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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οµοιοπαθητική ιατρική είναι ένα ολοκληρωµένο και ολιστικό θεραπευτικό 
σύστηµα που βασίζεται σε νόµους. Οι νόµοι και οι αρχές της θεµελιώθηκαν από τον 
Hahnemann πριν από δύο αιώνες. Οι ικανότητες παρατήρησης του Hahnemann τον 
διευκόλυναν να αναγνωρίσει την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων των διάφορων 
παθήσεων. Ο Hahnemann, πέρα από τη διατύπωση του νόµου των οµοίων και της 
ελάχιστης δόσης, παρατήρησε ότι, ανάλογα µε την ιδιαίτερη προδιάθεση και τις 
αδυναµίες του ατόµου, η πρόοδος της ασθένειας του είναι συνήθως προβλέψιµη, κάτι 
που έχει αρχίσει να διαπιστώνεται, ιδίως τα τελευταία χρόνια, και από την κλασική 
ιατρική. Οι ασθένειες έχουν την τάση να εκδηλώνουν χαρακτηριστικούς τρόπους 
προόδου και µετεξέλιξής τους σε άλλες.  

Η επιτυχής οµοιοπαθητική θεραπεία µιας ασθένειας συχνά προαναγγέλλεται από την 
επανεµφάνιση συµπτωµάτων από το ατοµικό ιστορικό του ασθενή. Στην κλινική 
πράξη, η πορεία της διαταραχής προς µια βαθύτερη πάθηση αναστρέφεται: µε τη 
λήψη του σωστού οµοιοπαθητικού φαρµάκου, τα πιο πρόσφατα συµπτώµατα 
υποχωρούν αποκαλύπτοντας στρώµατα παθολογίας που είχαν καταπιεστεί στο 
παρελθόν. Τα επανεµφανιζόµενα αυτά συµπτώµατα µπορούν πλέον είτε να 
θεραπευτούν µε συνέχιση της οµοιοπαθητικής αγωγής είτε, όπως συµβαίνει σε 
πολλές περιπτώσεις, να αυτοϊαθούν µε σταδιακή µείωση της έντασής τους µέχρι της 
εξαφάνισής τους. 

Τα καταπιεσµένα συµπτώµατα που επανέρχονται κατά τη διάρκεια της 
οµοιοπαθητικής θεραπευτικής διαδικασίας έχουν την τάση να προκύπτουν µε µία 
συγκεκριµένη ακολουθία. Η ακολουθία αυτή έχει καθιερωθεί στο χώρο της 
οµοιοπαθητικής ως Νόµος Κατεύθυνσης της Θεραπείας. Παρότι δεν έχει την 
οικουµενικότητα ενός νόµου όπως ο Νόµος των Οµοίων, µπορεί να θεωρηθεί ως 
κατευθυντήρια γραµµή για να αναγνωριστεί µία θετική ακολουθία βελτίωσης της 
υγείας προόδου και σε αντίθετη πορεία µε το µοτίβο προόδου της παθολογίας.  

Ο Νόµος της Θεραπείας διακηρύσσει ότι η πραγµατική θεραπεία έχει κατεύθυνση: 

• από το κέντρο προς την περιφέρεια, 
• από πάνω προς τα κάτω, 
• από τα περισσότερο προς τα λιγότερο ζωτικά όργανα και 
• µε αντίστροφη σειρά εµφάνισης των συµπτωµάτων από εκείνη µε την οποία 

εµφανίστηκαν κατά την εξέλιξη της ασθένειας. 

Σύµφωνα µε το νόµο, τα πιο εσωτερικά (και πιο σηµαντικά) όργανα θεραπεύονται 
πρώτα, ενώ το δέρµα ως εξωτερικό και µικρότερης σηµασίας για την οικονοµία του 
οργανισµού βελτιώνεται τελευταίο. Μία άλλη κατεύθυνση της θεραπείας συνίσταται 
στην τάση των συµπτωµάτων να επανεµφανίζονται και να θεραπεύονται από το 
κεφάλι και τον κορµό προς τα άκρα. Τέλος, τα συµπτώµατα έχουν την τάση να 
θεραπεύονται µε την αντίστροφη σειρά από αυτή που εµφανίστηκαν. Βεβαίως, η 
ακολουθία αυτή από πάνω προς τα κάτω, από µέσα προς τα έξω και από το τελευταίο 
σύµπτωµα προς το αρχικό δεν παρατηρείται πάντοτε ή/και επακριβώς. Η υποκείµενη 
ιδέα έγκειται στην τάση των συµπτωµάτων να υποχωρούν έτσι ώστε τα πιο 
απειλητικά από αυτά να είναι και τα πρώτα που θεραπεύονται. Εφόσον η πρόοδος της 
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ασθένειας ακολουθεί το λιγότερο επιζήµιο µονοπάτι, αλλά µε σταδιακά αυξανόµενης 
βαρύτητας εκδηλώσεις και  συµπτώµατα, η τάση του οργανισµού να θεραπεύει 
πρώτα τα πιο σηµαντικά του τµήµατα µπορεί να προσληφθεί ως αντιστροφή της 
πορείας εκφύλισης. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στους στόχους της παρούσας διατριβής περιλαµβάνονται η απάντηση των ακόλουθων 
ερωτηµάτων: 

1. Τι είναι ο νόµος του Hering και πώς φτάσαµε στη διατύπωσή του. 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία σύντοµη αναφορά στις αρχές και τους νόµους 
της οµοιοπαθητικής επιστήµης, µε ιδιαίτερη µνεία στο νόµο της κατεύθυνσης 
της θεραπείας και τη σηµασία του για τη διάκριση µεταξύ πραγµατικής 
θεραπείας και καταστολής.  
Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, γίνεται µία προσπάθεια διευκρίνησης της 
ορολογίας που χρησιµοποιείται ή θα έπρεπε να χρησιµοποιείται στη 
διαφοροποίηση αρχής, νόµου, κανόνα και κατευθυντήριας γραµµής. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναζητούνται τα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται µε 
τη διατύπωση του νόµου της κατεύθυνσης της θεραπείας, από τον Ιπποκράτη 
στον Hahnemann, από τον Hering στον Kent και από τους µεγαλύτερους 
οµοιοπαθητικούς δασκάλους των αρχών του περασµένου αιώνα έως τους πιο 
σύγχρονους, µε ιδιαίτερη αναφορά στον Saine και τον καθ. Βυθούλκα. Η 
διαπίστωση ύπαρξης του φαινοµένου της επανεµφάνισης παλαιών 
συµπτωµάτων δεν περιορίζεται µόνο στην οµοιοπαθητική, αλλά υπάρχουν και 
αναφορές από άλλα θεραπευτικά συστήµατα, όπως ο βελονισµός, η ayurveda, 
η φυσικοπαθητική και η χειροπρακτική. 
 

2. Προδιάθεση για την ασθένεια στην οµοιοπαθητική ιατρική (µιασµατική 
θεραπεία) και στις γνώσεις που έχουν προκύψει από τη βασική έρευνα στην 
ιατρική. 
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές αρχές της µιασµατικής θεωρίας 
και γενικότερα της προδιάθεσης στην ασθένεια και πώς αυτές σχετίζονται µε 
τη γενετική, την εµβρυολογία και την επιγενετική. 
 

3. Ολιστική αντιµετώπιση του ασθενή από την οµοιοπαθητική και θεωρία των 
επιπέδων υγείας.  
Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγµατεύεται την τρισδιάστατη θεώρηση του 
ανθρώπινου οργανισµού από την οµοιοπαθητική επιστήµη. Χωρίς αυτή την 
κρίσιµη γνώση και µόνο µε την επαγωγική µέθοδο στην οποία στηρίζεται η 
σύγχρονη ιατρική έρευνα και πρακτική είναι αδύνατη η επιβεβαίωση ύπαρξης 
του φαινοµένου της κατεύθυνσης της θεραπείας. Η θεωρία των επιπέδων της 
υγείας που διατυπώθηκε και σχηµατοποιήθηκε από τον Γ. Βυθούλκα 
συνεισφέρει στην απαρτίωση της οµοιοπαθητικής θεωρίας και µπορεί να 
αποτελέσει το εργαλείο διαφώτισης του φαινοµένου και να βοηθήσει στην 
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πρόγνωση της κατάστασης του ασθενή µε την αναµενόµενη ή µη παρατήρηση 
επανεµφανίσεως παλαιοτέρων συµπτωµάτων. Στο τέλος του κεφαλαίου, 
αναφέρονται περιορισµοί του νόµου του Hering και παρουσιάζονται συνθήκες 
που εµποδίζουν την εµφάνιση του φαινοµένου ή αποτελούν εξαιρέσεις του. 
 

4. Σύνδεση του φαινοµένου µε την παθολογική φυσιολογία και τη νοσολογία. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η ιατρική έρευνα άρχισε να εντοπίζει κάποια 
πρότυπα εξέλιξης κάποιων ασθενειών και οµάδων νοσηµάτων και να 
µελετώνται εκτενέστερα σε σχέση µε το ατοµικό ιστορικό του ασθενή. 
Πολλές από αυτές τις µελέτες, που παρουσιάζονται µε τη µορφή της 
ανασκόπησης της ιατρικής βιβλιογραφίας στο πέµπτο κεφάλαιο, έρχονται να 
επιβεβαιώσουν προγενέστερές των διαπιστώσεις από την οµοιοπαθητική 
θεωρία και κλινική πρακτική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ατοπία όπου 
εµφανίζονται αρκετές ενδείξεις ισχύος του νόµου του Hering µέσα από 
µελέτες της συµβατικής ιατρικής. 
 

5. Απόπειρα συστηµικής ερµηνείας του φαινοµένου της επανεµφάνισης παλαιών 
συµπτωµάτων µετά από την ενδεικνυόµενη οµοιοπαθητική θεραπευτική 
αγωγή. 
Η παρούσα εργασία στο έκτο  κεφάλαιο δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην 
παρουσίαση των αρχών των επιστηµών µελέτης των συστηµάτων που 
σχετίζονται µε το φαινόµενο και οι οποίες µπορεί να αποτελούν το θεωρητικό 
εργαλείο ερµηνείας του νόµου της θεραπευτικής κατεύθυνσης. Γενικότερα, 
τονίζεται η σχέση της οµοιοπαθητικής µε τη φύση της συστηµικής επιστήµης. 
Η ολιστικότητα της οµοιοπαθητικής φαίνεται να βρίσκει τα θεωρητικά 
εργαλεία, που θα της επιτρέψουν να συνδιαλλαγεί µε την εγγενή 
διεπιστηµονικότητα της µελέτης των έµβιων συστηµάτων. Η συµβατική 
ιατρική αδυνατεί να ερµηνεύσει το φαινόµενο της επανεµφάνισης των 
συµπτωµάτων από το ατοµικό ιστορικό του ασθενή και τα τελευταία χρόνια 
γίνονται προσπάθειες ολιστικής αντιµετώπισης της ασθένειας µέσω της 
συνδυαστικής-ολοκληρωµένης ιατρικής και ολιστικής θεώρησης του 
οργανισµού µέσω της ψυχονευροανοσολογίας. 

Στόχος της εργασίας είναι να συνεισφέρει στο έναυσµα για περαιτέρω διερεύνηση 
του φαινοµένου µέσω της βασικής και κλινικής ιατρικής έρευνας και της χρήσης της 
γνώσης των αρχών και εννοιών των επιστηµών µελέτης των συστηµάτων. 

 

Ευχαριστίες 

• στον επιτ. Καθηγητή Γ. Βυθούλκα, χωρίς τον οποίο δε θα είχα γνωρίσει και 
αγαπήσει την οµοιοπαθητική. 

• στον Πρόεδρο του τµήµατος, Καθ. Ι.∆αρζέντα, χωρίς τον οποίο δε θα υπήρχε 
ο πρώτος επίσηµος κρατικός τίτλος στην κλασική οµοιοπαθητική. 

• σε όλους τους καθηγητές και τους δασκάλους του µεταπτυχιακού και 
ιδιαιτέρως, στους Γ.Χαριτάκη, Αρ. Αρνέλλο, Τζ. ∆αρζέντα, Γ. Παπαφιλίππου, 
Θ. Οικονοµίδη, Κ. Τσιτινίδη, Γ. Μαρίνη, Β. Φωτιάδη και Κ. Αντωνίου. 

• στην οικογένειά µου, που µε στηρίζει παντοιοτρόπως. 
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1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 

Η Οµοιοπαθητική Ιατρική θεµελιώθηκε το 1810 από τον Christian Friedrich Samuel 
Hahnemann µε την έκδοση του συγγράµµατος «Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης, 
(σε µορφή παραγράφων – αφορισµών κατά το πρότυπο των ιπποκρατικών κειµένων) 
που περιείχε τους νόµους και τις αρχές µιας νέας θεραπευτικής µεθόδου, την οποία 
ονόµασε «Οµοιοπαθητική». 

Ο Samuel Hahnemann, Γερµανός ιατρός, αν και διάσηµος από µικρή ηλικία (µέλος 
της Ακαδηµίας Επιστηµών της Μαγεντίας) απογοητεύθηκε από την ανεπάρκεια της 
ιατρικής της εποχής του (όπου τα κύρια µέσα θεραπείας ήταν οι αφαιµάξεις, τα 
καθαρτικά, οι υποκλυσµοί κλπ), αποσύρθηκε από τη µάχιµη ιατρική και αφοσιώθηκε 
στη µετάφραση ιατρικών συγγραµµάτων. Η διορατικότητα του πνεύµατός του και η 
εντρύφησή του στη µελέτη του συνόλου της ιατρικής γνώσης της εποχής του έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη και διατύπωση των αρχών και των νόµων της 
Οµοιοπαθητικής. 

Υποστήριξε και προσπάθησε να αποδείξει ότι υπάρχουν νόµοι της φύσης που διέπουν 
την πραγµατική θεραπεία, όπως υπάρχουν ανάλογοι νόµοι στους οποίους βασίζεται η 
Φυσική, η Χηµεία και όλες οι θετικές επιστήµες. Ότι κανείς δεν µπορεί να φέρει σε 
πέρας µία πραγµατική θεραπεία αν δεν γνωρίζει και δεν καθοδηγείται από αυτούς 
τους νόµους. 

Η κλασική Οµοιοπαθητική αποτελεί ένα τεκµηριωµένα ολιστικό θεραπευτικό 
σύστηµα, µία φυσική µέθοδος θεραπείας, που βασίζεται σε θεραπευτικούς νόµους. 
Στόχος της είναι η ενίσχυση του οργανισµού κινητοποιώντας τον αµυντικό 
µηχανισµό του και αποκαθιστώντας τη διαταραχή της υγείας του. Η θεραπεία 
εστιάζεται στη συνολική εικόνα του ασθενή (που συµπεριλαµβάνει τα συµπτώµατα 
και από τα τρία επίπεδα του οργανισµού) και όχι µόνο στην εικόνα της νόσου από την 
οποία πάσχει. Συνέπεια αυτής της µεθόδου είναι η εξατοµίκευση της θεραπείας, ίσως 
σε µεγαλύτερο βαθµό από κάθε άλλη θεραπευτική µέθοδο. Ασθενείς µε την ίδια 
νοσολογική οντότητα µπορεί να χρειάζονται διαφορετικά οµοιοπαθητικά φάρµακα 
και σχήµατα. Ο οργανισµός αντιδρά σε κάθε ασθένεια µε έναν πολύ εξατοµικευµένο 
τρόπο και γι' αυτό το λόγο µαζικές θεραπείες συνήθως απογοητεύουν και τους 
υποστηρικτές τους και τους αρρώστους, επειδή τα αποτελέσµατα που έχουν είναι 
επιφανειακά, πρόσκαιρα και, πολλές φορές, επιβλαβή, ειδικά για τους ευαίσθητους 
οργανισµούς, που δεν διαθέτουν έναν εύρωστο αµυντικό µηχανισµό (Βυθούλκας). 

Λόγοι ευκολίας, έλλειψης χρόνου από την πλευρά του ιατρού, κέρδους οικονοµικού 
από τις φαρµακοβιοµηχανίες, αλλά και προσπάθειες απλούστευσης (ή 
υπεραπλούστευσης) της πολυπλοκότητας της οµοιοπαθητικής, οδήγησαν σε πολλές 
θεωρίες, οι οποίες, αν και στηρίζονταν σε κάποιες από τις αρχές της, παραποίησαν τις 
διδαχές του Σαµουήλ Hahnemann. Οι περισσότερες από αυτές τις νέες 
«οµοιοπαθητικές» απεδείχθησαν βραχύβιες λόγω µικρής αποτελεσµατικότητας. Η 
οµοιοπαθητική πολυφαρµακία εφαρµόζεται ακόµα από πολλούς ιατρούς, ιδίως εκτός 
ελληνικού χώρου, δεν έχει τα θεραπευτικά αποτελέσµατα της κλασικής 
οµοιοπαθητικής και παραβιάζει τη βασική αρχή της που διατύπωσε ο S. Hahnemann: 
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“Σε µία δεδοµένη στιγµή µόνο ένα οµοιοπαθητικό φάρµακο πρέπει να χορηγείται 
στον ασθενή. Αν το φάρµακο δεν είναι το ακριβές (δηλαδή το όµοιο), ο άρρωστος δεν 
θεραπεύεται, αλλά απλώς ανακουφίζεται προσωρινά. ∆ιατυπωµένο µε άλλο τρόπο, 
υποστήριξε ότι είναι αδιανόητο να χορηγούµε διαφορετικά φάρµακα για διαφορετικές 
νοσολογικές οντότητες στο ίδιο άτοµο, την ίδια στιγµή”.  

Αντίθετα µε τη νοητικά κατασκευασµένη µεθοδολογία που χαρακτήριζε τις διάφορες 
τάσεις στην ιστορία της οµοιοπαθητικής ιατρικής, ο Γεώργιος Βυθούλκας επανέφερε 
την Οµοιοπαθητική στις βασικές της αρχές, τις οποίες εµπλούτισε  αποδεικνύοντας 
ότι είναι µια αληθινά συστηµική επιστήµη, που βασίζεται σε νόµους και που 
αποσκοπεί στο να διεγείρει τις «αντιδρώσες» δυνάµεις του οργανισµού. Στα βιβλία 
του «Επιστήµη της Οµοιοπαθητικής» και «Levels of Health» (Vithoulkas), 
περιγράφει ολοκληρωµένα τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδοµηθεί αυτή 
η ολιστική προσέγγιση στην υγεία, στην ασθένεια και στην θεραπεία. 

