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Μηα καηηά ζηε Νέα Ιαηξηθή 
πλέληεπμε ηνπ Γξα Υάκεξ 

Μεηάθξαζε  Νίθνο Λαθαθψζεο (1993) 

 

1ε Εξψηεζε :   Γξ Υάκεξ, πσο θηάζαηε λα ελδηαθεξζείηε γηα ηνλ Καξθίλν θαη λα αλαξσηεζείηε 

πάλσ ζηε ζρέζε αηηηνινγίαο κεηαμχ ηεο ςπρήο θαη ησλ αζζελεηψλ ;  

 

Απάληεζε :  Μέρξη ην 1978 δελ αζρνιήζεθα εηδηθά, ήκνπλ γηαηξφο εηδηθεπκέλνο ζηελ  ηαηξηθή 

εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη κέρξη ηφηε είρα δνπιέςεη γηα 15 ρξφληα ζε Παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο (δει. 

ζηηο CHU).  Μεηά  γηα 5 ρξφληα ήκνπλ επηθνξηηζκέλνο λα παξαδίδσ καζήκαηα θαη δίδαζθα 

θνηηεηέο, δειαδή κέρξη ην 1978  ήκνπλ έλαο θαλνληθφο γηαηξφο εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη είρα 

ζπκπιεξψζεη θάπνηα ρξφληα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηελ ηαηξηθή,. 

 

  Καη ηφηε ζπλέβε θάηη θνβεξφ, έλα άηνκν ηξειιακέλν απφ ηελ παξάθξνπζε ππξνβφιεζε κε ηελ 

θαξακπίλα ηνπ, ρσξίο ηελ παξακηθξή αηηία ην γπηφ κνπ Νηηξθ, πνπ εθείλε ηε κέξα θνηκφηαλ πάλσ ζ' 

έλα ζθάθνο.  Ήηαλ έλα απξφβιεπην ζνθ πνπ κε βξήθε ηειείσο απξνεηνίκαζην θαη, φπσο ιέλε κε 

απνζβφισζε, έλα ζνθ ελάληηα ζην νπνίν ήκνπλ αλίθαλνο λα αληηδξάζσ.  ηελ θαζεκεξηλή δσή  νη 

ζπγθξνχζεηο θαη ηα θαλνληθά γεγνλφηα δε δεκηνπξγνχλ κέζα καο ηφζν βίαηα ζνθ, καο δίλεηαη πάληα 

ε επθαηξία λα πξνεηνηκαζηνχκε θάπσο.  πλήζσο αληηκεησπίδνπκε ζπλεζηζκέλεο ζπγθξνχζεηο.  

Αληίζεηα ηηο ζπγθξνχζεηο απηέο γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνχκε λα πξνεηνηκαζηνχκε θαη νη νπνίεο 

πξνθαινχλ κηα βίαηε ςπρηθή αλαζηάησζε ηηο απνθαινχκε βηνινγηθέο ζπγθξνχζεηο. 

 

   Μ'απηφ ην ηξφπν ην 1978 έπεζα άξξσζηνο απφ κηα ηέηνηα βηνινγηθή ζχγθξνπζε απψιεηαο κε 

θαξθίλν ησλ φξρεσλ.  Καη ηελ επνρή εθείλε, φπσο δελ είρα αξξσζηήζεη πνηέ ζνβαξά, απηφ κε έθαλε 

λα ζθεθηψ θαη ζθέθηεθα φηη ν θαξθίλνο απηφο ησλ φξρεσλ φθεηιε νπσζδήπνηε λα πξνέξρεηαη κε 

ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ ην ζάλαην ηνπ γπηνχ κνπ. 

 

    ηε ζπλέρεηα κεηά απφ 3 ρξφληα ζε κηα θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ πνπ λνζήιεπε 

γπλαίθεο κε γπλαηθνινγηθφ θαξθίλν θαη φπνπ ήκνπλ δηεπζπληήο ππεξεζίαο ζηελ ηαηξηθή εζσηεξηθψλ 

νξγάλσλ, είρα ηελ επθαηξία λα εξεπλεζσ, εάλ γηα ηηο αζζελείο κνπ εθεί ν κεραληζκφο 

δηαδξακαηίζηεθε αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζε κέλα, δειαδή αλ θη απηέο επίζεο είραλ 

ππνζηεί έλα ζπγθξνπζηαθφ ζνθ θαη απφ εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ηα ρέξηα ηνπο θξχα, είραλ ράζεη 

βάξνο, δελ κπνξνχζαλ λα θνηκεζνχλ ηε λχρηα, έηζη ψζηε αθνινπζψληαο ηα ίρλε λα θαηαζηεί δπλαηφ 

λα θηάζεη θαλείο κέρξη ην αξρηθφ ζνθ, απφ ην νπνίν είρε μεθηλήζεη ν θαξθίλνο. 

    Σελ επνρή εθείλε, απηή ε άπνςε ήηαλ ηφζν αληίζεηε κε ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηεο θιαζζηθήο 

ηαηξηθήο, πνπ ηελ εκέξα πνπ εμέζεηα απηέο ηηο ηδέεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, βξέζεθα κπξνζηά ζην 

δίιιεκα ή λα εγθαηαιείςσ ακέζσο ηελ θιηληθή ή λα απαξλεζψ απηά πνπ έιεγα. 

 

2ε Εξψηεζε :  Θα λφκηδε θαλείο φηη βξηζθφκαζηε ζην Μεζαίσλα !  Καη πσο αληηδξάζαηε ζε απηή 

ηελ θαηάζηαζε ;   

 

Απάληεζε :  Φπζηθά φηαλ είλαη θαλείο θνιιηηζίδαο δελ κπνξεί λα απαξλεζεί απηά πνπ ιέεη, αθφκα 

δε πεξηζζφηεξν φηαλ απνπζηάδεη ην αληίζεην επηρείξεκα, ζα έπξεπε ινηπφλ λα απαξλεζψ απηφ γηα ην 

νπνίν είρα πεηζηεί ζηα θαηάβαζα ηεο ςπρήο κνπ, έηζη έθπγα.  ηαλ βξέζεθα έμσ, έγηλε άιιε κηα 

βηνινγηθή ζχγθξνπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηα ζχγθξνπζε απην-ππνηίκεζεο πνιχ πην βίαηε : ην 

ζπκάκαη αθφκε πνιχ θαιά, γηαηί έβξηζθα ηεξαηψδεο λα κε απνιχζνπλ απφ ηελ θιηληθή κε κφλε 

δηθαηνινγία φηη έθαλα κηα επηζηεκνληθή αλαθάιπςε, πνιχ θαιά ζεκειησκέλε, θαηλνχξγηα θαη 

αλαληίξξεηε.  Γελ ζα κπνξνχζα πνηέ λα θαληαζηψ πξηλ φηη ήηαλ δπλαηφ θάηη ηέηνην.  Η ζχγθξνπζε 

ήηαλ εμαηξεηηθά δξακαηηθή, γηαηί κέρξη ηε ηειεπηαία κέξα κπφξεζα λα εμεηάζσ θαη ηε 200ζηή 
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αζζελή ηφζν θαιά πνπ ν ηδεξνχο Καλφλαο ηνπ θαξθίλνπ γελλήζεθε ζρεδφλ "in extremis"  (ηε 

ηειεπηαία ζηηγκή) ! 

 

3ε Εξψηεζε  :  Μπνξείηε λα καο εμεγήζεηε κε ζπληνκία θαη κε θαηαλνεηνχο ζε φινπο φξνπο, πνηα 

είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα ηνπ ηδεξνχ Καλφλα ηνπ θαξθίλνπ; 

 

Απάληεζε :  Ο ηδεξνχο Καλφλαο ηνπ θαξθίλνπ είλαη έλαο βηνινγηθφο λφκνο.  πκπεξηιακβάλεη 3 

θξηηήξηα : 

ην 1o θξηηήξην εθθξάδεηαη έηζη : θάζε θαξθίλνο ή ηζνδχλακε κε απηφλ αξξψζηεηα μεθηλά απφ έλα 

DHS   δειαδή έλα ζπγθξνπζηαθφ ζνθ, άθξσο βίαην, δξακαηηθφ θαη ην νπνίν βηψλεηαη κέζα ζηελ 

απνκφλσζε, ζπγρξφλσο ή ζρεδφλ ζπγρξφλσο ζε έλα ηξηπιφ επίπεδν :  

  1.  ςπρηθφ 

  2.  Δγθεθαιηθφ 

  3.  Οξγαληθφ (ζσκαηηθφ) 

 

Απηφ ην   DHS είλαη ην Σχλδξνκν ηνπ Νηηξθ Χάκεξ. 

    

    Σν νλφκαζα έηζη γηαηί είλαη ην ζνθ πνπ κνπ πξνθάιεζε ν ζάλαηνο ηνπ γπηνχ κνπ Νηηξθ πνπ είλαη 

ε αηηία ηνπ θαξθίλνπ πνπ έπαζα ζηνπο φξρεηο.  Απφ ηφηε απηφ ην DHS έγηλε ε βάζε, ην ζεκέιην φιεο 

ηεο Νέαο Ιαηξηθήο.  Έηζη ζε θάζε πεξίπησζε αζζέλεηαο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη θαλείο λα 

μαλαθηηάμεη ιεπηνκεξηαθά ην DHS κε φιεο ηηο πηζαλέο θαηαιήμεηο ηνπ θαη αλαθνξέο ηνπ. 

   

  Οθείινπκε λα πξνζπαζήζνπκε λα κεηαθεξζνχκε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ.  Μφλν παίξλνληαο ηελ αξρή ηεο θαηάζηαζεο εθείλεο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε γηαηί 

απηφ ην πξφβιεκα ρηχπεζε θάπνηνλ κε ηε κνξθή ηεο βηνινγηθήο ζχγθξνπζεο.  Γηα πνηφ ιφγν ήηαλ 

ηφζν ηξαγηθφ, δξακαηηθφ.  Γηαηί ν ελδηαθεξφκελνο ήηαλ εθείλν ην θαηξφ απνκνλσκέλνο, γηαηί θαλείο 

δελ κπφξεζε λα ην ζπδεηήζεη καδί ηνπ θαη γηα πνηφ ιφγν απηφ ην πξφβιεκα πξνθαινχζε ζ' απηφλ 

κηά ελεξγφ ζχγθξνπζε.  Θέισ λα πσ πσο ην άηνκν απηφ ή δελ κπνξνχζε λα επηιέμεη κεηαμχ δχν 

δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαλ ή ηειηθά δελ είρε θακκηά δπλαηφηεηα λα αληηδξάζεη ζην 

πξφβιεκα. 

 

  Έλαο θαιφο γηαηξφο πξέπεη λα κπνξεί λα ηαπηίδεηαη ην ίδην θαιά κ'έλα βξέθνο, κε κηά λέα θνπέιια 

ή αθφκα θαη κε έλα δψν, φληαο ηθαλφο ν ίδηνο λα κεηαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ζηηγκήο ηνπ DHS.  Γη απηφλ είλαη ην κφλν κέζν (πνπ δηαζέηεη) γηα λα θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα 

ζ'έλα πξφβιεκα απφ ηα εθαηνληάδεο πνπ έρνπκε θαη ζε κηά βηνινγηθή ζχγθξνπζε. 

 

4ε Εξψηεζε :  κσο ν ηδεξνχο Καλφλαο ηνπ Καξθίλνπ έρεη αθφκα άιια δπφ θξηηήξηα, έηζη δελ 

είλαη ;  

 

Απάληεζε :  Ναη, ηo 2o θξηηήξηo εθθξάδεηαη σο εμήο : 

Tε ζηηγκή ηνπ DHS ην πεξηερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο πξνζδηνξίδεη ηφζν ην ζεκείν ησλ εζηηψλ Υάκεξ 

ζηνλ εγθέθαιν φζν θαη ε ζέζε ζην φξγαλν ηνπ θαξθίλνπ ή ηεο ηζνδχλακεο ηνπ θαξθίλνπ (δειαδε 

ηεο αλάινγεο κε ηνλ θαξθίλν) αξξψζηεηαο.  Έηζη δελ ππάξρεη απηφλνκε ζχγθξνπζε, αιιά θάζε 

ζχγθξνπζε έρεη πάληα έλα πεξηερφκελν θαιά πξνζδηνξηζκέλν.  Απηφ ην πεξηερφκελν 

πξνζδηνξίδεηαη ηε ζηηγκή αθξηβψο ηνπ DHS.  Σν πεξηερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο παξάγεηαη απφ 

ζπλδπαζκνχο, δειαδή ελζηηθηψδεηο ζπλεηξκνχο ηδεψλ, μεθεχγνληαο γεληθά απφ ην θίιηξν ηεο 

ινγηθήο καο,  Ιδνχ έλα παξάδεηγκα, κηα ηππηθή ζχγθξνπζε κε λεξφ ή κε πγξφ.  Έλα βπηηνθφξν ράλεη 

φιν ην πεηξέιαην πνπ κεηαθέξεη ζ'έλα δπζηχρεκα ή ην θνξηεγφ ελφο γαιαθηνθνκηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ αλαπνδνγπξίδεη θαη φιν ην γάια ρχλεηαη ζην δξφκν.  Γίλεηαη ηφηε έλαο ζπζρεηηζκφο 

κε ην λεξφ ή έλα πγξφ θαη μεθηλψληαο απφ θεη κηα βηνινγηθή ζχγθξνπζε πνπ ζρεηίδεηαη δηαλνεηηθά 

κε ην λεξφ,, δειαδή κηα ζχγθξνπζε λεξνχ,  εθδειψλεη έλα ζπγθεθξηκκέλν ηχπν θαξθίλνπ, θαξθίλν 
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ηνπ λεθξνχ.  

 

5ε Εξψηεζε :  Απηφ ινηπφλ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε πεξηερφκελν ζχγθξνπζεο αληηζηνηρεί έλαο 

θαξθίλνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο θαη κηα ζέζε ζηνλ εγθέθαιν ζπγθεθξηκκέλε; 

 

Απάληεζε :  Ναη, έλα πνιχ ζπγθεθξηκκέλν ζεκείν ζηνλ εγθέθαιν.  ηελ πεξίπησζε καο ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ λεθξνχ κε ζχγθξνπζε ζρεηηθή κε ην λεξφ ή έλα άιιν πγξφ, ζην δεπηεξφιεπην αθξηβψο 

ηνπ DHS δεκηνπξγείηαη έλα βξαρπθχθισκα ζ'έλα ζεκείν πξνθαζνξηζκέλν ζηνλ  εγθέθαιν, πνπ 

αληηζηνηρεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζην δεμί ή ζην αξηζηεξφ λεθξφ.  Απηφ ην βξαρπθχθισκα 

κπνξεί λα θσηνγξαθεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ αμνληθψλ ηνκνγξαθηψλ εγθεθάινπ.  Απηή ε πεξηνρή 

ηνπ εγθεθάινπ κνηάδεη ηφηε κε ηνπο νκφθεληξνπο θχθινπο ελφο ζηφρνπ ή κε ηελ επηθάλεηα ζηάζηκνπ 

λεξνχ κέζα ζηελ νπνία πεηάμακε έλα βφηζαιν.  Μέρξη ηψξα, απηφ ην θαηλφκελν κεηαθξαδφηαλ 

πάληα ιαλζαζκέλα απφ ηνπο αθηηλνιφγνπο, πνπ δηέγλσλαλ ζ'απηφ έλα ηερληθφ ιάζνο, έλα ςεπδέο 

θαηλφκελν πνπ πξνεξρφηαλ απφ ην κεράλεκα.  Έλα ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ αιινησκέλν κε ηέηνην 

ηξφπν νλνκάδεηαη ΔΣΙΑ ΥΑΜΔΡ.  Γελ ην βάθηηζα εγψ έηζη, αιιά απηνί πνπ κε θαθνινγνχλ, νη 

νπνίνη θνξφηδεπαλ γη απηέο ηηο <<πεξίεξγεο>> εζηίεο Υάκεξ ζηα ζεκεία πνπ ηηο είρα απνθαιχςεη.  

 

6ε Εξψηεζε :  Καη πσο εθθξάδεηαη επί ηνπ παξφληνο ην 3ν θξηηήξην ηνπ ηδεξνχ Καλφλα ηνπ 

Καξθίλνπ; 

 

Απάληεζε : ηελ εμέιημε ηεο ζχγθξνπζεο αλαινγεί κηα εμέιημε αθξηβψο πξνζδηνξηζκέλε ηεο 

εζηίαο Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν θαη κηα εμέιημε πνιχ ζπγθεθξηκκέλε ελφο θαξθίλνπ ή κηαο ηζνδχλακεο 

ηνπ θαξθίλνπ αξξψζηεηαο ζην φξγαλν.  Απηφ πεξηιεπηηθά ζεκαίλεη : φηη ε βηνινγηθή ζχγθξνπζε έρεη 

έλα ηξηπιφ ζεκείν θξνχζεο ζρεδφλ ζπγρξνληζκέλν ζε 3 επίπεδα, ζην ςπρηζκφ, ζηνλ εγθέθαιν θαη 

ζην φξγαλν.  Δίλαη εχθνιν λα ην ζπιιάβεη θαλείο θαη εμ' άιινπ ε επίδεημε κπνξεί λα γίλεη ζηνλ 

πξψην ηπρφληα.  Η εμέιημε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ηεο αξξψζηεηαο, είλαη 

ζπγρξνληζκέλε ζηα 3 επίπεδα.  ηα πιαίζηα πνπ ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα ιπζεί, δηαπηζηψλνπκε 

επίζεο φηη νη αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζ'απηή ηε ιχζε είλαη ζπγρξνληζκέλεο, δειαδή παξάιιειεο ζηα 

3 επίπεδα. 

