ ηνπ Παρέσο Δληέξνπ, ην Lieque 7 Πλεχκνλαο 
(Δηθ. 25). Απφ εθεί επαλέξρεηαη μαλά ζηελ πνξεία ηνπ (Focks, 2008).  
ηνλ θαξπφ ν Μεζεκβξηλφο ςειαθάηαη θεξθηδηθά ηεο θεξθηδηθήο αξηεξίαο θαη σιέληα 
ηνπ ηέλνληα ηνπ καθξνχ απαγσγνχ ηνπ αληίρεηξα. ηελ ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ 
θάησ πέξαηνο ηνπ πήρε ζρεκαηίδεη ηα ζεκεία Jingou – 8Πλ θαη Taiyan – 9 
Πλεχκνλαο (Δηθ. 25). Σν 9 Πλεχκνλαο βξίζθεηαη ζηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνχ, εγθχο 
ηεο (απψηεξεο) πηπρήο ηνπ θαξπνχ, εμσηεξηθά ηεο θεξθηδηθήο αξηεξίαο θαη σιέληα 
ηνπ θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ απαγσγνχ ηνπ αληίρεηξα κπ  (Δηθ. 25.).. Σν 8 
Πλεχκνλαο ζε κία επζεία (εμσηεξηθά ηεο θεξθηδηθήο αξηεξίαο) εγθχηεξα ηνπ 9 
Πλεχκνλαο, ζε απφζηαζε κίαο κνλάδαο κέηξεζεο (1cun) απφ απηφ (Focks, 2008).  
 
Βρέθηκαν επώδσνα ζημεία ζηην περιοτή εγκύς ηφν ζημείφν 8  και 9 

Πνεύμονας. (Δηθ ε) 

6. Σα ηξίηα ζεκεία ησλ Μεζεκβξηλψλ (κε εμαίξεζε ηνλ Μεζεκβξηλφ ηεο 
Υνιεδφρνπ Κχζηεο ζηελ νπνία είλαη ην 4ν) απφ ηα αθξνδάθηπια πξνο ηα επάλσ, πνπ 
νλνκάδνληαη ζεκεία Shu-Stream, απειεπζεξψλνπλ ην ζψκα απφ βάξνο θαη πφλν 
ζηηο αξζξψζεηο (Δηθ. 28) (Dr.Young, 2008).   

Δπηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο: 

Ζ αζζελήο δελ παξνπζίαζε θακία βειηίσζε σο πξνο ηνλ πφλν θαη ηελ ηθαλφηεηα 

δηαηήξεζεο ηεο φξζηαο ζηάζεο θαη βάδηζεο. Παξνπζίαζε φκσο βειηίσζε σο πξνο ην 

ζηξεο θαη ειαθξά κείσζε ηνπ ηξφκνπ ηεο θεθαιήο. 

 

 

Δηθ. 31. Σν κεηαιιηθφ εξγαιείν ηχπνπ probe, κε ην νπνίν έγηλαλ νη ζπλεδξίεο κε 

πίεζε ζε ζεκεία ηνπ απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ. 
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΜΔΛΔΣΖ: 

 

To δείγκα καο δελ κπνξνχζε λα είλαη ηπραηνπνηεκέλν θαη κπνξεί λα 
ππεηζέξρεηαη  ν παξάγνληαο ηεο εκπηζηνζχλεο ζην γηαηξφ απφ ηνλ νπνίν είραλ 
ζην παξειζφλ δερζεί επηηπρεκέλεο ζεξαπείεο θαη επνκέλσο κπνξεί λα είλαη 
biased σο πξνο ην απνηέιεζκα. 

Γελ ήηαλ δπλαηφ λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηαηξφ πνπ λα πιεξεί ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα λα εθηειέζεη ηελ πξάμε ηνπ βεινληζκνχ θαη αλη‘ απηνχ 
θάλακε πηεζνζεξαπεία κε εξγαιείν ηχπνπ probe, ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ 
βεινληζκνχ, ηα νπνία βξέζεθαλ επψδπλα θαηά ηελ ςειάθεζε.   
Ζ κέζνδνο ηεο πηεζνζεξαπείαο, απαηηεί πνιχ ρξφλν γηα λα εθαξκνζηεί παξφιν 
πνπ ήηαλ εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή, δελ κπνξεί λα δψζεη ηα ζεξαπεπηηθά 
απνηειέζκαηα ησλ βεινλψλ πνπ παξακέλνπλ ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο εμηζνξξνπηζηηθέο πάζρνπζεο πεξηνρέο.  
Ο ρξφλνο καο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη κπνξέζακε λα θάλνπκε κφλν κία 
ζεξαπεία ζε θάζε αζζελή, ε νπνία δελ απνηειεί έλδεημε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ. 
 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 