Οι θέσεις που διατύπωσε ο Hahnemann µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

1. Ότι δεν υπάρχουν «ασθένειες», αλλά µόνο «ασθενείς». 

2. Ότι η φύση των ασθενειών είναι πάντοτε «ενεργειακής» µορφής. 

3. Ότι τα φάρµακα, για να επιδράσουν σε µια τέτοια διαταραχή ενεργειακής µορφής, 
θα πρέπει επίσης να βρίσκονται σε κατάσταση «ενεργειακή». 

 

Με συστηµική θεώρηση, οι θέσεις της Οµοιοπαθητικής µπορούν να διατυπωθούν ως 
εξής: 

1. Ότι σε όλες τις ασθένειες, οξείες ή χρόνιες, εκείνο που διαταράσσεται, καταρχήν, 
δεν είναι το υλικό σώµα, αλλά η δυναµική ισορροπία του οργανισµού, η οµοιόσταση, 
δηλαδή οι οργανωσιακές διαδικασίες (και στα τρία επίπεδα, το σωµατικό, το 
συναισθηµατικό και το νοητικό) και η διαδικασία αυτορρυθµίσεως, µε την οποία 
κάθε οργανισµός τείνει να διατηρήσει σταθερές ορισµένες βιολογικές παραµέτρους, 
ώστε να αντισταθµίσει τις µεταβολές του περιβάλλοντος. 

2. Ότι οι νοσογόνοι και θεραπευτικοί παράγοντες επιδρούν στον ανθρώπινο 
οργανισµό όχι µόνο φυσικο-χηµικά αλλά και µε άλλο τρόπο που ενδεχόµενα να είναι 
το µοντέλο της δοµικής σύζευξης. Σύµφωνα µε αυτή τη διαπίστωση, η 
Οµοιοπαθητική προσεγγίζει µε τη θεραπευτική της δραστηριότητας όχι µόνο στο 
σώµα, δηλαδή στη δοµή ή σχήµα (structure) αλλά και σε ένα άλλο πεδίο, στο 
δυναµικό ή οργανωσιακό (pattern) πεδίο, που βρίσκεται πέρα και πίσω από τα φυσικά 
όργανα (structure) του σώµατος. 

3. Ότι θεραπευτικά είναι τα φάρµακα, που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν το 
δυναµικό αυτό πεδίο, δηλαδή τις οργανωσιακές διαδικασίες (Bellavite P). 

Στην παρούσα διατριβή, για λόγους συντοµίας η κλασική οµοιοπαθητική θα 
αναφέρεται ως οµοιοπαθητική, χωρίς τον επιθετικό προσδιορισµό. 
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1.2 ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 

Βασικό αξίωµα της συστηµικής θεώρησης είναι ότι κάθε έµβιο σύστηµα αποτελεί µια 
αδιάσπαστη ολότητα. ∆ε δύναται να διαχωριστεί σε διαφορετικά µέρη χωρίς να 
χάνονται σηµαντικές πληροφορίες και αναδυόµενες ιδιότητες που αφορούν το όλον-
σύστηµα. 

∆εύτερο βασικό αξίωµα της ολιστικής προσέγγισης είναι ότι ο αποτελεσµατικότερος 
(ουσιαστικά ο µόνος ασφαλής) τρόπος να θεραπεύσουµε τις ασθένειες είναι να 
ενισχύσουµε τους µηχανισµούς άµυνας του ασθενή. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι όλα τα έµβια συστήµατα έχουν µια "οργανωσιακή 
διαδικασία-κλειστότητα" η οποία όταν διαταράσσεται, οδηγεί στην αρρώστια. Όλοι 
µας έχουµε παρατηρήσει ότι κάποιοι απολαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό υγείας από 
ότι κάποιοι άλλοι. Καθένας µας έχει βιώσει «οργανωσιακές-λειτουργικές διαταραχές» 
από ώρα σε ώρα ή από µέρα σε µέρα και συνηθίζουµε να αποδίδουµε αυτές τις 
διαταραχές σε άγχος, κακή διατροφή, έλλειψη ύπνου κλπ. Όποια και αν είναι η 
φαινοµενική «αιτία», η ουσία είναι ότι βιώνουµε αύξηση ή µείωση της οργάνωσης.  

Κάτω από αυτό το πρίσµα, τα συµπτώµατα πρέπει να ερµηνεύονται σαν προσπάθειες 
αυτοθεραπείας του οργανισµού ή προστασίας των βασικών λειτουργιών του ή 
ισορροπίας του συστήµατος ή αποφυγής του εκλυτικού παράγοντα  και όχι ως 
διαταραχές που πρέπει οπωσδήποτε να κατασταλούν. Ενώ η συµβατική ιατρική 
θεωρεί ότι πρέπει να καταπολεµήσει τον νοσογόνο παράγοντα που τον θεωρεί ως την 
κύρια αιτία των ασθενειών, η οµοιοπαθητική θεωρεί ότι πρέπει να ενισχύσει την 
άµυνα του οργανισµού ώστε να µπορέσει να καταπολεµήσει τη διαταραχή 
(VITHOULKAS, Science of Homeopathy). 

1.2.1 ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ 

Βασική αρχή του θεραπευτικού συστήµατος που ονοµάζεται οµοιοπαθητική είναι ο 
νόµος των οµοίων: η θεραπεία µιας νόσου επιτυγχάνεται µε φαρµακευτικές ουσίες 
που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν, σε ένα υγιές άτοµο, όµοια συµπτώµατα -
"όµοιο πάθος"- µε εκείνα της νόσου που πρόκειται να θεραπεύσουν. Ο νόµος αυτός 
είναι αντίθετος από αυτόν της συµβατικής ιατρικής (contraria contrariis curentur), 
κάτι που αναπαρίσταται σε πολλά παραδείγµατα. Η δακτυλίτιδα (digitalis) στην 
συµβατική ιατρική  χρησιµοποιείται για την καταστολή  επεισοδίων παροξυσµικής 
υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας (Harrison) ενώ στην οµοιοπαθητική, λόγω ακριβώς 
αυτής της δράσης της, θα χρησιµοποιηθεί θεραπευτικά σε περιπτώσεις βραδυκαρδίας, 
µε πολύ αδύνατο σφυγµό, λιποθυµική τάση και ανώµαλη αναπνοή, που συνοδεύονται 
από γενική εξάντληση, ανορεξία, τάση για έµετο και έµετο που δεν ανακουφίζει την 
ναυτία, ευαισθησία στο επιγάστριο,  κρύο δέρµα, κλπ. Αυτή µπορεί να είναι µια 
συµπτωµατολογία που να ταιριάζει όχι µόνο σε µια καρδιακή πάθηση πχ 
κολποκοιλιακό αποκλεισµό, αλλά και σε µια χρόνια διαταραχή του  ήπατος ή σε µια 
λοιµώδη ηπατίτιδα ή σε  µια ασθµατική κρίση κλπ.  

H αρχή αυτή διατυπώθηκε από τον Hahnemann µε το λατινικό ρητό "similia similibus 
curentur". ∆ηλαδή, τα όµοια θεραπεύονται µε τα όµοια. O Hahnemann πίστευε ότι 
αυτός είναι ένας από τους θεµελιώδεις νόµους της θεραπευτικής.  
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H ιδέα, όπως αναφέρει και ο Hahnemann στον πρόλογο του «Όργανον», αποδίδεται 
στον Ιπποκράτη, «∆ια τα όµοια νούσος γίγνεται και δια τα όµοια προσφερόµενα εκ 
νοσεόντων υγιαίνονται, οίον στραγγουρίην το αυτό παύει ουκ εούσαν… και βηξ κατά 
το αυτό ώσπερ και στραγγουρίη υπό των αυτών γίγνεται και παύεται… δια το εµέειν 
έµετος παύεται». 

Αν και είναι γεγονός ότι πολλοί αναγνώρισαν αυτό το νόµο που διέπει τη 
Θεραπευτική, κανένας δεν συστηµατοποίησε, ούτε µελέτησε σε βάθος το θέµα. 
Κανένας δεν το ερεύνησε τόσο εκτεταµένα όσο ο Hahnemann, ώστε να φτάσει σε ένα 
ολοκληρωµένο και αυτοτελές θεραπευτικό σύστηµα. 

Έχει επιστηµονικό ενδιαφέρον, ο τρόπος σκέψης µιας ιδιοφυΐας όπως ο Hahnemann. 
Το έναυσµα δόθηκε µεταφράζοντας από τα αγγλικά τη Materia Medica 
(Φαρµακολογία) του Σκώτου ιατρού και χηµικού William Cullen,, καθηγητή στο 
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (Cullen). Ο τρόπος εξήγησης του Cullen, για το  
ενδεικνυόµενο σε διαλείποντες πυρετούς φάρµακο Cortex Peruvianis (China 
Offιcinalis), δεν ικανοποιούσε το ερευνητικό µυαλό του Hahnemann. Αποφάσισε να 
πειραµατιστεί παίρνοντας ο ίδιος το φάρµακο για να παρατηρήσει τις αντιδράσεις 
στον οργανισµό του. Κατέγραψε τα αποτελέσµατα ως εξής: 
«Πήρα, για πειραµατισµό, δύο φορές την ηµέρα 4 δράµια Cortex Peruvianis (China 
Officinalis). Τα πόδια µου, τα ακροδάχτυλα κ.λπ. στην αρχή πάγωσαν. Άρχισα να 
αισθάνοµαι αποχαύνωση και υπνηλία, έπειτα άρχισε ταχυπαλµία και ο παλµός έγινε 
έντονος και βραχύς. Αφόρητη ανησυχία, τρεµούλα (χωρίς ρίγη όµως), κόπωση σε 
όλα τα άκρα, κεφαλαλγία, ερύθηµα στο πρόσωπο, δίψα και γενικά όλα εκείνα τα 
συµπτώµατα που συνοδεύουν, συνήθως, τον διαλείποντα πυρετό εµφανίστηκαν το 
ένα µετά το άλλο, χωρίς όµως το χαρακτηριστικό ρίγος. Με λίγα λόγια, όλα αυτά τα 
συµπτώµατα που εµφανίζονται συνήθως και είναι χαρακτηριστικά, όπως η 
αποχαύνωση, η ακαµψία των άκρων και προπάντων αυτό το ενοχλητικό µούδιασµα, 
που φαίνεται να έχει τη βάση του στο περιόστεο και που το αισθάνεται κανείς σε 
ολόκληρο το σώµα, όλα αυτά λοιπόν εµφανίζονταν και ξαναεµφανίζονταν κάθε φορά 
που έπαιρνα το φάρµακο - σε καµία άλλη περίπτωση. Όταν έπαψα να το παίρνω, η 
κατάσταση της υγείας µου ήταν πάλι όπως και πριν» (Bradford). 
Με βάση τα αποτελέσµατα από το πείραµα αυτό, που πραγµατοποίησε στον εαυτό 
του, ο  Hahnemann αντιλήφθηκε ότι ο λόγος που το Cortex Peruvianis (China 
Officinalis) θεραπεύει τους διαλείποντες πυρετούς είναι αυτή ακριβώς η δυνατότητα 
που έχει να προκαλεί παρόµοια συµπτώµατα σε υγιείς οργανισµούς. 
Ήταν προς τιµή του ότι δε διεκδίκησε την πατρότητα του νόµου, αναφέροντας όλους 
αυτούς που τον είχαν παρατηρήσει πριν από αυτόν στον πρόλογο του «Organon». 
Ιατροί, όπως ο Boulduc, o Detharding, o Thoury, o von Stocker, βασίστηκαν στο 
νόµο των Οµοίων για τις θεραπείες που έκαναν. Ο Stahl, ένας ∆ανός στρατιωτικός 
γιατρός, είχε ήδη διατυπώσει µε µεγάλη σαφήνεια τις πεποιθήσεις του πάνω στο θέµα 
όταν έγραφε: «Ο κανόνας που ακολουθεί η Ιατρική, να θεραπεύει µε φάρµακα που 
προκαλούν αντίθετα συµπτώµατα (Contraria Contrariis Curentur), είναι πέρα για 
πέρα λαθεµένος. Αντίθετα, είµαι πεπεισµένος ότι η αρρώστια εξαφανίζεται και 
γιατρεύεται µε φάρµακα που µπορούν να προκαλέσουν µια παρόµοια διαταραχή 
(Similia Similibus Curentur). Ο Hahnemann ήταν ο πρώτος που συστηµατοποίησε το 
νόµο των Οµοίων. Στην παράγραφο 50 αναφέρει επιγραµµατικά: «Θεράπευε πάντα 
µε την οµοιότητα των συµπτωµάτων». Εκτενέστερα περιγράφει το νόµο στις παρ. 24, 
27 και 28.  
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Το γεγονός ότι τα συµπτώµατα που προκαλούνται σε ένα υγιή οργανισµό µετά τη 
λήψη του οµοιοπαθητικού φαρµάκου (δοκιµή – proving) και τα συµπτώµατα που 
παράγονται από τον αµυντικό µηχανισµό ενός ασθενή ταιριάζουν σε µεγάλο βαθµό 
σηµαίνει ότι και τα δύο έχουν κοινό pattern, δηλαδή ότι διεγείρουν τον αµυντικό 
µηχανισµό µε όµοιο τρόπο. Η χορήγηση του οµοίου φαρµάκου στον ασθενή θα 
διεγείρει θετικά τις επιδιορθωτικές λειτουργίες του οργανισµού του και, µετά από 
πιθανή αρχική επιδείνωση, θα επιστρέψει στην πρότερη καλή κατάσταση υγείας του. 

1.2.2 ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ 

Ο Hahnemann, έχοντας ήδη πειραµατιστεί-αποδείξει µεγάλο αριθµό φαρµάκων, 
χορηγούσε στις περιπτώσεις των ασθενών το αντίστοιχο όµοιο φάρµακο σύµφωνα µε 
το βασικό νόµο της Οµοιοπαθητικής (Similia Similibus Curentur), αρχικά σε δόσεις 
µε τη γνωστή ως τότε δοσολογία. Παρατήρησε όµως ότι, αν και η θεραπεία είχε 
επιτευχθεί, τα συµπτώµατα της αρρώστιας, στο µεταξύ, παρουσίαζαν προσωρινή 
επιδείνωση και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό που να γίνεται προβληµατική η επανάληψη 
τόσο µεγάλων δόσεων. 

Αυτό όµως ήταν αναµενόµενο, αφού το φάρµακο είχε τη δυνατότητα να προκαλεί 
παρόµοια συµπτώµατα µε εκείνα από τα οποία υπέφερε ο ασθενής. 

Αποφάσισε τότε να χορηγεί φάρµακα ελαττώνοντας διαδοχικά τις δόσεις, σύµφωνα 
µε µια προκαθορισµένη κλίµακα και να παρατηρεί τα αποτελέσµατα της νέας 
δοσολογίας. 

Στην παράγραφο 128 αναφέρει στο πλαίσιο περιγραφής των οµοιοπαθητικών 
πειραµάτων: «Οι νεώτερες και πρόσφατες εµπειρίες µας δίδαξαν ότι οι 
φαρµακευτικές ουσίες σε ακατέργαστη κατάσταση,… δεν εµφανίζουν όλο τον 
πλούτο των δυνάµεων που είναι λανθάνουσες µέσα τους, εκτός και εάν ελήφθησαν 
πολύ αραιωµένες, αφού έγιναν δραστικότερες µε το κατάλληλο τρίψιµο και τις 
κρούσεις. Με την απλή αυτή κατεργασία αναπτύσσονται απίστευτα οι λανθάνουσες 
ιδιότητες της φυσικής κατάστασης των ουσιών…» 

Σταδιακά διαπιστώθηκε ότι όσο πιο αραιό (δυναµοποιηµένο) είναι το οµοιοπαθητικό 
διάλυµα, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η δραστικότητά του. Το γεγονός αυτό έρχεται σε 
σύγκρουση µε ένα βασικό νόµο της χηµείας, που αναφέρει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα 
µόριο της αρχικά διαλυόµενης ουσίας σε αραίωση του διαλύµατος πέραν του 10-23 
(νόµος του Avogadro). Η αντίφαση τροφοδότησε την επιχειρηµατολογία των 
πολέµιων της οµοιοπαθητικής ότι το οµοιοπαθητικό φάρµακο δεν περιέχει τίποτα 
εκτός από νερό και η δράση του περιορίζεται σε αυτή του placebo (εικονικό 
φάρµακο). Επιχείρηµα που δεν µπορεί να ευσταθεί αφού το οµοιοπαθητικό σκεύασµα 
αποδεικνύεται πολύ δραστικό σε βρέφη, ζώα και φυτά. Η προσπάθεια ερµηνείας της 
δράσης του αποτελεί το στόχο πολλών ερευνητών της οµοιοπαθητικής. Τα τελευταία 
χρόνια η διαµάχη επεκτάθηκε και ανάµεσα σε ερευνητές από  άλλους κλάδους που 
άρχισαν να ενδιαφέρονται για το χώρο της οµοιοπαθητικής (Davenas E, Poitevin B, 
Benveniste J και McSharry C, Aitchison T). Μερικοί πιστεύουν  ότι η θεραπευτική 
δύναµη µεταδίδεται µέσα από την διαδικασία της δυναµοποίησης και της ισχυρής 
δόνησης των φαρµάκων στα µόρια του νερού τα οποία συγκρατούν τη "µνήµη" µιας 
νέας ενεργειακής κατάστασης. Άλλοι προσπαθούν να εξηγήσουν τη δράση των 
οµοιοπαθητικών φαρµάκων µέσα από τη θεωρία των «small clusters». Άλλοι 
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στα άκρα ώσπου να εξαφανιστεί εντελώς Αντιθέτως θα ήταν σηµάδι καταστολής αν 
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το άσθµα εξαφανιζόταν και στη θέση του προέκυπταν νέα και πιο σοβαρά 
συµπτώµατα, όπως η βαριά κατάθλιψη ή προβλήµατα στη καρδιά. 