 

    Πξφθεηηαη επί πιένλ γηα έλα ζχζηεκα ππεξ-πξνζδηνξηζκέλν κε ηελ απζηεξή επηζηεκνληθή έλλνηα, 

ηφζν άςνγα ψζηε αλ θάπνηνο μέξεη θαιά έλα απφ ηα ηξία επίπεδα λα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαζαξά 

ηα άιια δχν.  Πνπ ζα πεη φηη ζην βάζνο έρνπκε έλαλ θαη κνλαδηθφ νξγαληζκφ, πνπ δελ κπνξνχκε λα 

ελλνήζνπκε παξά ζε ηξία επίπεδα, αιιά πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλαο.  Ιδνχ έλα κηθξφ 

παξάδεηγκα.  Μεηά απφ κία δηάιεμε θνληά ζηε Βηέλλε ζηελ Απζηξία, ην Μάην ηνπ 1991, έλαο 

γηαηξφο κνπ παξνπζίαζε ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ ελφο απφ ηνπο αζζελείο ηνπ 

παξαθαιψληαο κε λα εμεγήζσ, αλ ήζεια, ζηνπο 20 ζπκπαξεπξηζθφκελνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, απφ 

ηνπο νπνίνπο πνιινί ήηαλ αθηηλνιφγνη θαη εηδηθεπκέλνη ζηηο αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, ηα 

ζπκπεξάζκαηά κνπ ζην νξγαληθφ επίπεδν θαη ζε ζπζρέηηζε ζην ςπρηθφ επίπεδν.  Γελ είρα ζηε 

δηάζεζε κνπ ινηπφλ παξά κφλν έλα απφ ηα 3 επίπεδα, απηφ ηνπ εγθεθάινπ.  ηε βάζε ηεο αμνληθήο 

ηνκνγξαθίαο εγθεθάινπ, δηέγλσζα έλα θαξθίλσκα ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο πνπ άξρηζε λα 

αηκνξξαγεί θαη ήηαλ έηζη ζε θάζε απνζεξαπείαο, έλα παιεφ θαξθίλσκα ηνπ πξνζηάηε, έλα δηαβήηε, 

έλα παιεφ βξνγρηθφ θαξθίλσκα θαη κηα παξαιπζία ησλ αηζζήζεσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο 

ηνπ ζψκαηνο, κε ηηο αλάινγεο θπζηθά ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο.  Πάλσ εθεί ν γηαηξφο ζεθψζεθε θαη 

είπε κπξνζηά ζ'φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ : <<Σα ζεξκά κνπ ζπγραξεηήξηα θ. Υάκεξ! 5 

δηαγλψζεηο, 5 βνιέο ζην θέληξν.  Βξήθαηε αθξηβψο φηη έρεη ν αζζελήο.  Καη είζαζηε αθφκα ηθαλφο 

λα πξνζδηνξίζεηε ηη έρεη ηψξα θαη ηη είρε πξηλ.  Δίλαη θαληαζηηθφ!>>.  Έλαο απφ ηνπο αθηηλνιφγνπο 

ιέεη ινηπφλ : "Απφ ζήκεξα θαη ζην εμήο είκαη πεηζκέλνο γηα ηε ζσζηή βάζε ηεο κεζφδνπ ζαο : 

πξάγκαηη, πσο ζα κπνξνχζαηε αιινηψο λα καληέςεηε έλα θαξθίλσκα ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο πνπ 

αξρίδεη λα αηκνξξαγεί; Δγψ ν ίδηνο δε βξήθα ηίπνηα ηδηαίηεξν πάλσ ζηε ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ, 

αιιά ηψξα πνπ κνπ δείμαηε ηηο πεξηνρέο, είκαη ζε ζέζε λα επηθπξψζσ (θαηφπηλ ενξηήο) ηε δηάγλσζή 
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ζαο". 

 

 

7ε Εξψηεζε :  Μήπσο ζα κπνξνχζακε λα ζηακαηήζνπκε γηα ιίγν ζην ςπρηθφ επίπεδν.  Πσο ζα 

αληηιεθζεί φηη ππέζηε αθξηβψο έλα ηέηνην ζνθ ην νπνίν ηξνρνδξφκεζε κηα αληίζηνηρε 

θαξθηλνπάζεηα; Απφ ηη ην αλαγλσξίδεη θαλείο; 

 

Απάληεζε :  Δ ινηπφλ, ππαξρνπλ αθξηβή θξηηήξηα, ηα νπνία μερσξίδνπλ θαζαξά απφ εθείλεο ηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη ηα θπζηνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάκε θάζε κέξα ζε θάζε επθαηξία. 

     

    Πξάγκαηη κφιηο ζπκβεί ην  DHS ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο 

ζπκπαζεηηθνηνλίαο, δηαξθνχο ζηξεο, δειαδή ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ είλαη ηειείσο θξχα, δελ έρεη 

φξεμε λα θάεη, ράλεη βάξνο, δελ κπνξεί πιένλ λα θνηκεζεί, δελ θάλεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα 

ζθέθηεηαη φπσο ζα ιέγακε λχρηα θαη κέξα  ηε ζχγθξνπζε ηνπ θαη απηή ε θαηάζηαζε δε ζα αιιάμεη 

παξά κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αζζελήο ζα δψζεη ιχζε ζ'απηή ηε ζχγθξνπζε.  Έηζη βιέπνπκε φηη 

ηα θαλνληθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο δηαθέξνπλ απφ ηελ εκπινθή ζε βηνινγηθέο ζπγθξνχζεηο 

ζην γεγνλφο φηη ζηηο βηνινγηθέο ζπγθξνχζεηο ν αζζελήο δεζκεχεηαη ζε έλα δηαξθέο ζηξεο πνπ 

παξνπζηάδεη πνιχ θαζνξηζκέλα ζπκπηψκαηα. Πέξα ινηπφλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ θαη ηελ 

εζηία Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν, πνπ κπνξνχκε νχησο ή άιισο λα δνχκε απφ ην πξψην δεπηεξφιεπην, ν 

αζζελήο εθδειψλεη ςπρηθά ζπκπηψκαηα πνιχ γλσζηά θαη πξνζδηνξηζκέλα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πεξάζνπλ απαξαηήξεηα. 

 

8ε Εξψηεζε :  Ση αθξηβψο ζπκβαίλεη φηαλ κηα ηέηνηα βηνινγηθή ζχγθξνπζε ιχλεηαη; 

 

Απάληεζε :  Καη ζ'απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε ζπκπηψκαηα πνιχ έθδεια ζην ςπρηθφ επίπεδν, 

ζην εγθεθαιηθφ επίπεδν θαη ζην επίπεδν ησλ νξγάλσλ. 

 

    ην ςπρηθφ επίπεδν θαη ζην θπηηθφ επίπεδν βιέπνπκε φηη ν αζζελήο ζηακαηά μαθληθά λα 

ζθέπηεηαη κέξα-λχθηα ηε ζχγθξνπζε ηνπ, μαλαθνηκάηαη θαλνληθά θαη μαλαπαίξλεη ηα θηιά πνπ 

έραζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπαζεηηθνηνληθήο θάζεο ηεο ελεξγνχ ζχγθξνπζεο.  Αληίζεηα 

αηζζάλεηαη εμνπζελσκέλνο απφ ηελ θνχξαζε, θακκηά θνξά κέλεη μαπισκέλνο.  Απηφ απέρεη πνιχ 

απφ ηελ αξρή ηνπ ηέινπο, είλαη έλα ζεκάδη πνιχ ζεηηθφ.  Η δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο απνζεξαπείαο 

πνηθίιεη, έρεη ζρέζε κε ηε ζχγθξνπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ν αζζελήο θάλεη ρνληξηθά ηφζν θαηξφ λα 

αλαξξψζεη φζν θξάηεζε θαη ε ζχγθξνπζε ηνπ.  ην δελίζ ηεο απνζεξαπεπηηθήο θάζεο, ζηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ην ζψκα ζπζζψξεπζε πνιχ λεξφ, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα επηιεπηηθή  ή 

επηιεπηντδή θξίζε, πνπ εθδειψλεηαη κε δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα ζε θάζε αξξψζηεηα.  Απφ ηε 

ζηηγκή ηεο θξίζεο απηήο, ην ζψκα απνβάιεη μαλά ην λεξφ ησλ νηδεκάησλ θαη επαλέξρεηαη αξγά 

ζηελ θαλνληθή ηνπ θαηάζηαζε.  Ο αζζελήο ην αληηιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ λνηψζεη λα 

επαλαθηά ηηο δπλάκεηο ηνπ.  Καη ζην εγθεθαιηθφ επίπεδν βιέπνπκε παξάιιεια ζηε δηάξθεηα ηεο 

απνζεξαπεπηηθήο θάζεο, φηη ε εζηία Υάκεξ - πνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ θάζεο ηεο ζχγθξνπζεο 

είρε ην ζρήκα ελφο ζηφρνπ - νηδεκαηνπνηείηαη δειαδή γεκίδεη απφ κία έγρξσκε νπζία, νη δαθηχιηνη 

πάλσ ζηε ηνκνγξαθία ράλνληαη, ζθνπξαίλνπλ θαη ν ρψξνο απηφο ηνπ εγθεθάινπ πξήδεηαη 

νιφθιεξνο. 

 

    Η επηιεπηηθή ή επηιεπηντδήο θξίζε, πνπ πξν ιίγνπ αλαθέξζεθε θαη πνπ φλησο μεθίλεζε απφ ηνλ 

εγθέθαιν, δειψλεη εδψ επίζεο ην θνξπθαίν ζεκείν ηνπ νηδήκαηνο, δειαδή ην ζεκείν    αλαζηξνθήο 

θαη ηεο επηζηξνθήο ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ κηζνχ ηεο 

απνζεξαπεπηηθήο θάζεο, ζπζζσξεχεηαη ζηνλ εγθέθαιν αβιαβήο ζπλδεηηθφο εγθεθαιηθφο ηζηφο, πνπ 

νλνκάδεηαη λεπξφγινηα, κε ζθνπφ λα δηνξζψζεη ηελ εζηία Υάκεξ.  Απηφο ν ζπλδεηηθφο ηζηφο πνπ 

είλαη ηειείσο αβιαβήο θαη πνπ κε ηε βνήζεηα ελφο πξντφληνο ησδηνθφξνπ θνληξάζη κπνξεί λα 

ρξσκαηηζηεί άζπξε ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία, ζπρλά ζην παξειζφλ ζεσξήζεθε ιαλζαζκέλα ζαλ 
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φγθνο εγθεθάινπ θαη αθαηξέζεθε βάλαπζα απφ θαζαξή θαη κφλν αλνεζία.    Πξάγκαηη αθνχ ηα 

εγθεθαιηθά θχηηαξα δελ κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ πηα κεηά ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ, δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη απζεληηθφο θαξθίλνο εγθεθάινπ.  ην επίπεδν ησλ νξγάλσλ, βιέπνπκε ηψξα απηφ 

πνπ κέρξη ηφηε εθιακβαλφηαλ ζαλ ην πην ζεκαληηθφ, δειαδή φηη ν θαξθίλνο δελ απμάλεηαη, πνπ 

ζεκαίλεη φηη απφ ηε ζηηγκή ηεο ιχζεο ηεο ζχγθξνπζεο θαη κφιηο ε βηνινγηθή ζχγθξνπζε αξρίζεη λα 

επηιχεηαη, ν θαξθίλνο ζηακαηά θη απηφο λα απμάλεηαη. 

     

    Καη εδψ βξίζθεηαη κηα άθξσο ζεκαληηθή αλαθάιπςε, ε νπνία γηα λα ην πνχκε θη έηζη, 

πξνγξακκαηίδεη ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ.  ην επίπεδν ησλ νξγάλσλ 

βιέπνπκε επίζεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο επαλφξζσζεο, ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε ζε ιίγν 

κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα.  Η επηιεπηηθή θξίζε εθδειψλεηαη επίζεο ζην επίπεδν ησλ νξγάλσλ 

ζπγρξφλσο κε ηα θαηλφκελα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δχν άιια επίπεδα. 

 

9ε Εξψηεζε :   Μπνξείηε λα καο πεξηγξάςεηε ηη αθξηβψο είλαη κηα επηιεπηηθή θξίζε; 

 

Απάληεζε :  Η επηιεπηηθή θξίζε είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε θχζε εμαζθήζεθε εδψ θαη 

εθαηνκκχξηα ρξφληα «πκβαίλεη ζε ηξία επίπεδα ζπγρξφλσο :  

 

    Σν λφεκα θαη ν ζθνπφο απηήο ηεο θξίζεο, πνπ αθνινπζεί ην ζεκείν δελίζ ηεο απνζεξαπεπηηθήο 

θάζεο, είλαη λα θάλνπλ λα επαλέιζεη ν νξγαληζκφο ζηελ θαλνληθή ηνπ θαηάζηαζε.  Απηφ πνπ 

απνθαινχκε ζπλήζσο κηα ππεξβνιή θξάκπαο κε ζπαζκνχο ησλ κπψλ, δελ είλαη παξά κηα εηδηθή φςε 

ηεο επηιεπηηθήο θξίζεο, δειαδή απηήο πνπ εθδειψλεηαη κεηά απφ ηελ επίιπζε κηαο ζχγθξνπζεο 

θηλεηηθφηεηαο.  κσο νη επηιεπηνεηδείο θξίζεηο, πνπ ζεκαίλεη θξίζεηο παξφκνηεο κε ηηο επηιεπηηθέο 

θξίζεηο, εκθαλίδνληαη θαηά θαλφλα ζε φιεο ηηο αζζέλεηεο, αλ θαη θάπσο δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε 

ηελ αξξψζηεηα.  Η θχζε αλαθάιπςε έλα θφιπν, αο πνχκε, γη απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ θαηλφκελν.  

Μέζα ζηε κέζε ηεο απνζεξαπεπηηθήο θάζεο, ν αζζελήο παζαίλεη εθ λένπ κηα θπζηνινγηθή ππνηξνπή 

ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ, δειαδή θάζε αζζελήο μαλαδεί πνιχ ζχληνκα ηελ ζχγθξνπζε ηνπ, πξάγκα πνπ 

ηνλ μαλαβάδεη γηα κηα ζηηγκή ζηε θάζε ηνπ ζηξεο, έρεη θξχα ρέξηα, είλαη ζπγθεληξσκέλνο κε θξχν 

ηδξψηα θαη μαλαδεί  κε ζπληνκία φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο ελεξγνχ θάζεο ηεο ζχγθξνπζεο.  Ο 

ζθνπφο ηνλ νπνίν ζηνρεχεη απηφ ην γεγνλφο είλαη λα απνβάιεη πηέδνληαο ν νξγαληζκφο ην νίδεκα 

πνπ ππάξρεη ζηνλ εγθέθαιν γηα λα κπνξέζεη ν αζζελήο λα επαλέιζεη ζηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε.  

Μφιηο πεξάζεη ε επηιεπηηθή θξίζε, ν αζζελήο μαλαπνθηά θαλνληθή ζεξκνθξαζία.  Μεηά απφ απηφ 

έρεη κηα πξψηε κηθξή θάζε απψιεηαο νχξσλ. 

    

    ηαλ παξνπζηάδεηαη ε επηιεπηηθή θξίζε, ν αζζελήο θαηεπζχλεηαη πιένλ πξνο ηελ θαλνληθφηεηα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αλ αληεπεμέιζεη απφ ηελ θξίζε, δε ζα ηνπ ζπκβεί πηα ηίπνηα ην 

αλεζπρεηηθφ ή ζνβαξφ.  ην ηέινο ηεο απνζεξαπείαο, εκθαλίδεηαη δεχηεξε κεγάιε θάζε απνβνιήο 

νχξσλ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ζψκα απνβάιεη ηειείσο φηη έκεηλε απφ ηα νηδήκαηά ηνπ.   Τν 

επηθίλδπλν ζεκείν ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά, ζην ηέινο ηεο επηιεπηηθήο ή επηιεπηνεηδνχο 

θξίζεο, γηαηί εθεί επηβεβαηψλεηαη αλ ε επηιεπηνεηδήο θξίζε ήηαλ αξθεηή λα αληηζηξέςεη ηνλ 

"αηκφ".  Η πην γλσζηή επηιεπηηθή θξίζε είλαη ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ζηηο επηιεπηνεηδείο 

θξίζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη θπξίσο ε πλεπκνληθή εκβνιή, ε επαηηθή θξίζε ή απηφ πνπ απνθαινχλ 

πλεπκνληθή θξίζε.  Γηα λα κπνξέζεη ην ζψκα λα θαηαθέξεη επηηπρψο ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο, 

βνεζάκε ζηηο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, δειαδή φηαλ ε ζχγθξνπζε δηήξθεζε πνιχ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε 

ρνξήγεζε ηθαλνπνηεηηθήο δφζεο θνξηηδφλεο.  ε πνιχ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε λα 

ρνξεγήζνπκε ήδε απφ πξηλ θνξηηδφλε. 

 

10ε Εξψηεζε :  Ίζσο ζα κπνξνχζαηε λα καο αλαθέξεηε ζαλ παξαδείγκαηα κεξηθέο ηππηθέο 

ζπγθξνχζεηο  θαη απηφ πνπ ζα ήηαλ εμίζνπ ελδηαθέξνλ, λνκίδσ, γηαηί ηηο απνθαιείηε ινηπφλ 

βηνινγηθέο ζπγθξνχζεηο ; 
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Απάληεζε :  Σηο απνθαινχκε βηνινγηθέο ζπγθξνχζεηο απφ ην γεγνλφο φηη εμεγνχληαη απφ κία 

νληνγελλεηηθή ινγηθή, παξνπζηάδνληαη δε κε αλάινγν ηξφπν ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δψα θαη 

εμειίζζνληαη επίζεο κε αλάινγν ηξφπν.  Γελ έρνπλ ηίπνηα ην θνηλφ κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ έρνπκε ζπλήζσο, δειαδή κε ηηο ςπρν-δηαλνεηηθέο ζπγθξνχζεηο.  Δίλαη 

ζπγθξνχζεηο δηαθνξεηηθήο θαηά βάζνο πνηφηεηαο, πεξηπηψζεηο αλαζηάησζεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί, 

αο ην πνχκε έηζη, απφ ηε θχζε κέζα ζε έλα αξρατθφ πξνγξακκαηηζκφ ζπκπεξηθνξάο πνπ 

θαηαγξάθεθε κέζα ζηνλ εγθέθαιφ καο.  Ννκίδνπκε φηη ζθεθηφκαζηε, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

ζχγθξνπζε μέζπαζε ήδε κέζα ζ'έλα δεπηεξφιεπην, ηξαβψληαο ην δξφκν ησλ ζπλδπαζκψλ πξηλ 

αθφκα αξρίζνπκε λα ζθεθηφκαζηε.  Π.ρ. φηαλ ν ιχθνο αξπάδεη έλα αξλάθη απφ ηελ πξνβαηίλα, απηή 

ζα ππνζηεί κηα ζχγθξνπζε κεηέξαο - παηδηνχ, αθξηβψο φπσο θαη ν άλζξσπνο.  Η κεηέξα πξνβαηίλα 

ζα παξνπζηάζεη θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ ίδηα πιεπξά πνπ ε κεηέξα άλζξσπνο ζα παξνπζηάζεη 

θαξθίλν ηνπ ζηήζνπο, αλάινγα αλ είλαη δεμηφρεηξαο ή αξηζηεξφρεηξαο.  Η πεξηνρή ζηνλ εγθέθαιν 

είλαη ζην ίδην ζεκείν, φπνπ ζηε κεηέξα άλζξσπν βξίζθεηαη ν ζηαζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηέξαο - 

παηδηνχ θαη ζε πεξίπησζε αλαζηάησζεο, ε εζηία Υάκεξ πνπ αλαινγεί ζηε ζχγθξνπζε κεηέξαο - 

παηδηνχ ή ζχγθξνπζε ηεο θσιεάο.  Δίλαη αθξηβψο ζ'απηφ ην ίδην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη θαη ην κηθξφ 

παηδί ζηε ζειή, ην θέληξν ζηνλ εγθέθαιν γηα ηηο ζρέζεηο παηδηνχ - κεηέξαο θαη θπξίσο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζειαζκνχ, έηζη ζε πεξίπησζε αλαζηάησζεο ε εζηία Υάκεξ ζα αλαινγεί ζηε 

ζχγθξνπζε παηδηνχ  

- κεηέξαο. 