 
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηρεηξήζεθε λα απαληεζνχλ είλαη, θαηά πφζν ε 
πηεζνζεξαπεία ζε απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο (πηεζνζεξαπεία ζε ζεκεία 
απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ=παξέκβαζε), 
1) κπνξεί λα κεηψζεη ηoλ πφλν ζε αζζελείο κε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ηεο νζθχνο? 
2) κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ απηψλ σο πξνο ηε δηαλπφκελε 
απφζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο φξζηαο ζηάζεο ? 
3)κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ 
ηεο αηζζεηηθήο απνλεχξσζεο κε ξαδηνθχκαηα ζε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε ηεο νζθχνο? 
Δπηπξφζζεηα δηεξεπλήζεθαλ άιια αίηηα κπζνζθειεηηθήο θαη ςπρνινγηθήο θχζεο ή 
γεληθφηεξε παζνγέλεζε (πρ Trigger points)  ηα νπνία κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηελ 
έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ. Eξεπλήζεθε ε δξάζε ηνπ 
βεινληζκνχ σο πξνο ηε λεπξνπιαζηηθφηεηα κέζα απφ ηελ επαλαιεςηκφηεηα ησλ 
ζεξαπεηψλ. 
4 απφ ηηο 5 αζζελείο καο είραλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πφλνπ θαη βειηίσζε ηεο 
θηλεηηθφηεηάο ηνπο σο πξνο ηε δηαλπφκελε απφζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 
φξζηαο ζηάζεο, ακεζσο κεηά ηε ζεξαπεία. 1 αζζελήο εθησλ 5,  δελ είρε θακία 
βειηίσζε ζηα παξαπάλσ. Οη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο δηαηεξήζεθαλ αθφκε θαη 
24 ψξεο κεηά ηε ζπλεδξία ζηηο 3 απφ ηηο 4 αζζελείο, ελψ 1 απφ απηέο 
παξνπζίαζε επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ κέζα ζην δηάζηεκα ησλ 24 κεηά ηε 
ζπλεδξία σξψλ (πίλ. 7) 
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Πίλαθαο απνηειεζκαησλ: 

 

 

 
 
Όλνκα αζζελνχο 

 

 
 

Πφλνο πξηλ ηελ 
παξέκβαζε 

        

 
 

Πφλνο κεηά ηελ 
παξέκβαζε 

 

 
 

Απνηειέζκαηα 24 
ψξεο κεηά ηελ 

παξέκβαζε  

 

 
 

Μ. Κ. 

 
Πφλνο θαηά ηε θφξηηζε 
θάησ άθξνπ  VAS 
0/9/10 
 
Τπφινηπα ζπκπηψκαηα 
 

 
        VAS 4/10 
 
 

 
Βειηηψζεθαλ 

      
    

Γηαηεξήζεθαλ 

 
 
 

E. Β. 

 
Πφλνο ζηελ ΟΜ            
VAS 5/10 
 
Πφλνο ζηα κεηαηάξζηα 
νζηά VAS 5/10 
 

         
         
         VAS 0/10 
 
 
         
         VAS 2/10 

       
      
      

Γηαηεξήζεθαλ 

     
 
 

Π. Ρ. 

 
Πφλνο ζηελ ΟΜ VAS 
5/10 
 
Πφλνο ζηνπο γινπηνχο 
VAS 5/10 
 
Τπφινηπα ζπκπηψκαηα 
 

 
VAS 0/10 

 
 
 

VAS 0/10 
 

Απνπζίαδαλ πιήξσο 

 
VAS 8/10 

 
 
 

VAS 8/10 

 
 
 

Μ. Ρ. 

 
Πφλνο ζηελ ΟΜ 
Vas 5/10 
 
Πφλνο ζηα θάησ άθξα 
θαη ζην γφλαην VAS 
5/10 
 
Τπφινηπα ζπκπηψκαηα 
 

 
VAS 1/10 

 
 
 

VAS 1/10 
 
 

βειηηψζεθαλ 

 
 
 

Γηαηεξήζεθαλ 
 
 

 
 

 
Α.Α. 

 
Πφλνο ζηελ ΟΜ  
VAS 6/10 
 
Πφλνο ζηε κεζφηεηα 
ηνπ δεμηνχ γινπηνχ 
VAS 5/10 
 
Πφλνο ζην δεμί γφλαην-
δηάρπηνο  
VAS 5/10 
 
Τπφινηπα ζπκπηψκαηα  
 

 
 
 
 
 
 

 Κακία βειηίσζε 

 
 
 
 
 
 

Κακία βειηίσζε 

 

Πίλαο 7. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπλεδξηψλ 
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ΤΕΖΣΖΖ: 
 

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο 
αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ:  

 

 Ο βεινληζκφο εληζρχεη ηηο δηεξγαζίεο αλαζηνιήο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ θαη 
απμάλεη ηνλ νπδφ ηνπ πφλνπ (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν).  

 Ζ αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ βεινληζκνχ απνξξέεη απφ ηε ζχκπησζε ησλ 
βηνρεκηθψλ νδψλ ηνπ βεινληζκνχ θαη εθείλσλ ηνπ εξεζίζκαηνο ηνπ πφλνπ 
ζηε δηαδηθαζία κεηάδνζεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ν 
πξψηνο ππεξηζρχεη ηνπ ηειεπηαίνπ (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν).  

 Ο βεινληζκφο έρεη ελδνγελή νπηνεηδή επίδξαζε, αθνχ ε δηέγεξζε ησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ 

ηλψλ (Αα θαη Αβ) κε βεινληζκφ, παξάγεη λεπξνρεκηθέο νπζίεο (ελδνξθίλεο, 

κνλνακίλεο, θνξηηδφιε) θαη ε αλαηζζεηνπνίεζε ησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηλψλ, θαηαξγεί ηελ 

αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ βεινληζκνχ.  κσο ε παξαηεηακέλε ζπκπαζεηηθνιπηηθή 

δξάζε (αιιαγέο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε θαξδηαθφ θαη αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ θαη 

ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο θαη αίζζεκα εξεκίαο επθνξίαο ραιάξσζεο θαη 

μεθνχξαζεο), πνπ ζπλνδεχεη ηελ αλαιγεηηθή δξάζε κε βεινληζκφ, δελ 

θαηαξγείηαη κεηά απφ ρνξήγεζε λαινμφλεο, άξα δελ νθείιεηαη ζε ελδνγελή 

νπηνεηδή επίδξαζε (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν).  