Στη διαπίστωση ότι υπάρχει κάποια συγκεκριµένη ακολουθία γεγονότων κατά τη 
διάρκεια της θεραπευτικής πορείας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο η ακριβής και συνεχής 
καταγραφή των συµπτωµάτων και της εξέλιξής τους (δηλαδή του πλήρους ιστορικού) 
µεγάλου αριθµού ασθενών. Ο Hahnemann περιέγραψε «τους τρεις κανόνες 
κατεύθυνσης της θεραπείας» που περιλαµβάνει τις εξής παρατηρήσεις: 

Η θεραπευτική πορεία κατευθύνεται από το κέντρο προς την περιφέρεια. 
Φαίνεται ότι ο αµυντικός µηχανισµός ακολουθεί καθορισµένους κανόνες-
λειτουργίες για να προστατεύσει τον οργανισµό από την κατάρρευση πχ το 
άσθµα θα µετατραπεί σε ρινίτιδα και η τελευταία σε έκζεµα πριν αυτό 
εξαφανιστεί (θα αναφερθούν εκτενέστερα στο κεφάλαιο 5). Η σωστή 
οµοιοπαθητική θεραπεία θα κατευθύνει τα συµπτώµατα από τα πιο σηµαντικά 
στα λιγότερο σηµαντικά όργανα και συστήµατα για την οικονοµία του 
οργανισµού και από το ψυχοδιανοητικό στο σωµατικό επίπεδο. 
Συµπτώµατα υπό οµοιοπαθητική αγωγή θα επανεµφανιστούν µε την 
αντίστροφη σειρά από αυτή µε την οποία είχαν εµφανιστεί αρχικά. Η 
καταπίεση της συµπτωµατολογίας µε χηµικά φάρµακα ή άλλες µεθόδους 
µπορεί να εξαφανίζει τα αντίστοιχα συµπτώµατα. Φαίνεται ότι ο αµυντικός 
µηχανισµός διατηρεί στη µνήµη του (µέσω τάσεων/συνηθειών-habits;) τις 
γραµµές άµυνας που κράτησε κατά την περίοδο καταστολής των 
συµπτωµάτων και κατεύθυνσής τους προς σηµαντικότερες και πιο εσωτερικές 
λειτουργίες και συστήµατα του οργανισµού. Με τη θετική διέγερση της 
αµυντικής λειτουργίας µέσω της οµοιοπαθητικής, η διαταραχή θα 
ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία χρησιµοποιώντας τις ίδιες 
παθοφυσιολογικές οδούς µε τη φάση καταπίεσης. Για παράδειγµα, χρόνιος 
ασθενής που αναφέρει στο ατοµικό του ιστορικό συχνές εµπύρετες λοιµώξεις 
που είχαν αντιµετωπιστεί µη-ολιστικά και είχαν σταµατήσει µετά την 
εµφάνιση της χρονίας νόσου, µε την ενδεικνυόµενη οµοιοπαθητική θεραπεία, 
θα βελτιωθεί η υποκείµενη χρόνια νόσος και θα επανεµφανιστούν  οξέα 
εµπύρετα. 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας τα συµπτώµατα θα κατευθυνθούν από πάνω 
προς τα κάτω. Για παράδειγµα ένα έκζεµα θα µεταναστεύσει από το πρόσωπο 
στον κορµό και αφού εντοπιστεί στα άκρα, τελικά θα εξαφανιστεί. 

1.2.3.1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

Η συνταγογράφηση του σωστού-οµοίου φαρµάκου είναι το πρώτο καθοριστικό βήµα 
για την εκκίνηση µιας επιτυχούς οµοιοπαθητικής θεραπείας. Η ερµηνεία, όµως, του 
θεραπευτικού αποτελέσµατος αποδεικνύεται σε αρκετές περιπτώσεις ακόµα πιο πολύ 
κρίσιµη. Ο οµοιοπαθητικός ιατρός πρέπει να µπορεί να εκτιµήσει την πορεία του 
ασθενή προς την ίαση ή όχι. Αν κάνει λάθος εκτίµηση, οι παρεµβάσεις του µπορεί να 
καθυστερήσουν ή και να διακόψουν τη βελτίωση του ασθενή. ∆υστυχώς, η 
πεποίθηση ότι η εξαφάνιση κάποιων συµπτωµάτων µετά τη χορήγηση του φαρµάκου 
αρκεί για να θεωρηθεί ως επιτυχής και ολοκληρωµένη µία θεραπευτική παρέµβαση 
είναι διαδεδοµένη, όχι µόνο µεταξύ των ιατρών γενικά αλλά και µεταξύ των 
οµοιοπαθητικών. ∆εν είναι σπάνιο το φαινόµενο, ασθενής που βρίσκεται αρκετά 



 

 19 

χρόνια υπό οµοιοπαθητική αγωγή να παραµένει στο ίδιο ή και χειρότερο επίπεδο 
υγείας λόγω µη επαρκούς εκτίµησης από τον ιατρό του νόµου που διέπει τη θεραπεία. 
Ο νόµος που καθορίζει την επιτυχή κατάληξή της είναι αυτός της κατεύθυνσης της 
θεραπείας. Με την εφαρµογή του, ο ιατρός µπορεί να συµπεράνει αν ο ασθενής 
οδεύει προς την ίαση ή εµφανίζονται απλώς διακυµάνσεις ή χειρότερα καταπίεση των 
συµπτωµάτων του. Κατά αυτό τον τρόπο, ο νόµος αποτελεί λεπτό προγνωστικό 
δείκτη. Συµπερασµατικά, ο νόµος του Hering παρέχει στον ιατρό τα µεθοδολογικά 
εργαλεία ώστε να γνωρίζει αν η αγωγή που χορηγεί στον ασθενή είναι 
αποτελεσµατική και να έχει µια πιο ολοκληρωµένη άποψη για την πρόγνωση της 
θεραπείας. Η γνώση του νόµου είναι πολύ σηµαντική για όλους τους ιατρούς ασχέτως 
ειδικότητας (υπάρχουν αναφορές και από άλλες θεραπευτικές µεθόδους για την ισχύ 
του) και αυτός είναι ο λόγος που θα έπρεπε κατά τον καθ. Γ.Βυθούλκα να διδάσκεται 
σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές των ιατρικών σχολών. 

Το φαινόµενο της κατεύθυνσης της θεραπείας και της επανεµφάνισης παλαιοτέρων 
συµπτωµάτων δεν έχουν την καθολική ισχύ του νόµου των Οµοίων. Πιο πιθανό είναι 
να αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές για µία ολιστική προσέγγιση. 

Στο επόµενο υποκεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική προσπάθεια διάκρισης των όρων: 
νόµος, αρχή, κανόνας, κατευθυντήρια γραµµή. 

1.3  ΝΟΜΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΡΧΗ  

Η σύγχυση που δηµιουργείται γύρω από τη σωστή έννοια των παραπάνω όρων 
εµποδίζει τη σωστή χρήση τους και δηµιουργεί παρερµηνείες. Αναγκαία συνθήκη 
αποτελεί η χρήση κοινής επιστηµονικής ορολογίας ώστε να καθίσταται δυνατή η 
ύπαρξη κοινής βάσης διερεύνησης των ερωτηµάτων που προκύπτουν. Στο παρόν 
υποκεφάλαιο γίνεται µία απόπειρα διευκρίνησης µε τη βοήθεια του Λεξικού της 
Κοινής Νεοελληνικής. 

1.3.1 Νόµος 

Νόµος, εκτός των άλλων, είναι η γενίκευση των συµπερασµάτων στα οποία 
καταλήγουµε έπειτα από παρατηρήσεις και πειράµατα και τα οποία αφορούν τις 
σχέσεις των φαινοµένων µεταξύ τους, πχ O νόµος της βαρύτητας, οι νόµοι της 
φυσικής και της χηµείας, ο βιολογικός νόµος (γενικός νόµος που ισχύει για πολλούς 
τύπους ειδών όπως οι νόµοι της κληρονοµικότητας του Mendel) 

 Στην ελληνική γλώσσα η ετυµολογική αναζήτηση έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί 
ανατρέχει στο παρελθόν της γλώσσας και κατά συνέπεια διευκολύνει το Νεοέλληνα 
να προσεγγίζει, να ανακαλύπτει την ιστορία και γραµµατεία µακραίωνου πολιτισµού 
και να σπουδάζει τις κινητήριες δυνάµεις της σκέψης. Ο Αριστοτέλης ορίζει 
το νόµο ως «συνθήκη» (ανάµεσα στα µέλη της κοινωνίας), που γίνεται «εγγυητής 
αλλήλοις των δικαίων», (που εγγυάται, εφ’ όσον εφαρµόζεται, τη δικαιοσύνη 
ανάµεσα σε όλους εκείνους που υπόγραψαν αυτή τη συνθήκη). Νοµίζω γίνεται πιο 
κατανοητό το περιεχόµενο του όρου συνθήκη, αν προσέξουµε την ετυµολογία 
του: θήκη από το τίθηµι (=θέτω). Άρα, ο νόµος (ως συνθήκη) είναι κείµενο που 
έθεσαν όλοι µαζί οι συµβαλλόµενοι, αφού συµφώνησαν σε µια διατύπωση (συν-
θήκη) που εκφράζει όλων τα συµφέροντα  µε τρόπο δίκαιο, σε πλαίσια 
αµοιβαιότητας. 
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1.3.2 Κανόνας 

Κανόνας είναι ό,τι ρυθµίζει υποχρεωτικά σχέσεις ή τρόπους ενέργειας.  

Πρόκειται για µία γενική διατύπωση που αφορά τη µορφή και τις σχέσεις, ό,τι 
ρυθµίζει µε την ισχύ του νόµου ή της συνήθειας τον τρόπο συµπεριφοράς και 
γενικά τις σχέσεις όµοιων φαινοµένων (όπως και ο νόµος) 
πχ Γραµµατικοί/συντακτικοί κανόνες, κανόνες της αριθµητικής/της 
γεωµετρίας. Οι κανόνες της λογικής, που είναι θεµελιωµένοι στη λογική 
νόηση. 
Ό,τι συµβαίνει συνήθως ή ό,τι έχει καθιερωθεί να γίνεται: Οι φθινοπωρινές 
βροχές είναι ο κανόνας. Οι κανόνας, όµως, έχει εξαιρέσεις. Συχνή είναι η 
έκφραση κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του ή δεν 
υπάρχει κανόνας χωρίς εξαίρεση, για να δηλώσουµε ότι τίποτε δεν είναι 
απόλυτο. Η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα, για να δηλώσουµε τη γενική 
ισχύ που έχει µια κρίση, µια άποψη.  

Στην αρχαϊκή γλώσσα, κανών σήµαινε αλφάδι, χάρακας, πρότυπο ενώ στην  
ελληνιστική περίοδο απέκτησε τη σηµασία του γενικού νόµου. 

1.3.3  Αρχή 

Η αρχή έχει την έννοια: 

του τοπικού ή χρονικού σηµείου από όπου αρχίζει κάτι, η αφετηρία ή η 
αρχική φάση, το πρώτο διάστηµα, 
της πρωταρχικής αιτίας, της αφορµής, της προέλευσης, του αρχικού σηµείου 
πχ της δηµιουργίας, 
του βασικού-θεµελιακού κανόνα που ρυθµίζει τη συµπεριφορά στη φύση, 
στην επιστήµη, στην τέχνη, στην πολιτική κλπ: H αρχή του Aρχιµήδη / των 
συγκοινωνούντων δοχείων/οι βασικές/θεµελιώδεις αρχές της επιστήµης/της 
φυσικής/της θεατρικής τέχνης.  
του όρου, της προϋπόθεσης που τίθεται ως βάση (και που είναι κοινά 
αποδεκτός ή προσυµφωνηµένος). 

1.3.4 ∆όγµα 

Ως δόγµα (αγγλ. doctrine) θεωρείται η θεµελιώδης αρχή που δεν υπόκειται σε έλεγχο 
ή σε κριτική και που γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. 

Στη θεολογία δόγµα είναι οι εξ αποκαλύψεως αλήθειες στις οποίες στηρίζεται 
η πίστη. 
Στη φιλοσοφία είναι το αξίωµα που δεν υπόκειται σε επιστηµονικό έλεγχο 
πχ τα δόγµατα των Στωικών.  
Στην κοινωνιολογία και στην πολιτική η βασική κατευθυντήρια γραµµή που 
διατυπώνεται και εξαγγέλλεται από µια πολιτική ή στρατιωτική 
προσωπικότητα και που εφαρµόζεται από ένα κράτος, κόµµα κλπ. 
Με µειωτική έννοια, η άποψη ή ο ισχυρισµός του οποίου η ορθότητα και η 
αλήθεια δεν µπορεί να αποδειχθεί και στον οποίο µένει κάποιος πεισµατικά 
προσηλωµένος.  
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1.3.5 Κατευθυντήριες γραµµές 

Κατευθυντήριος είναι αυτός που δείχνει την κατεύθυνση, τον τελικό στόχο µιας 
πορείας, µιας προσπάθειας πχ: Το σχολείο πρέπει να δίνει στους νέους τις 
κατευθυντήριες αρχές… Πρέπει να χαράξουµε τις κατευθυντήριες γραµµές της 
εκπαιδευτικής µας πολιτικής. 

Στην ιατρική, κατευθυντήριες γραµµές (guidelines) είναι οι οδηγίες που έχουν σκοπό 
την καθοδήγηση των αποφάσεων και των κριτηρίων που αφορούν τη διάγνωση, τη 
διαχείριση και τη θεραπεία σε συγκεκριµένους τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης. 
Κατευθυντήριες οδηγίες έχουν χρησιµοποιηθεί για χιλιάδες χρόνια κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας της ιατρικής. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τις παλιότερες προσεγγίσεις, που 
συχνά βασίζονταν στην παράδοση ή την αυθεντία, στη σύγχρονη ιατρική οι 
κατευθυντήριες γραµµές βασίζονται σε εξέταση των υφιστάµενων ενδείξεων στο 
πλαίσιο της βασισµένης σε αποδείξεις ιατρική (evidence-based medicine). Οι 
σύγχρονες κλινικές κατευθυντήριες γραµµές προσδιορίζουν εν συντοµία, συνοψίζουν 
και αξιολογούν τα υψηλής ποιότητας αποδεικτικά στοιχεία και τα πλέον πρόσφατα 
δεδοµένα σχετικά µε την πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία, 
συµπεριλαµβανοµένων της δοσολογίας των φαρµάκων, του κινδύνου/οφέλους και 
κόστους/αποτελεσµατικότητας. Ξεκαθαρίζουν τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την κλινική πρακτική και προσδιορίζουν όλες τις πιθανές αποφάσεις 
και τα αποτελέσµατα αυτών. http://en.wikipedia.org/wiki/Guideline_(medical) 

Βάσει των ορισµών και όπως θα υποστηριχθεί στη συνέχεια, ο νόµος κατεύθυνσης 
της θεραπείας θα έπρεπε να αναφέρεται ως κατευθυντήρια γραµµή ή προγνωστικός 
δείκτης, παρά ως νόµος, αρχή ή κανόνας. 

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται η ιστορική αναδροµή του νόµου της θεραπείας από 
τους αφορισµούς του Ιπποκράτη, στις παρατηρήσεις του Hahnemann και από τη 
διατύπωσή του από τον Hering και τον Kent έως τις σύγχρονες αναφορές σε αυτόν. 
Κατά αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ο παγκόσµιος χαρακτήρας του. 
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2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
2.1 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

Ο Ιπποκράτης, όπως αναφέρει και ο Hahnemann στον πρόλογο του «Όργανον»,  
περιέγραψε πρώτος το νόµο των οµοίων « ∆ια τα όµοια νούσος γίγνεται και δια τα 
όµοια προσφερόµενα εκ νοσεόντων υγιαίνονται, οίον στραγγουρίην το αυτό παύει 
ουκ εούσαν… και βηξ κατά το αυτό ώσπερ και στραγγουρίη υπό των αυτών γίγνεται 
και παύεται… δια το εµέειν έµετος παύεται» (Ιπποκράτους, Περί τόπων των κατ΄ 
άνθρωπον 42 L, 6, 334). 

Αν και είναι γεγονός ότι πολλοί αναγνώρισαν αυτό το νόµο που διέπει τη 
Θεραπευτική, κανένας δεν συστηµατοποίησε, ούτε µελέτησε σε βάθος το θέµα. 
Κανένας δεν το ερεύνησε τόσο εκτεταµένα όσο ο Hahnemann, ώστε να φτάσει σε ένα 
ολοκληρωµένο και αυτοτελές θεραπευτικό σύστηµα. 

Πέρα από το νόµο των οµοίων, ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που παρατήρησε και 
κατέγραψε στους «Αφορισµούς» του την κατεύθυνση νόσου και θεραπείας. Οι 
παράγραφοι όπου αναφέρονται παραδείγµατα πρόγνωσης µίας νόσου ή ενός ασθενή 
µε βάση την κατεύθυνση των συµπτωµάτων είναι πολλές και ενδεικτικά 
παρουσιάζονται οι πιο χαρακτηριστικές. 

Στην παράγραφο 26 του κεφαλαίου 6 αναφέρει: «Αν το ερυσίπελας µετακινηθεί από 
έξω προς τα µέσα είναι κακό σηµάδι, αλλά αν συµβαίνει το αντίθετο είναι καλό 
σηµάδι.» 

Παρ. 49: «Σε ασθενή που πάσχει από στηθάγχη, η εµφάνιση πρηξίµατος και 
ερυθήµατος στο στήθος είναι καλό σηµάδι, γιατί δείχνει ότι η νόσος µετακινείται 
προς την περιφέρεια.» 