 

  ιεο καο νη βηνινγηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ νληνγελλεηηθά.  Ξέξνπκε πφηε 

νληνγελλεηηθά, δειαδή ζε πνηφ ζηάδην εμέιημεο ησλ εηδψλ, νη ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο 

αλαπηχρζεθαλ θαη θαηαγξάθηεθαλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη κφλν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ 

νξγάλσλ θαη πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, αιιά επίζεο ζπγθξνχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ηδηαηηέξσο 

νληνγελλεηηθά.  Αθφκα κηα θνξά, φιεο νη ςπρηθέο αλαζηαηψζεηο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο, έρνπλ θέληξα πνπ γεηηνλεχνπλ ζηνλ εγθέθαιν θαη κηιψληαο νληνγελλεηηθά, είλαη επίζεο 

γεηηνληθέο ζην επίπεδν ησλ νξγάλσλ, φπσο επίζεο έρνπλ θαη ηελ ίδηα ηζηνινγηθή θπηηαξηθή 

θαηαζθεπή.  Μαζαίλνληαο λα βιέπνπκε ηνλ νξγαληζκφ καο απφ κηα νληνγελλεηηθή άπνςε 

αλαθαιχπηνπκε ηε ζαπκάζηα νξγάλσζε ηεο θχζεο. 

 

11ε Εξψηεζε :  Μπνξείηε ίζσο λα καο αλαθέξεηε κεξηθά παξαδείγκαηα παξκέλα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή; 

 

Απάληεζε :  Ναη, αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο πνπ θξαηά απφ ην ρέξη ην 

παηδί ηεο, ελψ ζπλνκηιεί κε κηα γεηηφληζα ζην πεδνδξφκην.  Ξαθληθά ην παηδί μεθεχγεη απφ ην ρέξη 

ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ηξέρεη ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ..., ιάζηηρα πνπ ηξίδνπλ έλα απηνθίλεην θξελάξεη 

απφηνκα, ην παηδί πέθηεη ζηελ άζθαιην θηππεκέλν ή παηεκέλν!  Η κεηέξα δελ πεξίκελε λα ζπκβεί 

θάηη ηέηνην, λα ηε ηψξα θαζεισκέλε ελ ςπρξψ γηα θάηη εληειψο αδηαλφεην γη απηή.  Έρεη παγψζεη 

απφ ην ηξφκν, ην παηδί κεηαθέξεηαη ζην λνζνθνκείν θαη παξακέλεη εθεί ίζσο πνιιέο κέξεο κεηαμχ 

δσήο θαη ζαλάηνπ, ε κεηέξα ηνπ έρεη παγσκέλα ρέξηα, δελ θνηκάηαη πηα, δελ κπνξεί λα θάεη, 

βξίζθεηαη ππφ δηαξθέο ζηξεο θαη απφ ηελ ίδηα εθείλε ηε ζηηγκή ηνπ δπζηπρήκαηνο έλαο νγθίδην 

αλαπηχζζεηαη κέζα   ζην αξηζηεξφ ζηήζνο, αλ ε γπλαίθα είλαη δεμηφρεηξαο.  Μπαίλεη ζε κηα 

ζχγθξνπζε ηππηθή κεηέξαο - παηδηνχ, κε ζρήκα κνξθήο ζηφρνπ ζηε δεμηά παξεγθεθαιίδα.  ηαλ 

επηηξαπεί ζηε κεηέξα λα πάξεη ην παηδί ηεο ζην ζπίηη θαη νη γηαηξνί ηεο πνπλ,  <<είρε ηχρε, ηε 

γιχησζε, δε ζα ππάξμνπλ παξελέξγεηεο>>  απφ εθείλε ηε ζηηγκή ε ζχγθξνπζε πνπ ππέζηε κπαίλεη 

ζηε θάζε ηεο απνζεξαπείαο,  ππάξρεη ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη απφ εθείλε ηε ζηηγκή ε κεηέξα έρεη 

μαλά δεζηά ρέξηα, κπνξεί μαλά λα θνηκεζεί, μαλαθεξδίδεη βάξνο θαη ηξψεη μαλά κε φξεμε.  Ιδνχ κηα 

ηππηθή εμέιημε ηεο ζχγθξνπζεο, είλαη ε ίδηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζην δψν. 

 

    Να ηψξα έλα άιιν παξάδεηγκα, κηα γπλαίθα ηζαθψλεη επ' απηνθψξσ ηνλ άλδξα ηεο λα είλαη ζην 

θξεββάηη κε ηελ θαιχηεξε ηεο θίιε.  Μπαίλεη ζε κηα ζχγθξνπζε ζεμνπαιηθήο απνγνήηεπζεο, πνπ 
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ζηε γιψζζα ηεο βηνινγίαο είλαη κηα ζχγθξνπζε κε αληηθείκελν ηε ζηέξεζε ηεο ζαξθηθήο έλσζεο, ε 

νπνία ζην επίπεδν ησλ νξγάλσλ πξνθαιεί θαξθίλν ζην ηξάρειν ηεο κήηξαο αλ ε γπλαίθα είλαη 

δεμηφρεηξαο.  κσο, ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, δελ αληηδξά φινο ν θφζκνο πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν 

θαη δελ πξνθχπηεη ππνρξεσηηθά ε ίδηα ζχγθξνπζε.  Πξάγκαηη : αλ γηα θάπνην ιφγν ε γπλαίθα δελ 

αγαπνχζε πηα ηνλ άλδξα ηεο θαη ζθεθηφηαλ απφ θαηξφ λα ηνλ ρσξίζεη, δε ζα αηζζαλφηαλ απηφ <<ηνλ 

ηζάθσζε ζηα πξάζα>> ζα ζεμνπαιηθή ζχγθξνπζε, αιιά ην πνιχ πνιχ ζαλ αλζξψπηλε ζχγθξνπζε 

έιιεηςεο αιιειεγγχεο πξνο ηελ νηθνγέλεηα.  Απηή ε ζχγθξνπζε ζα ήηαλ κηα ζχγθξνπζε ζπληξφθνπ 

θαη ζα πξνμελνχζε θαξθίλν ζην δεμί ζηήζνο, αλ ε γπλαίθα είλαη δεμηφρεηξαο. 

 

  Απφ ςπρηθή άπνςε, πξάγκαηη, ην <<ίδην>> ζπκβάλ πνπ πξνέξρεηαη  απφ κηα ςπρηθή δηάηαμε 

δηαθνξεηηθή, δελ είλαη παξά επηθαλεηαθά ην ίδην ζπκβάλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ.  Απηφ πνπ είλαη θαζνξηζηηθφ δελ είλαη απηφ πνπ ζπλέβε, αιιά πσο ν αζζελήο ην 

αηζζάλζεθε ςπρηθά ηε ζηηγκή ηνπ DHS.  Σν ίδην γεγνλφο ζα κπνξνχζε επίζεο ζ'απηή ηελ πεξίπησζε 

λα πξνθαιέζεη κηα ζχγθξνπζε θφβνπ απέρζεηαο κε ππνγιπθαηκία, δειαδή κείσζε ηεο γιπθφδεο 

ζην αίκα, αλ ε γπλαίθα έπηαλε μαθληθά ην ζχδπγφ ηεο ζε κηα πνιχ αηζρξή θαηάζηαζε, π.ρ. κε κηα 

πφξλε.  Ή αθφκα απηφ ην ίδην ην γεγνλφο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κηα απηνυπνηίκεζε κε ή 

δίρσο ζεμνπαιηθή ζχγθξνπζε, αλ ε ζχδπγνο έπηαλε μαθληθά ηνλ άλδξα ηεο κε έλα θνξίηζη 20 ρξφληα 

λεψηεξν απ'απηή.  Θα είρε ζθεθηεί ηφηε : <<πξάγκαηη δε κεηξάσ πηα, δε κπνξψ λα ηνπ πξνζθέξσ 

θάηη ηέηνην>>.  ε κηα  παξφκνηα  πεξίπησζε ην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο πνπ ζα λνζνχζε ζα ήηαλ ζην 

ζθειεηφ, ε πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ζην εβηθφ νζηνχλ ηεο ιεθάλεο, φπνπ ζα πξνμελνχλην 

νζηενιχζεηο, δειαδή απψιεηα αζβεζηίνπ ζα ζεκάδη ηεο ζεμνπαιηθήο απηνυπνηίκεζεο.  Πξέπεη λα 

γλσξίδεη θαλείο φια απηά ηα πξάγκαηα γηα λα αλαθαιχςεη απηφ πνπ ν αζζελήο είρε ζην κπαιφ ηνπ 

ηε ζηηγκή ηνπ  

DHS.  Δίλαη πξάγκαηη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή πνπ ηνπνζεηείηαη ε ξάβδνο πάλσ ζηελ νπνία 

ελ ζπλερεία ζα θπιήζεη ε αξξψζηεηα.  Απηή ε ξάβδνο είλαη κηα εηθφλα άθξσο ζεκαληηθή, γηαηί 

φιεο νη κεηαπηψζεηο θαη ππνηξνπέο πνπ πηζαλά ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπλ 

μαλά ην πξσηαξρηθφ αρλάξη απηήο ηεο ξάβδνπ.  Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα πξαγκαηηθή αιιεξγία 

ζ'απηή ηε ζχγθξνπζε (απηνχ ηνπ είδνπο). 

 

12ε Εξψηεζε :  Γξ Υάκεξ κπνξνχκε ήδε λα λνζειεχζνπκε έλα αζζελή μεθηλψληαο απφ ην 

ηδεξνχλ Καλφλα ηνπ Καξθίλνπ; 

 

Απάληεζε :  Καλνληθά λαί.  Αιιά ν .Κ.Κ. δελ είλαη παξά ν πξψηνο βηνινγηθφο λφκνο ηεο Νέαο 

Ιαηξηθήο.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ ζπλνιηθά 4 βηνινγηθνί λφκνη, πνπ βξέζεθαλ εκπεηξηθά, 

δειαδή πνπ ζεκειηψλνληαη ζήκεξα πάλσ ζηηο παξαηεξήζεηο κνπ ζε 15.000  ζπλαζξνηζκέλεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο  πεξηπηψζεηο.  Αλ ζέιεη θάπνηνο λα εξγαζηεί ζπλεηδεηά ζα πξέπεη λα επαιεζεχζεη 

θάζε πεξίπησζε ζε ζρέζε κε ηνπο 4 βηνινγηθνχο λφκνπο. 

 

13ε Εξψηεζε :  Αο ηνπο πάξνπκε, αλ ζέιεηε έλα - έλα : πσο ινηπφλ εθθξάδεηαη ν δεχηεξνο 

βηνινγηθφο λφκνο πνπ αλαθαιχςαηε; 

 

Απάληεζε :  Ο δεχηεξνο βηνινγηθφο λφκνο ηεο Νέαο Ιαηξηθήο είλαη ν λφκνο ησλ δχν θάζεσλ ησλ 

αζζελεηψλ. 

 

14ε Εξψηεζε  :  ισλ ησλ αζζελεηψλ, φρη κφλν ηνπ θαξθίλνπ; 

 

Απάληεζε :  Ναη, φιεο νη αξξψζηεηεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηαηξηθήο έρνπλ δχν θάζεηο.  Άιινηε επεηδή 

αγλννχζακε απηφ ην γεγνλφο, είρακε απαξηζκήζεη ρνλδξηθά κηα ρηιηάδα αζζέλεηεο.  500 απφ απηέο 

ήηαλ ςπρξέο αζζέλεηεο, δειαδή ν αζζελήο είρε ηα αγγεία ηνπ δέξκαηνο ζπλεζηαικέλα, ήηαλ σρξφο 

θαη είρε ράζεη βάξνο.  Οη ππφινηπεο 500 ήηαλ ζεξκέο αζζέλεηεο κε ππξεηφ, δηεζηαικέλα αγγεία, 

θαλνληθή φξεμε, αιιά κεγάιε θνχξαζε.  ιεο απηέο νη  ζεξκέο αζζέλεηεο εθιακβάλνληαλ ζαλ 
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απηφλνκεο κνιχλζεηο.  Σψξα μέξνπκε φηη απηφ ήηαλ ιαλζαζκέλν.  Γελ επξφθεηην παξά γηα ην ήκηζπ 

ηεο αζζέλεηαο ζε θάζε πεξίπησζε.  Έηζη, γλσξίδνπκε ηψξα φρη πεξηζζφηεξεο απφ 500 πεξίπνπ 

αζζέλεηεο νη νπνίεο είλαη  δηθαζηθέο.  Η πξψηε θάζε   είλαη πάληα ε ςπρξή θάζε ηεο ελεξγνχ 

ζχγθξνπζεο, ε θάζε ηνπ ζπκπαζεηηθνηνληθνχ ζηξεο θαη ε δεχηεξε θάζε, πνπ πξνυπνζέηεη ηε ιχζε 

ηεο ζχγθξνπζεο είλαη πάληα κηα ζεξκή θάζε ηεο ιπκέλεο ζχγθξνπζεο, κηα θάζε 

παξαζπκπαζεηηθνηνληθή ηεο απνζεξαπείαο.  ηνλ εγθέθαιν είλαη αμηνζεκείσην φηη νη εζηίεο Υάκεξ 

θαη γηα ηηο δχν απηέο θάζεηο βξίζθνληαη ζην ίδην ζεκείν, πξφθεηηαη κάιηζηα γηα ηελ ίδηα εζηία 

Υάκεξ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ θάζεο ηεο ζχγθξνπζεο νη νκφθεληξνη δαθηχιηνη ζε ζρήκα 

ζηφρνπ είλαη κε ζαθήλεηα απνηππσκέλνη, ελψ ζηελ απνζεξαπεπηηθή θάζε ε πεξηνρή 

νηδεκαηνπνηείηαη θαη απηνί νη δαθηχιηνη απνηππψλνληαη  μεζσξηαζκέλνη.  Βιέπνπκε ζ'απηά ηα 

παξαδείγκαηα φηη νη βηνινγηθνί λφκνη - ηνπο δχν ηειεπηαίνπο ζα ηνπο εμεγήζνπκε θαη ηνπο δπφ καδί 

- έρνπλ αμία γηα ην ζχλνιν ηεο ηαηξηθήο θαη φρη κφλν γηα ηνλ θαξθίλν. 

 

    Σν γέξηθν ειάθη φηαλ εθδησρζεί απφ ηελ πεξηνρή ηνπ απφ ην λεαξφ ειάθη, βξίζθεηαη θαη απηφ 

επίζεο ππφ ηελ επίδξαζε ελφο δηαξθνχο ζηξεο θαη πθίζηαηαη βηνινγηθή ζχγθξνπζε. ρψξνπ 

επηθξάηεηαο κε εζηία Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν, ιίγν πην πάλσ απφ ην δεμί απηί.  Σν ειάθη είλαη 

αιαθηαζκέλν θαη δε ζέιεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα μαλαπάξεη πίζσ ηελ πεξηνρή ηνπ, δελ ηξψεη πηα, 

δελ θνηκάηαη, ράλεη βάξνο γηαηί βξίζθεηαη κέζα ζε κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο ζηξεο.  Έρεη ζνπβιεξνχο 

πφλνπο ζηελ θαξδηά, ζηεζάγρε, ζε νξγαληθφ επίπεδν έρεη έιθε, δειαδή κηθξά έιθε ζηηο ζηεθαληαίεο 

αξηεξίεο.  Δίλαη ζε πιήξε εγξήγνξζε : κφιηο θαηαθέξεη, αθξηβψο επεηδή είλαη ζε πιήξε εγξήγνξζε, 

λα δηψμεη απφ ην έδαθνο ηνπ ηνλ παξείζαθην, ηνλ αληίπαιν θαη λα μαλαθεξδίζεη ηελ πεξηνρή ηνπ, 

απφ εθείλε ηε ζηηγκή κπαίλεη ζηε θάζε ηεο δηαξθνχο παξαζπκπαζεηηθνηνλίαο θαη μαλαξρίδεη λα 

ηξψεη φπσο πξέπεη, ην θπξηεχεη κηα κεγάιε θνχξαζε, μαλαπαίξλεη βάξνο θαη ηα άθξα ηνπ είλαη πνιχ 

δεζηά.  ην απψγεην ηεο απνζεξαπείαο παζαίλεη έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζαλ επηιεπηνεηδή θξίζε.  