 Ο βεινληζκφο έρεη επίδξαζε ζηηο δηθηπσηέο δνκέο ηνπ εγθεθαιηθνχ 
ζηειέρνπο θαη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ. Δπηδξά δειαδή σο 
πξνο ην ζηέιερνο ζηηο απαληήζεηο ηνπ θαξδηναλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ, ζηηο 
θηλεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο θαη ζηνπο κεραληζκνχο 
εηνηκφηεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκπεξηθνξηθέο απαληήζεηο ζην επψδπλν 
εξέζηζκα θαη ζηα δχν θαηηφληα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ πφλνπ απφ ην 
ζηέιερνο (αλαραηηηζηηθφ ζχζηεκα θαη επνδσηηθφ ζχζηεκα) πνπ θαζνξίδνπλ 
ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ ζην ξαρηαίν θέξαην, ην νπνίν 
κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηε κεηάδνζε ησλ επψδπλσλ 
ζεκάησλ ζηηο ππεξλσηηαίεο λεπξηθέο δνκέο. Ωο πξνο ην κεηαηρκηαθφ 
ζχζηεκα επηδξά ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπγθηλεζηαθέο απαληήζεηο ζηνλ 
πφλν (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν). 

 Ζ αδπλακία ελφο απινχ κνληέινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε ζήκαηνο κέζα 

ζην δίθηπν λεπξψλσλ γηα λα εμεγήζεη ηνλ ρξφλην πφλν κπνξεί λα απνδνζεί ζηε 

λεπξνπιαζηηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εθδειψζεηο ηεο 

λεπξνπιαζηηθφηεηαο εκθαλίδνληαη φηαλ ηα αιγεηλά εξεζίζκαηα  

επαλαιακβάλνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο βεινληζκφο επηθέξεη 

κεηαβνιέο ζηα λεπξσληθά δίθηπα, ηξνπνπνηψληαο ηηο λεπξσληθέο ζπλδέζεηο θαη 

ηνλ αηζζεηηθφ ράξηε ηνπ εγθεθάινπ, κεηαβάιινληαο ηε δξαζηεξηφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν).  
πσο αθξηβψο νη εθδειψζεηο ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο εκθαλίδνληαη φηαλ ηα 

αιγεηλά εξεζίζκαηα  επαλαιακβάλνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αλαινγηδφκελνη ηελ αζξνηζηηθή αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ βεινληζκνχ κε ηελ 

επαλαιεπηηθφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ, κε ην αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα λα δηαξθεί γηα 

πνιιέο εβδνκάδεο ή κήλεο κεηά ηελ παχζε ησλ ζπλεδξηψλ, ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζέζνπκε φηη είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε λεπξνπιαζηηθφηεηα ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηα 
αθξσηεξηαζκέλα κέιε. Δίδακε φηη ν αθξσηεξηαζκφο άθξνπ αθνινπζείηαη 
απφ αλαδηνξγάλσζε ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπ ζην θινηφ, θαζψο νη 
αλαπαξαζηάζεηο ησλ γεηηνληθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο εηζβάιινπλ ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ θινηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην άθξν πνπ ιείπεη θαη ε έθηαζε ηεο 
αλαγλψξηζεο ηεο θηλεηηθήο θινηψδνπο αλαδηνξγάλσζεο, ζρεηίδεηαη 



 

101 
 

κε ηελ έληαζε ηνπ θαληαζηηθνχ πφλνπ. Με ηελ παξαηήξεζε ησλ 
θηλήζεσλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο ππνθαηάζηαην ηνπ άθξνπ πνπ 
ιείπεη, ψζηε ν αζζελήο λα βηψλεη ηελ εγγξαθή σο θηλήζεηο ηνπ άθξνπ πνπ 
ιείπεη, έρεη σο  απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θαληαζηηθνχ πφλνπ. 
Απηφ έδεημε ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ θηλεηηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ πφλνπ. πσο απνδεηθλχεηαη ινηπφλ απφ 
ηελ επίδξαζε ηεο νξαηφηεηαο ηεο νπηηθνθηλεηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ πφλν 
θάληαζκα, νη θινηψδεηο πεξηνρέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξέο 
επηδξάζεηο αλαζηνιήο ηνπ πφλνπ. Αθφκε θαη ζήκεξα, ζπλερίδεη λα 
απαηηείηαη πνιιή δνπιεηά αθφκε ψζηε λα δηαζαθεληζηνχλ πιήξσο νη 
θινηψδεηο επηδξάζεηο πνπ αλαραηηίδνπλ.   
ήκεξα γλσξίδνπκε φηη φηαλ ε βειφλα ηνπνζεηεζεί ζην δέξκα ελεξγνπνηεί 
αηζζεηηθέο παξακέηξνπο  ζην λσηηαίν κπειφ, ελψ φηαλ ηνπνζεηεζεί ζε 
κπηθφ ηζηφ ελεξγνπνηεί θαη θηλεηηθέο. Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη φηη πηζαλφλ ν 
βεινληζκφο λα κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ θηλεηηθή θινηψδε 
αλαδηακφξθσζε. Απαξαίηεηνο είλαη ν ρεηξηζκφο ηεο βειφλαο ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί επαξθήο έληαζε πνπ ζα λα πξνθαιέζεη δπλακηθά δξάζεο, 
ψζηε ηα ζήκαηα βεινληζκνχ λα θηάζνπλ θαη λα αζξνηζηνχλ ζην λσηηαίν 
κπειφ θαη ζε δέζκεο ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο, κε ηειηθφ απνδέθηε ηα 
λεπξσληθά δίθηπα ηνπ εγθεθάινπ ηα νπνία ζα δψζνπλ ηελ ζεξαπεπηηθή 
απάληεζε (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν).  
Δίλαη πηζαλφλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έληνλε πηεζνζεξαπεία, λα 
επνδψλνπκε ηελ θηλεηηθή θινηψδε αλαδηακφξθσζε, αθνχ έλαο ηξφπνο 
ελεξγνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ βεινληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή 
Κηλέδηθε Ηαηξηθή, είλαη θαη ε πίεζή ηνπο. Ζ πίεζε κε ην κεηαιιηθφ απηφ 
εξγαιείν κπνξεί λα επηθέξεη ηελ απαηηνχκελε επαξθή έληαζε πνπ 
απαηηείηαη θαη επψδπλν εξεζηζκφ ζην ζεκείν πίεζεο, θαζψο απφ ηε κία 
πιεπξά ηνπ θέξεη πνιχ ιεπηή θεθαιή, είλαη δε κεηαιιηθφ φπσο θαη ε 
βειφλα.   