Κεφ.7 παρ.5: «Σε νοητική διαταραχή µανιακού τύπου, η δυσεντερία ή το γενικευµένο 
οίδηµα είναι καλό σηµάδι.» 

Κεφ.6 παρ.11: «Σε εκείνους που πάσχουν από κατάθλιψη και νεφρικές παθήσεις, η 
εµφάνιση αιµορροΐδων είναι καλό σηµάδι.» 

Κεφ.6 Παρ.21: «Η εµφάνιση κιρσών ή αιµορροΐδων σε εκείνους που πάσχουν από 
µανία, δείχνει ότι η µανία θεραπεύεται.» 

Η καταγραφή αυτών των παρατηρήσεων του Ιπποκράτη διέλαθε της προσοχής και 
αξιοποίησής της από τους µεταγενέστερους πρωτοπόρους της Ιατρικής, ιδίως µετά 
την επικράτηση των θεωριών του Γαληνού, ο οποίος θεωρείται ο θεµελιωτής της 
εναντιοπαθητικής. Εναντιοπαθητική είναι η χρήση φαρµακευτικών µέσων και 
γενικότερα θεραπευτικών µεθόδων που στρέφονται κατά του συµπτώµατος και 
στοχεύουν στην καταπίεσή τους. Βασική ιδέα στην αντιµετώπιση αυτή αποτελεί η 
θεώρηση της νόσου (δηλαδή το σύνολο των συµπτωµάτων) ως λάθος αντίδραση του 
πάσχοντος οργανισµού σε κάποιο νοσογόνο παράγοντα, κάτι δηλαδή που χρήζει 
καταστολής. 
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2.2 HAHNEMANN 

Η ανθρωπότητα έπρεπε να περιµένει πολλούς αιώνες µέχρι να συστηµατοποιηθεί η 
γνώση για το νόµο των οµοίων από τον S.Hahnemann. Ο θεµελιωτής της 
οµοιοπαθητικής µέσα από τον πειραµατισµό του µε πολλές φαρµακευτικές ουσίες, 
την εµπειρία του στη χορήγηση και φράση των οµοιοπαθητικών φαρµάκων και την 
παρατήρηση και µελέτη της κλινικής πορείας πολλών περιπτώσεων κατέληξε στις 
κατευθύνσεις της θεραπείας που έχουν την αντίθετη φορά από την πορεία της 
διαταραχής. 

2.2.1 MATERIA MEDICA PURA 

Στην 1η έκδοση του 1811, ο Hahnemann αναφέρεται για πρώτη φορά στην 
κατεύθυνση των συµπτωµάτων: Από πάνω προς τα κάτω, από µέσα προς τα έξω και 
από τα µέρη στα γενικά. 

2.2.2 THE CHRONIC DISEASES 

Το 1828, δηµοσιεύει τη θεωρία του όπου διατυπώνει τις παρατηρήσεις του για τις 
χρόνιες παθήσεις: 

 «Το δερµατικό εξάνθηµα λειτουργεί ως υποκατάστατο της ψώρας και προφυλάσσει 
από την εκδήλωση της εσωτερικής ασθένειας.» “The skin eruption acts as a substitute 
for the internal psora (page 11) and prevents the breaking out of the internal disease.” 
(page 13)  

«Όσο περισσότερο εξαπλώνεται το εξάνθηµα τόσο περισσότερο κρατάει τις 
εσωτερικές εκδηλώσεις της ψώρας λανθάνουσες.» “The more the skin eruption 
spreads the more it keeps the internal manifestations of psora latent.” (page 40)  

«Αλλά όταν το εξάνθηµα καταπιεστεί από κάποια εξωτερική εφαρµογή ή άλλους 
παράγοντες, αυξάνονται οι εσώτερες εκδηλώσεις της ψώρας» "But when the skin 
eruption is suppressed with an external application or other influences the latent psora 
goes unnoticed and its internal manifestation increases. Then "it originates a legion of 
chronic diseases." (page 12). Συνακόλουθα, για τον Hahnemann, το καταπιεσµένο 
δερµατικό εξάνθηµα δεν κατευθύνεται στο εσωτερικό του οργανισµού (όπως 
πίστευαν πολλοί στην εποχή του και όπως ακόµα νοµίζουν πολλοί σηµερινοί 
οµοιοπαθητικοί), αλλά κυρίως είναι η ζωτική δύναµη – αµυντικός µηχανισµός που 
καταπιέζεται και µετατοπίζει τη διαταραχή σε άλλα και πιο σηµαντικά συστήµατα 
του οργανισµού. ”…but rather the vital force is compelled "to effect a transference of 
a worse form of morbid action to other and more important parts.” (Introduction of 
the Organon of Medicine σελίδα 62) 

«Κατά τη διάρκεια χρονίων νόσων µη λοιµώδους αιτιολογίας µε αντιψωρικά 
φάρµακα, τα προσφάτως εγκατεστηµένα συµπτώµατα είναι πάντα το πρώτα που θα 
θεραπευτούν, αλλά τα παλιότερα και τα πιο επίµονα και σταθερά (στα οποία ανήκουν 
τα τοπικά) είναι τα τελευταία που θα υποχωρήσουν.» "During the treatment of 
chronic diseases of non-venereal origin with antipsoric remedies, the last symptoms 
are always the first to disappear, "but the oldest ailments and those which have been 
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most constant and unchanged, among which are the local ailments, are the last to give 
way." (page 135)  

Η επανεµφάνιση παλαιών συµπτωµάτων µε αντιµιασµατική θεραπεία αποτελεί 
ένδειξη βαθιάς και θεραπευτική δράσης του φαρµάκου. "If old symptoms return 
during an antipsoric treatment, it means that the remedy is affecting psora at its roots 
and will do much for its thorough cure” (page 135).  

Η εµφάνιση δερµατικού εξανθήµατος µε σηµαντική βελτίωση των άλλων 
συµπτωµάτων δείχνει ότι το τέλος της θεραπείας είναι κοντά. “If a skin eruption 
appears during the treatment while all other symptoms have so far improved the end 
of the treatment is close.” 

Εκτεταµένα αποσπάσµατα από το θεµελιώδες έργο του S.Hahnemann “Chronic 
Diseases” παρουσιάζονται στο παράρτηµα.  

2.2.3 ORGANON 5η ΚΑΙ 6η ΕΚ∆ΟΣΗ (1833, 1843) 

Οι πρώτες αναφορές για την κατεύθυνση της θεραπευτικής διαδικασίας 
διατυπώνονται στο «Όργανον της Ιατρικής Τέχνης» όπως και στην εισαγωγή του 
βιβλίου (σελ62) όπου αναφέρει πολλά παραδείγµατα.(Hahnemann) 

Στην παράγραφο 253 αναφέρεται στην ψυχική βελτίωση που πρώτη επέρχεται µε την 
ενδεικνυόµενη οµοιοπαθητική θεραπεία πριν από όλες τις άλλες αλλαγές στον 
οργανισµό: «Ανάµεσα στα συµπτώµατα που σε όλες τις ασθένειες και ιδιαιτέρως στις 
οξείες δείχνουν και την πιο µικρή ακόµα έναρξη βελτίωσης ή επιδείνωσης, τα 
ασφαλέστερα και σαφέστερα είναι η ψυχική κατάσταση και η όλη συµπεριφορά του 
αρρώστου. Στην περίπτωση και της πιο µικρής ακόµα έναρξης βελτίωσης 
παρατηρείται: µια µεγαλύτερη άνεση, µια αυξανόµενη αταραξία, ελευθερία του 
πνεύµατος, µεγάλο θάρρος, ένα είδος επανερχόµενης φυσικότητας. Στην περίπτωση 
και της πολύ µικρής έναρξης επιδείνωσης, όµως, συµβαίνει το αντίθετο: δειλή, 
αδέξια, που προκαλεί περισσότερο συµπόνια, κατάσταση της ψυχής και του 
πνεύµατος, όλης της συµπεριφοράς και όλων των θέσεων, των καταστάσεων και των 
µηχανισµών. Αυτά φαίνονται ή εµφανίζονται, αν παρατηρήσουµε µε προσοχή, 
δύσκολα όµως περιγράφονται µε λόγια.» 

Στην παράγραφο 200, καταγράφει τη κλινική του διαπίστωση ότι η εξάλειψη των 
τοπικών συµπτωµάτων χωρίς την παρέµβαση εξωτερικού παράγοντα αποτελεί 
πειστική απόδειξη ότι έχει επιτευχθεί η εκρίζωση της νόσου και η πλήρης 
αποκατάσταση της υγείας και δείχνει τη σωστή θεραπευτική κατεύθυνση. 

Στον αφορισµό 161 γράφει ότι αρχική επιδείνωση εµφανίζεται µόνο στις οξείες και 
στις πρόσφατης εγκατάστασης ασθένειες. Στις χρόνιες νόσους η επανεµφάνιση των 
αρχικών συµπτωµάτων παρατηρείται στο πέρας της αγωγής: «Παρόµοιες εντάσεις 
των αρχικών συµπτωµάτων της χρόνιας πάθησης µπορούν να εµφανιστούν µόνο στο 
τέλος θεραπειών (χρονίων νόσων), όταν έχει σχεδόν τελειώσει η θεραπεία ή έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί».  

Στην παράγραφο 248 αναφέρει ότι µετά από τη χορήγηση σταδιακά αυξανόµενων 
δυναµοποιήσεων στις χρόνιες παθήσεις, θα εµφανιστούν τα αρχικά συµπτώµατα της 
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νόσου και σε αυτή την περίπτωση µπορεί να χρειαστεί η διακοπή της λήψης του 
συγκεκριµένου φαρµάκου και να γίνει νέα εκτίµηση για την πιθανότητα άλλου 
φαρµάκου. 

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε ο Hering, ο οποίος από όλους τους µαθητές του 
Hahnemann ήταν αυτός που έµοιαζε περισσότερο στο δάσκαλό του, εφαρµόζοντας 
τις επιστηµονικές του µεθόδους. 

2.3  HERING (1800-1880)  

 Οι οµοιοπαθητικοί ιατροί αποδίδουν συνήθως το Νόµο Κατεύθυνσης της Θεραπείας 
στον ιατρό Constantine Hering, την πρώτη εξέχουσα µορφή στην οµοιοπαθητική 
κοινότητα της Αµερικής. O Hering γεννήθηκε το 1800 στη Σαξονία της Γερµανίας. 
Σε ηλικία 17 ετών, εισήχθη στην ιατρική σχολή του πανεπιστήµιου της Λειψίας, όπου 
έγινε ευνοούµενος µαθητής του διακεκριµένου χειρουργού Henrich Robbi. Η 
ενασχόλησή του και η βαθιά εντρύφησή του µε την οµοιοπαθητική είχε ως αφετηρία 
την ανάληψη εκ µέρους του εργασίας που είχε ως σκοπό την ανάδειξη της 
αναποτελεσµατικότητας του θεραπευτικού συστήµατος του Hahnemann. Το 1821 
κατά τη διάρκεια µιας µεγάλης εκστρατείας κατά του Hahnemann, ένας µεγάλος 
εκδοτικός οίκος ζήτησε από τον Dr. Robbi να συγγράψει ένα βιβλίο κατά της 
οµοιοπαθητικής. Αυτός επειδή δεν είχε χρόνο συνέστησε τον Hering. Ως 

αµερόληπτος κριτής και επιστήµονας, αποφάσισε 
να ερευνήσει την ορθότητα των παρατηρήσεων 
του Hahnemann, επανέλαβε το αρχικό πείραµα του 
Hahnemann µε την κιγχόνη και επιβεβαίωσε τα 
αποτελέσµατα που είχε καταγράψει ο πρώτος.  

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η λήψη µίας και 
µόνης οµοιοπαθητικής δόσης του Arsenicum 
Album θεράπευσε µια πληγή του, που πολύ πιθανά 
να είχε αποβεί µοιραία. Το 1824, κατά τη 
διαδικασία µίας νεκροτοµής, κόπηκε ο δείκτης του 
δεξιού του χεριού και το τραύµα γρήγορα 
µολύνθηκε. Ένας µαθητής του Hahnemann τον 
έπεισε να πάρει οµοιοπαθητικό φάρµακο και του 
έδωσε Arsenicum album. 

Οι εµπειρίες αυτές του έδωσαν το έναυσµα να µελετήσει, να εφαρµόσει το 
οµοιοπαθητικό θεραπευτικό σύστηµα και να γίνει γρήγορα ένθερµος υποστηρικτής 
του. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο ενθουσιασµός µου µεγάλωσε. Παθιάστηκα. 
Ταξίδεψα σε όλη τη χώρα και επισκέφθηκα πανδοχεία όπου, ανεβασµένος σε τρα-
πέζια και πάγκους, αγόρευα µε πάθος και ενθουσιασµό για την οµοιοπαθητική 
ιατρική. Έλεγα στους ανθρώπους ότι είχαν πέσει στα χέρια αλλοπαθητικών 
χασάπηδων και στυγνών δολοφόνων. Η επιτυχία ήρθε από παντού. Σχεδόν νόµιζα ότι 
είχα τη δύναµη να αναστήσω τους νεκρούς.» [Knerr] 

Ο Hering εγκαταστάθηκε στην Αµερική το 1833 και έδωσε µεγάλη ώθηση στην 
εξέλιξη και διάδοση της οµοιοπαθητικής στην αµερικάνικη ήπειρο, καθώς έγινε ο 
καθοδηγητής των λίγων οµοιοπαθητικών ιατρών που υπήρχαν εκεί τότε. Στο 
Άλενταουν της Πενσυλβάνια, όπου εγκαταστάθηκε, ίδρυσε οµοιοπαθητικό κολέγιο το 
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1837 και το 1844, ίδρυσε τον πρώτο ιατρικό σύλλογο της Αµερικής, το Αµερικανικό 
Ίδρυµα Οµοιοπαθητικής (American Institute of Homeopathy). 
http://homeopathyusa.org/home/about-aih/our-heritage---our-future.html 

Ο Hering, άοκνος µελετητής, δεν κατέγραφε µόνο τα συµπτώµατα που είχαν 
εµφανιστεί στις αποδείξεις των φαρµάκων, αλλά και τα συµπτώµατα επίσης που 
είχαν διαπιστωµένα κλινικά θεραπευτεί από οµοιοπαθητικά φάρµακα. Η δεκάτοµη 
Materia medica, που συνέγραψε, θεωρείται µέχρι σήµερα από τις πιο αξιόπιστες. Ο 
Hering συµµετείχε συστηµατικά στα πειράµατα νέων φαρµάκων. Πειραµατίστηκε και 
απόδειξε τη δράση περισσότερων από εκατό φαρµάκων, συµπεριλαµβανοµένου του 
πολύχρηστου Lachesis (το οποίο παρασκευάζεται από το δηλητήριο του φιδιού 
bushmaster) και του Glonoinum που είναι γνωστό στη χηµεία και στην ιατρική ως 
νιτρογλυκερίνη. Η νιτρογλυκερίνη είναι ένα από τα αρκετά οµοιοπαθητικά φάρµακα 
που χρησιµοποιείται ευρέως στην καρδιολογία. Κάθε ασθενής µε προβλήµατα 
καρδιάς που έχει σωθεί από τη θαυµατουργή «νιτρογλυκερίνη» οφείλει να 
ευχαριστήσει γι' αυτό τον Constantine Hering. 

2.3.1 «Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ» 

Το 1845, στον πρόλογο της 1ης Αµερικάνικης έκδοσης του Chronic Diseases του 
S. Hahnemann του 1828 σε µετάφραση του CJ Hempel, ο Constantine Hering 
περιέλαβε µία συνοπτική περίληψη του δοκιµίου που συνέγραψε µε τον τίτλο 
“Guide to the progressive development of homeopath”. 

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:  

«Κάθε οµοιοπαθητικός γιατρός θα έπρεπε να έχει παρατηρήσει ότι η 
βελτίωση στον πόνο πραγµατοποιείται από ανωτέρω προς τα κάτω και στις 
ασθένειες, από µέσα προς τα έξω. Αυτός είναι ο λόγος γιατί οι χρόνιες 
ασθένειες, αν θεραπευτούν πλήρως, πάντα τελειώνουν σε κάποιο δερµατικό 
εξάνθηµα, το οποίο διαφέρει ανάλογα µε τις διαφορετικές καταστάσεις των 
ασθενών.» 
“Every homeopathic physician must have observed that the improvement in 
pain takes place from above downward; and in diseases, from within outward. 
This is the reason why chronic diseases, if they are thoroughly cured, always 
terminate in some cutaneous eruption. Which differs according to the different 
constitutions of the patients.” 
«Η  πλήρης θεραπεία µιας ευρέως περιπλεγµένης  χρόνιας ασθένειας στον 
οργανισµό, υποδεικνύεται από τα πιο σηµαντικά όργανα, τα οποία 
ανακουφίζονται πρώτα. Η προσβολή φεύγει µε την ίδια σειρά µε την οποία 
προσβλήθηκαν τα όργανα, τα πιο σηµαντικά ανακουφίζονται πρώτα, έπειτα τα 
λιγότερο σηµαντικά και στο τέλος το δέρµα.»  
“The thorough cure for a widely ramified chronic disease in the organism is 
indicated by the most important organs being first relieved, the affection 
passes off in the order in which the organs had been affected, the more 
important being relieved first, the less important next and the skin last.” 
(σελ.7) 
«Ακόµα και ο πιο επιπόλαιος παρατηρητής δεν θα αποτύχει να αναγνωρίσει 
αυτόν τον νόµο της τάξης.» 
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“Even the superficial observer will not fail in recognizing this law of order.”  
«Αυτός ο νόµος της τάξης, τον οποίο παραθέσαµε παραπάνω, έχει να κάνει µε 
τις πολυάριθµα δερµατικά εξανθήµατα  που προκύπτουν από µια 
οµοιοπαθητική θεραπεία, ακόµα και αν δεν είχαν εµφανιστεί ποτέ (στο 
παρελθόν). Έχει να κάνει µε την επιµονή πολλών ειδών έρπητα και έλκους να 
παραµένουν στο δέρµα, ενώ άλλα διαλύονται σαν το χιόνι. Αυτά που µένουν, 
µένουν γιατί η εσωτερική ασθένεια εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτός ό νόµος 
της τάξης ερµηνεύει επίσης την αναποτελεσµατικότητα των επίµονων 
εφιδρώσεων, όταν η εσωτερική νόσος εξακολουθεί να υπάρχει. Τέλος, έχει να 
κάνει µε το γεγονός ότι µια δερµατική µόλυνση υποκαθίσταται από µια 
άλλη.»  
“The law of order which we have, pointed out above accounts for the 
numerous cutaneous eruptions consequent upon homoeopathic treatment, even 
where they never had been before ; it accounts for the obstinacy with which 
many kinds of herpes and ulcers remain upon the skin, whereas others are 
dissipated like snow. Those which remain do remain because the internal 
disease is yet existing. [This law of order also accounts for the insufficiency of 
violent sweats, when the internal disease is not yet disposed to leave its hiding 
place.] It lastly accounts for one cutaneous affection being substituted for 
another.” (σελ.8) 
 
Στην επόµενη αµερικάνικη µετάφραση και έκδοση του έργου του 
S.Hahnemann Chronic Diseases του 1833 και µετάφραση του LF Tafel, ο 
πρόλογος του C. Hering παραλήφθηκε και για αρκετά χρόνια η 
οµοιοπαθητική κοινότητα είχε άγνοια για την πρώτη αναφορά του Hering στο 
νόµο κατεύθυνσης της θεραπείας (Treuherz). 