Αλ θαηνξζψζεη λα ην μεπεξάζεη κπνξεί λα μαλαγίλεη θπξίαξρνο ζηελ πεξηνρή ηνπ.  ην δστθφ 

βαζίιεην ηα πξάγκαηα εμειίζζνληαη φπσο θαη ζηνλ άλζξσπν.  Γηα ηνλ άλδξα ε πεξηνρή ζα ήηαλ ίζσο 

ην θηήκα, ε νηθνγέλεηα ή ην επάγγεικα.  ηνλ άλζξσπν έρνπκε πνιιψλ εηδψλ επί κέξνπο πεξηνρέο, 

αθφκα θαη ην απηνθίλεην κπνξεί λα έρεη ζέζε πεξηνρήο.  ηνλ άλζξσπν εθδειψλεηαη έκθξαγκα κφλν 

φηαλ ε ζχγθξνπζε θξαηήζεη ηνπιάρηζηνλ 3-4 κήλεο θαη ζπλήζσο είλαη ζαλαηεθφξν αλ ε ζχγθξνπζε 

δηαξθέζεη πάλσ απφ έλα ρξφλν θαη δελ έγηλε θαηφπηλ αληηιεπηή ε είζνδνο ηνπ αζζελή ζηε θάζε ηεο 

απνζεξαπεπηηθήο παξαζπκπαζεηηθνηνλίαο.  Μηα αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ επηηξέπεη λα γίλεη 

γξήγνξα ε δηάγλσζε.  Θα κπνξνχζε θαλείο λα αλαξσηεζεί ίζσο γηαηί νη γηαηξνί δελ είραλ 

αλαθαιχςεη ήδε απφ θαηξφ ην δηθαζηθφ ραξαθηήξα φισλ ησλ αζζελεηψλ, αθνχ απηφο ν δηθαζηθφο 

ραξαθηήξαο είλαη ηφζν γεληθεπκέλνο. 

 

    Η απάληεζε είλαη ηφζν απιή ζήκεξα φζν δχζθνιε ήηαλ ζην παξειζφλ :  απηφ ζηεξηδφηαλ 

απινχζηαηα ζην φηη έλα κέξνο κφλν ησλ ζπγθξνχζεσλ βξίζθεη ιχζε.  Αλ ε ζχγθξνπζε δελ κπνξεί 

λα ιπζεί, ε αζζέλεηα παξακέλεη κνλνθαζηθή, δειαδή ην άηνκν παξακέλεη ζε ελεξγφ ζχγθξνπζε, 

αδπλαηίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη ηειηθά πεζαίλεη απφ εμνπζέλσζε ή θαρεμία.  Ο λφκνο ηνπ 

δηθαζηθνχ ραξαθηήξα ησλ αζζελεηψλ δελ έρεη αμία, παξά κφλν κηιψληαο απζηεξά ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην άηνκν κπνξεί λα θηάζεη ζε κηα ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ.  κσο απηφο ν λφκνο αμίδεη 

πξναηξεηηθά γηα θάζε αξξψζηεηα θαη θάζε ζχγθξνπζε αθνχ βαζηθά θάζε ζχγθξνπζε κπνξεί λα 

επηιπζεί κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν. 

 

15ε-α Εξψηεζε :  Γξ Υάκεξ πνηνο είλαη ινηπφλ ν 3νο βηνινγηθφο λφκνο πνπ αλαθαιχςαηε; 

 

Απάληεζε :  Δίλαη ην νληνγελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ φγθσλ θαη ησλ ηζνδπλάκσλ αζζελεηψλ ηνπ 

θαξθίλνπ. 

 

15ε-β Εξψηεζε :  Ση ζεκαίλεη ν φξνο νληνγελλεηηθφο; 
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Απάληεζε :   Ο φξνο νληνγελλεηηθφο ζεκαίλεη ζηελ πεξίπησζε απηή φηη ζηελ ηαηξηθή κπνξνχλ λα 

εμεγεζνχλ φιεο νη αζζέλεηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηηο αλαγάγεη θαλείο ζηελ εμέιημε ησλ εηδψλ. 

 

16ε Εξψηεζε  :  Ση ζαο νδήγεζε ζ'απηή ηελ αλαθάιπςε; 

 

Απάληεζε :  Παξαηήξεζα έλα κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ αλαθάιπςα ην 

νληνγελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ φγθσλ θαη ησλ ηζνδπλάκσλ αζζελεηψλ ηνπ θαξθίλνπ δειαδή γχξσ ζηηο 

10.000 πεξηπηψζεηο.  Καη εξγάζηεθα φπσο έπξεπε λα ην θάλεη έλαο επζπλείδεηνο επηζηήκνλαο, 

δειαδή κ'έλα ηξφπν θαζαξά εκπεηξηθφ. 

 

    Έηζη απέδεημα ζπζηεκαηηθά φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  ζπλέιιεμα ηηο αμνληθέο ηνκνγξαθίεο 

εγθεθάινπ θαη ηα ηζηνινγηθά απνηειέζκαηα ζηε ζπλέρεηα πάληνηε ηα θαηέηαζζα θαηά νκάδεο θαη ηα 

ζπλέθξηλα θαη λα πνπ αλαδεηθλχεηαη έλα εθπιεθηηθφ απνηέιεζκα, πνπ ην είραλ θξίλεη κέρξη ηφηε 

αδχλαην.  Τπήξρε πξάγκαηη έλα ζχζηεκα !  Τπήξρε εθεί αξηζκφο αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ θάζεο αλαπηπζζφηαλ έλαο φγθνο ζπκπαγήο, δειαδή ππήξρε πνιιαπιαζηαζκφο 

θπηηάξσλ θαη ππήξραλ άιινη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο πνιιαπιαζηαδφηαλ θάηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαζπκπαζεηηθνηνληθήο θάζεο κεηά ηε ιχζε ηεο ζπγθξνπζεο.  Καη απηφ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα 

πεη θαλείο φηη ήηαλ ην ίδην πξάγκα.  Τπήξραλ ινηπφλ δχν είδε πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ, 

δειαδή έλα είδνο πνιιαπιαζηαζκνχ θπηηάξσλ ζηε ζπκπαζεηηθν- ηνληθή θάζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη 

έλα άιιν είδνο πνιιαπιαζηαζκνχ θπηηάξσλ ζηε θάζε ηεο απνζεξαπείαο, δειαδή ζηελ πνξεία ησλ 

αζζελεηψλ πνπ θαηά ηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο είραλ δεκηνπξγήζεη θπηηαξηθέο κεηψζεηο - 

ηξχπεο, λεθξψζεηο, έιθε θαη απνζηήκαηα. 

 

    Απηέο νη αξξψζηεηεο είραλ έηζη έλα θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηε θάζε ηεο απνζεξαπείαο θαη 

εγψ ζπλέθξηλα πάληα αθνχξαζηα απηά ηα δηαθνξεηηθά θαηλφκελα.  Καη επηκέλνληαο ζηε ζχγθξηζε 

θαηφξζσζα λα αλαθαιχςσ έλα ζχζηεκα «Δηαπίζησζα πξάγκαηη φηη νη φγθνη νη νπνίνη θαηά 

ηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο είραλ ζρεκαηηζηεί κε πνιιαπιαζηαζκφ θπηηάξσλ, είραλ 

πάληα θνληά ν έλαο κε ηνλ άιιν ηελ αθεηεξία ηνπο ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη ζηελ 

παξεγθεθαιίδα.  Απηά ηα δχν κέξε ηνπ εγθεθάινπ απνηεινχλ καδί απηφ πνπ απνθαινχκε αξρατθφ 

εγθέθαιν.  Έηζη ινηπφλ φιεο νη θαξθηλνπάζεηεο πνπ πξνθαινχζαλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ θάζεο ηεο ζχγθξνπζεο, είραλ ηελ πεξηνρή ηνπο, δειαδή ην ζεκείν απφ 

φπνπ δηνηθνχλην ζηνλ αξρατθφ εγθέθαιν.  Καη φινη νη ππνηηζέκελνη φγθνη πνπ ζηελ νπζία δελ είλαη 

παξά έλαο ηξφπνο ζεξαπείαο πνπ γίλεηαη κε άθζνλν θαη πιενλάδνληα πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

θπηηάξσλ, ζηα ζεκεία πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ θάζεο ηεο ζχγθξνπζεο ήηαλ ηξχπεο, έιθε 

ή λεθξψζεηο, ηα θέληξα ηνπο δε ζηνλ εγθέθαιν βξίζθνληαη πάληνηε ζηνλ θπξίσο εγθέθαιν 

(εκηζθαίξηα).  Η αλαθάιπςε απηψλ ησλ ζπζηεκαηηθψλ ζπζρεηηζκψλ ζεκεηψλεη ην 1987 ηε γέλεζε 

ηνπ <<νληνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ φγθσλ θαη ησλ ηζνδπλάκσλ ηνπ θαξθίλνπ αζζελεηψλ>>, πνπ 

κεηά ην ηδεξνχλ Καλφλα ηνπ θαξθίλνπ θαη ην λφκν ησλ δχν θάζεσλ φισλ ησλ αζζελεηψλ, απνηειεί 

ηελ πξσηαξρηθή ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ηαηξηθήο. 

 

    Με απηή ηελ έλλνηα, ν φξνο νληνγελλεηηθή (πξνέιεπζε) ζεκαίλεη πσο νχηε ν εληνπηζκφο ηεο 

εζηίαο Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν, νχηε ν ηχπνο ησλ φγθσλ ή ησλ λεθξψζεσλ, δειαδή ν ηζηνινγηθφο 

ηνπο ζρεκαηηζκφο δελ είλαη ηπραίνο θαη φηη ηα πάληα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα πνιχ ινγηθά θαη κε 

ηξφπν επλφεην κέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ, πνπ ππέζηε ην άηνκν απφ ηε ζηηγκή 

ηεο γνληκνπνίεζεο ηνπ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ έγηλε έλα ηέιεην νλ, δειαδή ηελ νληνγέλλεζε. 

 

    Λέγεηαη φηη ε νληνγέλλεζε είλαη ε επαλαιεςε ηεο θπινγέλλεζεο.  Πνπ ζεκαίλεη φηη ε εμέιημε ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ κέρξη ηνλ άλζξσπν, έρεη μαλαεπαλαιεθζεί θαηά ηελ εκβξπαθή ειηθία θαη ηελ 

παηδηθή πεξίνδν.  Πξάγκαηη γλσξίδνπκε ζηελ εκβξπαθή αλάπηπμε, φηη ππάξρνπλ 3 δηαθνξεηηθά 

βιαζηηθά δέξκαηα ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη απφ ηα πξψηα θη φιαο ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ 

θαη απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη φια ηα φξγαλα.  Σν εζσηεξηθφ εκβξπτθφ βιαζηηθφ δέξκα ή 
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εζψδεξκα, ην κέζν εκβξπτθφ βιαζηηθφ δέξκα ή κεζφδεξκα θαη ην εμσηεξηθφ εκβξπτθφ βιαζηηθφ 

δέξκα ή εθηφδεξκα.  Κάζε θχηηαξν, θάζε φξγαλν ηνπ ζψκαηνο είλαη εμαξηεκέλν απφ θάπνην απφ 

απηά ηα ηξία βιαζηηθά δέξκαηα. 

 

    Σα θχηηαξα θαη ηα φξγαλα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην εζσηεξηθφ βιαζηηθφ δέξκα, έρνπλ ην 

θέληξν ηνπο, δειαδή ην ζεκείν απφ ην νπνίν δηνηθνχληαη ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, ην πην αξρατθφ 

θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ.  Σα φξγαλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ απηφ εκβξπτθφ βιαζηηθφ 

δέξκα, ζρεκαηίδνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ζπκπαγείο φγθνπο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

θπηηάξσλ αδελνκαηηθνχ ηχπνπ.  ια ηα θχηηαξα, δειαδή ηα φξγαλα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην 

εμσηεξηθφ εκβξπτθφ βιαζηηθφ δέξκα έρνπλ ην θέληξν δηνίθεζεο ηνπο ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ην 

ηειεγθέθαιν (εκηζθαίξηα), ην πην πξφζθαην θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ καο.  ε πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ 

ζρεκαηίδνπλ θπηηαξηθέο ειαηηψζεηο ππφ κνξθή ειθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ απσιεηψλ ζην επίπεδν ηνπ 

νξγάλνπ, π.ρ. δηαβήηε ή παξάιπζε. 

 

    ζνλ αθνξά ην κέζν εβξπτθφ βιαζηηθφ δέξκα, δηαθξίλνπκε εθεί έλα ζχλνιν πην παιεφ θαη έλα 

ζχλνιν πην λέν.  Σα θχηηαξα ή ηα φξγαλα πνπ αλήθνπλ πην παιεφ ζχλνιν ηνπ κέζνπ βιαζηηθνχ 

δέξκαηνο, έρνπλ ην θέληξν ηνπο ζηελ παξεγθεθαιίδα, δειαδή είλαη κέξνο ηνπ αξρατθνχ εγθεθάινπ 

θαη ζρεκαηίδνπλ ζπλεπψο ζε πεξίπησζε θαξθίλνπ ζπκπαγείο φγθνπο θαηά ηελ ελεξγή θάζε ηεο 

ζχγθξνπζεο θαη πην ζπγθεθξηκκέλα θαξθίλν αδελνκαηηθνχ ηχπνπ.  Σα θχηηαξα ή ηα φξγαλα πνπ 

αλήθνπλ ζην λεφηεξν ζχλνιν ηνπ κέζνπ εκβξπτθνχ δέξκαηνο, έρνπλ ην θέληξν δηνίθεζεο ηνπο ζην 

κπειφ ηνπ εγθεθάινπ θαη ζε πεξίπησζε θαξθίλνπ ζρεκαηίδνπλ θαηά ηελ ελεξγφ θάζε ηεο 

ζχγθξνπζεο, λεθξψζεηο ή γαγγξαηλψζεηο ησλ νζηψλ  ή αθφκε θπηηαξηθή κείσζε.  Π.ρ. θνπθάιεο 

ζηα δφληηα, ηξχπεο ζηε ζπιήλα, ζηα λεθξά ή ζηηο σνζήθεο, πνπ ηα απνθαινχκε νζηενιχζεηο, 

λεθξψζεηο ηεο ζπιήλαο, λεθξψζεηο ησλ λεθξψλ ή ηεο σνζήθεο.  Σ' απηά δηαβιέπνπκε φηη ν 

θαξθίλνο δελ είλαη ην παξάινγν δεκηνχξγεκα εθηξνρηαζκέλσλ θαηά ιάζνο θπηηάξσλ, αιιά έλα 

θαηλφκελν ηειείσο θαηαλνεηφ θαη ήδε πξνβιεπφκελν πνπ ζπκθσλεί κε πνιχ ζπγθεθξηκκέλν 

ηξφπν ζηα νληνγελλεηηθά δεδνκέλα. 

 

17ε Εξψηεζε  :   Αλ θαηάιαβα θαιά δελ είλαη φιεο νη θπηηαξηθέο απμήζεηο ίδηεο.  Θα κπνξνχζαηε 

ίζσο, γηα λα έρνπκε κηα πην θαζαξή άπνςε ηνπ ζπλφινπ, λα καο δηαζαθελίζεηε αθφκα κηα θνξά 

απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο απμήζεηο θπηηάξσλ κε ηε βνήζεηα κεξηθψλ αζζελεηψλ;   

 

Απάληεζε :   Ναη, γηα λα πνχκε ηελ αιήζεηα, απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κέρξη ηψξα δελ 

κπφξεζαλ πνηέ λα βξνπλ κηα ζπζηεκαηηθή εμήγεζε γηα ηε γέλλεζε ηνπ θαξθίλνπ  : απιά θαη κφλν 

επεηδή δελ ππήξρε θαλέλα ζχζηεκα.  Καηά ηελ αληίιεςε ηεο ηφζν πξνεγκέλεο ηαηξηθήο, πνπ 

απηναπνθαιείην ζρνιηθή  ηαηξηθή κα εγψ ηε μαλαβάπηηζα <<ηαηξηθή γηα καζεηέο>>, ππήξραλ 

ηαμηλνκήζεηο πνπ ζηελ νπζία δελ είραλ ηίπνηε ην ζπζηεκαηηθφ.  Έιεγαλ φηη ππήξρε θαξθίλνο φηαλ ηα 

θχηηαξα εθδήισλαλ κηα ππεξβνιηθή αχμεζε, αιιά φπσο ην βιέπνπκε ζήκεξα ηα θχηηαξα  κπνξνχλ 

λα εθδειψζνπλ κηα ππεξβνιηθή αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηειείσο δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο 

θάζεσλ : θαη' απηφ ην ηξφπν θάπνηα θχηηαξα κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαηά ηελ ελεξγφ θάζε 

ηεο ζχγθξνπζεο θαη άιια θχηηαξα κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ππεξβνιηθή αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο απνζεξαπείαο. 

