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 Γυναίκα  37 ετϊν 

 Οροκετικι Α με  κετικό RF και   anti-CCP αντιςϊματα. Στισ ακτινογραφίεσ υπάρχουν  
ςθμαντικοφ βακμοφ οςτικζσ διαβρϊςεισ. 

 Βρίςκεται ςε αγωγι με κορτιηόνθ και ΜΤΧ. Ζχει ιςτορικό φαρμακευτικισ θπατίτιδασ 
από αντιφλεγμονϊδθ. 

 Ριρε για μικρό χρονικό διάςτθμα biologics αλλά διζκοψε λόγω ζντονθσ αλλεργικισ 
αντίδραςθσ. 

 Αναφζρει γενικευμζνα εξανκιματα, ζντονθ ΓΟΡ, μετεωριςμοφσ, εναλλαγζσ 
διάρροιασ-δυςκοιλιότθτασ. 

 Ρολφ χαμθλι ενζργεια, κακόσ φπνοσ, πονάει όλθ τθ μζρα και είναι δφςκαμπτθ. 
Φροντίηει 2 παιδιά και τθν άρρωςτθ μθτζρα τθσ και τελευταία είναι άνεργθ. 

 Δεν ενδιαφζρεται για τθν υγεία τθσ , αντίκετα νιϊκει ενοχζσ που δεν μπορεί να 
προςφζρει ςτθν οικογζνεια όπωσ πριν. 

 Ρρόςφατα ζκανε κρίςθ με εμφάνιςθ αγγειίτιδασ  με αφξθςθ τθσ κορτιηόνθσ και 
αντιπθκτικι αγωγι. 

  

  



 γυναίκα  56  ετϊν  

 Ρροςζρχεται για μικτι νόςου ςυνδετκοφ ιςτοφ με κακ’ υπεροχι το ςτοιχείο τθσ 
ΣΚΛΔ. 

 Ζχει ιδθ παρουςιάςει πνευμονικι ίνωςθ με διαταραχι τθσ αναπνευςτικισ 
λειτουργίασ. 

 Είναι ςε αγωγι με αηακειοπρίνθ και κορτιηόνθ. Ζχει κάνει ιδθ ϊςεισ 
κυκλοφωςφαμίδθσ. 

 Ζχει πολφ χαμθλι ενζργεια, βιχει ςυνεχϊσ, πολφ κακό φπνο. 

 Νιϊκει κατακλιπτικά, κεωρεί υπεφκυνο τον εαυτό τθσ που αρρϊςτθςε γιατί  επί 
χρόνια ιταν το κφμα του ςυηφγου τθσ που τθν κακομεταχειρίηονταν. 



Μποροφμε να  αναλάβουμε τζτοιουσ αςκενείσ και υπό ποιεσ 
προυποκζςεισ;  
Ροιουσ κεραπευτικοφσ ςτόχουσ κα κζςουμε; 
 
Ζχει  ςθμαςία για τθν ομοιοπακθτικι  πρόγνωςθ και κεραπεία θ 
αξιολόγθςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ πακολογίασ ; 
Ζχει ςθμαςία θ ςυχνά απουςία χαρακτθριςτικϊν ομοιοπακθτικϊν 
ςυμπτωμάτων ςτουσ αςκενείσ αυτοφσ; Καταςτάςεισ χωρίσ 
χαρακτθριςτικά ςυμπτϊματα ( one sided cases). 
 
Ρωσ κα ενςωματϊςουμε τθ γνϊςθ τθσ προ-νοςθρισ προςωπικότθτασ 
των αςκενϊν αυτϊν τόςο ςτισ κεραπευτικζσ μασ επιλογζσ (το 
πραγματικά όμοιο) όςο και για τθν οικοδόμθςθ μιασ πραγματικά 
κεραπευτικισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτον ιατρό και τον αςκενι;  
 



Αυηοανοζία ολοκάδεηαη ε 
ελεργοποίεζε ασηό-αληηδραζηηθώλ 
Σ- θαη Β- ιεκθοησηηάρωλ θαηά ηωλ 
ηζηώλ ηοσ ίδηοσ ηοσ οργαληζκού. 
Όηαλ ε ασηό-αλοζία προθαιεί θαη 
βιάβε ηωλ ηζηώλ ηόηε έτοσκε ηελ 

αυηό-άνοζη νόζο 



Σα ασηοάλοζα λοζήκαηα προζβάιιοσλ ηο 
5-8% ηοσ γεληθού πιεζσζκού. 
 