2.3.2 «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ HAHNEMANN ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ» , 1865 

Τη χρονιά αυτή ο C. Hering δηµοσιεύει στο πρώτο τεύχος του οµοιοπαθητικού 
περιοδικού The Hahnemannian Monthly το άρθρο: “Hahnemann’s three rules 
concerning the rank of symptoms”. 

Οι περισσότεροι µελετητές της ιστορίας της 
οµοιοπαθητικής αναφέρονται  σε αυτό το άρθρο ως η πρώτη αναφορά του νόµου 
στον οποίο δόθηκε το όνοµά του. 

«Η πεµπτουσία της θεωρίας του Hahnemann είναι ότι δίνει σε όλες τις χρόνιες 
ασθένειες,  –  για παράδειγµα όπως εξελίσσονται από έξω προς τα έσω, από τα 
λιγότερο σηµαντικά µέρη του σώµατος στα περισσότερο σηµαντικά, από την 
περιφέρεια στα κεντρικά όργανα, γενικότερα από κάτω προς τα πάνω – δίνει λοιπόν 
σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, κατά προτίµηση, τέτοια φάρµακα τα οποία έχουν 
αντίθετη κατεύθυνση, ή αντίθετο τρόπο δράσης, όπως για παράδειγµα δράση από 
µέσα προς τα έξω, από πάνω προς τα κάτω, από τα περισσότερο σηµαντικά όργανα 
στα λιγότερο σηµαντικά, από τον εγκέφαλο και τα νεύρα προς τα έξω και κάτω µέχρι 
το πιο εξωτερικό και ταπεινό από όλα τα άλλα όργανα, το δέρµα … Η θεωρία του 
Hahnemann για τη θεραπεία των χρόνιων παθήσεων περιλαµβάνει  … την αντίθετη 
κατεύθυνση της επιδείνωσης κάθε χρόνιας νόσου.» [Όλα τα αντιψωρικά φάρµακα 
του Hahnemann έχουν ως χαρακτηριστικό τους αυτή την ιδιοµορφία, την εξέλιξη της 
επίδρασής τους από µέσα προς τα έξω.] Έτσι, σε όλα τα συµπτώµατα µίας νόσου µε 
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κατεύθυνση από έξω προς τα έσω και τα φάρµακα µε την αντίθετη πορεία είναι 
βασικό κριτήριο και καθορίζουν την επιλογή»(σελ.6-7) 

“…the quintessence of his doctrine is, to give in all chronic diseases, i.e.  such as 
progress from without inwardly, from the less essential parts of our body to the more 
essential, from the periphery to the central organs, generally from below upwards, - to 
give in all such cases by preference, such drugs as are opposite in their direction, or 
way of action, such as act from within outward, from up downward, from the most 
essential organs to the less essential, from the brain and the nerves outward and down 
to the most outward and the lowest of all organs, to the skin…Hahnemann's doctrine 
of treating chronic diseases, includes another and opposite, viz. : the opposite 
direction in the development of each case of chronic disease. [All the antipsoric drugs 
of Hahnemann have this peculiarity as the most characteristic; the evolution of the 
effects from within towards without.] Thus, all symptoms indicating such a direction 
in the cases from without towards within, and in the drugs the opposite from within 
towards without, are of the highest rank, they divide the choice.”  

«Ο παραπάνω κανόνας µπορεί επίσης να αποτυπωθεί ως εξής: Σε ασθένειες µεγάλης 
διάρκειας, όταν τα συµπτώµατα ή οµάδες συµπτωµάτων συνέβησαν στον άρρωστο µε 
µια συγκεκριµένη σειρά, διαδεχόµενα το ένα, το άλλο, µε τον καιρό όλο και 
περισσότερο να προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτή η 
σειρά θα πρέπει να αντιστρέφεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το τελευταίο 
οφείλει να εξαφανίζεται πρώτα, και το πρώτο αντίστοιχα στο τέλος.» (σελ. 7-8) 

“We might express the above rule also in the following words: In diseases of long 
standing, where the symptoms or groups of symptoms have befallen the sick in a 
certain order, succeeding each other, more and more being added from time to time to 
those already existing, in such cases this order should be reversed during the cure; the 
last ought to disappear first and the first last.”  

«Ο κανόνας αυτός κάνει ικανό τον κλασικό κατά Hahnemann θεραπευτή, όχι µόνο να 
θεραπεύσει τις πιο επίµονες χρόνιες νόσους, αλλά και να µπορεί να κάνει 
συγκεκριµένη πρόγνωση εάν ο ασθενής θα παραµείνει θεραπευµένος ή η νόσος θα 
υποτροπιάσει µε την πρώτη ευκαιρία.» 
”This rule enables the true Hahnemannian artist, not only to cure the most obstinate 
chronic diseases, but also to make a certain prognosis, when discharging a case, 
whether the patient will remain cured, or whether the disease will return, like a half-
paid creditor, at the first opportunity.” 

O Hering δεν αναφέρεται σε νόµο αλλά περισσότερο σε κατευθυντήρια γραµµή, ότι 
τα συµπτώµατα οφείλουν να εξαφανιστούν υπό οµοιοπαθητική αγωγή µε την 
αντίστροφη σειρά εµφάνισής τους σε ασθενείς µε χρόνιες µιασµατικές παθήσεις που 
εξελίσσονται από έξω προς τα µέσα, από τα λιγότερα στα πιο σηµαντικά όργανα και 
γενικότερα από κάτω προς τα πάνω. 
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2.3.3 Analytical Therapeutics of the Mind Hering – 1875 

Στον 1ο τόµο του «Analytical Therapeutics of the Mind» που δηµοσίευσε ο Hering το 
1875 αναφέρει: 

«Μόνο οι ασθενείς οι οποίοι, έχουν απαλλαγεί από τα συµπτώµατα µε την  αντίθετη 
φορά εµφάνισής τους, παραµένουν καλά και έχουν πραγµατικά θεραπευτεί.» [Χωρίς 
να αναφέρεται στην κατεύθυνση των συµπτωµάτων]  

"Only such patients remain well and are really cured, who have been rid of their 
symptoms in the reverse order of their development". (page 24) 

Ο Hering εξηγεί ότι εφαρµόζει την ταξινόµηση του Hahnemann στη Materia Medica: 

«Πρώτα τα εσωτερικά συµπτώµατα, µετά τα εξωτερικά. Αυτή τη σειρά έχουµε 
διατηρήσει αυστηρά σε όλη τη διάρκεια της δουλειάς µας.»  

"First inner symptoms, then outer ones. This order we have now uniformly preserved 
throughout the whole work." (page 21) 

Η κατάταξη αυτή των συµπτωµάτων επιλέγεται ως η καλύτερη για τη σωστή 
εκµάθηση της οµοιοπαθητικής φαρµακολογίας χωρίς να γίνεται αναφορά στην 
κατεύθυνση της νόσου ή της θεραπείας: 

«Η διάταξη όπως επίσης και το τυπογραφικό ύφος, έχουν ένα πράγµα ως σκοπό: να 
το κάνει όσο πιο εύκολο για το µάτι, και διαµέσου αυτού στο µυαλό, ώστε να βρει 
αυτό που ψάχνει.» 
"The arrangement as well as the style of printing, has the one object especially in 
view, viz.: to make it as easy as possible for the eye, and through the eye, for the mind 
to find what is looked for." 

Βάσει των µεταγενέστερων έργων το Hering προκύπτει ο προβληµατισµός για την 
ύπαρξη αµφιβολιών εκ µέρους του για την καθολική ισχύ της κατεύθυνσης της 
θεραπείας.  

2.4 KENT ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HERING 

O Kent ήταν αυτός που εισήγαγε τον όρο Νόµος του Hering και από τότε 
καθιερώθηκε στο χώρο της Οµοιοπαθητικής, η πεποίθηση ότι υφίσταται ένας ακριβής 
και ξεκάθαρος νόµος κατεύθυνσης της εξέλιξης της θεραπείας µε αντίθετη φορά από 
την πορεία της νόσου. 

Στη ∆εύτερη διάλεξή του στην Φιλοσοφία της Οµοιοπαθητικής το 1900 στη 
Μεταπτυχιακή Σχολή των Οµοιοπαθητικών (Post-Graduate School of 
Homœopathics), ο Kent αναφέρει: 
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«Η θεραπεία πρέπει να κατευθύνεται από το κέντρο προς την περιφέρεια, δηλαδή από 
πάνω προς τα κάτω, από µέσα προς τα έξω, από τα σηµαντικότερα προς τα λιγότερο 
σηµαντικά όργανα, από το κεφάλι προς τα χέρια και τα πέλµατα.» 

 "The cure must proceed from centre to circumference. From centre to circumference 
is from above downward, from within outwards, from more important to less 
important organs, from the head to the hands and feet."  

«Κάθε οµοιοπαθητικός που κατέχει τη θεραπευτική τέχνη, γνωρίζει ότι τα 
συµπτώµατα που υποχωρούν µε τη συγκεκριµένη κατεύθυνση, 
αποµακρύνονται/θεραπεύονται µόνιµα. Επιπλέον, τα συµπτώµατα που εξαφανίζονται 
µε την αντίστροφη πορεία εγκατάστασής τους, αποµακρύνονται/θεραπεύονται 
µόνιµα. Έτσι γνωρίζει ότι η βελτίωση του ασθενή δεν ήταν τυχαία, αλλά οφείλεται 
στη δράση του φαρµάκου. Αν ο οµοιοπαθητικός ιατρός, παρατηρώντας την έναρξη 
και την εξέλιξη της ασθένειας, διαπιστώσει ότι τα συµπτώµατα δεν ακολουθούν ατή 
την κατεύθυνση µετά τη χορήγηση του φαρµάκου, καταλαβαίνει ότι η παρέµβασή 
του δεν έχει αλλάξει τη φυσική πορεία της νόσου.» 

"Every homœopathic practitioner who understands the art of healing, knows that the 
symptoms which go off in these directions remain away permanently. Moreover, he 
knows that symptoms which disappear in the reverse order of their coming are 
removed permanently. It is thus he knows that the patient did not merely get well in 
spite of the treatment, but that he was cured by the action of the remedy. If a 
homœopathic physician goes to the bedside of a patient and, upon observing the onset 
of the symptoms and the course of the disease, sees that the symptoms do not follow 
this order after his remedy, he knows that he has had but little to do with the course of 
things." (Kent) 

Αποτελεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Kent δε διαφοροποιεί οξείες και χρόνιες 
νόσους στην εφαρµογή του νόµου. Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι ο Kent 
αναφέρει ότι όλες οι ασθένειες, οξείες και χρόνιες λοιµώδους ή µη λοιµώδους 
αιτιολογίας πρέπει να ιώνται µε τη συγκεκριµένη κατεύθυνση που περιγράφηκε. 

Η πρώτη αναφορά, ως νόµος του Hering, αποδίδεται στον Kent το 1911, στο άρθρο 
του µε τίτλο “Correspondence of Organs, and the Direction of Cure” που 
δηµοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του “Transactions of the Society of 
Homeopathicians”, που µπορεί να αναζητηθεί στο βιβλίο: Kent JT. Lesser Writings, 
p. 273.  

Ο Kent γράφει:  

«O Hering πρώτος παρουσίασε τον νόµο της φοράς των συµπτωµάτων, από µέσα 
προς τα έξω, από πάνω προς τα κάτω, µε αντίθετη φορά από αυτή της εµφάνισής 
τους. Αυτό δεν απαντάται στα γραπτά του Hahnemann. Έχει ειπωθεί ως ο νόµος του 
Hering. ∆εν υπάρχει σχεδόν τίποτα σχετικά µε αυτόν τον νόµο στην βιβλιογραφία της 
οµοιοπαθητικής, εκτός από την παρατήρηση συµπτωµάτων τα οποία πηγαίνουν από 
πάνω προς τα άκρα, διαβρώσεις που εµφανίζονται στο δέρµα και εκκρίσεις από 
βλεννώδεις µεµβράνες ή έλκη οι οποίες εµφανίζονται στα πόδια καθώς τα εσωτερικά 
συµπτώµατα εξαφανίζονται.»  
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"Hering first introduced the law of direction of symptoms: from within out, from 
above downward, in reverse order of their appearance. It does not occur in 
Hahnemann's writings. It is spoken of as Hering's law. There is scarcely anything of 
this law in the literature of homœopathy, except the observation of symptoms going 
from above to the extremities, eruptions appearing on the skin and discharges from 
the mucous membranes or ulcers appearing upon the legs as internal symptoms 
disappear.”  

«∆εν υπάρχει κανένας επιστηµονικός ισχυρισµός στην βιβλιογραφία, εκτός από αυτό 
που παρουσιάζεται στις φιλοσοφικές διαλέξεις του Post-Graduate School.» 

"There is non-specific assertion in the literature except as given in the lectures on 
philosophy at the Post- Graduate School." 

Μέχρι το 1899, στη Kent's Post-Graduate School of Homeopathics αναφέρονταν στις 
«Τρεις κατευθύνσεις της θεραπείας κατά Hahnemann» (“The Three Directions of 
cure [given by Hahnemann]”) 

Στο ίδιο άρθρο ο Kent αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της σωστής θεραπείας ενός 
πάσχοντα από συναισθηµατικής φύσης ασθένεια (κατάθλιψη, ζήλεια, θυµός, κλπ), θα 
επηρεαστούν καρδιά και ήπαρ ενώ σε νοητικές διαταραχές, στοµάχι και νεφρά. 
∆υστυχώς, ο Kent δεν αναφέρει το πώς κατέληξε σε αυτές τις διαπιστώσεις, αν 
δηλαδή προέρχονται από την εµπειρία του ή αποτελούν µόνο διανοητική υπόθεση. 
(Kent JT. Lecture 35 στο βιβλίο του Lectures on Homeopathic Philosophy). 

 
Μετά από ενδελεχή µελέτη από ερευνητές των γραπτών του Kent (ακόµα και σε 
αδηµοσίευτα κείµενα) δε διαπιστώθηκε άλλη αναφορά στο νόµο του Hering ή στην 
κατεύθυνση της θεραπείας. (Saine) 

2.5 ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ HERING KAI KENT 

Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας και των πηγών του 19ου αιώνα, της εποχής δηλαδή 
που δραστηριοποιήθηκε ο Hering και λίγο µετά το θάνατό του δεν αποκαλύπτει 
καµία αναφορά γύρω από το νόµο της κατεύθυνσης της θεραπείας. Κείµενα και 
γραπτά των διασηµότερων οµοιοπαθητικών της εποχής πχ των Boenninghausen, Jahr, 
Joslin, P.P. Wells, Lippe, H.N.Guernsey, Dunham, E.A. Farrington, H.C. Allen, Nash, 
κλπ δεν αναφέρουν το φαινόµενο της επανεµφάνισης παλαιοτέρων συµπτωµάτων και 
της κατεύθυνσης της θεραπείας ως νόµο, πόσω µάλλον για νόµο του Hering. (Saine)  

Όταν ο Hering απεβίωσε το 1880, συνάδελφοί του από όλο σχεδόν τον κόσµο 
συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιµής στο µεγάλο οµοιοπαθητικό και εξήραν 
τη συνεισφορά του στην πρόοδο και εξάπλωση της οµοιοπαθητικής. Αξιοπερίεργο 
αποτελεί το γεγονός ότι κανείς δεν αναφέρθηκε στο νόµο της κατεύθυνσης της 
θεραπείας που να γνωστοποιήθηκε ή δηµοσιεύτηκε από τον Hering (Raue CG, Knerr 
CB, Mohr C). Ο Arthur Eastman, ένας µαθητής του που ήταν πολύ κοντά του κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια της ζωής του, έκδωσε τη βιογραφία του το 1917, “Life and 
Reminiscences of Dr. Constantine Hering” (Eastman) στην οποία δεν υπάρχει καµία 
αναφορά στο νόµο κατεύθυνσης της θεραπείας. Ο Calvin Knerr, που ήταν γαµπρός 
του Hering, δηµοσίευσε το 1940, 60 χρόνια µετά το θάνατο του Hering, το “Life of 
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Hering”, µία συλλογή από βιογραφικές σηµειώσεις(Knerr). Για µία ακόµα φορά, δεν 
υπάρχει καµία αναφορά στον περίφηµο νόµο. 

Βάσει όλων αυτών των δεδοµένων προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο Kent ήταν αυτός 
που επισηµοποίησε τον όρο Νόµο του Hering στην οµοιοπαθητική. 

2.6 ΝΕΩΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
2.6.1 SAINE 

Καθοριστική ήταν η συµβολή του Andre Saine στη διευκρίνιση του φαινοµένου που 
παρατηρείται στην οµοιοπαθητική θεραπεία και αποκαλείται από την οµοιοπαθητική 
ιατρική κοινότητα ως νόµος του Hering. 