 χκθσλα κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ν βεινληζκφο δξα νιηζηηθά 

επαλαθέξνληαο ηελ νκνηνζηαζία. Ζ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή δηαηππψλεη 

ηε δηθή ηεο ζεψξεζε γηα ηελ νκνηφζηαζε, σο ηε δηαηήξεζε ηεο νκαιή ξνήο ηεο 

δσηηθήο ελέξγεηαο (ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ακπληηθήο ελέξγεηαο) ζηνπο 

Μεζεκβξηλνχο. Θεσξεί επίζεο φηη ε νκνηφζηαζε κπνξεί θαη λα δηαηαξαρζεί 

δηακέζσ ησλ  Μεζεκβξηλψλ. ε θάζε πεξίπησζε δηαηαξξαρήο, ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ Μεζεκβξηλνχ, επαηζζεηνπνηνχληαη θαη 

απνηεινχλ δηαγλσζηηθφ θξηηήξην σο πξνο ην είδνο ηεο δπζιεηηνπξγίαο. Ζ 

απεπαηζζεηνπνίεζή ηνπο δηακέζσ βεινληζκνχ, ζέξκαλζεο, εμάζθεζεο πίεζεο 

θιπ., πξνάγεη ηελ νκνηνζηαηηθή επαλαθνξά ζηνλ νξγαληζκφ. Σν εξέζηζκα 

ηαμηδεχεη απφ ηα ζεκεία απηά πξνο ηελ πάζρνπζα πεξηνρή, πνιιαπιαζηαδφκελν, 

δηακέζσ κνλνπαηηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ επηθαλεηαθνχο κπο. (Δηδηθφ κέξνο, 

θεθάιαην 1ν).   

Σα ζεκεία βεινληζκνχ νλνκάδνληαη θαη νκνηνζηαηηθά ζεκεία θαη ζήκεξα 

γλσξίδνπκε φηη ειέγρνληαη απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα. Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη ηα ζεκεία βεινληζκνχ πεξηέρνπλ κεγαιχηεξε ππθλφηεηα αηζζεηηθψλ 

ππνδνρέσλ θαη λεπξηθψλ ηλψλ, απηφλνκσλ, αηζζεηηθψλ, θηλεηηθψλ θ.ά. θαη γη απηφ 

ηα βεινληζηηθά ζεκεία επηθέξνπλ δηπιάζηα δηέγεξζε ζην λεπξηθφ ζχζηεκα απφ 

ηελ δηέγεξζε ηπραίσλ γεηηνληθψλ ζεκείσλ.  Ζ επίδξαζε ηνπ βεινληζκνχ 

κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηα νξγαληθά πγξά ηνπ ζψκαηνο θαη ην 

βεινληζηηθφ εξέζηζκα άγεηαη είηε κέζσ λεπξηθψλ νδψλ, είηε ζπλδπαζκνχ 

λεπξηθψλ νδψλ θαη νξγαληθψλ πγξψλ. Σν δε εξέζηζκα ζα εμαθαληζηεί εάλ ην 

αληίζηνηρν αληαλαθιαζηηθφ λεπξηθφ ηφμν απνπζηάζεη. Σν εξέζζηκα άγεηαη κέζσ 

ησλ αηζζεηηθψλ νδψλ πξνο ην αληίζηνηρν λσηηαίν επίπεδν, φπνπ πηζαλφλ λα 
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ελεξγνπνηεί θαη ηελ απηφλνκε λεπξηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ησλ λεχξσλ πνπ 

εμέξρνληαη απφ ην αληίζηνηρν δεξκνηφκην, επνδψλνληαο ηελ παξαζπκπαζεηηθή 

θπξίσο ιεηηνπξγία, αθνχ ε ηάζε είλαη ζπλήζσο θαηεπλαζηηθή (αληίζεηε απφ εθείλε 

πνπ πξνθαιεί ην ζηξεο) (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν). Απηφ θάλεθε ζην 

πεξηζηαηηθφ 5, πνπ παξφιν πνπ δελ είρε θακία κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο νζθπτθήο ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο, αλέθεξε κείσζε ηνπ 

ρξφληνπ ζηξεο πνπ παξνπζίαδε. 

Λφγσ ηεο ζχλζεηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ λεπξηθνχ θαη ελδνθξηληθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε δηέγεξζε λεχξσλ ζε έλα νξηζκέλν ζπνλδπιηθφ επηπέδν, πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ βεινληζκνχ, κπνξεί λα έρεη επηδξάζεηο θαη ζην λεπξηθφ 

θαη ζην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα. Έρεη θαλεί φηη ε δηέγεξζε ησλ ηλψλ ηνπ δέξκαηνο 

θαη ησλ κπψλ, επηθέξεη αγγεηνξξπζκηζηηθέο θαη θαξδηνξπζκηζηηθέο κεηαβνιέο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νκνηνζηαζία. Ο βεινληζκφο δξα ξπζκηζηηθά, δειαδή 

φηαλ ε πήμε ηνπ αίκαηνο, ν θαξδηαθφο ξπζκφο θαη ε δηαπεξαηφηεηα ησλ 

ηξηρνεηδψλ είλαη απμεκέλα, ηα κεηψλεη θαη φηαλ είλαη κεησκέλα ηα απμάλεη, 

θέξλνληάο ηα ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν).  