 Γηαθρίλοληαη ζε α) οργανο-ειδικά 
αυηοάνοζα νοζήμαηα ποσ προζβάιιοσλ 
έλα κόλο ηζηό-ζηότο όπως ο ζαθταρώδες 
δηαβήηες ηύποσ Ι θαη ε ζσρεοεηδίηηδα 
Hashimoto θαη ζε  β)ζυζηημαηικά 
αυηοάνοζα νοζήμαηα, θιαζηθό 
εθπρόζωπο ηωλ οποίωλ αποηειεί ο ΔΛ.  
 



• Οργανοειδικά αυηοάνοζα νοζήμαηα: 
 
θιήρσλζε θαηά πιάθας 
 
Γηαβήηες ηύποσ Ι θαη ΙΙ 
 
Ασηοάλοζες παζήζεης ηοσ γαζηρεληερηθού, 
ειθώδες θοιίηηδα, λόζος ηοσ Crohn, 
θοηιηοθάθε 
 
Θσρεοεηδίηηδα Hashimoto 
 
Νόζος ηοσ Graves 

 



•  
Συζηημαηικά αυηοάνοζα νοζήμαηα: 
 
σζηεκαηηθός Δρσζεκαηώζες Λύθος 
ύλδροκο Sjogren 
θιερόδερκα 
Γερκαηοκσοζίηηδα-Ποισκσοζίηηδα 
Μηθηή λόζος ηοσ ζσλδεηηθοί ηζηού 
Αγγεηίηηδες 
Φιεγκολώδεης αρζρίηηδες: 
 ρεσκαηοεηδής αρζρίηηδα 
Αγθσιοποηεηηθή ζπολδσιίηηδα 
Φωρηαζηθή αρζρίηηδα 
Δληεροπαζεηηθές αρζρίηηδες 
Αληηδραζηηθή αρζρίηηδα     
 



Το ανοζολογικό ζύζηημα είναι ζνα πολφπλοκο 
ςφνολο οργάνων, κυττάρων και μορίων που ςυνεργάηονται 
ςτενά μεταξφ τουσ για να προςτατεφςουν τον οργανιςμό από 
επιβλαβείσ παράγοντεσ. Θ λειτουργία αυτι ονομάηεται 
ανοςία και ο όροσ χρθςιμοποιικθκε πρϊτθ φορά το 1910 για 
να δθλϊςει προςταςία του οργανιςμοφ από λοιμϊδθ 
νοςιματα. 
 

Θ αλοζία διακρίνεται ςτθν έμθυηη ή θυζική 
και ςτθν επίκηηηη ανοςία.  
 







Ο Χάνεμαν χρθςιμοποίθςε τον όρο μιάςματα ςτθ 
κεωρία του για τα αίτια των χρόνιων νοςθμάτων.  
 
Ξεκίνθςε κάνοντασ διάκριςθ ανάμεςα ςτα πραγματικά 
χρόνια νοςιματα και ςε εκείνα που προκαλοφνται από 
μθχανικά αίτια ι από εξωτερικζσ ςυνκικεσ που κα 
μποροφςαν να ανακουφιςτοφν (τα νοςιματα) 
τροποποιϊντασ το περιβάλλον ι τον τρόπο ηωισ των 
αςκενϊν( Αφοριςμόσ 77).  



Στον αφοριςμό  όμωσ 74  αναφζρει  ότι : 
 «…είναι υποχρεωμζνο (το κφτταρο) να αναςτείλει ι να 
διεγείρει τθν ευαιςκθςία ι τθν διεγερςιμότθτα ενόσ 
τμιματοσ του οργανιςμοφ, να διαςτείλει ι να 
προκαλζςει ςφςπαςθ, να προκαλζςει μαλάκυνςθ ι 
ςκλιρυνςθ ι ακόμθ και να καταςτρζψει ολοςχερϊσ 
οριςμζνα τμιματά του δθμιουργϊντασ εςωτερικζσ ι 
εξωτερικζσ βλάβεσ προκειμζνου να προςτατζψει το 
ςφνολο του οργανιςμοφ από πλιρθ καταςτροφι τθσ 
ΗΔ, από τισ ςυνεχϊσ ανανεοφμενεσ επικζςεισ αυτϊν 
των εξωτερικϊν καταςτρεπτικϊν παραγόντων».  