Ο Saine, µέσα από την πρακτική άσκηση της οµοιοπαθητικής, είχε την απορία για 
την παραδοχή ως νόµου ενός φαινοµένου που δεν έχει την καθολική ισχύ των άλλων 
νόµων στην οµοιοπαθητική θεραπευτική. Μελετώντας τις πηγές και κατέχοντας µια 
πλούσια βιβλιογραφία από τις αρχικές εκδόσεις του ιδρυτή και των µεγάλων 
δασκάλων της οµοιοπαθητικής, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο Hahnemann είχε 
καταγράψει το φαινόµενο, ο Hering επικεντρώθηκε σε αυτό την πρώτη περίοδο του 
συγγραφικού του έργου και ο Kent ίσως προς τιµή του θεµελιωτή της 
οµοιοπαθητικής στην αµερικάνικη ήπειρο και πιθανώς παρερµηνεύοντας τα γραπτά 
του προηγούµενου το καθιέρωσε ως νόµο του Hering. (Saine) 

2.6.2 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ 

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του καθ. Γιώργου Βυθούλκα στη διευκρίνιση των 
παρανοήσεων που προέκυψαν από την ερµηνεία του νόµου κατεύθυνσης της 
θεραπείας. Στο σύγγραµµα Η Επιστήµη της Οµοιοπαθητικής (σελ 248) 
χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η οµοιοπαθητική βιβλιογραφία και εκπαίδευση 
εστιάστηκε ανέκαθεν στο θέµα της ανεύρεσης του σωστού φαρµάκου για κάθε 
περίπτωση. Οι πιο ευφυείς και προσεκτικοί παρατηρητές, όµως, άρχισαν σταδιακά να 
ανακαλύπτουν µοντέλα αντιδράσεων στα φάρµακα µε συγκεκριµένη σηµασία. 
Τελικά, αυτές οι παρατηρήσεις συγκεντρώθηκαν στον κανόνα που αναφέρεται ως 
νόµο του Hering: Η θεραπεία προχωράει από πάνω προς τα κάτω, από µέσα προς τα 
έξω, από τα σπουδαιότερα όργανα προς τα λιγότερο σπουδαία και κατά την αντίθετη 
σειρά εµφάνισης των συµπτωµάτων. 

 Σε αυτό το νόµο πρέπει να προστεθεί ένα σπουδαίο πόρισµα: η βελτίωση αρχίζει από 
τα εσωτερικότερα επίπεδα, ενώ συγχρόνως εµφανίζεται µία απέκκριση από τους 
βλεννογόνους ή ένα εξάνθηµα στο δέρµα. Αυτή η παραλλαγή του αρχικού νόµου δεν 
προσθέτει κάποια καινούρια ιδέα, αλλά κάνει πιο αναγνωρίσιµο το είδος των 
αλλαγών που γίνονται κατά τη θεραπευτική πορεία. 

Ο κανόνας αυτός είναι µία αξιόλογη κατευθυντήρια γραµµή, που µας βοηθάει να 
κρίνουµε εάν το φάρµακο δρα… Κατά την πρόοδο της θεραπείας, ο αµυντικός 
µηχανισµός παρουσιάζει αλλαγές στη δονητική συχνότητα, η οποία κινείται προς όλο 
και πιο περιφερειακά επίπεδα του οργανισµού. Όταν η θεραπεία προχωρεί, 
εµφανίζονται συµπτώµατα σε επίπεδα που είναι όλο και µικρότερης σηµασίας για την 
ελεύθερη έκφραση του ατόµου σε µια γεµάτη και δηµιουργική ζωή. Αυτή είναι η ιδέα 
που υπονοείται στο Νόµο του Hering. ∆εν υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές 
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κατευθύνσεις θεραπείας. Στην πραγµατικότητα υπάρχει µία µόνο κατεύθυνση, την 
οποία µπορούµε να περιγράψουµε καθαρά, µόνο µε τις τέσσερις αυτές συγκεκριµένες 
παρατηρήσεις.» 

2.7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

H παρατήρηση του φαινοµένου επανεµφάνισης παλαιοτέρων συµπτωµάτων έχει 
καταγραφεί και από άλλα θεραπευτικά συστήµατα. Υπάρχουν αναφορές, οι οποίες 
καταδεικνύουν τη διαπίστωση του φαινοµένου στην αντίστοιχη βιβλιογραφία 
θεραπευτικών µεθόδων που χαρακτηρίζονται από ολιστικότητα στη θεώρησή τους, 
όπως ο βελονισµός και η παραδοσιακή ινδική ιατρική (ayurveda), αλλά και στην 
χειροπρακτική. Η κατεύθυνση της θεραπείας δεν είναι άγνωστο φαινόµενο στη 
συµβατική ιατρική. Το πρόβληµα στην συγκεκριµένη θεραπευτική µέθοδο βρίσκεται 
στην απουσία των θεωρητικών εργαλείων που απαιτούνται για την ερµηνεία του 
φαινοµένου και τη χρήση του για το καλό του ασθενούς (η αναφορά στην ερµηνεία 
της απουσίας εµφάνισης του φαινοµένου στη συµβατική ιατρική γίνεται στο σχετικό 
κεφάλαιο 6.6). 

2.7.1 Βελονισµός 

Ο βελονιστής JR Worsley προώθησε αυτή τη θεραπευτική µέθοδο προσαρµόζοντας 
τις θεωρίες της κινέζικης παραδοσιακής ιατρικής στο δυτικό τρόπο σκέψης. Με αυτό 
τον τρόπο έκανε γνωστή τη βελονοθεραπεία σε ένα µεγάλο κοινό στις ΗΠΑ. Έχοντας 
µελετήσει τις αρχές της οµοιοπαθητικής, διαπίστωσε τη συνάφεια της επανεµφάνισης 
συµπτωµάτων µε ένα από τους Νόµους των Πέντε Βασικών Στοιχείων. Κατά την 
επαναφορά σώµατος, νόησης και πνεύµατος σε ισορροπία τα συµπτώµατα έχουν την 
τάση να επανεµφανιστούν µε την αντίστροφη χρονολογική σειρά του ιστορικού τους 
και από µέσα προς τα έξω και από πάνω προς τα κάτω. Αναφέρει επίσης την αρχική 
επιδείνωση των συµπτωµάτων µετά από την εφαρµογή βελονισµού, µε την 
ταυτόχρονη βελτίωση της διάθεσης (Worsley):  

“The law of cure: This is one of the Laws of Five-Elements. It is most simply 
expressed by saying that as the body, mind and spirit return do balance, symptoms 
tend to re-appear in reverse chronological order, to disappear from above to below, 
and to leave the body from within to without.....patients commonly report recurrence 
of earlier symptoms, sometimes even more severe than 
the first time, but carrying with them a sense of "feeling better inside”-volume III. 

Αρκετά βιβλία σχετικά µε αυτή τη θεραπευτική µέθοδο, αφιερώνουν κάποιο 
κεφάλαιο για την εξοικείωση των σπουδαστών µε το Νόµο της Θεραπείας (Satish) 

2.7.2 Φυσικοπαθητική 

Η φυσικοπαθητική, (naturopathic medicine ή naturopathy), δεν αποτελεί µε την 
κλασική έννοια θεραπευτικό σύστηµα εφόσον χρησιµοποιεί τις πιο ήπιες µεθόδους 
από διάφορα συστήµατα. Εστιάζει την προσοχή της στην αντιµετώπιση των αιτίων, 
στη ρήση του Ιπποκράτη «µη βλάπτειν», στην ενίσχυση της αυτοθεραπευτικής 
ικανότητας του οργανισµού και στην πρόληψη και τον εκπαιδευτικό ρόλο του 
θεραπευτή. Χρησιµοποιεί ποικίλα θεραπευτικά µέσα και µεταξύ αυτών, 
οµοιοπαθητικά φάρµακα αλλά και ήπια αλλοπαθητικά. Κοµβικό σηµείο στην 
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εκπαίδευση των φυσικοπαθητικών θεραπευτών καταλαµβάνει ο Νόµος Κατεύθυνσης 
της Θεραπείας.(Connolly, Sarris, Warlde) 

2.7.3 Ayurveda 

Αναλογίες µπορούν να διαπιστωθούν και από τη συγκριτική µελέτη οµοιοπαθητικής 
θεωρίας και ινδικής παραδοσιακής ιατρικής. Κατά την αγιουρβεδική θεώρηση, ο 
οργανισµός έχει τρία διαφορετικά υγρά – χυµούς και η εξισορρόπηση αυτών έχει ως 
αποτέλεσµα την υγεία. Η έννοια του vata στην ayurveda µπορεί να αντιστοιχηθεί στο 
ψωρικό µίασµα της οµοιοπαθητικής (Van der Zee). Η διαταραχή της ισορροπίας το 
οργανισµού αρχίζει από το vata για να επηρεάσει το pitta και τελικά το kapha, όσο 
επιβαρύνεται η διαταραχή και ο αποσυντονισµός(Chopra D). Κατά τη θεραπευτική 
διαδικασία, η επαναφορά της ισορροπίας ακολουθεί την ανάστροφη οδό. 
Παρατηρείται δηλαδή, µία αναλογία µε το Νόµο της Θεραπείας. 

2.7.4 Χειροπρακτική 

H χειροπρακτική στηρίζεται σε συγκεκριµένες αρχές, οποίες µπορούν να αναφερθούν 
επιγραµµατικά ως εξής: 

1. Ο βαθµός υγείας εξαρτάται από τη φυσιολογική ή µη λειτουργία του νευρικού 
συστήµατος. Η οµαλή, συντονισµένη και αρµονική λειτουργία ιστών, 
οργάνων και συστηµάτων του οργανισµού επιτυγχάνεται µέσω της νεύρωσης 
από το γενικό συντονιστή που είναι το νευρικό σύστηµα. 

2. Η διαταραχή στη µεταφορά των νευρικών ερεθισµάτων προς τους 
περιφερειακούς ιστούς έχει ως συνέπεια τη δυσλειτουργία των αντίστοιχων 
ιστών και οργάνων, η οποία µε τη σειρά της προδιαθέτει τον οργανισµό στην 
ασθένεια και τον πόνο. 

3. Υπεξάρθρηµα (subluxation) αποκαλείται στην ορολογία της χειροπρακτικής 
κάθε πρόβληµα της σπονδυλικής στήλης που εµποδίζει την οµαλή νεύρωση 
των περιφερειακών ιστών από το νευρικό σύστηµα. Το υπεξάρθρηµα είναι µια 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της θέσης (διάταξης) και της 
λειτουργικής συµπεριφοράς κάποιων σπονδύλων, µε αποτέλεσµα την 
παγίδευση των σπονδυλικών  ριζών, µυϊκό σπασµό και παρακώλυση της 
τοπικής µικροκυκλοφορίας. 

4. Ανάταξη των σπονδύλων ονοµάζεται η διόρθωση των σπονδυλικών 
υπεξαρθρηµάτων µε ανώδυνους χειρισµούς. Με την ανάταξη επιτυγχάνεται η 
εξάλειψη της µηχανικής δυσλειτουργίας, η απελευθέρωση των νεύρων και η 
επαναφορά της οµαλής λειτουργικότητας της σπονδυλικής στήλης και των 
οργάνων που σχετίζονται µε αυτήν (Loban). 

Στη χειροπρακτική έχει αναφερθεί περιστασιακά η επανεµφάνιση πόνου ή άλλων 
συµπτωµάτων, που περιλαµβάνουν µνήµες ή συναισθήµατα που φαίνεται ότι 
βγαίνουν στην επιφάνεια. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται αναδροµή-retracing και 
θεωρείται µέρος της θεραπευτικής διαδικασίας (Loban). Περιπτώσεις που έχουν 
καταγραφεί περιλαµβάνουν την επανεµφάνιση του αρχικού πόνου ο οποίος υποχωρεί 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, την εκδήλωση γέλιου ή συνηθέστερα κλάµατος κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίας, την παροδική αναβίωση του ατυχήµατος µε όλα τα 
συνοδά συναισθήµατα φόβου και σύγχυσης, την επαναφορά παιδικών αναµνήσεων 
και την ξαφνική εµφάνιση πόνου σε παλαιούς τραυµατισµούς.  
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Το φαινόµενο της αναδροµής-retracing αποδίδεται στην ύπαρξη «µνήµης» στους 
ιστούς όπου αποθηκεύονται ατυχήµατα και τραυµατισµοί. Εφόσον το τραύµα 
συνοδεύεται από συναισθήµατα άγχους, φόβου, πανικού, θυµού ή ακόµα και 
υστερικόµορφες εκδηλώσεις, είναι πιθανή η αναβίωση της αρχικής ψυχικής 
κατάστασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας του πάσχοντος µυοσκελετικού ιστού. 
Συνήθως, δεν συνοδεύεται από ενσυναισθητικές µνήµες και µπορεί να εκδηλωθεί 
κατά ορισµένους, στην πιο αδρή της µορφή, ως ανάγκη του ασθενή για βαθιές 
αναπνευστικές κινήσεις. Κάποιες φορές η επανεκδήλωση αυτή µπορεί να είναι ικανής 
έντασης ώστε ο ασθενής να τη συγχέει µε υποτροπή ή επιδείνωση της κατάστασής 
του, παρά τη µικρή διάρκεια του φαινοµένου. Θεωρείται σηµαντικό στη 
χειροπρακτική, να µη διακοπεί η θεραπεία στην περίπτωση αναδροµής-retracing. 

Από τον πρωτοπαθή τραυµατισµό µέχρι την αναζήτηση βοήθειας από τη 
χειροπρακτική µεσολαβούν σταδιακές αλλαγές που έχουν ως συνέπεια την 
εγκατάσταση του χρόνιου πόνου. Η αρχική βλάβη συνοδεύεται από ερεθισµό των 
νευρικών απολήξεων, πόνο, οίδηµα, ενδεχοµένως πυρετό σε περίπτωση φλεγµονής 
των τραυµατισµένων ιστών. Κατά τη θεραπεία χρονίων περιπτώσεων, η επαναφορά 
των σπονδύλων στην φυσιολογική τους θέση και κατάσταση γίνεται σταδιακά, 
εφόσον δεν µπορεί να γίνει άµεση ανάταξη της βλάβης χωρίς να προκληθεί νέος 
τραυµατισµός. Η χειροπρακτική ερµηνεία του φαινοµένου σχετίζεται µε τη σταδιακή 
επαναφορά των σπονδύλων στην αρχική τους υγιή κατάσταση περνώντας αντίστροφα 
από όλα τα βήµατα εγκατάστασης της χρονίζουσας διαταραχής. Κατά αυτό τον 
τρόπο,  ο τοπικός οξύς πόνος ή η κεφαλαλγία, εάν περιλαµβάνονταν στα αρχικά 
χαρακτηριστικά συµπτώµατα του τραυµατισµού, θα κάνουν την επανεµφάνισή τους 
στη θεραπευτική διαδικασία. Σε περιπτώσεις χρόνιας κόπωσης στο ιστορικό των 
οποίων προ της εγκατάστασής τους αναφέρεται αδιευκρίνιστος υψηλός πυρετός, δεν 
είναι ασυνήθης η µονήρης εκδήλωση πυρετού για µία ή δύο ηµέρες κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας. Σε όλες τις περιπτώσεις αναδροµής-retracing αναφέρεται σηµαντική 
βελτίωση µετά την πάροδο του φαινοµένου (Walker και Cooperstein, Gleberzon). 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναζήτησε τις πηγές που οδήγησαν στη διατύπωση του νόµου 
του Hering και την καθιέρωση του στην οµοιοπαθητική ιατρική κοινότητα. Η ύπαρξη 
του φαινοµένου δεν περιορίζεται στην οµοιοπαθητική πρακτική. Αναλογίες µπορούν 
να διαπιστωθούν και σε άλλα θεραπευτικά συστήµατα. Μετά την ιστορική αναδροµή 
του όρου, στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται η εµβάθυνση στην έννοια της προδιάθεσης 
στην οµοιοπαθητική θεωρία και καταγράφονται οι αντίστοιχες παρατηρήσεις από τη 
βασική έρευνα στην ιατρική και συγκεκριµένα στη γενετική, εµβρυολογία και 
επιγενετική. 
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3 ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ -ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οµοιοπαθητική είχε διαπιστώσει από τα πρώτα χρόνια της εφαρµογής της την 
ύπαρξη προδιαθέσεων για συγκεκριµένες παθήσεις που µπορεί να αναπτύξει κάποιος 
οργανισµός κάτω από τη δράση κάποιου νοσογόνου παράγοντα. Το γεγονός αυτό 
είναι εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Mendel, πατέρας της γενετικής 
επιστήµης, διατύπωσε τους νόµους της γενετικής πολλές δεκαετίες αργότερα. 
Αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα για τη διεύρυνση του επιστηµονικού ορίζοντα κάτω 
από την ολιστική-συστηµική σκέψη και θεώρηση. Ο S. Hahnemann διαπίστωσε την 
ύπαρξη κάποιων προτύπων-patterns και κατηγοριοποίησε τους ασθενείς βάσει των 
προδιαθέσεών τους. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουµε τη µιασµατική θεωρία όπως διατυπώθηκε από 
τον ιδρυτή της οµοιοπαθητικής και τους µαθητές του και τις βασικές αρχές της 
γενετικής, της εµβρυολογίας και της ραγδαία αναπτυσσόµενης επιγενετικής που 
φαίνεται ότι µπορεί να επιβεβαιώσει ορισµένες πτυχές της µιασµατικής θεωρίας.  