 Ωο πξνο ηελ νζθπτθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, ππάξρεη αθφκε ε αλάγθε γηα 

δηαθνξνδηάγλσζε ζεκείσλ κπνπεξηηνλατθνχ πφλνπ, πνπ δεκηνπξγνχληαη 

δεπηεξνγελψο ιφγσ ηεο πάζεζεο απηήο. Σrigger points κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ 

αθφκε απφ αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο, εμ‘ αηηίαο κφληκεο ζχζπαζεο κπτθψλ νκάδσλ, 

ε νπνία νθείιεηαη ζπλήζσο ζε ζπκπαζεηηθή ππεξδξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθηπσηψλ δνκψλ ηνπ ζηειέρνπο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ 

ζην ζάιακν θαη ππνζάιακν, αιιά νη θαηηνχζεο νδνί ηνπο πξνβάιινπλ ζηνπο α-

θηλεηηθνχο λεπξψλεο ζην λσηηαίν κπειφ. O πφλνο πνπ πεγάδεη απφ ζεκεία 

κπνπεξηηνλατθνχ πφλνπ (κεραληθήο θχζεο πφλνο), έρεη έλδεημε γηα ζεξαπεία κε 

βεινληζκφ. ε δηπιή ηπθιή ζπγθξηηηθή κειέηε ζε αζζελείο κε κπνζθειεηηθφ πφλν, 

ε δξάζε ηνπ κπτθνχ βεινληζκνχ απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηε δξάζε 

ηεο ιηδνθατλεο θαη ζηεξνεηδψλ.Σνπηθά κάιηζηα ε ηνπνζέηεζε ηεο βειφλαο 

πξνθαιεί κία κηθξνθιεγκνλή θαη κία θιεγκνλψδε αληίδξαζε, δηεγείξνληαο ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ην παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

(Δηδηθφ κέξνο - Κεθάιαην 2).  

 Ζ δξάζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ ζηνλ πφλν, θαίλεηαη λα εμεγείηαη 

κέζσ ηνπ δηάρπηνπ επηβιαβνχο αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ (DNICs), κεραληζκφο πνπ 

ελεξγνπνηείηαη φηαλ δπν δηαθνξεηηθεο εληαζεο εξεζίζκαηα εθαξκνζηνχλ 

ηαπηφρξνλα ζην ζψκα (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν). Ζ δξάζε θάπνησλ 

απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ πηζαλφλ λα εμεγείηαη λεπξνθπζηνινγηθά κέζσ ησλ 

δεξκνηνκίσλ – λεπξνηνκίσλ.  Ζ ζεσξία ησλ Μεζεκβξηλψλ καο δίλεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπκε ζε έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο, φηαλ 

επηδξνχκε κε βειφλεο ζε έλα άιιν ηκήκα ηνπ ζψκαηνο (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 

1ν).  Ο πφλνο, κπνζθειεηηθφο επηθαλεηαθφο ή βαζχηεξνο-ζπιαρληθφο,  γίλεηαη 

αηζζεηφο πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηθέξεηα, δηφηη ν εγθέθαινο κεηαθξάδεη φηη ν 

πφλνο έξρεηαη απφ ηα πεξηθεξηθά άθξα πνπ αθνξνχλ ζηα δεξκνηφκηα (Δηδηθφ 

κέξνο, θεθάιαην 2ν). Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ βεινληζκνχ 

ζηα άθξα (5 ζεκεία κεηαθνξάο),  κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απηφ ην θαηλφκελν.  

 Ζ δξάζε θάπνησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ πνπ δελ έρνπλ δεξκνηνκηαθή 

εμήγεζε σο πξνο ην απνηέιεζκά ηνπο, πηζαλφλ λα εμεγείηαη λεπξνθπζηνινγηθά 

κέζσ ηεο ηαχηηζεο δεξκνηνκίσλ – λεπξνηνκίσλ. Μέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο 

αλαηνκηθήο επηρεηξήζεθε ε ζχγθξηζε δχν δεξκνηνκίσλ ησλ Α5-Α6, σο πξνο ηνλ 

απνκαθξπζκέλν βεινληζκφ: 

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα (Δηθ. 16.α), ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην άλσ άθξν, 

επηιέρζεθε ηπραία, ψζηε λα αλαιπζεί σο πξνο ηελ δεξκνηνκηαθή πνξεία θάπνησλ 
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ζεκείσλ ηνπ, απιά θαη κφλν γηα λα γίλεη κία δεξκνηνκηαθή αληηζηνίρεζε κε ην 

Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ θχζηεο,ν νπνίνο δηέξρεηαη παξαζπνλδχιηα,  ψζηε λα 

εξεπλεζεί πηζαλή δπηηθή εμήγεζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.  

Ο Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα είλαη θαηαλνκήο Α5 θαη Α6 δεξκνηνκίσλ, αθνχ 

θαηαλέκεηαη ζηελ πξνζζηνπιάγηα πεξηνρή ηνπ άλσ άθξνπ. κσο, εάλ λνεηά 

δηπιψζνπκε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζην θέληξν ηεο, ε ξίδα Α6 (ζπνλδπιηθφ επίπεδν 

Α5-Α6) ζπκπίπηεη κε ηε ξίδα Η1 (ζπνλδπιηθφ επίπεδν Ο5-Η1).  