Στον αφοριςμό 74, ο Χάνεμαν περιγράφει ουςιαςτικά 3 
πικανοφσ αμυντικοφσ μθχανιςμοφσ: 
 
Ζλλειψθ λειτουργίασ ι υπερευαιςκθςία ενόσ τμιματοσ του οργανιςμοφ που 
αντιςτοιχεί ςε φυςιολογικι οξεία φλεγμονι, με λειτουργικά μόνο ςυμπτϊματα 
χωρίσ δομικζσ αλλοιϊςεισ. Ρρόκειται για τθ ψϊρα θ το φυςιολογικό βραχίονα  
του  ανοςολογικοφ ςυςτιματοσ. 
  
Διατάςεισ (κφςτεισ), ςυςπάςεισ, χαλάρωςθ ιςτϊν ι ςκλθρφνςεισ με ςχθματιςμό 
οηιδίων, όγκων και λίκων, αφορά τθ κατάςταςθ τθσ χρόνιασ φλεγμονισ με 
κυτταρικι διαμεςολάβθςθ και διικθςθ, κυτταρικι υπερπλαςία,νεοπλαςίεσ, 
κοκκιωματϊςεισ βλάβεσ κλπ και αντιπροςωπεφεται από τθ ςφκωςθ ι το δομικό  
βραχίονα  του ανοςολογικοφ ςυςτιματοσ. 
  
Ρλιρθσ δυςπλαςία και καταςτροφι ιςτϊν που αντιπροςωπεφεται από τθ ςφφιλθ 
ι το καταςτρεπτικό  βραχίονα  του ανοςολογικοφ ςυςτιματοσ. 
 



  
Βλάβθ των ιςτϊν ςτθν αυτό-άνοςθ νόςο: 
 Οι μθχανιςμοί με τουσ οποίουσ προκαλείται βλάβθ ςτουσ 
ιςτοφσ είναι: 
 
 α) μζςω κυτταροτοξικϊν αντιςωμάτων, όπου θ ςφνδεςθ του αντιςϊματοσ με το 
αντιγόνο τθσ μεμβράνθσ οδθγεί ςτθν ενεργοποίθςθ των πρωτεινϊν του 
ςυμπλθρϊματοσ με τελικό αποτζλεςμα τθν λφςθ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ   
 
β) μζςω ανοςοςυμπλεγμάτων που κακιηάνοντασ ςτθ μικρο-κυκλοφορία 
προκαλοφν πάλι ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ των πρωτεινϊν του 
ςυμπλθρϊματοσ καταλιγοντασ ςε φλεγμονι και 
 
 γ)μζςω τθσ κυτταρικισ ανοςίασ  με τθ ςυμμετοχι είτε των βοθκθτικϊν Τ-
λεμφοτυττάρων είτε με τθν απευκείασ δράςθ των κυτταροτοξικϊν  Τ-
λεμφοτυττάρων. Θ εμμονι τθσ αντίδραςθσ αυτισ ςτουσ ιςτοφσ χωρίσ λφςθ 
προκαλεί κοκκίωμα. Ρρόκειται ουςιαςτικά για μθχανιςμό επιβραδυνόμενθσ 
υπερευαιςκθςίασ. 
 



Πταν ςε ενεργότθτα μόνο ο δομικόσ βραχίονασ  του  
ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ: θ ςυκωτικι προδιάκεςθ. 
 
Πταν ςε ενεργότθτα  μόνο ο καταςτρεπτικόσ  
βραχίονασ  του ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ: θ 
ςυφιλιδικι προδιάκεςθ. 
 
Συνδυαςμόσ ενεργότθτασ του δομικοφ και του 
καταςτρεπτικοφ βραχίονα  του ανοςολογικοφ 
μθχανιςμοφ: θ μικτι, καρκινικι προδιάκεςθ. 
 





ΣΕΛ: χαρακτθριςτικά αντιπυρθνικά αντιςϊματα, αποτυχία 
ανοςολογικισ ανοχισ Β και Τ λεμφοκυττάρων, δθμιουργία 
ανοςοςυμπλεγμάτων που κακιηάνοντασ ςτθ 
μικροκυκλοφορία προκαλοφν τοπικι και γενικευμζνθ 
φλεγμονι είτε ενεργοποιϊντασ τθν  κλαςικι οδό του 
ςυμπλθρϊματοσ, είτε ενεργοποιϊντασ τα ανοςοκφτταρα 
(μεταξφ αυτϊν και τα κυτταροτοξικά  Τ- λεμφοκφτταρα).  
 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ ςπειραματονεφρίτιδα του ΣΕΛ. 
Τζλοσ, με το μθχανιςμό τθσ ενδοκθλιακισ ενεργοποίθςθσ  
ενιςχφεται ο ςχθματιςμόσ τοπικϊν εμφράκτων αλλά και θ 
αποπτωτικι διαδικαςία που με τθ ςειρά τθσ ενιςχφει  τθ προ-
εμφρακτικι κατάςταςθ και τθ τοπικι αγγειογζνεςθ. 
 



ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΟΥ 
ΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΑΡΟ ΤΟ  ΣΕΛ 



ΣΕΛ: κλινικοί φαινότυποι ανάλογα με τθν ενεργότθτα τθσ νόςου ( Disease 
Activity Index): ιπιοσ (ιπια πολυαρκρίτιδα και το χαρακτθριςτικό δερματικό 
εξάνκθμα), μζτριασ βαρφτθτασ και νόςοσ μεγάλθσ ενεργότθτασ.  
 
ΣΕΛ: εμπλοκι ηωτικϊν οργάνων-ιςτϊν που οδθγοφν ταχφτατα ςε βαριά νόςο 
και χωρίσ αντιμετϊπιςθ ςε κάνατο. 
 
ΣΕΛ: νεφρικι προςβολι, ΚΝΣ με πλθκϊρα νευρολογικϊν διαταραχϊν, βαριά 
αναιμία, βαριά επικίνδυνθ κρονβοπενία, λεμφαδενοπάκεια με 7/πλάςιο 
κίνδυνο ανάπτυξθσ λεμφϊματοσ, λειτουργικόσ υποςπλθνιςμόσ λόγω 
εμφράκτων και ςυνακόλουκθ ευαιςκθςία ςε λοιμϊξεισ, ζλκθ ςτόματοσ, 
πλευρίτιδα, πνευμονικι εμβολι, επιταχυνόμενθ ακθροςκλιρωςθ, 
περικαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, 3-10 πλάςιο κίνδυνο εμφράγματοσ και ΑΕΕ. 
Υποκυρεοειδιςμό, οςτεοπόρωςθ, οςτεονζκρωςθ και αυξθμζνοσ κίνδυνοσ 
κακοθκειϊν. 
 



 Η  έννοια του κλινικού 

φαινότυπου  

  

 δανεισμένη από τη συμβατική 

ιατρική 









ΝΕΦΙΚΘ  
ΡΟΣΒΟΛΘ  ΣΤΟ  
ΣΥΣΤΘΜΑΤΙΚΟ  
ΕΥΘΘΜΑΤΩΔΘ  
ΛΥΚΟ 



Ρροδιακεςικι αξιολόγθςθ-ομοιοπακθτικι 
πρόγνωςθ:  
 
ιπιοσ και μζςθσ βαρφτθτασ ΣΕΛ: προζχων ο δομικόσ 
βραχίονασ του ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ.  
 
Νόςοσ με αυξθμζνθ ενεργότθτα: ο καταςτρεπτικόσ 
βραχίονασ του ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ. 
 
Σε κάποιο βακμό ενεργότθτασ  και οι δφο βραχίονεσ :  ο 
ΣΕΛ ςυνιςτά ζκφραςθ τθσ καρκινικισ προδιάκεςθσ. 





Α: αυτοαντιςϊματα (RF  που είναι  IgM τφπου κατά του  Fc τμιματοσ των  IgG 
ανοςοςφαιρινϊν  ςτο 85%των αςκενϊν και τα   anti-CCP κατά τθσ κιτρουλίνθσ 
που είναι ζνα τροποποιθμζνο υπόλειμμα του αμινοξζοσ αργινίνθ).  
 
Συμμετοχι Β- και Τ- λεμφοκυττάρων. Σχθματιςμόσ υποδόριων  ρευματικϊν 
οηιδίων. Υπερπλαςία του αρκρικοφ υμζνα με τοπικό πολλαπλαςιαςμό των 
ινοβλαςτϊν (υμενοκφτταρα τφπου Β που ςχθματίηουν τον pannus) και 
μετανάςτευςθ μακροφάγων από το αίμα και το μυελό των οςτϊν.  
 