3.2 ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  

Μετά από 30 περίπου χρόνια (1790-1820) παρατηρήσεων και εφαρµογής 
οµοιοπαθητικής θεραπείας σε πολλούς ασθενείς, ο Hahnemann διαπίστωσε ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις χρονίων ιδίως παθήσεων και σε αντίθεση µε τις οξείες νόσους, η 
ακριβής συνταγογράφηση δεν οδηγούσε σε πλήρη ίαση ή υποτροπίαζε σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. Παρατήρησε ότι µετά τη βελτίωσή τους µε οµοιοπαθητικά 
φάρµακα, συνήθως υποτροπίαζαν µε µια ποικιλία στις εκδηλώσεις τους και µε νέα 
συµπτώµατα ή επανεµφανίζονταν περιοδικά µε µια αύξηση των ενοχλήσεων. 
Κατέγραψε τις παρατηρήσεις του στην παράγραφο 72 όπου διαχωρίζει τις νόσου σε 
οξείες και στις χρόνιες, «οι οποίες συχνά στην έναρξή τους φαίνονται ασήµαντες ή 
ανεπαίσθητες, αλλά µε το δικό τους τρόπο η καθεµία βλάπτουν τον οργανισµό, 
διαταράσσοντας τον δυναµικά και υπονοµεύοντάς την υγεία σε τέτοιο βαθµό, ώστε η 
ενέργεια της ζωτικής δύναµης που λειτουργεί αυτόµατα για τη διατήρηση της ζωής, 
µπορεί να αντισταθεί ατελώς και χωρίς αποτέλεσµα σε αυτές τις αρρώστιες καθ’ όλη 
την πορεία τους. Η ζωτική δύναµη χωρίς βοήθεια αδυνατεί να τις εξουδετερώσει και 
να εµποδίσει την ανάπτυξή τους µε συνέπεια τη βαθµιαία της φθορά και µε 
αποτέλεσµα την τελική καταστροφή του οργανισµού.»  

Μελετώντας κατά οµάδες τις περιπτώσεις των ασθενών αυτών συµπέρανε ότι υπήρχε 
κάποιος άλλος παράγοντας που εµπόδιζε τη βαθειά δράση του οµοιοπαθητικού 
φαρµάκου και ο ελληνοµαθής Hahnemann το ονόµασε µίασµα (miasm από την 
αντίστοιχη ελληνική λέξη µε την έννοια της µόλυνσης). Ο Hahnemann θεώρησε ότι η 
ζωτική δύναµη “µολύνεται” από κάποιους παράγοντες και αυτή η “µόλυνση” 
δηµιουργεί τη νόσο. Τον όρο µίασµα χρησιµοποίησε για να περιγράψει την 
προδιάθεση για συγκεκριµένες οµάδες νόσων, µε την έννοια του εµποδίου το οποίο 
αναιρεί τη βαθειά δράση του φαρµάκου και που δεν µπορεί να καταπολεµηθεί µε 
υγιεινό τρόπο ζωής ή να αυτοϊαθεί. Ετυµολογικά η λέξη µίασµα προέρχεται από το 
ρήµα µιαίνω και σηµαίνει µόλυνση, κηλίδωµα, στίγµα αλλά ο Hahnemann δεν τη 
χρησιµοποίησε µε την έννοια του στίγµατος. Ως µιάσµατα προσδιόρισε τους 
λοιµογόνους παράγοντες που προκαλούν συστηµικές διαταραχές και έχουν την 
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ικανότητα να επηρεάζουν τις επόµενες γενιές. Κατέληξε τελικά στην ύπαρξη τριών 
µιασµάτων: Το ψωρικό, το συκωτικό και το συφιλιδικό και ανέπτυξε φάρµακα που 
ονοµάζονται νοσώδη και προέρχονται από µολυσµένους ιστούς.  

Μεταγενέστεροι συγγραφείς και δάσκαλοι της οµοιοπαθητικής πρόσθεσαν και άλλα 
µιάσµατα όπως το φυµατινικό και το καρκινικό (Ortega). Το φυµατινικό µίασµα 
διακρίθηκε, όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητη η χορήγηση του φαρµάκου 
Tuberculinum για να ευοδωθεί η οµοιοπαθητική θεραπεία (να ανοίξει η περίπτωση, 
όπως διατυπώνεται συχνά στη γλώσσα της οµοιοπαθητικής) σε ασθενή που οι γονείς 
του είχαν κάποια µορφή φυµατίωσης.  

Κάποιοι από τους οµοιοπαθητικούς έδωσαν µεγάλη βαρύτητα στη θεωρία των 
µιασµάτων µε αποτέλεσµα να παρεκκλίνουν της κλασικής οµοιοπαθητικής. 
Σηµαντικότερο όλων στην κλινική πράξη είναι η σωστή επιλογή του φαρµάκου που 
στηρίζεται στην κλινική και ψυχοδιανοητική εικόνα του ασθενή. Ο Hahnemann είχε 
καταλάβει τις παρανοήσεις που µπορεί να προκαλούνταν από τη θεωρία του και για 
αυτό συνιστά στην παρ 82 του (Organon) την καθιέρωση κριτηρίων για κάθε χρόνια 
µιασµατική νόσο ερευνώντας προσεκτικά την κλινική εικόνα και συµπτώµατα και 
εξατοµικεύοντας αυστηρά την κάθε περίπτωση. Σε εκείνες τις περιπτώσεις όµως, που 
δεν εξελίσσονται τόσο θετικά όσο αναµενόταν, πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα 
µιασµατικού ανασταλτικού παράγοντα. Η αναζήτησή του θα ευοδωθεί µε τη 
λεπτοµερέστερη διερεύνηση του ατοµικού και οικογενειακού ιστορικού του ασθενή. 
Μπορεί π.χ. να δίνουµε το σωστό φάρµακο σε άσθµα και να µην έχει αποτέλεσµα και 
να ανακαλύψουµε ότι ξεκίνησε µετά από επιδηµία γρίπης. Η χορήγηση Ιnfluezinum 
και η πιθανή επανάληψη του ενδεικνυόµενου φαρµάκου θα θεραπεύσει το άσθµα. Η 
λήψη ισχυρών χηµικών σκευασµάτων από τον ίδιο ή τους γονείς του είναι κάτι που 
δεν πρέπει να παραλείπεται κατά τη λήψη του ιστορικού.  

3.2.1 Ορισµός µιάσµατος 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος νοσογόνος παράγοντας για να οριστεί 
ως µίασµα στην οµοιοπαθητική είναι οι εξής:  

1) Η προέλευσή του µπορεί να είναι είτε α)φυσική, δηλαδή κάποιο βακτήριο, ιός 
ή µύκητας είτε β)χηµική πχ κάποιο φάρµακο 

2) Ο οργανισµός να επηρεάζεται βαθιά από την δράση του και να µην µπορεί να 
αποβάλλει χωρίς την απαιτούµενη θεραπεία την επίδρασή του. 

3) Η διαταραχή που προκαλεί, µπορεί να επηρεάζει και τις επόµενες γενιές.   

Είναι προφανής η διεύρυνση του όρου 200 χρόνια µετά τον πρώτο ιατρό, που µίλησε 
για το µίασµα. Οι γενιές που µεσολάβησαν και ιδίως οι τελευταίες ήρθαν σε επαφή µε 
πολύ ισχυρότερους χηµικούς παράγοντες. ∆ιαπιστώθηκε από την κλινική πράξη ότι 
πχ σε ένα παιδί πρέπει να χορηγηθεί σε δυναµοποιηµένη µορφή πενικιλίνη, 
κορτιζόλη, κάνναβις, κινίνη ή ανθελονοσιακό για να ανοίξει η περίπτωση, αν κάποιος 
ή και οι δύο γονείς του είχαν κάνει χρήση των αντίστοιχων ουσιών και είχαν 
επηρεαστεί από αυτές.  

Η σηµαντικότερη προσφορά του Hahnemann µε τη µιασµατική θεωρία ήταν η 
ανάδειξη της ύπαρξης πολλών στρωµάτων (layers) προδιαθέσεων στις χρόνιες νόσους 
που κληρονοµούνται από τους προγόνους του ασθενή ή εµφανίζονται στον ίδιο µετά 
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από λανθασµένες-κατασταλτικές θεραπείες. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, η πλήρης 
θεραπεία θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα µέχρι να αφαιρεθούν όλα τα 
στρώµατα της παθολογίας και µε προαπαιτούµενο την ακριβή και προσεκτική 
συνταγογράφηση εκ µέρους του ιατρού. 

3.2.2 ORGANON 

Στην πολλούς αφορισµούς του Organon υπάρχουν αρκετές αναφορές για τα µιάσµατα 
και γενικότερα για την προδιάθεση σε συγκεκριµένες νόσους. Η πρώτη αναφορά 
γίνεται στην παράγραφο 5 όπου αναφέρει ότι η συνήθης βασική αιτία των χρονίων 
νόσων είναι κάποιο µίασµα. 

Ο Hahnemann στην παράγραφο 31 του Organon αναφέρεται στη σηµασία της 
προδιάθεσης στην εµφάνιση συµπτωµάτων µετά από την επίδραση νοσογόνου 
παράγοντα. Τα νοσογόνα ερεθίσµατα δεν επιφέρουν πάντα και σε κάθε περίπτωση 
την ασθένεια, παρά µόνο αν ο οργανισµός έχει σαφή προδιάθεση και είναι ευάλωτος 
στην απορρύθµιση της υγείας του. 

«Οι νοσογόνοι παράγοντες, εν µέρει ψυχικοί και εν µέρει φυσικοί, στους οποίους 
εκτίθεται ο οργανισµός, καθίστανται παθογόνοι µόνο όταν ο οργανισµός είναι 
ευάλωτος και έχει σαφή προδιάθεση, προκαλώντας κατά αυτό τον τρόπο 
απορρύθµιση της υγείας. Έτσι, οι νοσογόνοι παράγοντες δεν προκαλούν νόσο σε 
όλους ούτε σε κάθε χρονική στιγµή.» 

Στην παράγραφο 78, καταγράφεται η κλινική διαπίστωση ότι η φυσική πορεία των 
χρονίων νοσηµάτων επί εδάφους µιασµατικού υποστρώµατος χωρίς την 
ενδεικνυόµενη οµοιοπαθητική θεραπεία είναι προοδευτικώς επιδεινούµενη ακόµα και 
αν ο ασθενής έχει άριστη ψυχοδιανοητική υγεία και υγιεινό τρόπο διαβίωσης.  
Πιο διεξοδική αναφορά στα µιάσµατα γίνεται στις παρ 79-80, όπου διακρίνει τα τρία 
µιάσµατα κατά Hahnemann (Σύφιλις και σύκωση στην παρ 79 και ψώρα στην παρ 
80) και ιδίως στις παρ 203-208. Πηγή όλων των χρονίων νόσων είναι η καταπίεση 
των εξωτερικών – δερµατικών εκδηλώσεων ενώ παραµένει άθικτη η εσωτερική 
(µιασµατική) νόσος(παρ 203). Με την εξαίρεση των χρονίων νοσηµάτων που 
οφείλονται σε ανθυγιεινό τρόπο ζωής ή σε φαρµακευτικές παρενέργειες, η 
πλειονότητα τους προέρχεται από τα τρία µιάσµατα. Ο οργανισµός ήδη κατακλύζεται 
από καθεµία από αυτές τις µιασµατικές προδιαθέσεις, πολύ πριν την εκδήλωση της 
πρωταρχικής χαρακτηριστικής εκδήλωσης ανάλογης του αντίστοιχου µιάσµατος. 
Αυτά τα τοπικά εξωτερικά συµπτώµατα προστατεύουν από γενικότερο ξέσπασµα της 
χρονίας νόσου. Όταν κατασταλούν οι τοπικές ενοχλήσεις, η χρόνια νόσος θα 
εκδηλωθεί µε πολύ σοβαρότερα συµπτώµατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
Hahnemann τονίζει αυτή την παρατήρησή του περίπου ως φυσικό νόµο. Όλες οι 
χρόνιες µιασµατικές ασθένειες θα είχαν αποφευχθεί αν η ιατρική πρακτική 
εστιαζόταν στην ριζική θεραπεία του ασθενή µε τα κατάλληλα οµοιοπαθητικά 
φάρµακα αντί της καταπίεσης των εξωτερικών εκδηλώσεων των µιασµάτων (παρ 
204). Ο οµοιοπαθητικός ιατρός δε χρησιµοποιεί τοπικές αγωγές για την καταστολή 
των. Αν έχουν εξαφανιστεί τα αρχικά συµπτώµατα το έργο του καθίσταται 
δυσκολότερο για την επιλογή του κατάλληλου φαρµάκου (παρ 198, 199), αλλά 
κυρίως από την πολύ σοβαρότερη παθολογία που έχει εγκατασταθεί από τις 
δευτερογενείς εκδηλώσεις της µιασµατικής νόσου (παρ 205). Η ψωρική προδιάθεση 
αποτελεί τη βασική και πιο συχνή αιτία των χρονίων παθήσεων. Ο Hahnemann 
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χρησιµοποιεί τους όρους dyscrasia και diathesis. Η ιδέα της προδιάθεσης είναι 
κεντρική στη αντίληψή του για τις χρόνιες νόσους (Ortega, σελ 30). 

3.2.3 THE CHRONIC DISEASES 

Το 1828 εκδόθηκε η εργασία του Hahnemann «Χρόνιες νόσοι: η φύση τους και η 
οµοιοπαθητική τους αντιµετώπιση» όπου περιγράφεται για πρώτη φορά εκτενώς η 
µιασµατική θεωρία στις χρόνιες παθήσεις: 

«Όλες οι ασθένειες, οξείες και χρόνιες µη λοιµώδους αιτιολογίας, προέρχονται από 
την αρχική νόσο που καλείται ψώρα.» “All diseases, acute and chronic of non-
venereal origin, come from the original malady, called psora.” (page 7)  

«Ένα δερµατικό εξάνθηµα είναι η πρώτη εκδήλωση της ψώρας.» “A skin eruption is 
the first manifestation of psora.” (page 38)  

«Το δερµατικό εξάνθηµα λειτουργεί ως υποκατάστατο της ψώρας και προφυλάσσει 
από την εκδήλωση της εσωτερικής ασθένειας.» “The skin eruption acts as a substitute 
for the internal psora (page 11) and prevents the breaking out of the internal disease.” 
(page 13)  

«Αλλά όταν το εξάνθηµα καταπιεστεί από κάποια εξωτερική εφαρµογή ή άλλους 
παράγοντες, αυξάνονται οι εσώτερες εκδηλώσεις της ψώρας» "But when the skin 
eruption is suppressed with an external application or other influences the latent psora 
goes unnoticed and its internal manifestation increases. Then "it originates a legion of 
chronic diseases." (page 12). Συνακόλουθα, για τον Hahnemann, το καταπιεσµένο 
δερµατικό εξάνθηµα δεν κατευθύνεται στο εσωτερικό του οργανισµού (όπως 
πίστευαν πολλοί στην εποχή του και όπως ακόµα νοµίζουν πολλοί σηµερινοί 
οµοιοπαθητικοί), αλλά κυρίως είναι η ζωτική δύναµη – αµυντικός µηχανισµός που 
καταπιέζεται και µετατοπίζει τη διαταραχή σε άλλα και πιο σηµαντικά συστήµατα 
του οργανισµού. ”…but rather the vital force is compelled "to affect transference of a 
worse form of morbid action to other and more important parts.” (Introduction of the 
Organon of Medicine page 62) (9)  

«To εσωτερικό µίασµα θα εκδηλωθεί ως σοβαρή νόσος µετά από έκθεση σε stress, σε 
κακές συνθήκες διαβίωσης… και ακατάλληλη και εξαντλητική αλλοπαθητική 
θεραπεία.» "Latent psora, an abnormal susceptibility to disease, will manifest itself as 
severe diseases after exposure to stress (or as he calls it, unfavorable conditions of 
life) acute infections, trauma and injuries, exhaustion from overworking, lack of fresh 
air or exercise, frustration, grief, poor nutrition, etc, and by "incorrect and weakening 
allopathic treatment". (page 48)  

3.2.4 Συσχέτιση µιασµατικής θεωρίας και νόµου του Hering 

O JH Allen, στο έργο του The Chronic Miasms (1908), τονίζει την ανάγκη σύνδεσης 
νόµου του Hering και µιασµατικής θεωρίας. 

Στον 1ο τόµο διαπιστώνει ότι ο µόνος τρόπος κατανόησης των δυνάµεων της φύσης 
επιτυγχάνεται από και µέσω του νόµου. Μέσω του νόµου, η αόρατη-άγνωστη αρχή 
(το µίασµα) αποκαλύπτεται µαζί µε όλα τα συµπαροµαρτούντα φαινόµενα. Μέσω του 
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νόµου, µπορεί να ερµηνευθεί το φαινόµενο της καταπίεσης ως µία διαδικασία 
αναστροφής του νόµου. Ο ιατρός που καταστέλλει κάθε µιασµατική κατάσταση 
αγνοεί την οικουµενικότητα του νόµου. Ακόµα και η ίδια η µονάδα της ζωής, το 
κύτταρο, λειτουργεί από το εσωτερικό του προς τα έξω, δηλαδή από τον πυρήνα του 
προς το περιβάλλον του. Η ζωή εσωκλείεται στο κύτταρο ή στον οργανισµό, όπως 
και η ασθένεια και δεν εδράζουν στην επιφάνεια. Η εφαρµογή αυτών των ιδεών στο 
ζητούµενο, δηλαδή τη θεραπεία, απαιτεί τη διαλεκτική σχέση µε το φαινόµενο της 
ζωής και η φύση είναι συµπληρωµατική της ζωής. Η θεραπεία πρέπει να ενισχύει τις 
αµυντικές δυνάµεις µε το σωστό τρόπο και σύµφωνα µε το νόµο του Hering. Το 
µίασµα αποτελεί το αντίπαλο δέος της ζωικής δύναµης. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
χρησιµοποιούµε φάρµακα που αντιτίθενται στο µίασµα, ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος 
περαιτέρω διαταραχής της υγείας. Το σωστό φάρµακο πρέπει να συµβαδίζει, να 
ενισχύει και να συνεργάζεται µε τον αµυντικό µηχανισµό του οργανισµού. 
Οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική παρέµβαση περικλείει τον κίνδυνο µεγαλύτερης 
καταπίεσης και υποβάθµισης της υγείας του οργανισµού (Allen, The Chronic Miasms 
Vol 1, pg.106-108). 