 

    Γηα παξάδεηγκα, αο πάξνπκε έλα αζζελή πνπ έρεη κηα ζχγθξνπζε δχζπεπηε, δειαδή έρεη θαηαπηεί 

έλα θνκκάηη, αιιά δελ θαηνξζψλεη ελ ηνχηνηο λα ην ρσλέςεη.  Αγφξαζε έλα ζπίηη γηα παξάδεηγκα θαη 

δηαπηζηψλεη μαθληθά φηη ην ζπκβφιαην αγνξάο δελ είλαη έγγπξν, ηνλ θνξφτδεςαλ θαη ράλεη μαλά ην 

ζπίηη.  Μπνξεί π.ρ. λα αλαπηχμεη θαξθίλσκα ζην ζηνκάρη δειαδή έλα ηεξάζηην πνιιαπιαζηαζκφ 

θπηηάξσλ κέζα ζην ζηνκάρη, ην νπνίν απνθαινχκε αδελνθαξθίλσκα ηνπ ζηνκάρνπ, πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζαλ έλα θνπλνππίδη.  Αλαπηχζζεη  ινηπφλ απηφ ην θαξθίλσκα ζηε δηάξθεηα ηεο 

ελεξγνχ θάζεο ηεο ζχγθξνπζεο θαη ε αληίζηνηρε εζηία βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αξρατθφ εγθέθαιν, ζηε 

δεμηά πιεπξά ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο, ζ'απηφ πνπ νλνκάδνπκε γέθπξα. 
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    Καη ηψξα ηδνχ κηα άιιε πεξίπησζε : έλαο αζζελήο παζαίλεη κηα ζχγθξνπζε κε ην λεξφ, δειαδή 

κηα ζχγθξνπζε πνπ έρεη ζρέζε κε έλα πγξφ, λεξφ ή θάηη παξφκνην.  Π.ρ. έλαο λένο θνιπκπά ζηε 

κεζφγεην θαη μαθληθά αξρίδεη λα πλίγεηαη, φκσο ηε ηειεπηαία ζηηγκή ηνλ ζψδνπλ θαη ηνλ 

μαλαθέξλνπλ ζηε δσή.  Απφ εθείλε θαη γηα κήλεο νλεηξεχεηαη φηη πλίγεηαη θαη είλαη απνθαζηζκέλνο 

λα κε μαλακπεί ζην λεξφ.  ιν απηφ ην δηάζηεκα εθδειψλεη λεθξσηηθφ θαξθίλν ηνπ λεθξηθνχ 

παξεγρχκαηνο, δειαδή παξνπζηάδεηαη κηα θπηηαξηθή ειάηησζε - λεθξψζεηο - κέζα ζην λεθξηθφ 

παξέγρπκα, ζην ζπνγθψδε ηζηφ ηνπ λεθξνχ, κέρξη πνπ ηειηθά φινο ν λεθξηθφο ηζηφο εμαληιείηαη θαη 

ην λεθξφ παχεη λα ιεηηνπξγεί.  ηαλ ρξφληα αξγφηεξα ε ζχγθξνπζε ιχλεηαη επεηδή ε εγγνλή (ή ε 

κηθξή θφξε) ηνπ αζζελή  επηζπκεί ηφζν πνιχ λα πιαηζνπξίζεη ζην λεξφ θαη γηα πξψηε θνξά ν 

αζζελήο μαλαπεξλά ηηο δηαθνπέο ηνπ ζηε ζάιαζζα, δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνζεξαπείαο κηα κεγάιε θχζηε ζην λεθξφ, δειαδή έλαο θπηηαηηθφο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο 

απνζεξαπεπηηθήο θάζεο.  Καη ν αξρηθφο ζθνπφο απηήο ηεο θχζηεο ήηαλ ν αθφινπζνο : ε θχζηεο 

ζηεξενπνηείηαη, ζθιεξαίλεη απφ έλα είδνο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, κε ζηφρν λα μαλαγίλεη λεθξηθφο ηζηφο 

θαη λα απνβάιεη ηα νχξα. 

 

  Με γεληθφ ηξφπν ζήκεξα είκαζηε ζην ζεκείν λα αλαξσηεζνχκε γηα λα κάζνπκε  πνηφο ήηαλ ζηελ 

αξρή ν ηειηθφο ζθνπφο, ν ιφγνο πνπ έγηλαλ νη φγθνη ή ίζσο αθφκα θαη πην λφεκα έρνπλ αθφκα 

θαη ζήκεξα.  Πξάγκαηη, απηνί νη θαξθίλνη ή φγθνη δελ ήηαλ άλεπ λνήκαηνο ή ζθνπνχ, ήηαλ 

αληηζέησο θάηη ην ηειείσο ινγηθφ.  Αο πάξνπκε π.ρ. ην θνκκάηη πνπ είλαη ήδε κέζα ζην ζηνκάρη, πνπ 

ην έρεη  θαηαπηεί  αιιά πνπ δελ κπνξεί  λα ην  ρσλέςεη, γηαηί είλαη πνιχ κεγάιν :  γηα λα 

επαλνξζψζεη o ν νξγαληζκφο απηή ηελ θαηάζηαζε έθηηαμε απηφλ ην ηεξάζηην φγθν.  κσο απηφο ν 

φγθνο δελ είλαη θάηη ην παξάινγν, ην αλφεην, πξφθεηηαη αληηζέησο γηα πεπηηθά θχηηαξα, πνπ ζα πεη 

εληεξηθά θχηηαξα, ηα νπνία παξάγνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πεπηηθνχ εθθξίκαηνο θαη θάλνπλ έηζη ην 

θνκκάηη εχπεπην, κε ηξφπν ψζηε, ζην δστθφ βαζίιεην απηφ ην θνκκάηη λα κπνξεί λα θαηέβεη θαη λα 

ρσλεπηεί.  Καη κε ηνλ ίδην ηξφπν είδακε φηη ν αξρηθφο ζθνπφο απηψλ ησλ θχζηεσλ ήηαλ λα 

μαλαθηηάμνπλ έλα θαηλνχξγην κεγάιν θνκκάηη ηνπ λεθξνχ πνπ λα είλαη ηθαλφ λα απνβάιεη 

πξαγκαηηθά ηα νχξα. 

 

    Να ινηπφλ ε εξκελεία απηψλ ησλ δηαθφξσλ φγθσλ κε θπηηαξηθή αχμεζε, πνπ άιινηε δελ 

κπνξνχζακε λα μερσξίζνπκε, αιιά πνπ ηψξα είκαζηε ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηήζνπκε θαη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ζην ηξηπιφ ηνπο επίπεδν, δειαδή ην εγθεθαιηθφ, ην ηζηνινγηθφ θαη ην 

ζπγθξνπζηαθφ.  Καη φινη νη ζπζρεηηζκνί επαλαιακβάλνληαη κέζα ζην νληνγελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ 

φγθσλ θαη ησλ ηζνδπλάκσλ αζζελεηψλ ηνπ θαξθίλνπ.  Πξάγκαηη φιεο νη αξξψζηεηεο πνπ γλσξίδνπκε 

ζηελ ηαηξηθή θαη πνπ εμειίζνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο 4 βηνινγηθνχο λφκνπο, εμεγνχληαη  ζε φια ηα 

ζεκεία θαη επαιεζεχνπλ ηδίσο ην νληνγελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ φγθσλ θαη ησλ ηζνδπλάκσλ ηνπ 

θαξθίλνπ.  ην ςπρηθφ θαη εγθεθαιηθφ επίπεδν, φια ηα ζπκπηψκαηα θάζε θάζεο είλαη ηα ίδηα, δελ 

δηαθνξνπνηνχληα  παξά κφλν ζην επίπεδν ησλ νξγάλσλ.   

Νΐαπηφ ην επίπεδν, ηα φξγαλα πνπ έρνπλ ην θέληξν δηνίθεζεο ηνπο ζηνλ αξρατθφ εγθέθαιν 

παξνπζηάδνπλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο, ελψ ηα φξγαλα πνπ 

δηνηθνχληαη απφ ην ηειεγθέθαιν παξνπζηάδνπλ, ζηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο, ηξχπεο, 

λεθξψζεηο ή έιθε, δειαδή θπηηαξηθή κείσζε.  ηε θάζε ηεο απνζεξαπείαο φια εμειίζζνληαη κ'έλα 

ηξφπν αθξηβψο αληίζεην.  Σα φξγαλα πνπ δηνηθνχληαη απφ ηνλ αξρατθφ εγθέθαιν ειαηηψλνπλ ηνπο 

φγθνπο ηνπο κε ηε βνήζεηα εηδηθεπκέλσλ κηθξνβίσλ, αιιά θαηά ηεδηάξθεηα απηήο ηεο ίδηαο θάζεο 

απνζεξαπείαο νη ηξχπεο θαη ηα έιθε ησλ νξγάλσλ πνπ δηνηθνχληαη απφ ην ηειεγθέθαιν 

επνπιψλνληαη θαη θιείλνπλ μαλά κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηψλ θαη βαθηεξηδίσλ, ελψ ην κέγεζνο (ν 

φγθνο) ηεο πξνζβαιινκέλεο πεξηνρήο έρεη απμεζεί κε πξήμηκν. 

 

18ε Εξψηεζε  :   Φηάζακε ηψξα λνκίδσ πνιχ θνληα ζην 4ν βηνινγηθφ λφκν. 

 

Απάληεζε :  Αθξηβψο, ζην νληνγελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ κηθξνβίσλ ! 
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19ε Εξψηεζε  :    Γξ Υάκεξ, πνηφο είλαη ινηπφλ ν ξφινο ησλ κηθξνβίσλ ζην ζχζηεκα  ζαο;  ' απηφ 

ην ζεκείν αθνχκε πνιιά λα ιέγνληαη επίζεο θαη γηα ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

 

Απάληεζε :  Μέρξη ηψξα αληηιακβαλφκαζηαλ ηα κηθξφβηα κφλν θάησ απφ ηελ νπηηθή ησλ 

κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ, γηα ηηο νπνίεο ήηαλ ππεχζπλα θαη απηφο ν ηξφπνο αληίιεςεο έκνηαδε 

ινγηθφο, αθνχ ζηηο απνθαινχκελεο κνιπζκαηηθέο αξξψζηεηεο ζπλαληνχζακε πάληα ηα κηθξφβηα.  

κσο λα πνπ δελ ήηαλ αιήζεηα.  Κη χζηεξα φιν ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα δελ ήηαλ παξά κία 

ηεξάζηηα πιάλε... νηθνδνκεκέλε πάλσ ζε ππνζέζεηο.  Πξάγκαηη, απφ απηέο ηηο ππνηηζέκελεο 

κνιπζκαηηθέο αξξψζηεηεο είρακε μεράζεη ή παξαιείςεη απηή ηελ πξψηε θάζε.  

 

    ' απηέο ηηο ππνηηζέκελεο κνιπζκαηηθέο αξξψζηεηεο είρε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνεγεζεί πάληνηε 

κηα ελεξγφο θάζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη κφλν φηαλ ε ζχγθξνπζε ιπλφηαλ ηα κηθξφβηα απηά 

κπνξνχζαλ λα κπνπλ ζε δξάζε.  Βέβαηα ν εγθέθαινο καο ήηαλ απηφο πνπ δηεχζπλε θαη 

ελεξγνπνηνχζε ηα κηθξφβηα.  Μαθξπά απφ ην λα είλαη ερζξνί καο, είλαη νη βνεζνί καο, κε ηελ έλλνηα 

φηη θαζαξίδνπλ ηα απνκεηλάξηα ηνπ θαξθίλνπ, δειαδή ηνπ φγθνπ πνπ έγηλε άρξεζηνο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εμεηέιεζε ηελ απνζηνιή ηνπ ή ζηελ πεξίπησζε ηεο άιιεο νκάδαο πνπ δηνηθείηαη απφ ην 

ηειεγθέθαιν, ηα βαθηεξίδηα θαη νη ηνί βνεζνχλ λα θιείζνπλ νη ηξχπεο, λα επηζθεπαζηνχλ νη δεκηέο 

πνπ πξνμέλεζαλ νη λεθξψζεηο θαη νη ηζηνινγηθέο θαηαζηξνθέο ηεο ελεξγνχ θάζεο ηεο ζχγθξνπζεο.  

Δίλαη ηειηθά ινηπφλ νη πηζηνί καο ππεξέηεο, νη <<αιινδαπνί καο εξγάηεο>>.  Η ηδέα πνπ είρακε γηα 

ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα - κηα ζηξαηηά πνπ πνιεκά ελάληηα ζηελ εηζβνιή ησλ θαθψλ κηθξνβίσλ - 

ήηαλ ηειείσο εζθαικέλε. 

 

20ε Εξψηεζε  :   Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, καο έξρεηαη ζην λνπ θπζηθά ε θπκαηίσζε, θπξίσο ε 

πλεπκνληθή θπκαηίσζε : ηη είραλ ινηπφλ νη άλζξσπνη πνπ πξηλ κφιηο κηζφ αηψλα λνζειεχνληαλ ζηα 

ζαλαηφξηα γηα λα ζεξαπεπηνχλ απφ ηελ πλεπκνληθή θπκαηίσζε; 

 

Απάληεζε :   Αλ δε ιάβνπκε ππφςε ηε θπκαηίσζε ηνπ ππεδσθφηνο θαη πεξηνξηζηνχκε ζηελ 

πλεπκνληθή θπκαηίσζε ζπγθεθξηκκέλα, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηή ήηαλ πξάγκαηη πάληα ε 

θάζε ηεο απνζεξαπείαο, αθνχ είρε πξνεγεζεί θαξθίλνο ζηξνγγπιψλ θειίδσλ ηνπ πλεχκνλα.  Απηφο 

ν θαξθίλνο ησλ ζηξνγγπιψλ θειίδσλ ηνπ πλεχκνλα πξνέξρεηαη πάληα απφ ηε ζχγθξνπζε θφβνπ ηνπ 

ζαλάηνπ θαη δηνηθείηαη πάληα απφ ηνλ θνξκφ ηνπ εγθεθάινπ. 

 

    Δπνκέλσο αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο, ελψ ζηε θάζε ηεο απνζεξαπείαο 

ειαηηψλεηαη απφ ηα κπθνβαθηεξίδηα, δει. ηα βαθηεξίδηα ηεο θπκαηίσζεο (ζην κέηξν πνπ απηά 

ππάξρνπλ).   Ο φγθνο ηπξνπνηείηαη * απφ ηα βαθηεξίδηα απηά θαη απνβάιιεηαη   κε απφρξεςε, ζπρλά 

κ'έλα πηχειν καησκέλν, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ζπήιαηα 

απνπ έρνπλ ζην επίπεδν ησλ πλεπκφλσλ κηα αλαπλεπζηηθή ηδηφηεηα αηζζεηά αλψηεξε απφ απηή 

πνπ ππήξρε πξηλ, αθνχ ν πλεχκνλαο ήηαλ θξαθαξηζκέλνο απφ απηνχο ηνπο ζπκπαγείο θαξθίλνπο, 

πνπ είραλ ην ζρήκα ζηξνγγπιψλ θειίδσλ. 

    Δλ ηνχηνηο , αλ ηα κπθνβαθηεξίδηα ηεο θπκαηίσζεο δελ ππάξρνπλ θαηά ηε θάζε ηεο 

απνζεξαπείαο, νη ζηξνγγπιέο θειίδεο παξακέλνπλ.  πκβαίλεη ζπρλά ζήκεξα  λα βιέπνπκε, κεηά 

απφ δεθαεηίεο απηέο ηηο παιεέο ζηξνγγπιέο θειίδεο ζηνλ πλεχκνλα, πνπ δε κπνξνχλ πιένλ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη είλαη απελεξγνπνηεκέλεο.  κσο ζην παξειζφλ ζην ίδην ζεκείν βιέπακε πνιιά 

ζπήιαηα, δειαδή ζηξνγγπιέο θειίδεο πνπ εθθελψζεθαλ απφ ηα κπθνβαθηεξίδηα ηεο θπκαηίσζεο ηελ 

επνρή πνπ απηά  ππήξραλ  παληνχ. 

 

*  κε ηε κέζνδν ηεο δχκσζεο γίλεηαη θάηη αλάινγν κε ηε ηπξνθνκία (δχκσζε γάιαθηνο απφ ηε 

ηπξίλε) θαη αθνχ ν φγθνο λεξνπιηάζεη κεηά απνβάιιεηαη  (.κη) 

 

21ε Εξψηεζε  :  Γξ Υάκεξ, ίζσο ζα κπνξνχζακε λα έξζνπκε ηψξα ζηελ πξαθηηθή ζεξαπεία ησλ 
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ζπγθξνχζεσλ.  Δίλαη γηα ζαο θαη' αξράο κηα ζεξαπεία δηα κέζνπ ηνπ δηαιφγνπ;  

 

Απάληεζε :   Μηιψληαο μεθάζαξα, φρη δελ είλαη.  Γελ έρνπκε αλάγθε απηήο ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

δηαιφγνπ, φπσο άιινηε ζηε ςπρνζεξαπεία, φπνπ έπξεπε νπσζδήπνηε λα ζπλνκηιήζνπκε γηα 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα.  Πξέπεη λα γίλεη κε θπζηθφ ηξφπν, αιιά θαιχηεξα λα ζθχςνπκε αθφκα κηα 

θνξά πάλσ απφ ην δσηθφ βαζίιεην.  Πξάγκαηη ην δψν δελ κπνξεί λα επηβηψζεη, δελ κπνξεί λα 

επηιχζεη ηε ζχγθξνπζε παξά κφλν κε κηα πξαγκαηηθή ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ.  Έηζη π.ρ. ην 

ειάθη δελ κπνξεί λα επηδήζεη παξά κφλν αθνχ μαλαθεξδίζεη ηελ πεξηνρή ηνπ.  Η κεηέξα απφ ηελ 

νπνία ην αξπαθηηθφ άξπαμε ην κηθξφ ηεο, δελ κπνξεί λα επηδήζεη παξά κφλν αλ ππνρξεψζεη ην 

αξπαθηηθφ λα παξαηήζεη ηε ιεία ηνπ θπλεγψληαο ην ή - θαη εδψ είλαη πνπ ε θχζε πξνέβιεςε έλα 

ηέρλαζκα - αλ ε κεηέξα θαηνξζψζεη φζν πην γξήγνξα γίλεηαη λα απνθηήζεη έλα άιιν κηθξφ.  Σφηε ε 

ζχγθξνπζε έρεη ιπζεί πξαγκαηηθά. 

 

    Με ηνλ ίδην ηξφπν νθείινπκε λα ελεξγήζνπκε θαη κεηο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο καο, 

πξνζπαζψληαο αξρηθά λα βξνχκε κηα πξαγκαηηθή ιχζε ζηε ζχγθξνπζε, δειαδή λα ηελ επηιχζνπκε 

πξαθηηθά.  Σν ειάθη έρεη αλάγθε λα μαλαθεξδίζεη ηελ πεξηνρή ηνπ ή λα θαηαθηήζεη κηα άιιε.  Η 

πξαθηηθή ιχζε είλαη λα ιεθζεί ε θαιχηεξε ιχζε θαη απηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα, λα είλαη 

δειαδή κηα νξηζηηθή ιχζε. 

 

    Μφλν φηαλ απηή ε ιχζε επαιεζεπηεί σο αδχλαηε, εκείο νη άλζξσπνη κπνξνχκε λα επηρεηξήζνπκε 

κηα ζεξαπεπηηθή δηαιφγνπ, ζαλ φπσο ζα ιέγακε ελαιιαθηηθή  ιχζε, ζαλ έμνδν, ζα δηέμνδν.  κσο 

θαη θεη επίζεο ελδείθλπηαη λα ππνγξακκηζηεί απφ ηελ αξρή φηη ε εθαξκνδφκελε κέρξη ηψξα ζεξαπεία 

ζε φιεο ηηο ςπρηθέο δπζθνιίεο ήηαλ πάληα λα <<εξεκήζεηο, λα πάξεηο εξεκηζηηθά, ην πην ζπνπδαίν 

είλαη λα εξεκήζεη θαλείο>>. 