Βάζεη ησλ ζεσξηψλ ηνπ απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ, ν Μεζεκβξηλφο ηνπ Πλεχκνλα 

ζεξαπεχεη πφλν ζην Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί 

λα εμεγεζεί θαη κέζσ ησλ δεξκνηνκίσλ, εάλ λνεηά ηα δεξκνηφκηα ηνπ άλσ εκίζεσο 

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζπλέπηπηαλ κε εθείλα ηνπ θαηψηεξνπ εκίζεψο ηεο.  

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 

Ηαηξηθή, ηα ζεκεία βεινληζκνχ δξνπλ θαη σο ηνπηθά θαη σο απνκαθξπζκέλα, γηα 

νξηζκέλεο παζνινγίεο. Γηα παξάδεηγκα, ην βεινληζηηθφ ζεκείν Chize - 5 Πλεχκνλαο 

βξίζθεηαη ζηελ πηπρή ηνπ αγθψλα ζε εληχπσκα πνπ δεκηνπξγείηαη θεξθηδηθά ηνπ 

θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ δηθεθάινπ κπ (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 1ν). Γεξκνηνκηαθά 

είλαη νξηαθά κεηαμχ Α5 θαη Α6 Γεξκνηνκίσλ. Πέξαλ ησλ πνιιψλ άιισλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ζεκείνπ σο ηνπηθφ θαη σο απνκαθξπζκέλν ζε δηάθνξεο παζνινγίεο, έρεη έλδεημε θαη 

γηα ηα πέληε είδε πφλνπ ζηελ νζθχ. Ζ δξάζε απηή απφ ηελ Κηλέδηθε ζεψξεζε, 

εμεγείηαη ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ζεκείνπ ζηελ πηπρή ηνπ αγθψλα, 

κε ην ζεκείν Weichong – 40 Οπξνδφρνο Κχζηε, ην νπνίν εβξίζθεηαη ζηελ ηγλπαθή 

πηπρή θαη έρεη σο θχξηα έλδεημε ηνλ πφλν ζηελ νζθχ (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 1ν). Θα 

κπνξνχζε ίζσο ε δξάζε απηή ηνπ ζεκείνπ λα εμεγεζεί κέζσ δεξκνηνκηαθήο 

θαηαλνκήο, εάλ λνεηά δηπιψζνπκε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηα δεξκνηφκηα-

λεπξνηφκηα ηνπ άλσ εκίζεσο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζπκπέζνπλ κε εθείλα ηνπ 

θαηψηεξνπ εκίζεσο θαη επνκέλσο θαη κε ηα δεξκνηφκηα-λεπξνηφκηα ηεο νζθχνο. Με 

ην ζθεπηηθφ απηφ ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ην άλσ άθξν ζα κπνξνχζε λα 

επηδξάζεη θαη ζε ζπκπηψκαηα ηνπ θάησ άθξνπ θαη αληίζηξνθα. 

 Άιιε κία εμήγεζε ηεο δξάζεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ κπνξεί λα θαλεί κέζσ 

ηεο εγθχηεηαο ησλ πεξηνρψλ ζην θινητθφ ράξηε. 

Πεηξάκαηα ζε δψα πνπ είραλ ππνζηεί πξν εηψλ απνλεχξσζε ζε θάπνην κέινο ηνπο 

κε δηαηνκή ξαρηαίαο ξίδαο νξηζκέλσλ λσηηαίσλ λεχξσλ, έδεημαλ φηη αηζζεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ην πξφζσπν θαηέιεγαλ ζηελ απνλεπξσκέλε πεξηνρή, ε νπνία ζα 

πεξίκελε θαλείο λα ζησπά. Πεηξάκαηα ζε αζζελή κε αθξσηεξηαζκέλε άθξα ρείξα, 

απνθάιπςαλ έλα πιήξε ράξηε ηνπ  αθξσηεξηαζκέλνπ ρεξηνχ, ζην πξφζσπν θαη έλα 

δεχηεξν ράξηε ηνπ αθξσηεξηαζκέλνπ κέινπο, ζηελ πεξηνρή ηνπ ψκνπ θαη ηνπ 

βξαρίνλα. ηηο πεξηνρέο απηέο, ν αζζελήο έλησζε ηκήκαηα ηνπ ρακέλνπ κέινπο ηνπ.  

ην ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ, ην ρέξη ζπλνξεχεη πξνο ηα θάησ κε ην πξφζσπν θαη 

πξνο ηα πάλσ κε ην βξαρίνλα. Ζ ραξηνγξάθεζε απηή επηβεβαηψζεθε κε καγλεηηθή 

εγθεθαινγξαθία ζε ηέζζεξεηο αζζελείο ηνπ πνπ είραλ ράζεη ην ρέξη ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα απηά έδεημαλ φηη είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί ν ράξηεο ηνπ εγθεθάινπ 

ελφο ελήιηθνπ αηφκνπ κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα θαη κάιηζηα κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα 

κεξηθέο θνξέο (Δηδηθφ κέξνο, θεθάιαην 2ν). Σα πεηξάκαηα απηά καο παξαπέκπνπλ 

ζηα κηθξνζπζηήκαηα θαη ζηηο κεζφδνπο Image θαη Mirror ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

ζεκείσλ ηεο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
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βεινληζκφ, ή ηελ πηεζνζεξαπεία ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, λα ελεξγνπνηνχκε 

ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ κε ηηο ησλ πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ ζέινπκε λα ζεξαπεχζνπκε. Αθνχ ν ράξηεο ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί 

λα κεηαβιεζεί κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα, ίζσο νη πνξείεο Μεζεκβξηλψλ πνπ δηέξρνληαη 

απφ ηνλ εγθέθαιν (πρ. Μεζεκβξηλφο Du Mai θαη Μεζεκβξηλφο Οπξνδφρνπ Κχζηεο), 

λα απνηεινχλ κία άιιε, άγλσζηε  ζε εκάο, αλαπαξάζηαζε ηνπ ράξηε ηνπ ζψκαηνο 

ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ θαη κηα ελ δπλάκεη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηεο αλαπαξάζηαζεο 

επηθνηλσλία. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ βεινληζκφ, ή ηελ πηεζνζεξαπεία ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο απφ ην ζχκπησκα πεξηνρέο ζην ζψκα, είλαη πηζαλφλ λα 

ελεξγνπνηνχκε ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, κε ηηο ησλ πεξηνρέο πνπ 

ζέινπκε λα ζεξαπεχζνπκε.  