Τα υμενοκφτταρα τφπου Β παράγουν μεςολαβθτζσ τθσ φλεγμονισ, κυτταροκίνεσ, 
προςταγλανδίνεσ και μεταλλοπρωτεινάςεσ που δροφν ςτθ κεμζλια ουςία, 
καταςτρζφοντασ τόςο το οςτό όςο και το χόνδρο. Στθ καταςτροφι του οςτοφ 
ςυμμετζχουν δραςτικά οι οςτεοκλάςτεσ.  
 
Ζχουμε χαρακτθριςτικά ενεργοποίθςθ τόςο του δομικοφ όςο και του 
καταςτρεπτικοφ βραχίονα του ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ ςε διαφορετικι 
αναλογία μεταξφ τουσ. 
 









Α: κλινικοί φαινότυποι: χωρίσ αντιςϊματα ςτο 15% με 
θπιότερθ πορεία και καλφτερθ πρόγνωςθ. 
 
Α: εμπλοκι ηωτικϊν οργάνων-ιςτϊν: αναιμία, 
λευκοπενία, κρομβοπενία, 2-3/πλάςια πικανότθτα 
λεμφϊματοσ, διάμεςθ πνευμονικι νόςοσ, πλευριτικι 
ςυλλογι, ενδοκθλιακι βλάβθ με αυξθμζνο κίνδυνο 
εμφράγματοσ και ΑΕΕ, ςυμπιεςτικζσ νευροπάκειεσ, 
πολλαπλι μονονευρίτιδα, ςκλθρίτιδα, επιςκλθρίτιδα 
ςτο μάτι αλλά και καταςτροφι του ςκλθροφ, 
ςκλθρομαλακία, αμυλοείδωςθ ςε χρονιότθτα τθσ 
νόςου. 
 





ΙΕΟΛΑΓΟΝΙΤΙΔΑ  
ΣΕ ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΘ  
ΣΡΟΝΔΥΛΑΘΟ
ΡΑΘΕΙΑ  



ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΦΥΤΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΓΚΥΛΩΣΘ  ΣΣ 
 



Σπονδυλαρκροπάκειεσ –κλινικοί φαινότυποι: πρόκειται για ομάδα νοςθμάτων με 
οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά: δεν υπάρχουν αυτό-αντιςϊματα, φλεγμονι των 
ιερολαγονίων και περιφερικϊν αρκρϊςεων κακϊσ και των  αρκρϊςεων τθσ ΣΣ. 
Ρροςβολι των ενκζςεων δθλαδι του ιςτοφ εκείνου όπου ζνασ τζνοντασ ι 
ςφνδεςμοσ ειςζρχεται ςτο οςτό μζςω του περιοςτζου. Συςχζτιςθ (όχι αιτιολογικι 
ςχζςθ) με το μόριο HLA B27.  
 
Οι βλάβεσ ποικίλουν από απλό οςτικό οίδθμα ςτθ πρϊιμθ ΑΣ μζχρι εκτεταμζνεσ 
διαβρϊςεισ-οςτικζσ καταςτροφζσ ςτθ ΨΑ μπορεί να είναι περιοριςμζνεσ ςε 
ζκταςθ ι εκτεταμζνεσ. Φαίνεται να δεςπόηει ο δομικόσ βραχίονασ του 
ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ, χωρίσ να απουςιάηει τελείωσ ο καταςτρεπτικόσ 
βραχίονασ. 
 
Σπονδυλαρκροπάκειεσ- εμπλοκι ηωτικϊν οργάνων- ιςτϊν:  ιρίτιδα (40% ςτθ ΑΣ), 
κλινικι θ υποκλινικι εντερικι φλεγμονι, ίνωςθ άνω πνευμονικϊν λοβϊν- 
αςπεργίλλωςθ, υποαεριςμόσ λόγω αγκφλωςθσ και ςυνεπακόλουκθ 
καρδιολογικι πακολογία. 
 



ΕΝΘΕΣΟΡΑΘΕΙΑ  
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ   ΚΑΙ 
ΡΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ  
ΑΡΟΝΕΥΩΣΘΣ 

 

ΡΑΑΓΩΓΘ  ΟΣΤΟΥ  
ΚΑΙ ΔΙΑΒΩΣΕΙΣ 



 

 

 

 ΙΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ   ΣΤΘΝ  ΑΣ.  

Θ πρόςκια ραγοειδίτιδα είναι 
θ ςυχνότερθ εξωαρκρικι 
εκδιλωςθ ςτθ ΑΣ. Δυνατό να 
αποτελεί κακό προγνωςτικό 
δεικτθ. 