 

    ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ρσξίο ιφγν πνπ ε θχζε πξνγξακκάηεζε απηφ ην ζηξεο δηφηη κφλν 

κε ην ζηξεο ην άηνκν κπνξνχζε λα ιχζεη ηε ζχγθξνπζε ηνπ.  Καη γηα λα βξεζεί κηα πξαγκαηηθή 

ιχζε, αληη λα θαηαξγεζεί ην ζηξεο, πξέπεη αληίζεηα λα ηνληζηεί πεξηζζφηεξν έηζη πνπ ην άηνκν λα 

είλαη ζε ζέζε λα ην θέξεη ζε πέξαο.  Αλ έδηλαλ εξεκηζηηθά ζην ειάθη δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα 

μαλαθεξδίζεη ηελ πεξηνρή ηνπ, κφλν ζα ήηαλ αο πνχκε παξάιπην κέζα ζηε δξάζε ηνπ.  Βιέπνπκε 

μεθάζαξα φηη δίλνληαο εξεκηζηηθά ζηελ ςπρηαηξηθή, δειαδή ρεκηθά παξαζθεπάζκαηα γηα λα 

εξεκήζνπλ ηνπο αζζελείο δελ θάλνπλ ηίπνηα άιιν παξά λα θαιιηεξγνχλ ρξφληεο αξξψζηεηεο, ηφζν 

πνπ ζηεξεκέλνη νη αζζελείο απφ ηα θπζηθά κέζα  πνπ δηαζέηνπλ γηα λα ιχζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο, 

δελ έρνπλ πηα "αέξα λα θνπζθψζεη ηα παληά ηνπο".  Έηζη πνπ απηνί νη δχζηπρνη δε ζα κπνξέζνπλ 

πνηέ πηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη είλαη ζπρλά θαηαδηθαζκέλνη λα πεξάζνπλ φιε ηνπο 

ηε δσή πίζσ απφ ηα θάγγεια ηνπ ςπρηαηξείνπ. 

 

22ε Εξψηεζε  :   Γξ Υάκεξ, πσο ζα θαηαλνήζνπκε ζπγθεθξηκκέλα κηα ζεξαπεπηηθή βαζηζκέλε 

πάλσ ζηνπο 4 βηνινγηθνχο λφκνπο πνπ εζείο αλαθαιχςαηε; 

 

Απάληεζε :   Πξέπεη λα βάινπκε θαιά ζην θεθάιη καο φηη ν αζζελήο έρεη 3 ηδεαηά επίπεδα, ην 

ςπρηθφ επίπεδν, ην εγθεθαιηθφ επίπεδν θαη ην νξγαληθφ επίπεδν, αλ θαη ηα ηξία απηά επίπεδα 

απνηεινχλ έλα νξγαληζκφ.  Πξέπεη ινηπφλ ε ζεξαπεία λα δηεμαρζεί πάλσ ζ'απηά ηα 3 επίπεδα ή λα 

επεθηαζεί  ζ'απηά ηα επίπεδα.  Καηά πξψηνλ, πξνέρεη λα βξεζεί ην DHS, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο ζχγθξνπζεο θαη κέζα ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ απηφ λα πξνζδηνξηζηεί ζπγθεθξηκκέλα θαη 

επηκειψο.  Πξέπεη λα επαιεζεπηεί αλ ν αζζελήο είλαη δεμηφρεηξαο ή αξηζηεξφρεηξαο, νχησο ψζηε λα 

γίλεη γλσζηφ πην εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην πξνέρεη θαη ην νπνίν ν αζζελήο ρξεζηκνπνηεί βαζηθά.  

Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα δηαπηζησζεί ε νξκνληθή θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη εθείλε ηε ζηηγκή, π.ρ. 

λα γίλεη ζαθέο αλ κηα αζζελήο βξίζθεηαη ζε θάζε ζεμνπαιηθήο σξηκφηεηαο, αλ είλαη έγθπνο ή αλ 

παίξλεη αληηζπιεπηηθφ ράπη, ην νπνίν κπινθάξεη ηελ παξαγσγή νξκνλψλ.  Σν ίδην ηζρχεη mutatis-

mutandis (θάλνληαο ηηο ζρεηηθέο αιιαγέο) θαη γηα ηνλ άλδξα.  λησο θαηφπηλ νξκνληθψλ 
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κεηαηξνπψλ, κπνξεί λα αιιάμεη πιεπξά ε εκηζθαηξηθή ππεξνρή, έηζη πνπ κηα γπλαίθα πνπ παίξλεη ην 

ράπη λα αληηδξά ζπλήζσο κε αληξηθή ζχγθξνπζε ρψξνπ επηθξάηεηαο αλ ν ζχληξνθνο ηεο θχγεη ή 

εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή ηεο. 

 

    Γελ αξθεί ινηπφλ λα βξεζεί ε ζχγθξνπζε ζην ςπρηθφ επίπεδν, πξέπεη επίζεο λα είλαη δπλαηφο ν 

αθξηβήο εληνπηζκφο ηεο ζηνλ εγθέθαιν, ζρεηηθά κε ηε ζπγθξνπζηαθή θάζε κέζα ζηελ νπνία 

βξηζθφκαζηε ηε ζηηγκή ηεο αλάκλεζεο θαη ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή. 

 

    Καη θπζηθά πξέπεη απηή ε ζχγθξνπζε, απηή ε θαξθηλνπάζεηα ζην φξγαλν, λα αλαινγνχλ πάληα 

ρσξίο ακθηβνιία ζηελ εζηία Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν, δειαδή γηα θάζε νξηζκέλε πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ αλαινγεί πάληα κηα θαξθηλνπάζεηα, ζ'έλα θαζνξηζκέλν φξγαλν ηνπ ζψκαηνο θαη 

αληίζηξνθα.  ΈΥνπκε ήδε πεη φηη ε ζχγθξνπζε πξέπεη λα ιπζεί κέζσ ηνπ ςπρηζκνχ.  Σν θαιχηεξν 

είλαη λα βξεζεί κηα πξαγκαηηθή ιχζε.  Πξάγκαηη πξφθεηηαη γηα έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα πνπ 

βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ζχγθξνπζεο.  Έηζη πξέπεη φζν είλαη δπλαηφ ην παηδί ηεο κεηέξαο πνπ είλαη 

άξξσζηε θαη ην νπνίν έπαζε έλα δπζηχρεκα λα γίλεη θαιά θαη λα ζπλέιζε.  Έλαο άλδξαο πνπ 

έραζε ηε δνπιεηά ηνπ θαη πνπ, ζπλεπψο, ππέζηε κηα ζχγθξνπζε ρψξνπ επηθξάηεηαο, νθείιεη ή λα 

βξεη κηα άιιε δνπιεηά ή λα δεκηνπξγήζεη κηα πεξηνρή πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ παιεά, π.ρ. λα 

γίλεη κέινο ελφο club ή κηαο εηαηξείαο, λα πάξεη ηε ζχληαμε ηνπ θαη λα αθηεξσζεί ζε έλα ρφκππ. 

 

    πλεπψο ππάξρεη γεληθά γηα θάζε ζχγθξνπζε κηα νιφθιεξε ζεηξά πηζαλψλ ιχζεσλ.  Πνζφηεηα 

ιχζεσλ είλαη ήδε πξνγξακκαηηζκέλε κέζα ζηε θχζε.  Έηζη π.ρ. άιινηε ηα ζαξθνθάγα 

θαηαζπαξάδαλ πνιιά αξλάθηα.  Οη πξνβαηίλεο έιπλαλ ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο μαλακέλνληαο έγθπεο 

φζν πην γξήγνξα γηλφηαλ θαη έβγαδαλ ζηνλ θφζκν λέα αξλάθηα.  Με έλα γεληθφ ηξφπν ζηνχο 

αλζξψπνπο θάζε ζχγθξνπζε ζηακαηάεη κεηά ην 3ν κήλα θχεζεο θαη θαλέλαο θαξθίλνο δε κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, δηφηη ζηε θχζε ε εγθπκνζχλε έρεη ηελ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

 

    ην επίπεδν ηνπ εγθεθάινπ νη πεξηζζφηεξεο επηπινθέο ζπκβαίλνπλ θαηά ηε θάζε ηεο 

απνζεξαπείαο, φηαλ ην νίδεκα ζηε ζπγθεθξηκκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ εκθαλίδεηαη ζα ζεκάδη 

απνζεξαπείαο, φηαλ παξαηεξείηαη πςειή ελδνεγθεθαιηθή  πίεζε θαη φηαλ πξέπεη λα μαγξππλνχκε 

έηζη ψζηε ν αζζελήο λα κε πέζεη ζε θψκα.  ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, ζηηο πην αλψδπλεο 

πεξηπηψζεηο, είλαη ήδε αξθεηά ζαλ παξνρή βνήζεηαο φπσο ηνλ παιεφ θαηξφ, ν θαθέο, ην ηζάτ, ε 

γιηπθφδε, ε βηηακίλε  C, ε θφθα θφια θαη κηα παγνζαθθνχια  ζην θεθάιη.  ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 

ην θάξκαθν επηινγήο είλαη πξνο ην παξφλ ε  θνξηηδφλε,  ηχπν π  <<αλαζηαιηηθνχ>>  (cortisone 

retard).   H θνξηηδφλε δελ είλαη θάξκαθν θαηά ηνπ θαξθίλνπ, αιιά κέζνλ θαζαξά ζπκπησκαηηθφ 

ελάληηα ζην εγθεθαιηθφ νίδεκα, θαζψο θαη ελάληηα ζε φια ηα νξγαληθά νηδήκαηα ζηε θάζε ηεο 

απνζεξαπείαο, π.ρ. ελάληηα ζηα νηδήκαηα ησλ νζηψλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε θιφγσζε ηνπ 

πεξηνζηίνπ. 

 

    Αξκφδεη λα ζπγθξαηεζεί ζα γεληθφο θαλφλαο, ζηηο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο :  λα απνξξνθψληαη ιίγα 

πγξά, λα επηδηψθεηαη  ε ζηάζε κε αλαζεθσκέλν ην θεθάιη θαη ε απνθπγή ηνπ ήιηνπ θαηεπζείαλ 

πάλσ ζηνλ αζζελή.  ηελ πεξίπησζε πιάγηνπ εγθεθαιηθνχ νηδήκαηνο λα απνθεπρζεί λα ηνπνζεηεζεί 

ην θεθάιη πξνο ην πιεπξφ πνπ ππάξρεη ην εγθεθαιηθφ νίδεκα. 

 

    ην νξγαληθφ επίπεδν, ε κφλε ζεξαπεία ζηελ νπνία ζθφπεπαλ κέρξη ηψξα 

αήηαλ ε αθαίξεζε ηνπ φγθνπ ή απηνχ πνπ έπαηξλαλ γηα φγθν, δίρσο λα πξνζπαζήζνπλ λα κάζνπλ 

αλ απηφο ν φγθνο αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ θάζεο ηεο ζχγθξνπζεο ή αλ επξφθεηην 

γηα έλα πνιιαπιαζηαζκφ θπηηάξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζεξαπεπηηθήο θάζεο.  Αθαηξνχζαλ ηα 

πάληα ρσξίο δηάθξηζε.  Απηφ ην νξγαληθφ επίπεδν καο παξνπζηάδεηαη ηψξα ζην θσο κηαο εκέξαο 

ηειείσο δηαθνξεηηθήο.  ηαλ ε ζχγθξνπζε έρεη ιπζεί, ν φγθνο δελ πξέπεη λα ρεηξνπξγεζεί ή λα 

αθαηξεζεί, εθηφο απφ ζπαληφηαηεο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 
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    Οη <<φγθνη πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη ζηελ απνζεξαπεπηηθή θάζε>> - έηζη είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο 

λα ηνπο απνθαινχκε- ζπαλίσο έρνπλ αλάγθε λα ρεηξνπξγεζνχλ, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνθαινχλ κηα πνιχ ζνβαξή κεραληθή ελφριεζε, πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ αζζελή ζηηο θηλήζεηο ηνπ, 

φπσο π.ρ. ε πεξίπησζε κηαο κεγάιεο θχζηεο ζην λεθξφ, ή ε πεξίπησζε κηαο δηνγθσκέλεο ζπιήλαο 

πνπ πξνθιήζεθε ζηελ απνζεξαπεπηηθή θάζε πνπ αθνινχζεζε κηα πξνεγνχκελε λέθξσζε ζπιήλαο.  

Απηφ ήηαλ εμάιινπ ην νξγαληθφ απνηέιεζκα κηαο ζχγθξνπζεο πνπ είρε ζρέζε κε αηκνξξαγία θαη 

πιεγή (απψιεηα αίκαηνο), κε πηψζε ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ ζηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη 

ζηε θάζε ηεο απνζεξαπείαο ζπιελνκεγαιία, δειαδή δηφγθσζε ηεο ζπιήλαο.   

 

    Μέζα ζηελ νπηηθή ηεο Νέαο Ιαηξηθήο, πξέπεη ινηπφλ λα ηζνπεδσζνχλ φια θαη λα αλαξσηεζνχκε 

πάλσ ζ' απηφ πνπ πξέπεη  λα εμαθνινπζήζεη λα γίλεηαη, απηφ πνπ είλαη γλσζηηθφ θαη απηφ πνπ δελ 

ππάξρεη ιφγνο λα γίλεηαη.  λησο, αλ αθήζνπκε ηψξα πηα ηελ επηινγή ζηνλ αζζελή κεηαμχ ηνπ λα 

ρεηξνπξγεζεί ή φρη, γηα έλα κηθξφ φγθν ζην έληεξν, γηα ηνλ νπνίν μέξεη δεφλησο φηη ε ζχγθξνπζε 

πνπ αληηζηνηρεί εθεί έρεη ηειεησηηθά ιπζεί θαη επνκέλσο απηφο ν φγθνο, κε έλα πνζνζηφ 

πηζαλνηήησλ πνπ αγγίδεη ηε ζηγνπξηά, δε δηαηξέρεη απνιχησο θαλέλα θίλδπλν λα μαλαμεθηλήζεη, ηφηε 

πξνθαλψο ν αζζελήο ζα καο απαληήζεη ζην 99.9% ησλ πεξηπηψζεσλ : "Γηαηξέ, αο αθήζνπκε ηνλ 

φγθν εθεί πνπ είλαη, δε κε ελνριεί θαη δε ζα κ' ελνριήζεη γηα ηα επφκελα 30-40 ρξφληα πνπ κνπ 

απνκέλνπλ λα δήζσ." 

 

23ε Εξψηεζε  :   Γξ Υάκεξ ζα κπνξνχζαηε λα καο εμεγήζεηε γηαηί απηφο ν θαλφλαο ηνπ θαξθίλνπ 

είλαη ηδεξνχο; 

 

Απάληεζε :   Δίλαη άθζαξηνο φπσο ν ζίδεξνο, γηαηί είλαη έλαο βηνινγηθφο θαλφλαο, φπσο αθξηβψο 

είλαη βηνινγηθφο θαλφλαο π.ρ.ην φηη έλα παηδί έρεη πάληα έλα παηέξα θαη κηα κεηέξα θαη ρξεηάδεηαη 

πάληα ε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν γηα λα βγάινπλ ζηνλ θφζκν έλα θαηλνχξγην παηδί.  Έηζη θαη ζηε 

Νέα Ιαηξηθή έρνπκε 4 βηνινγηθνχο θαλφλεο πνπ είλαη ζρεδφλ ζηδεξέληνη.  Ο 2νο είλαη ν θαλφλαο ησλ 

δχν θάζεσλ ηεο αξξψζηεηαο.  Ο 3νο είλαη ην νληνγελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ φγθσλ θαη ησλ 

ηζνδπλάκσλ αζζελεηψλ ηνπ θαξθίλνπ θαη ν 4νο είλαη ην νληνγελλεηηθά εμαξηεκέλν ζχζηεκα ησλ 

κηθξνβίσλ. 

 

    ινη απηνί νη θαλφλεο είλαη ζηδεξέληνη φπσο ν ηδεξνχο θαλφλαο ηνπ θαξθίλνπ θαη φινη είλαη, κε 

ηνλ απφιπηα επηζηεκνληθφ φξν αλαπαξαγψγηκνη, δειαδή είλαη δπλαηφλ λα ειεγζνχλ θαη λα 

επαιεζεπηνχλ ζηελ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη.  Λέγνληαο φηη ππάξρεη έλαο 

βηνινγηθφο λφκνο, ζεκαίλεη απιά φηη ππάξρεη έλαο θαλφλαο πνπ εθθξάδεη πψο, κε πνηφ ηξφπν 

εθηπιίζζεηαη θάπνην πξάγκα.  Γελ θαζνξίδεη απηφ πνπ πξνγξακκαηίζηεθε.  Δίλαη αλάινγνο κε ηνπο 

ίδηνπο καζεκαηηθνχο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ινγαξηάδνληαη νη νθεηιέο θαη ηα θέξδε.  Απηφ πνπ 

είλαη θαζνξηζηηθφ είλαη απηφ πνπ πξνγξακκάηηζε ν εξγαληζκφο.  Αλ πξνγξακκάηεζε ηε ιχζε ηεο 

ζχγθξνπζεο, δειαδή αλ ε ζχγθξνπζε ιπζεί, ηφηε ε ζεξαπεία πξνθχπηεη ζρεδφλ απηφκαηα.  Δάλ δε 

κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη απηή ηε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο, δειαδή αλ απηή ε ζχγθξνπζε παξακέλεη 

άιπηε, ηφηε ην άηνκν απηφ πεζαίλεη δπλάκεη ησλ ίδησλ λφκσλ.  Να γηαηί απηνί νη βηνινγηθνί λφκνη 

νλνκάδνληαη ζηδεξέληνη  βηνινγηθνί  θαλφλεο. 