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζπλεδξηψλ, θαίλεηαη φηη ηα ζεκεία 
απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ έρνπλ επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνλ πφλν θαη ζηε 
βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηα σο πξνο ηε δηαλπφκελε απφζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε 
ηεο φξζηαο ζηάζεο, ζε αζζελείο κε νζθπτθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, αθφκε θαη 
ρσξίο ηε ρξήζε βεινλψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο 
δηαηεξήζεθαλ αθφκε θαη 24 ψξεο κεηά ηε ζπλεδξία ζηηο 3 απφ ηηο 4 αζζελείο 
πνπ σθειήζεθαλ.  

 
Οη 4 απφ ηηο 5 αζζελείο καο είραλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πφλνπ θαη 
βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο σο πξνο ηε δηαλπφκελε απφζηαζε θαη 
ηε δηαηήξεζε ηεο φξζηαο ζηάζεο, ακεζσο κεηά ηε ζεξαπεία.  

 
Μία εθ ησλ πέληε αζζελψλ δελ παξνπζίαζε θακία βειηίσζε σο πξνο ηνλ 
πφλν κεηά ηε ζπλεδξία. 
Μία εθ ησλ πέληε αζζελψλ παξνπζίαζε πιήξε απνπζία ζπκησκάησλ 
κεηά ηε ζεξαπεία, είρε ζεκαληηθή επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηελ 
επφκελε εκέξα. 

Ζ αζζελήο πνπ δελ είρε θακία βειηίσζε κεηά ηε ζπλεδξία κε πηεζνζεξαπεία ζε 
απνκαθξπζκέλα ζεκεία, παξνπζίαδε ραξαθηεξηζηηθά έληνλνπ ζηξεο θαη έληνλε 
θφπσζε. Οη Μεζεκβξηλνί κπνξνχλ λα  πξνζβιεζνχλ επίζεο απφ ην ζηξεο 
(Kendall, 2002). Δπηπιένλ, ν κεραληθήο θχζεο πφλνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 
παξνπζία trigger points ιφγσ ηεο αγρσηηθήο θαηάζηαζεο ηεο αζζελνχο (δελ 
ειέγρζεθε). 

Δπηπιένλ ε αζζελήο πάζρεη απφ λεπξνινγηθή λφζν.  
Σν έληνλν ζηεο θαη ε λφζνο ηεο αζζελνχο, πηζαλφλ λα κεηψλνπλ ηνλ νπδφ ηνπ 
πφλνπ. 
Ζ αζζελήο παξνπζίαζε βειηίσζε σο πξνο ην ζηξεο θαη αίζζεζε βειηίσζεο σο 
πξνο ην λεπξνινγηθφ ζχκπησκα.  
Δλψ είρακε απνθιείζεη λεπξνινγηθνχο αζζελείο απφ ηελ εξγαζία, 
ζπκπεξηιάβακε ηειηθά ηε ζπγθεθξηκέλε αζζελή, γηα λα παξαηεξήζνπκε εάλ ε 
λεπξνινγηθή λφζνο πξάγκαηη κπνξεί λα επεξεάζεη ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα 
ηεο ζπλεδξίαο. Δίλαη πηζαλφλ θάηη ηέηνην λα ηζρχεη, αθνχ ε αζζελήο δελ είρε 
βειηίσζε σο πξνο ηα ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηέλσζε. 
κσο δελ απνηειεί επηβεβαίσζε, δηφηη φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ππάξρνπλ 
πεξηπηψζεηο αζζελψλ ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα βειηηψλνληαη ζε 
κεηαγελέζηεξεο ζπλεδξίεο θαη φρη απφ ηελ 1ε (Tan, R., 2007).  

 
Σν πεξηζηαηηθφ 3, ε αζζελήο πνπ παξνπζίαζε επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ 
ζηηο 24 ψξεο κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο, ήηαλ εθείλε πνπ είρε ην κεγαιχηεξν 
ζεξαπεπηηθφ φθεινο ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο, ζπγθξηηηθά κε ηηο 
ππφινηπεο ηέζζεξεηο αζζελείο ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα βειηηψζεθαλ. 
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Πηζαλφλ ε αληίδξαζε απηή σο πξνο ηνλ πφλν λα απνηειεί ζεξαπεπηηθή 
αληίδξαζε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ κεγάιε έληαζε ηνπ πφλνπ ζην 
δηάζηεκα ησλ 24 σξψλ κεηά ηελ ζεξαπεία, ν νπνίνο μεπέξαζε ηελ έληαζε ηνπ 
πφλνπ πνπ βίσλε ε αζζελήο κέρξη λα δερζεί ηε ζεξαπεία. Πξάγκαηη, έλα 
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ησλ 20% ησλ αζζελψλ, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ 
επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο, κέζα ζην επφκελν εηθνζηηεηξάσξν απφ ην 
πέξαο ηεο ζπλεδξίαο κε απνκαθξπζκέλν βεινληζκφ. πλήζσο απηφ ζεσξείηαη 
θαιή έλδεημε γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Ζ επηδείλσζε κπνξεί λα 
δηαξθέζεη απφ 24 έσο 48 ψξεο θαη αθνινπζείηαη απφ κείσζε ησλ 
ζπκπησκάησλ ηνπο. 
 