Το 40% των ατόμων με 
πρόςκια ραγοειδίτιδα και HLA-
B27 + ζχουν μθ διαγνωςκείςα 
ΑΣ.  







Αγγειίτιδεσ: μικροςκοπικι πολυαγγειίτιδα:  
 
3-8/εκατομμφριο το χρόνο ςτθν Ευρϊπθ: νεκρωτικι 
αγγειίτιδα των μικρϊν αγγείων, πολφ ςυχνά νεκρωτικι 
ςπειραματονεφρίτιδα.  
Δε παρεμβαίνουν ανοςοςυμπλζγματα αλλά αντιςϊματα 
κατά ςτοιχείων του κυτταροπλάςματοσ των 
πολυμορφοπυρινων ( p-ANCA, κατά τθσ 
μυελοπεροξειδάςθσ). Ρνευμονικι αιμορραγία και διάμεςθ 
πνευμονικι νόςο, πολλαπλι μονονευρίτιδα.  
 
Ενεργόσ κατεξοχιν ο καταςτρεπτικόσ βραχίονασ του 
ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ, ενεργόσ και ο δομικόσ βραχίονασ. 
 



ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΚΘ  
ΡΟΛΥΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΟΚΛΑΣΤΙΚΘ 
ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ 



ΡΝΕΥΜΟΝΙΚΘ 
ΡΟΣΒΟΛΘ  ΜΕ 
ΑΙΜΟΑΓΙΚΕΣ  
ΔΙΘΘΘΣΕΙΣ  ΣΕ 
ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΚΘ  
ΡΟΛΥΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ 



Αγγειίτιδεσ: Γιγαντοκυτταρικι (κροταφικι) αρτθριίτιδα: 
είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ από τισ ςυςτθματικζσ 
αγγειίτιδεσ, προςβάλλει άτομα > 50 ετϊν, ςυχνότερα 
γυναίκεσ. 
Χαρακτθρίηεται διικθςθ του αρτθριακοφ τοιχϊματοσ 
από μεγάλα μονοπφρθνα κφτταρα και από 
κοκκιωματϊδεισ νεκρωτικζσ βλάβεσ του. 
Ρροςβάλλονται ςυχνότερα οι εξω-κρανιακοί κλάδοι 
τθσ αορτισ.  
Ενεργόσ και ο δομικόσ και ο καταςτρεπτικόσ βραχίονασ. 
 







Ο ψυχονοθτικόσ παράγοντασ από ολιςτικι άποψθ: 
 
 θ ψυχονοθτικι ςτάςθ και θ ςυνακόλουκθ πακολογία 
ςτο επίπεδο αυτό, ςυνιςτοφν περιςςότερο ι λιγότερο 
πετυχθμζνθ προςπάκεια του οργανιςμοφ να 
προςαρμοςτεί ςα ςφςτθμα ςτισ πιζςεισ που του 
αςκοφνται από τισ  μεταβαλλόμενεσ εξωτερικζσ και 
εςωτερικζσ ςυνκικεσ.  
Με τθν ζννοια αυτι αποτελεί ζκφραςθ του αμυντικοφ-
ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ του οργανιςμοφ και 
εκδθλϊνεται με τουσ γνωςτοφσ τρείσ βραχίονεσ, τον 
φυςιολογικό, δομικό και καταςτρεπτικό. 
 



Θ προ-νοςθρι προςωπικότθτα του αςκενι με 
ςυκωτικι προδιάκεςθ. 
 
 Κλινικοί φαινότυποι δομικοφ ανοςολογικοφ 
μθχανιςμοφ ςτο ψυχονοθτικό επίπεδο.  
 



Delusion αδυναμίασ τθν οποία πρζπει να κρφψουν προκειμζνου να 
επιβιϊςουν. 
 
Καχφποπτοι. 
 
 Ρολλζσ ζμμονεσ ιδζεσ (fixed ideas, delusions). Θ Thuja, το μείηον 
αντιςυκωτικό φάρμακο ζχει τισ περιςςότερεσ ςε όλθ τθν 
ομοιοπακθτικι Φαρμακολογία. 
 
Φανατιςμόσ οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ και οποιουδιποτε κινιτρου, 
ιδιοτελοφσ ι ιδεαλιςτικοφ. 
 
Το ψωρικό άγχοσ εδϊ μετατρζπεται ςε ψυχικό πόνο και αγωνία, μια 
μόνιμθ κατάςταςθ ενϊ ςτον ψωρικό ζρχεται και φεφγει. 
 