 

24ε Εξψηεζε  :   Γξ Υάκεξ, ηη ξφιν παίδεη κέζα ζε φια απηά ν παξάγσλ ρξφλνο, πην 

ζπγθεθξηκκέλα απηφ πνπ αθνξά ηηο επηπινθέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πεξηκέλεη θαλείο ζηε θάζε ηεο 

απνζεξαπείαο; 

 

Απάληεζε :   Φπζηθά ν αζζελήο ξσηά ην γηαηξφ ηνπ <<πφζνο θαηξφο πεξίπνπ ζα ρξεηαζηεί αθφκα 

κέρξη λα γίλσ θαιά απφ ηελ αξξψζηεηα κνπ>>;  Αλ έρνπκε θαιά δνπιέςεη, δειαδή αλ έρνπκε βξεη 

ην  DHS θαη ζε πνηα ζηηγκή ε ζχγθξνπζε ιχζεθε, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε πφζν θαηξφ θξάηεζε 

ε ζχγθξνπζε.  Με ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπκε γξάςεη έλα ζσζηφ αλακλεζηηθφ, έρνπκε θαηαθέξεη λα 

δηαθξίλνπκε ηελ έληαζε ηεο ζχγθξνπζεο.  Καη ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ηεο 
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ζχγθξνπζεο είκαζηε ζε ζέζε λα εθηηκήζνπκε ην κέγεζνο ηεο ζχγθξνπζεο.  Καη θαλνληθά είλαη 

γεγνλφο φηη ζηηο 90% ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ππάξρνπλ ζνβαξέο επηπινθέο ζηε θάζε ηεο 

απνζεξαπείαο.  Απνκέλεη ην 10%, φπνπ εθεί  ε ζχγθξνπζε δηήξθεζε πνιχ, φπνπ ε έληαζε ήηαλ ίζσο 

ζεκαληηθφηαηε ή θαη ηα δχν απηά ζπγρξφλσο, έηζη ψζηε ην κέγεζνο ηεο ζχγθξνπζεο γηα ηνλ αζζελή 

ήηαλ ζεκαληηθφ θαη φπνπ ηψξα, κε ηε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ επηπινθέο κε ηε 

κνξθή εγθεθαιηθψλ νηδεκάησλ θαη θπξίσο επηιεπηηθψλ ή επηιεπηντδψλ θξίζεσλ ζηε θάζε ηεο 

απνζεξαπείαο.  Πξέπεη λα γλσξίδνπκε απηέο ηηο επηπινθέο.  Δπαλαιακβάλσ φηη δελ είλαη θνβεξέο 

παξά κφλν ζην 10% ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αθφκα θαη 

ην ζάλαην. 

 

    Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα μέξνπκε φια απηά, κπνξνχκε ακέζσο λα πξνθπιαρηνχκε θαη ράξε 

ζηα θάξκαθα - θπξίσο ηελ θνξηηδφλε - είκαζηε ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπκε πξνηνχ ζπκβεί 

νηηδήπνηε.  Απηέο νη επηπινθέο έρνπλ γίλεη ηφζν ηνπ ρεξηνχ καο, γηα έλα ηνπιάρηζην κεγάιν κέξνο 

ηνπο,  πνπ κπνξνχκε πνιχ θαιά λα πεηχρνπκε λα μεπεξαζηεί απηή ε θάζε απνζεξαπείαο ζε αζζελείο 

πνπ - ζην παξειζφλ - ζα πέζαηλαλ ζίγνπξα. 

 

    Απηφ πνπ είλαη αθφκα πην ζεκαληηθφ, επηπιένλ, είλαη φηη ζε πείζκα φισλ απηψλ ησλ επηπινθψλ, ν 

αζζελήο έρεη επί ηνπ παξφληνο κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο αξξψζηεηαο ηνπ γηαηί 

αληηιακβάλεηαη πσο ν γηαηξφο είλαη ζηελ εληέιεηα πιεξνθνξεκέλνο γηα ηε γεληθή πνξεία ηεο 

αξξψζηεηαο - ελεξγφ θάζε θαη θάζε επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο - θαη είλαη ηθαλφο θαηά ζπλέπεηα λα 

θξαηήζεη γεξά ην ηηκφλη, λα θπξηαξρήζεη ζσζηά ζε θάζε αηνκηθή παξέκβαζε θαη θάζε ζεξαπεπηηθφ 

δηάβεκα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε.  Έπεηηα ν αζζελήο εκπηζηεχεηαη αιεζηλά ην γηαηξφ ηνπ θαη κε 

ην δίθεν ηνπ. 

 

    Υάξε ζηε Νέα Ιαηξηθή, είλαη πιένλ δπλαηφ λα κπεη ζε εθαξκνγή κηα ζεξαπεία πξαγκαηηθά θαη εθ 

πξνζέζεσο θεληξαξηζκέλε ζην ζηφρν ηεο πξάγκα πνπ δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ζην παξειζφλ 

θάησ απφ ηελ αηγίδα ηεο <<Κιαζζηθήο Ιαηξηθήο>>.  Υάξε ζ' απηή ηε ζθαηξηθή γλψζε ηεο 

αξξψζηεηαο, ν αζζελήο δελ παληθνβάιεηαη γηα λα ην πνχκε έηζη,  πνηέ.  πσο δελ παληθνβαιφηαλ 

ζην παξειζφλ φηαλ ν γηαηξφο δηέγλσλε ππψδε ακπγδαιίηηδα.  Όκσο ηη ήηαλ πνηπφλ κηα ππψδεο 

ακπγδαιίηηδα;  Απάληεζε : ήηαλ ε απνζεξαπεπηηθή θάζε πνπ αθνινπζνχζε έλα αδελνθαξθίλσκα 

ησλ ακπγδαιψλ.  πκβαίλεη φιν θαη πην ζπρλά νη γηαηξνί λα αθαηξνχλ αληρλεπηηθά ηηο ακπγδαιέο θαη 

ιέλε ζηνπο  

αζζελείο - πξάγκα πνπ είλαη ζσζηφ - φηη έρνπλ θαξθίλσκα ησλ ακπγδαιψλ.  Αθνινπζεί γηα ηνλ 

αζζελή πνπ δε γλσξίδεη ηε Νέα Ιαηξηθή, ν παληθφο.  Απηφο ν παληθφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζπγθξνπζηαθά ζνθ, φπσο  θφβνο-παληθφο ηνπ θαξθίλνπ, θφβνο-παληθφο ηνπ ζαλάηνπ πνπ ζα 

πξνθαιέζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο έλα θαηλνχξγην θαξθίλν : θαηλνκεληθά ε πξψηε δηάγλσζε ηνπ 

γηαηξνχ βξίζθεηαη έηζη ιακπξά επηβεβαησκέλε. 

 

    Καη ηη ζπκβαίλεη ζην δψν; ην δστθφ βαζίιεην δε βιέπνπκε ζρεδφλ πνηέ λα εκθαλίδνληαη νη 

ππνηηζέκελεο κεηαζηάζεηο.Έλαο Απζηξηαθφο θαζεγεηήο απφ ην Κιάγθελθνπξη, βξήθε έλα 

πξσηφηππν ηξφπν λα εμεγήζεη απηφ ην θαηλφκελν  : <<ν Υάκεξ κάο λνκίδεη φινπο ειίζηνπο, ιέεη φηη 

ηα δψα είλαη ηπρεξά, δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε θσλή ησλ δηεπζπληψλ γηαηξψλ θαη απηφ είλαη πνπ εμεγεί 

ην γηαηί δελ παξνπζηάδνπλ κεηαζηάζεηο>>. 

 

25ε Εξψηεζε  :   Γηαηί, θαη' εζάο, δελ ππάξρνπλ κεηαζηάζεηο; 

 

Απάληεζε :   αο απαληψ μεθάζαξα φρη.  Αιιά απηφ πνπ νη <<ακαζείο καζεηέο>> έπαηξλαλ ζα 

κεηαζηάζεηο, ήηαλ θαηλνχξγηνη θαξθίλνη, πνπ πξνθαινχληαλ απφ θαηλνχξγηα ζπγθξνπζηαθά ζνθ, πνπ 

ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ηαηξνγελή.  νθ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ δηαγλψζεηο θαη ηαηξηθά 

πξνγλσζηηθά.  Απηφο ν κχζνο ησλ κεηαζηάζεσλ ζηεξηδφηαλ πάλσ ζε ππνζέζεηο αλεπίδεηθηεο θαη 

αλαπφδεηθηεο. 
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Πνηέ αθφκα εξεπλεηήο δελ θαηφξζσζε λα απνθαιχςεη έλα θαξθηληθφ θχηηαξν κέζα ζην αξηεξηαθφ 

αίκα αξξψζηνπ πνπ πξνζβιήζεθε απφ θαξθίλν.  ην αξηεξηαθφ αίκα ζα έπξεπε  λα ηα βξνπλ, θαζψο 

εζεσξείην φηη θνιπκπνχζαλ θαηεπζπλφκελα πξνο ηελ πεξηθέξεηα, δειαδή πξνο ηηο εμσηεξηθέο 

πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο.  Καη πάλσ επίζεο ζ'έλα ηειείσο ππνζεηηθφ κχζν, είλαη πνπ ζεκειηψζεθε ε 

ζέζε θαηά ηελ νπνία, ηα θαξθηληθά θχηηαξα - θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνδεκίαο ηνπο, πνπ αθφκα πνηέ 

δελ παξαηεξήζεθε, δηα κέζνπ ηνπ αίκαηνο - ζα πθίζηαλην επηπιένλ κεηακφξθσζε ζηε δηάξθεηα ηεο 

πνξείαο ηνπο : έηζη, π.ρ. έλα θαξθηλνγφλν θχηηαξν ηνπ εληέξνπ, πνπ κέζα ζην έληεξν πξνμέλεζε έλα 

ζπκπαγή φγθν ζε ζρήκα θνπλνππηδηνχ, ζα κεηαθεξφηαλ μαθληθά κέζα ζηα θφθθαια, φπνπ ζα ήηαλ 

ηθαλφ λα κεηακνξθσζεί ζε λέθξσζε : είλαη κηα ππφζεζε παξάινγε, πνπ δηαθαηέρεηαη απφ 

δνγκαηηζκφ ". 

 

    Σν νληνγελλεηηθφ ζχζηεκα αλαίξεζε νξηζηηθά φηη έλα θχηηαξν ην νπνίν δηνηθείην πξηλ απφ ηνλ 

αξρατθφ εγθέθαιν θαη ην νπνίν πξνμελνχζε ζπκπαγείο φγθνπο, εγθαηαιείπνληαο μαθληθά ην ζεκείν 

ηνπ εγθεθάινπ απφ ην νπνίν εμαξηάηαη, πξνζθνιήζεθε ζην ηειεγθέθαιν γηα λα δεκηνπξγήζεη 

αίθλεο κηα λέθξσζε.  Μπνξεί λα γίλεη δεθηφ φηη πεξίπνπ ην 80% ησλ δεπηεξνγελψλ θαη ηξηηνγελψλ 

θαξθίλσλ, έρνπλ πξνθιεζεί απφ αλφεηεο κεραλνξαθίεο αδαψλ πνπ βξίζθνληαη αθφκα ζην ζηάδην 

ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο ηαηξηθήο. 

 

26ε-α Εξψηεζε  :   Γξ Υάκεξ, ηη ξφιν παίδνπλ ζηε γέλλεζε ηνπ θαξθίλνπ νη νπζίεο πνπ 

απνθαινχληαη θαξθηλνγφλεο;  Πηζηεχεηε φηη κηα πγηήο δηαηξνθή εκπνδίδεη ή επηβξαδχλεη ηνλ 

θαξθίλν; 

 

Απάληεζε :   Οη θαξθηλνγφλεο νπζίεο δελ ππάξρνπλ.  ΈΥνπλ γίλεη ηφζα πεηξάκαηα, δσνηνκίεο πάλσ 

ζηα δψα θαη ελ ηνχηνηο δελ βξήθακε πνηέ αθφκε αιεζηλά φηη ππάξρνπλ θαξθηλνγφλεο νπζίεο.  

Βέβαηα, έθαλαλ δηθηκέο ηειείσο ειίζηεο, γηα έλα νιφθιεξν ρξφλν έβαδαλ ζηα ξνπζνχληα αξνπξαίσλ 

ζπκππθλσκέλεο δφζεηο θνξκαιδευδεο, πνπ απηά ηα θησρά δσληαλά, απνθεχγνπλ θαλνληθά ζαλ 

ηζρπξφ δειεηήξην θαη φηαλ ηε ζπλαληάλε πνπζελά θάλνπλ ηεξάζηηνπο ειηγκνχο γηα λα ηελ 

απνθχγνπλ.  ην ηέινο νη αξνπξαίνη πξνζβιήζεθαλ απφ θαξθίλν ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο.  κσο 

απηφο ν θαξθίλνο δελ νθεηιφηαλ ζηε θνξκηθή αιδευδε ή θνξκφιε.  Οθεηιφηαλ ζην φηη απηνί νη 

θησρνί αξνπξαίνη απερζάλνληαλ κε θξίθε απηφ ην πξντφλ πνπ γη απηνχο παίδεη ην ξφιν ηνπ δξάθνπ, 

ππέζηεζαλ έηζη κηα ζχγθξνπζε ηνπ βιελλνγφλνπ ηεο κχηεο θαη έηζη έλα DHS , κηα βηνινγηθή 

ζχγθξνπζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ηνπ λα κε ζέινπλ λα κπξίζνπλ. 

 

    Απφ ηελ άιιε γλσξίδνπκε φηη δελ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ θαξθίλνη κέζα ζε φξγαλα, ησλ 

νπνίσλ νη λεπξηθέο ζπλδέζεηο κε ηνλ εγθέθαιν έρνπλ απνθνπεί.  Απηφ δελ εκπφδηζε λα 

δηεμαρζνχλ έξεπλεο πάλσ ζε 1500 πεξίπνπ νπζίεο πνπ ζεσξήζεθαλ θαξθηλνγφλεο θαη νη νπνίεο 

νθείινπλ ηελ εηηθέηα ηνπο ηνπ θαξθηλνγφλνπ πξντφληνο ζηνπο αλφεηνπο δηαθαλνληζκνχο πνπ 

επέβαιαλ ηε δσνηνκή.  Απηφ δελ πάεη λα πεη φηη φιεο απηέο νη νπζίεο είλαη αβιαβείο ζε καο, αιιά 

δελ πξνθαινχλ θαξθίλν, ηνπιάρηζηνλ δίρσο ηελ παξέκβαζε ηνπ εγθεθάινπ.  Μέρξη ηψξα, πξάγκαηη, 

παξαδέρνληαλ φηη ν θαξθίλνο ήηαλ απνηέιεζκα νξγαληθψλ θπηηάξσλ πνπ αθήληαδαλ θαηά ηχρε. 

    ιεο απηέο νη θαληαζηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θαξθηλνγφλν ξφιν ηνπ θαπλνχ, κε ηηο θαξθηλνγφλεο 

ηδηφηεηεο ηεο αληιίλεο ή άιισλ πξντφλησλ, δελ είλαη παξά θαζαξέο ππνζέζεηο, δελ επαιεζεχηεθαλ 

πνηέ θαη παξακέλνπλ αλαπφδεηθηεο.  Αληίζεηα, βξέζεθε φηη ηα 6000 ράκζηεξ πνπ εθηέζεθαλ ζηνλ 

θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ επέδεζαλ θαηά κέζν φξν πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 6000 ζπγγελείο ηνπο πνπ 

δελ είραλ ππνζηεί ηνλ θαπλφ.  Δίραλ παξαβιέςεη ην γεγνλφο φηη ηα ρξπζά ράκζηεξ δελ θνβνχληαη  

θαζφινπ ηνλ θαπλφ γηαηί θαηνηθνχλ θάησ απφ ηε γε.  Να γηαηί δελ έρνπλ θαηαγξακκέλν ζηνλ 

εγθέθαιν ηνπο ηνλ θψδηθα, ην ζήκα εθείλν ηνπ θηλδχλνπ ζηελ εκθάληζε ηνπ θαπλνχ.   

 

    Αληίζεηα ζηα θνηλά πνληίθηα ζπκβαίλεη ηειείσο ην αληίζεην : ζηελ παξακηθξή πξφθιεζε θαπλνχ 

παληθνβάινληαη θαη θεχγνπλ.  ηαλ ην κεζαίσλα παξαηεξνχζαλ έλα κεγάιν αξηζκφ πνληηθηψλ λα 

εγθαηαιείπνπλ ην ζπίηη, ήηαλ ζίγνπξνη  πσο θάπνπ είρε πηάζεη θσηηά.  Δπνκέλσο ζ'έλα νξηζκέλν 
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αξηζκφ απηψλ ησλ πνληηθηψλ κπνξεί πξάγκαηη λα πξνθαιέζνπκε θαξθίλν ππφ κνξθή ζηξνγγπιψλ 

θειίδσλ ζηνλ πλεχκνλα, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ κηα ζχγθξνπζε ηξφκνπ ζαλάηνπ. 

 

    Απηά ηα δπν παξαδείγκαηα είλαη αξθεηά γηα λα εμεγήζνπλ θαη λα δψζνπλ θαιά λα θαηαιάβνπκε 

πσο ζρεδφλ φια ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ πξφζθαηα πάλσ ζε δψα, δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ 

παξάινγε σκφηεηα απέλαληη ζηα δψα, αθνχ ζε φια απηά ηα πεηξάκαηα ππνινγίδνπλ φηη ηα δψα δελ 

έρνπλ ςπρή.  Σειηθά δελ ππάξρεη απνιχησο θακκία απφδεημε γηα θαξθηλνγφλεο νπζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζην φξγαλν ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ εγθεθάινπ. 