ε κία απφ ηηο αζζελείο  (πεξηζηαηθφ 2), βειηηψζεθαλ θάπνηα ζπκπηψκαηα 
(πφλνο ζηα κεηαηάξζηα νζηά). ζηα νπνία ε απνλεχξσζε ησλ 
δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ δελ είρε απνηέιεζκα. Απηφ πηζαλνινγεί φηη ηα 
ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ ίζσο κπνξνχλ λα δξάζνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηε κέζνδν ηεο αηζζεηηθήο απνλεχξσζεο ησλ 
δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ. 
 
Χο πξνο ηε ζχγθξηζε ηεο πηεζνζεξαπείαο ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ 
βεινληζκνχ κε ηελ απνλεχξσζε ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ κε 
ξαδηνθχκαηα, παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 

 

⦁ Aπνηεινχλ θαη νη δχν ειάρηζηα παξεκβαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ 
πφλνπ θαη άιισλ ζπκπησκάησλ ζε αζζελείο κε νζθπτθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε.  
 

⦁ Ζ απνλεχξσζε ησλ δπγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ κε ξαδηνθχκαηα, 
βειηηψλεη ηαρχηαηα κέζα ζε κία ζπλεδξία ηα ζπκπηψκαηα, ελψ ν 
απνκαθξπζκέλνο βεινληζκφο απαηηεί επαλαιεπηηθφηεηα θαη δηαθνξεηηθφ 
αξηζκφ ζπλεδξηψλ ζε θάζε αζζελή ηνλ νπνίν δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε εθ 
ησλ πξνηέξσλ, δηφηη βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα απηνταζεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ 
θαη φρη ζε ρνξήγεζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή άιισλ. 

 

⦁ O βεινληζκφο θαη ε πηεζνζεξαπεία ζε ζεκεία βεινληζκνχ, απνηειεί κία 
νηθνλνκηθή θαη εχρξεζηε κέζνδν. Ζ λεπξηθή δηαηνκή κε ξαδηνθχκαηα απαηηεί 
κεγάιε πξνεηνηκαζία, αθξηβά πιηθά θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη 
εμεηδηθεπκέλν ρψξν εθαξκνγήο. 

 

⦁ Λφγσ ηεο νιηζηηθήο θαη ζπκπαζεηηθνιπηηθήο  επίδξαζεο πνπ θαίλεηαη λα 
έρνπλ ηα ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ, κπνξνχλ ίζσο λα εληζρχζνπλ 
(παξαηείλνπλ) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αηζζεηηθήο απνλεχξσζεο κε 
ξαδηνθχκαηα θαη λα δξάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη σο πξνο ηνλ πφλν. 
 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: 

 

H παξέκβαζε κε πηεζνζεξαπεία ζε ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο απφ ηελ πεξηνρή εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ, 
ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο ηνπ απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ, θάλεθε λα 
επηθέξεη ζεκαληηθφ αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα θαη απμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε 
αζζελείο κε νζθπτθή ζπνλδπιηθή ζηέλσζε. Απαηηείηαη πεξεηαίξσ έξεπλα ζε 
κεγαιχηεξν θαη ηπραηνπνηεκέλν δείγκα αζζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 
παξαηήξεζή καο. 
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ: 
 

Ζ εθαξκνγή ηνπ βεινληζκνχ ζε απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο απφ ηελ πεξηνρή 
εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ, δελ ήηαλ εθηθηή, γηαηί δελ είρακε ζηε δηάζεζή 
καο πηζηνπνηεκέλν γηαηξφ, βεινληζηή. Γηα ην ιφγν απηφ, αληί  βεινλψλ, 
ρξεζηκνπνηήζακε ην κεηαιιηθφ εξγαιείν ηχπνπ probe θαη εθαξκφζακε κε απηφ 
πηεζνζεξαπεία ζηα ζεκεία απνκαθξπζκέλνπ βεινληζκνχ. 
Γελ ήηαλ εθηθηφ ην δείγκα καο λα είλαη ηπραηνπνηεκέλν θαη γη απηφ 
πηζαλνινγείηαη ην δείγκα καο λα είλαη Biased, ιφγσ ηεο εκπηζηνζχλεο ζην 
γηαηξφ απφ ηνλ νπνίν επειέρζεζαλ θαη απφ ηνλ νπνίν είραλ ζην παξειζφλ 
δερζεί επηηπρεκέλε ζεξαπεία. 

Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο  ηεο έξεπλάο καο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη γηα ην ιφγν 
απηφ δελ κπνξέζακε λα έρνπκε επαλαιεςηκφηεηα ζηηο ζπλεδξίεο, ψζηε λα 
επέιζεη ε απαηηνχκελε λεπξνπιαζηηθφηεηα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ζηελ 
αχμεζε ηνπ νξίνπ ηνπ νπδνχ ηνπ πφλνπ θαη ζηηο θαηηνχζεο αλαζηαιηηθέο 
επηδξάζεηο, κέζσ ηεο επαλάιεςεο ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ησλ θαηά ζεηξά 
ζεξαπεηψλ. Άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάζηεθε απφ ηνλ 
ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, ήηαλ ε παξαηήξεζε ησλ επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 
ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ γηα ηνλ θάζε αζζελή, θαζψο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 
γηα λα επηδξάζεη ε κέζνδνο δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, κάιηζηα ε ζεηηθή 
δξάζε ζε θάπνηα άηνκα δελ εκθαλίδεηαη απφ ηελ 1ε ζπλεδξία. 
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