 



 
Υπερβολικι ςεξουαλικι ορμι που οδθγεί ςε νυμφομανία ι αυνανιςμό. 
Κάνουν ςεξ από διζγερςθ, όχι μόνο από αγάπθ για το ςφντροφό τουσ. Οι 
ςεξουαλικζσ κατακτιςεισ παίρνουν τθ μορφι του ςπορ. Γίνεται ζνα είδοσ 
γυμναςτικισ που τουσ βοθκά αφοφ γενικά καλυτερεφουν με τθ κίνθςθ. 
 
Είναι άτομα πακιαςμζνα και αγαποφν το πάκοσ για αυτό-ικανοποίθςθ, 
μζνοντασ εςτιαςμζνοι ςτον εαυτό τουσ. 
 
Ηθλεφουν, φκονοφν. 
 
Λζνε ςυχνά ψζματα για να καυχθκοφν.  
 
Ντρζπονται πολφ όταν τουσ γίνεται κάποια παρατιρθςθ. Ρακολογικά 
ευαίςκθτοι όταν τουσ διορκϊνουν. 
 



Θ προ-νοςθρι προςωπικότθτα του 
αςκενι με καρκινικι προδιάκεςθ.  
 
Κλινικοί φαινότυποι μικτοφ δομικοφ και 
καταςτρεπτικοφ ανοςολογικοφ 
μθχανιςμοφ ςτο ψυχονοθτικοφ επίπεδο.  
 



Κεντρικι ιδζα  ανάπτυξθσ τθσ  καρκινικισ προδιάκεςθσ: καταπίεςθ ςε 
όλα τα επίπεδα και ζλλειψθ αντιδραςτικότθτασ.  
 
Κατάςταςθ του καρκινικοφ μιάςματοσ δυνατό να προκφψει ςε άτομα 
με οποιοδιποτε μιαςματικό υπόβακρο από καταςτάςεισ 
αγανάκτθςθσ ιδίωσ ςε υπερβολικό  ζλεγχο μζςα ςτθν οικογζνεια  από 
κάποιο δικτατορικό γονζα.  
 
Ραρουςιάηεται ςε κάκε άτομο που ζχει βιϊςει υπερβολικό ζλεγχο 
είτε από φόβο είτε από υπερβολικι αίςκθςθ κακικοντοσ.  
Καταςτάςεισ παρατεταμζνθσ κλίψθσ, φόβου και δυςτυχίασ χωρίσ 
ελπίδα βελτίωςθσ τουσ.  
 
Και βζβαια μετά από εμβολιαςμοφσ.  
 



Είναι εκλεπτυςμζνα ευαίςκθτα άτομα περιςςότερο εςωςτρεφι. Κρφβουν τα ςυναιςκιματά 
τουσ για να μθ πλθγϊςουν τουσ άλλουσ. 
 
Μπαίνουν ςτο ρόλο του προςτάτθ/νοςοκόμου για ςφντροφο, μζλθ τθσ οικογζνειασ. Μπορεί 
να αφορά θ ςχζςθ άτομα με εξαρτιςεισ.  
Μπαίνουν ςτο ρόλο του κφματοσ. Ζχουν τάςθ για προςκόλλθςθ και εξαρτιςεισ (αλκοόλ, 
ουςίεσ, κάπνιςμα, φαγθτό, ερωτικι ςχζςθ). 
 
Μεγάλθ ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ που οδθγεί ςε ακόμθ μεγαλφτερθ ςχολαςτικότθτα από 
το φόβο κριτικισ. 
Άγχοσ προςμονισ είναι κφρια ζνδειξθ για το καρκινικό μίαςμα. Ραίρνει τθ μορφι ζγνοιασ 
που φτάνει μερικζσ φορζσ μζχρι τθ πραγματικι αγωνία (περιμζνοντασ πχ το παιδί ι το 
ςφηυγο ι πριν από εξετάςεισ). 
 
Θ αίςκθςθ ευκφνθσ μπορεί να είναι παροφςα από πολφ μικρι θλικία. 
Ανάγκθ να ελζγχει καταςτάςεισ ςτθ ηωι του. 
 
Συμπάςχουν εξαιρετικά με τουσ άλλουσ που υποφζρουν. 
Βαριά κατάκλιψθ. Αίςκθμα απελπιςίασ, αδιεξόδου. 
Τάςθ για απομόνωςθ, κοινωνικι απόςυρςθ. 
 