 

26ε-β Εξψηεζε   Καη ηη γίλεηαη κε ηε ξαδηελέξγεηα; 

 

Απάληεζε :   Η έθζεζε ζε ξαδηελεξγφ αθηηλνβνιία, φπσο απηή πνπ πξνθιήζεθε απφ ην ππξεληθφ 

δπζηχρεκα ηνπ ηζεξλνκπίι, θαηαζηξέθεη ρσξίο δηάθξηζε ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο.  Δλ ηνχηνηο ηα 

γελλεηηθά θχηηαξα θαη ηα θχηηαξα ησλ νζηψλ είλαη απηά πνπ θαηαζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν, επεηδή 

είλαη πξνηθηζκέλα απφ ηε θχζε ηνπο ζε πην πςεινχ αξηζκνχ δηαηξέζεηο.  ηαλ ν κπειφο ησλ νζηψλ, 

εθεί  πνπ παξάγεηαη ην αίκα, πάζεη βιάβε θαη φηαλ θαηαθέξλεη λα θηάζεη  ζε κηα ζεξαπεία, 

βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα ιεπραηκία, ε νπνία βαζηθά είλαη ε ίδηα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζεξαπεπηηθήο θάζεο ηεο επαθφινπζεο ελφο θαξθίλνπ ησλ νζηψλ, πνπ μέζπαζε απφ 

κηα ζχγθξνπζε απηνυπνηίκεζεο.  Μηιψληαο κε αθξίβεηα, νθείινπκε λα πνχκε επνκέλσο, πσο ηα 

αηκαηνινγηθά ζπκπηψκαηα ηεο ιεπραηκίαο είλαη κε-εηδηθά, δειαδή δελ εθδειψλνληαη κφλν ζηνλ 

θαξθίλν, αιιά ζε θάζε είδνπο απνζεξαπεία ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ.  Σν γεγνλφο φηη δελ ππήξμε 

θαλέλαο ιεπραηκηθφο πνπ επέδεζε ηεο αξξψζηεηαο ηνπ ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ άγλνηα ηεο ηαηξηθήο 

ησλ καζεηψλ, ησλ νπνίσλ ε αγσγή κε ρεκεηνζεξαπεία θαη κε αθηηλνβνιία θαηέζηξεςε φηη ηειηθά 

απέκεηλε κέζα ζην κπειφ ησλ νζηψλ, δειαδή ήηαλ αθξηβψο ην αληίζεην απφ απηφ πνπ ζα έπξεπε λα 

έρεη γίλεη.  Έηζη ε ξαδηελέξγεηα είλαη θαηαζηξνθηθή, θαηαζηξέθεη ηα θχηηαξα αιιά δελ δεκηνπξγεί 

θαξθίλν, γηαηί απηφο δελ κπνξεί λα πξνθιεζεί παξά κφλν απφ ηνλ εγθέθαιν. 

 

26ε-γ Εξψηεζε   Καη ε ζσζηή δηαηξνθή; 

 

Απάληεζε :   Η ζσζηή δηαηξνθή πνπ έρεη ζθνπφ λα εκπνδίζεη ηνλ θαξθίλν είλαη επίζεο παξάινγε.  

Φπζηθά, έλα άηνκν - άλζξσπνο ή δψν- πνπ ηξέθεηαη πγηψο εθηίζεηαη ιηγφηεξν, είλαη ιηγψηεξν δέθηεο 

ζε θάζε είδνπο ζπγθξνχζεηο, φπσο αθξηβψο είλαη πξνθαλέο πσο ν πινχζηνο παζαίλεη πην δχζθνια 

θαξθίλν απφ ην θησρφ γηαηί θαηνξζψλεη λα ιχζεη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο έρνληαο ζηε 

ηζέπε ηνπ έλα πνιπζέιηδν βηβιηάξην επηηαγψλ.  Με ηνλ ίδην ηξφπν ην δπλαηφ θαη θαινζηεθνχκελν 

δψν, παζαίλεη ιηγφηεξνπο θαξθίλνπο απφ ην γέξηθν θαη άξξσζην δψν.  Δίλαη γεγνλφο, είλαη κέζα ζηε 

θχζε ησλ πξαγκάησλ.  Αιιά δε ζέιεη λα πεη βεβαίσο φηη ηα γεξαηεηά είλαη θαξθηλνγελή  : απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη είλαη φηη ην γεξαηφ δψν είλαη απιά πην αδχλακν, ην γεξαηφ ειάθη είλαη απινχζηαηα 

ιηγφηεξν δπλαηφ, εθδηψθεηαη πην εχθνια απφ ηελ πεξηνρή ηνπ απφ φηη έλα πην λέν ειάθη πνπ 

μερεηιίδεη απφ δχλακε. 

 

26ε-δ Εξψηεζε   Γξ Υάκεξ, ηη ξφιν παίδεη ν πφλνο γηα ηε Νέα Ιαηξηθή; ηελ ππάξρνπζα κέρξη 

ηψξα ηαηξηθή, ν πφλνο εθιαβάλνληαλ ζαλ αξλεηηθφ ζεκάδη. 

 

Απάληεζε :   Ναη βέβαηα, νη πφλνη είλαη έλα θεθάιαην ηδηαίηεξα δχζθνιν.  Τπάξρνπλ πφλνη 

δηαθφξσλ πνηνηήησλ.  Τπάξρνπλ πφλνη θαηά ηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο, φπσο απηνί ηεο 

ζηεζάγρεο ή ηνπ έιθνπο ηνπ ζηνκάρνπ.  Καη ππάξρεη ε άιιε νκάδα, νη πφλνη ζηε δηάξθεηα ηεο 

απνζεξαπεπηηθήο θάζεο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο θινγψζεηο, ηα πξεμίκαηα ή ηα νηδήκαηα ή 

αθφκα απφ ηηο επνπιψζεηο.  Οη πφλνη θαηά ηελ ελεξγφ θάζε ηεο ζχγθξνπζεο, φπσο π.ρ. νη πφλνη ηεο 

ζηεζάγρεο, εμαθαλίδνληαη κφιηο ε ζχγθξνπζε ιπζεί.  Απηνχο ηνπο πφλνπο κπνξεί θάπνηνο, αλ ζέιεη, 

λα ηνπο ιχζεη ςπρηθά. 
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    Αληίζεηα νη πφλνη ηεο απνζεξαπεπηηθήο θάζεο, πνπ θαλνληθά είλαη θάηη ην ζεηηθφ, δελ κπνξνχλ 

λα ζηακαηήζνπλ απνηειεζκαηηθά παξά κφλν φηαλ ν αζζελήο θαηαιάβεη ηηο ζρέζεηο αηηίαο-

απνηειέζκαηνο , πξνεηνηκαζηεί γη απηφ θαη πξνζαξκνζηεί ζ’απηφ, ζα λα επξφθεηην γηα κηα 

ζεκαληηθή εξγαζία, πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη.  Φπζηθά, ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα θαηεπλαζηνχλ νη 

πφλνη ηνπ αζζελή είηε κε θάξκαθα είηε κε παπζίπνλα εμσηεξηθήο ρξήζεο. 

 

    ηνλ άλζξσπν, φπσο θαη ζην δψν, νη πφλνη έρνπλ βαζηθά βηνινγηθή ζεκαζία, δειαδή λα 

αθηλεηνπνηήζνπλ νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ θαη ην φξγαλν, έηζη ψζηε ε ζεξαπεία λα κπνξέζεη λα 

επέιζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν.  Έηζη ζπκβαίλεη π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζεξαπείαο ηνπ 

θαξθίλνπ ησλ νζηψλ.  Η έθηαζε ηνπ πεξηνζηίνπ, ηεο ζπλδεηηθήο κεκβξάλεο πνπ επηθαιχπηεη ηη 

θφθθαιν, ζηε δηάξθεηα ηεο απνζεξαπεπηηθήο θάζεο, πξνθαιεί δπλαηνχο πφλνπο.  Ή π.ρ. ην ηέλησκα 

ηεο επαηηθήο θάςαο, πνπ είλαη επψδπλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηφγθσζεο ηνπ ήπαηνο ζηελ 

απνζεξαπεπηηθή θάζε κηαο επαηίηηδαο.  Υξεηάδεηαη επίζεο λα αλαθεξζεί ν επνπισηηθφο πφλνο ζηε 

δηάξθεηα ηεο απνζεξαπεπηηθήο θάζεο πνπ επήιζε αξγά, π.ρ. ζηε δηάξθεηα  ηεο πχθλσζεο ηεο 

πιεπξηθήο εθρπζεο κεηά απφ θαξθίλν ηνπ ππεδσθφηνο ή αθφκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πχθλσζεο ηνπ 

αζθίηε, πνπ απνηειεί ηελ απνζεξαπεπηηθή θάζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πεξηηνλίνπ. 

 

    Απηφ πνπ είλαη ηξαγηθφ, είλαη φηη ζηε ζχγρξνλε ηαηξηθή, ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ 

θαξθίλν θαη πφλνπο (αθφκα θαη αλ απηνί είλαη κηθξνί πφλνη), ρνξεγείηαη ακέζσο κνξθίλε ή θάπνην 

παξάγσγν ηεο κνξθίλεο.  Αθφκα θαη κηα έλεζε κπνξεί λα απνβεί κνηξαία.  Αιιάδεη θξηθηά ηηο 

δηαθπκάλζεηο νιφθιεξνπ ηνπ εγθεθάινπ θαη απνζαξξχλεη ηειείσο ηνλ αζζελή.  Απφ εθείλε ηε 

ζηηγκή ην έληεξν παξαιχεη επίζεο, δειαδή δελ κπνξεί πηα λα επεμεξγαζηεί θαη λα αθνκνηψζεη ηε 

ηξνθή.  Ο αζζελήο ράλεη ηε βνχιεζε ηνπ θαη δελ θαηαιαβαίλεη πιένλ φηη είλαη έηνηκνη λα ηνλ 

θάλνπλ λα πεζάλεη, ελψ απηφο βξίζθεηαη ζηε θάζε απνζεξαπείαο θαη φηη αλ άθελαλ ηε θχζε λα 

αθνινπζήζεη ην δξφκν ηεο, ζα μαλάβξηζθε ηελ πγεία ηνπ ζην δηάζηεκα κεξηθψλ εβδνκάδσλ. 

 

    Αλ πνπλ ζε έλα θπιαθηζκέλν φηη ζα εθηειεζηεί ζε δπν εβδνκάδεο, απηφ ζα μεζεθψζεη έλα 

ηεξάζηην θιίκα ζπκπάζεηαο, αθφκα θαη γηα ην ρεηξφηεξν εγθιεκαηία.  κσο αλ έιεγαλ ζ'έλα αζζελή 

φηη ζα αξρίζνπλ - ππφ κνξθή κνξθίλεο - κηα εθηέιεζε πνπ ζα νινθιεξσζεί ζε 15 κέξεο, ηφηε ζα 

πξνηηκνχζε λα ππνθέξεη ηνπο πφλνπο παξά λα ηνλ ζθνηψζνπλ. 

 

    ηαλ θαηφπηλ νη αζζελείο εθηηκήζνπλ αλαδξνκηθά ην ζρεηηθά κηθξφ δηάζηεκα πνπ δηήξθεζαλ νη 

πφλνη, είλαη επγλψκνλεο πνπ ηνπο δηαθπιάμακε απφ ην ζάλαην δηα ηεο  κνξθίλεο, ζηελ νπνία 

δηαθνξεηηθά ζα είραλ ππνθχςεη θαηά ηελ απνζεξαπεπηηθή θάζε, ζην δηάζηεκα  2 ή 3 εβδνκάδσλ 

κνξθίλεο, θνξηξάι, βαινξφλ ή ηεκγθεζίθ. -- <<κσο νη γηαηξνί δε ην μέξνπλ;>> ξσηνχλ ρσξίο λα 

ην πηζηεχνπλ.   Βεβαίσο νη γηαηξνί ην μέξνπλ !  Κξχβνληαη πίζσ απφ ηε δνγκαηηθή θαη βνιηθή άπνςε 

: ν πφλνο - είλαη ε αξρή ηνπ ηέινπο, νχησο ή άιισο δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα.  Αο αξρίζνπκε άξα 

ακέζσο γηα λα ζπληνκεχνπκε ηα πξάγκαηα.  Η θπζηθή ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ αγλνείηαη απιά γηα 

δνγκαηηθνχο ιφγνπο, ψζηε ν θαξθίλνο λα ζπλερίζεη .... λα είλαη κηα αξξψζηεηα απφ ηελ νπνία 

πεζαίλνπκε ππνρξεσηηθά θαη πνπ ν αζζελήο παξακέλεη ηνπ ρεξηνχ καο. 

 

27ε Εξψηεζε  :   Πσο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζπλνςίζεη ην νπζηψδεο ηεο Νέαο Ιαηξηθήο, απηφ πνπ 

είλαη ην ζπνπδαηφηεξν, ην θεληξηθφ ζεκείν; 

 

Απάληεζε :   Η Νέα Ιαηξηθή είλαη ην εληειψο αληίζεην ηεο Ιαηξηθήο πνπ εθαξκνδφηαλ κέρξη ηψξα 

θαη ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ππνζέζεηο.  ηελ ηαηξηθή απηψλ ησλ "καζεηψλ"  ρξεηαδφηαλ 500 έσο 1000 

ππνζέζεηο θαη κεξηθέο ρηιηάδεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππνζέζεηο γηαηί εθηφο απφ έλα αλφκνην κίγκα 

γεγνλφησλ, δε γλσξίδε απνιχησο ηίπνηα θαη δε δνχιεπε πνηέ δηαθνξεηηθά παξά κφλν πάλσ ζε 

ζηαηηζηηθέο βάζεηο. 

 

    Γηα πξψηε θνξά, ζην ζχλνιν ηεο ηαηξηθήο, ε Νέα Ιαηξηθή γλσξίδεη αλάινγα κε πνηνχο 
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βηνινγηθνχο λφκνπο εμειίζνληαη φιεο νη αξξψζηεηεο.  Καη γλσξίδεη φηη θαηά βάζνο δελ είλαη 

πξαγκαηηθέο αξξψζηεηεο αιιά απηέο νη θάζεηο ηεο ελεξγνχ ζχγθξνπζεο είλαη αλαγθαίεο, νθείινπλ 

λα βνεζήζνπλ γηα λα επηιπζεί κηα ζχγθξνπζε πνπ είρακε κέζα ζηα θπζηθά πιαίζηα θαη ζην βάζνο ε 

ζχγθξνπζε είλαη γηα καο θάηη θαιφ.  Καη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ καο είλαη αιεζηλά δπλαηφ, λα 

έρνπκε κηα ζπλνπηηθή ζέα, κηα ζεψξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελεηψλ καο.  ην ςπρηθφ επίπεδν, ζην 

επίπεδν ηνπ εγθεθάινπ θαη ζην επίπεδν ησλ νξγάλσλ, ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπο 4 βηνινγηθνχο 

λφκνπο θαη γηα πξψηε θνξά ε ηαηξηθή μαλαγίλεηαη ηέρλε, κηα ηέρλε γηα έλα γηαηξφ πνπ έρεη θαιή 

πξναίξεζε θαη δεζηά ρέξηα.  Γελ ππάξρεη πηα ηξφπνο λα ζηακαηήζνπλ ηε Νέα Ιαηξηθή.  Οχηε θαη ηνλ 

θαηλνχξγην ηξφπν ζθέςεο πνπ αλαδχεηαη καδί κε απηή : ε ρεηξφηεξε κνξθή ζθιαβηάο, δειαδή ε 

ηέιεηα αιινηξίσζε ηνπ εαπηνχ καο ζχληνκα ζα ηειεηψζεη. 

  

    Ο θφβνο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο ηεο θπζηθήο εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ καο θαη ζην 

ζψκα καο, ηεο εγθαηάιεηςεο απηνχ ηνπ ελζηηθηψδνπο αθνπγθξάζκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ καο ζα 

ράζεη έδαθνο.  Καηαιαβαίλνληαο ηηο ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο κεηαμχ ηνπ ςπρηζκνχ θαη 

ηνπ ζψκαηνο, ν αζζελήο αληηιακβάλεηαη επίζεο ην κεραληζκφ ηνπ θφβνπ παληθνχ, ν νπνίνο είλαη 

παξάινγνο θαη πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηάγλσζε ηνπ αλαπφθεπθηνπ θηλδχλνπ, πνπ ππνηίζεηαη φηη 

είλαη αλαπφθεπθηνο θαη ζαλάζηκνο επεηδή ν αζζελήο ην πηζηεχεη θαη θνβάηαη. 

 

    Καη απηφ πνπ ζα ιάβεη ηέινο επίζεο είλαη απηή ε ηεξάζηηα εμνπζία ησλ γηαηξψλ, πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ην θφβν (ησλ αζζελψλ) γηα έλα ππνηηζέκελν <<απηνθαηαζηξνθηθφ κεραληζκφ 

ηνπ θαξθίλνπ>>, απφ ην θφβν ηεο ππνηηζέκελεο <<αηέιεησηεο αλάπηπμεο κεηαζηάζεσλ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ηε δσή>> θιπ.  Η ππεπζπλφηεηα πνπ απηνί - νη γηαηξνί - πνηέ αιήζεηα δελ αλέιαβαλ 

θαη πνπ δελ κπφξεζαλ πνηέ εμάιινπ λα αλαιάβνπλ, ζα πξέπεη ηψξα λα ηελ παξαδψζνπλ ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο αζζελείο.  Η Νέα Ιαηξηθή δε ζα παξέρεη απζεληηθή ειεπζεξία παξά κφλν ζ'εθείλνλ πνπ 

ηελ θαηάιαβε αιεζηλά. 

 

28ε Εξψηεζε  :   Γξ Υάκεξ, ηη ππνλνεί ν πξσηφηππνο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ζαο πνπ ζα πεη 

<<Κιεξνδφηεκα κηαο Νέαο Ιαηξηθήο>>; 

 

Απάληεζε :   Δθηηκψ φηη ε αλαθάιπςε ηεο Νέαο Ιαηξηθήο είλαη θιεξνδφηεκα ηνπ γπηνχ κνπ Νηηξθ, 

πνπ ν ζάλαηνο ηνπ είλαη ε αηηία ηνπ θαξθίλνπ κνπ ζηνπο φξρεηο.  Γηαρεηξίδνκαη απηφ ην 

θιεξνδφηεκα γηα λα ην παξαδψζσ πηζηά θαη επζπλείδεηα ζε φινπο ηνπο αζζελείο, κε ηξφπν ψζηε κε 

ηε βνήζεηα απηήο ηεο ΝΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ αξξψζηεηα ηνπο θαη 

έρνληαο ηελ θαηαλνήζεη λα κπνξέζνπλ λα ηε μεπεξάζνπλ θαη λα μαλαβξνχλ έηζη ηελ πγεία. 