Ξανά   τα  ίδια πιεςτικά  
κλινικά ερωτιματα 



Μποροφμε να  αναλάβουμε τζτοιουσ αςκενείσ και υπό ποιεσ 
προυποκζςεισ;  
Ροιουσ κεραπευτικοφσ ςτόχουσ κα κζςουμε; 
 
Ζχει  ςθμαςία για τθν ομοιοπακθτικι  πρόγνωςθ και κεραπεία θ 
αξιολόγθςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ πακολογίασ ; 
Ζχει ςθμαςία θ ςυχνά απουςία χαρακτθριςτικϊν ομοιοπακθτικϊν 
ςυμπτωμάτων ςτουσ αςκενείσ αυτοφσ; Καταςτάςεισ χωρίσ 
χαρακτθριςτικά ςυμπτϊματα ( one sided cases). 
 
Ρωσ κα ενςωματϊςουμε τθ γνϊςθ τθσ προ-νοςθρισ προςωπικότθτασ 
των αςκενϊν αυτϊν τόςο ςτισ κεραπευτικζσ μασ επιλογζσ (το 
πραγματικά όμοιο) όςο και για τθν οικοδόμθςθ μιασ πραγματικά 
κεραπευτικισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτον ιατρό και τον αςκενι; 



Το μινυμα: 
 Θ  πλειονότθτα των αυτοάνοςων νοςθμάτων αποτελεί 

ζκφραςθ του καρκινικοφ μιάςματοσ 
  

 Ρρόκειται για  πραγματικά  χρόνια νοςιματα,  
δυςίατα, εξελικτικά με καταςτρεπτικι δράςθ ςτον 
οργανιςμό που  όταν είναι ςυςτθματικά οδθγοφν 

ςυχνά  ςτο κάνατο 
   



Το μινυμα: 
 Υπάρχει μεγάλθ δυςκολία ςτθν οικοδόμθςθ κεραπευτικισ 
ςχζςθσ με αςκενείσ που ςτο ψυχονοθτικό επίπεδο  

  

 εκφράηουν πχ τθ καχυποψία, τθ βιαςφνθ ι τθν φανατικι προςκόλλθςθ 
ςε μια οριςμζνθ άποψθ για τθν υγεία ι τθν κεραπεία. 

  

 Εκφράηουν τθ ψυχολογικι ςτάςθ του αιϊνιου κφματοσ, τθν αδιαφορία 
για τθ κεραπεία τουσ, τθν πλιρθ αδυναμία να οριοκετιςουν το 
περιβάλλον τουσ  που αποτελεί πικανό εμπόδιο για τθν αναςυγκρότθςθ 
τθσ ηωισ τουσ, τθν απαιςιοδοξία και ςυχνά μια βαριά ςυνοδό 
κατακλιπτικι ςτάςθ. 



θ πραγματικότθτα: 
  

 πολλζσ περιπτϊςεισ  αςκενϊν ζχουν 
κεραπευτεί, όταν ζγινε δυνατό να 
εγκαταςτακεί  ουςιαςτικι κεραπευτικι 
ςχζςθ και οι ίδιοι να προχωριςουν ςε 
ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ ηωι τουσ. 



Το μινυμα: 
 

ο  κάκε ηωντανόσ  οργανιςμόσ  είναι ζνα πολφπλοκο ςφςτθμα  
με δυνατότθτεσ  αυτό-ρφκμιςθσ  και αυτό-οργάνωςθσ. 

Θ  δεςμευμζνθ ςτθ νοςθρι κατάςταςθ ηωτικι δφναμθ,  όταν 
απελευκερωκεί με κατάλλθλο τρόπο μπορεί να επιτφχει 
ςυγκλονιςτικά  αποτελζςματα  ςτθν αυτό-ρφκμιςθ του  

ςυςτιματοσ  του οργανιςμοφ και να επιφζρει από μεγάλθ 
βελτίωςθ μζχρι και ίαςθ. 



Τα ερωτιματα  για  τθν ομοιοπακθτικι 
κοινότθτα παραμζνουν ανοιχτά 

 
χρειάηεται να πραγματοποιθκεί  

ςυςτθματικι  ζρευνα ςτθ κατεφκυνςθ 
αυτι ϊςτε θ ομοιοπακθτικι πρόγνωςθ 

και κεραπεία να αποκτιςουν 
περαιτζρω επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ.  