Στις χρόνιες νόσους, η µη χορήγηση του βασικού µιασµατικού σκευάσµατος µπορεί 
να µετριάσει λίγο τα συµπτώµατα, τα οποία επανέρχονται ακόµα πιο έντονα µετά από 
την προσωρινή τους βελτίωση (Hahnemann). Το αντιµιασµατικό φάρµακο πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις του νόµου για την καταπολέµηση της νόσου και την 
επαναφορά της υγείας (Allen JH, The Chronic Miasms Vol 2, pg. 109) 

3.2.5 Μία συστηµική θεώρηση της έννοιας του µιάσµατος 

Τα τελευταία χρόνια µε τη άνθιση των συστηµικών επιστηµών έχουν γίνει 
προσπάθειες µεταφοράς των εννοιών της οµοιοπαθητικής θεωρίας σε µία πιο 
σύγχρονη ορολογία και ερµηνείας των αρχών της µε συστηµικά εργαλεία. 

Σηµαντική ήταν η προσπάθεια του P Bellavite να συνθέσει τις απόψεις που 
υπάρχουν στο χώρο προβληµατισµού της σύνδεσης συστηµικής επιστήµης και 
οµοιοπαθητικής στην εργασία του “Complexity science and homeopathy: a 
synthetic overview”. 

Η «δυναµική διαταραχή της ζωικής δύναµης» µπορεί να µεταφερθεί στη σύγχρονη 
ορολογία ως ένα εµπόδιο στη δυναµική οµοιόσταση και στην επικοινωνία. Κάτω από 
την επίδραση της νόσου, τα έµβια συστήµατα χάνουν τη µη-γραµµικότητά τους και 
µειώνεται η πολυπλοκότητα της συµπεριφοράς των υποσυστηµάτων που τα 
απαρτίζουν µε αποτέλεσµα τη διαταραχή της προσαρµοστικότητάς τους στις αλλαγές 
του περιβάλλοντος. (Goldberger και  Bellavite, Signorini και Bell, Baldwin, Schwartz 
και Kyriazis) 

Αντίστοιχη µείωση της φυσιολογικής πολυπλοκότητας παρατηρείται στους 
ηλικιωµένους και στις παθήσεις που συνδέονται µε τη µεγάλη ηλικία. Οι αλλαγές που 
παρατηρούνται µπορούν να παραµετροποιηθούν και τα αποτελέσµατα της θεραπείας 
να καταγραφούν. Έχει προταθεί από κάποιους συγγραφείς η περιγραφή των χρόνιων 
νόσων όπως το άσθµα µπορούν να αντιµετωπιστούν ως ηµι-ευσταθείς ή stuck 
καταστάσεις των πολύπλοκων δικτύων του οργανισµού, που στη συστηµική ορολογία 
αντιστοιχεί στην έννοια του παθολογικού δυναµικού ελκυστήρα (βλέπε κεφ7.2.5). Η 
υποκείµενη παθολογία παραµένει λόγω απώλειας της ικανότητας επικοινωνίας των 
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δικτύων, ενώ ο οργανισµός αδυνατεί στη ρυθµιστική του ικανότητα. Αυτός ο τρόπος 
θεώρησης της πολυπλοκότητας της ασθένειας µπορεί να αποτελεί τη σύγχρονη 
µεταφορά της κλασικής έννοιας του µιάσµατος στη θεωρία της οµοιοπαθητικής 
(Bernal, Bellavite, Wynn, Searcy, Fernandez, Kayne). 

3.2.6 Μιασµατική Θεωρία και προδιάθεση στην ασθένεια 

Ο Γ.Βυθούλκας προσάρµοσε τη µιασµατική θεωρία στα δεδοµένα της σύγχρονης 
ιατρικής γνώσης. Χωρίς να υποτιµά την καθοριστική συµβολή του θεµελιωτή της 
οµοιοπαθητικής S.Hahnemann, διευρύνει τη θεωρία και την τοποθετεί στα σωστά της 
πλαίσια.  

Η ασθένεια είναι αποτέλεσµα µίας αιτίας και µίας αφορµής. Αφορµή µπορεί να 
αποτελεί ένας µικροοργανισµός, κάποια χηµική ουσία ή φάρµακο, ένας 
ψυχοδιανοητικός νοσογόνος παράγοντας, κάποια δυσαρµονία στις συνθήκες 
διαβίωσης ενός ατόµου. Αιτία αποτελεί η προδιάθεση στην ασθένεια, η οποία 
εξαρτάται από την κληρονοµική επιβάρυνση του οργανισµού, από το ατοµικό του 
ιστορικό και τη συνολική του ευαισθησία σε συγκεκριµένους νοσογόνους 
παράγοντες. Η κατάσταση υγείας ενός ατόµου χωρίς την παρέµβαση βαριών οξέων 
νόσων, καταπιεστικών θεραπειών ή αντιθέτως οµοιοπαθητικής αγωγής κυµαίνεται σε 
ένα στενό φάσµα, που αποτελεί το επίπεδο υγείας του. Υπάρχουν ασθένειες 
κληρονοµικές ή οικογενείς, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που µπορεί να 
εµφανιστεί κάποιο σοβαρό πρόβληµα και που δεν απαντάται στους προγόνους του 
ασθενή. Η προσεκτική λήψη, όµως, του οικογενειακού ιστορικού θα αποκαλύψει ότι 
οι πρόγονοί του έπασχαν από διάφορες άλλες χρόνιες διαταραχές. Ως εκ τούτου, το 
φαινόµενο εµφάνισης σοβαρής παθολογίας σε νεαρή ηλικία παρατηρείται σπάνια σε 
οργανισµούς των οποίων οι πρόγονοι είχαν καλό επίπεδο υγείας µέχρι µεγάλης 
ηλικίας. Το φαινόµενο µεταφοράς κάποιας ευαισθησίας στους απογόνους εξαιτίας της 
παρουσίας µίας χρονίας νόσου σε ένα ή και στους δύο γονείς δεν είναι άγνωστο σε 
έναν απροκατάληπτο παρατηρητή. Η παρατήρηση αυτή δεν µπορεί να ερµηνευθεί 
έως τώρα µε τις κλασικές γνώσεις της γενετικής, εφόσον δεν έχει καταγραφεί σε 
αυτές τις περιπτώσεις κάποια αλλαγή στη γενετική δοµή γονέα και απογόνου. 

Συνηθισµένο λάθος που προκύπτει από την τυφλή πίστη και εφαρµογή της 
µιασµατικής θεωρίας είναι η αντιστοίχηση συγκεκριµένων παθολογικών 
καταστάσεων από συγκεκριµένα µιάσµατα. Στην πραγµατικότητα, οποιαδήποτε 
νόσος µπορεί να προέλθει από οποιοδήποτε µίασµα ή συνδυασµό µιασµάτων. Η 
ηλικία εµφάνισης κάποιας σοβαρής παθολογίας αποτελεί ένα κριτήριο για τη 
µιασµατική επιβάρυνση ενός οργανισµού. Όταν µία βαριά χρόνια νόσος εµφανίζεται 
σε µικρή ηλικία αποτελεί ένδειξη παρουσίας πολλών µιασµάτων, η αντίδραση στη 
θεραπεία θα είναι βραδεία και οι πιθανότητες ίασης µειώνονται.  

Η σύγχυση που έχει προκληθεί από την εφαρµογή ή την πλήρη απόρριψη της θεωρίας 
των µιασµάτων και η ανάγκη προσαρµογής της στα σύγχρονα δεδοµένα, οδήγησε τον 
Γ.Βυθούλκα στην πρόταση χρήσης του όρου προδιάθεση αντί του µιάσµατος. 

«Η πιο σηµαντική προσφορά των ερευνών του Hahnemann στο πεδίο των µιασµάτων 
είναι η ιδέα ότι κάτω από τα αδύναµα και παροδικά ενοχλήµατα που αναπτύσσονται, 
υπάρχουν αρκετά στρώµατα προδιάθεσης που πρέπει να έχουµε υπόψιν όταν θέλουµε 
να θεραπεύσουµε απολύτως. Στις περιπτώσεις αυτές, θα χρειαστεί σχετικά µεγάλο 
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χρονικό διάστηµα για την πλήρη θεραπεία αφού ο ιατρός θα αφαιρεί συστηµατικά το 
ένα στρώµα προδιάθεσης µετά το άλλο, συνταγογράφοντας προσεκτικά κάθε φορά το 
φάρµακο που θα βασίζεται στο σύνολο των συµπτωµάτων της συγκεκριµένης 
στιγµής.» (Vithoulkas) 

 

Εικόνα 2 Μιάσµατα και στρώµατα παθολογίας 

 

Η συνταγογράφηση, που στηρίζεται στο κληρονοµικό ή στο ατοµικό ιστορικό και η 
οποία αγνοεί την παρούσα κλινική εικόνα του ασθενή, ενέχει τον κίνδυνο διαταραχής 
του αµυντικού µηχανισµού και τροποποίησης της συµπτωµατολογίας καθιστώντας 
την ανεύρεση του σωστού φαρµάκου ακόµα πιο δύσκολη. 

3.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ 
3.3.1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

Η Γενετική επιστήµη µελετά τους µηχανισµούς κληρονοµικότητας και 
βιοποικιλότητας. Θεµελιωτής της γενετικής θεωρείται ο Μέντελ, ο οποίος πρώτος (το 
1865) διατύπωσε τους νόµους της κληρονοµικότητας που φέρουν το όνοµά του. Ο 
όρος γενετική καθιερώθηκε αργότερα (1905) από τον W. Bateson. Ο Πυθαγόρας 
διατύπωσε την υπόθεση ότι η ζωή ξεκινά από την ανάµιξη αρσενικών και θηλυκών 
σπερµάτων και ο φυσιοδίφης Lamarck υποστήριξε ότι κληρονοµούνται και τα 
επίκτητα χαρακτηριστικά. Ο C. Darwin στο βιβλίο του «Η καταγωγή των ειδών» 
τόνισε τη σηµασία της κατανόησης των µηχανισµών της κληρονοµικότητας για τη 
µελέτη της εξέλιξης των ειδών. Ο µοναχός G. Mendel, ο οποίος µελέτησε το έργο του 
∆αρβίνου και αφού πειραµατίστηκε για αρκετά χρόνια, ανακοίνωσε το 1865 (την ίδια 
χρονιά που ο C. Hering δηµοσιεύει στο πρώτο τεύχος του οµοιοπαθητικού περιοδικού 
The Hahnemannian Monthly το άρθρο: “Hahnemann’s three rules concerning the 
rank of symptoms”) τα αποτελέσµατά του σε δύο συναντήσεις της Φυσιογνωστικής 
Εταιρείας του Μπρυν και δηµοσίευσε το άρθρο µε τίτλο «Πειράµατα στον Υβριδισµό 
Φυτών» ("Experiments on Plant Hybridization"). Το 1869 ακολούθησε και δεύτερη 
δηµοσίευση, όµως παρά τις προσπάθειές του, η έρευνα του Γ. Μέντελ αγνοήθηκε 
προσωρινά από την επιστηµονική κοινότητα, η οποία δεν τα θεώρησε σηµαντικά. 



 

3.3.1.1 Οι νόµοι του Μέντελ για την κληρονοµικότητα
3.3.1.1.1 Νόµος διαχωρισµού των αλληλόµορφων γονιδίων

Ο Mendel αρχικά διαπίστωσε ότι τα αρσενικά και θηλυκά φυτά συνεισφέρουν στον

ίδιο βαθµό στη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών των απογόνων ∆ιασταυρώνοντας

φυτά µικρού ύψους µε φυτά µεγάλου ύψους

γενιάς ήταν όλα ψηλά (το χαρακτηριστικό του µικρού ύψους

από τα φυτά της δεύτερης γενιάς

µεταξύ τους είχε ως αποτέλεσµα

αναλογία 3:1 και το χαρακτηριστικ

απουσία του στη δεύτερη γενιά

οργανισµός µπορεί να διαθέτει δύο

για κάθε χαρακτηριστικό (πχ για το ύψος

και «κοντό») και κάθε απόγονος λαµβάνει τυχαία έναν από αυτούς Α

που πάρει ένα φυτό από 

φυτό θα είναι ανάλογα ψηλό ή κοντό

ο ένας από αυτούς (το επικρατούν γονίδιο επί του υπολειποµένου Στο πείραµα του

Mendel το χαρακτηριστικό

«κοντό» το υπολειπόµενο.

Εικόνα 3 Γραφική Απεικόνιση του
(1) Πατρική γενιά Πρώτη γενιά ∆εύτερη γενιά

Στη δεύτερη θυγατρική γενιά το επικρατές χαρακτηριστικό
υπολειπόµενο (κοντό ύψος ή

 

Αλληλόµορφα ονοµάζονται τ

παράγοντες του Mendel), 

το ύψος του φυτού) και τα οποία

χρωµοσώµατα. Τα αλληλόµορφα γονίδια

 

Οι νόµοι του Μέντελ για την κληρονοµικότητα 
Νόµος διαχωρισµού των αλληλόµορφων γονιδίων (1ος Νόµος

αρχικά διαπίστωσε ότι τα αρσενικά και θηλυκά φυτά συνεισφέρουν στον

ίδιο βαθµό στη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών των απογόνων. ∆ιασταυρώνοντας

φυτά µικρού ύψους µε φυτά µεγάλου ύψους διαπίστωσε ότι τα φυτά της δεύτερης

το χαρακτηριστικό του µικρού ύψους δεν υπήρχε σε κανένα

από τα φυτά της δεύτερης γενιάς). Η διασταύρωση των φυτών της δεύτερης γενιάς

τους είχε ως αποτέλεσµα οι απόγονοι τους να είναι ψηλά και κοντά

ο χαρακτηριστικό του µικρού ύψους είχε διατηρηθεί

απουσία του στη δεύτερη γενιά. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι κάθε ζωντανός

οργανισµός µπορεί να διαθέτει δύο διαφορετικούς γενετικούς παράγοντες

(πχ. για το ύψος του φυτού υπάρχουν οι παράγοντες

κάθε απόγονος λαµβάνει τυχαία έναν από αυτούς. Αν οι παράγοντες

από καθέναν από τους δύο προγόνους του είναι ίδιοι τότε το

φυτό θα είναι ανάλογα ψηλό ή κοντό, αλλά όταν είναι διαφορετικοί, τότε υπερισχύει

αυτούς το επικρατούν γονίδιο επί του υπολειποµένου). Στο πείραµα του

το χαρακτηριστικό «ψηλό» ήταν το επικρατές, ενώ το χαρακτηριστικό

το υπολειπόµενο.  

Γραφική Απεικόνιση του 1ου Νόµου της Κληρονοµικότητας
Πατρική γενιά. (2) Πρώτη γενιά. (3) ∆εύτερη γενιά. 

Στη δεύτερη θυγατρική γενιά το επικρατές χαρακτηριστικό (υψηλό ή κόκκινο χρώµα και το

κοντό ύψος ή άσπρο χρώµα) εµφανίζονται µε αναλογία

ονοµάζονται τα γονίδια (όπως ονοµάστηκαν αργότερα οι γενετικοί

 που σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό πχ

και τα οποία βρίσκονται στην ίδια θέση στα

α αλληλόµορφα γονίδια (γονότυπος) δεν αναµιγνύονται ούτε
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Νόµος) 

αρχικά διαπίστωσε ότι τα αρσενικά και θηλυκά φυτά συνεισφέρουν στον 

ίδιο βαθµό στη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών των απογόνων ∆ιασταυρώνοντας 

ιαπίστωσε ότι τα φυτά της δεύτερης 

δεν υπήρχε σε κανένα 

δεύτερης γενιάς 

ψηλά και κοντά φυτά, σε 

ό του µικρού ύψους είχε διατηρηθεί, παρά την 

Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι κάθε ζωντανός 

παράγοντες (γονίδια) 

υπάρχουν οι παράγοντες «ψηλό» 

ν οι παράγοντες 

προγόνους του είναι ίδιοι, τότε το 

τότε υπερισχύει 

αυτούς το επικρατούν γονίδιο επί του υπολειποµένου). Στο πείραµα του 

το επικρατές ενώ το χαρακτηριστικό 

 
Νόµου της Κληρονοµικότητας 

κόκκινο χρώµα) και το 
άσπρο χρώµα εµφανίζονται µε αναλογία 3:1 

όπως ονοµάστηκαν αργότερα οι γενετικοί 

ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό (πχ. 

ίδια θέση στα οµόλογα 

δεν αναµιγνύονται, ούτε 
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αλλοιώνονται το ένα από το άλλο αφού βρίσκονται σε διαφορετικά χρωµοσώµατα. 

Κατά τη µειωτική διαδικασία διαχωρίζονται και κατανέµονται σε 

διαφορετικούς γαµέτες. Τα χαρακτηριστικά των απογόνων (φαινότυπος) προκύπτουν 

από τον τυχαίο συνδυασµό των γαµετών. 

3.3.1.1.2 Ο Νόµος ανεξάρτητης µεταβίβασης των γονιδίων  
(2ος Νόµος του Mendel) 

Το επόµενο βήµα στα πειράµατα του Mendel ήταν να µελετήσει τη διασταύρωση 

φυτών που διέφεραν σε δύο και αργότερα σε περισσότερα χαρακτηριστικά τους. 

Συνεχίζοντας να πειραµατίζεται µε τα µπιζέλια, διασταύρωσε ένα φυτό µε κίτρινα και 

λείας επιφάνειας σπέρµατα µε φυτό που είχε  πράσινα και ανώµαλης επιφάνειας 

σπέρµατα. Παρατήρησε ότι τα χαρακτηριστικά-γονίδια «κίτρινο» και «λείο» σπέρµα 

ήταν τα επικρατούντα επί του «πράσινου» και «ανώµαλης επιφάνειας» σπέρµατος 

αφού όλα τα φυτά-απόγονοι της πρώτης γενιάς είχαν κίτρινα και λεία σπέρµατα. 

 
Εικόνα 4 Ο δεύτερος νόµος του Μέντελ.  

Τα δύο χαρακτηριστικά (κίτρινο/πράσινο και λείο/ανώµαλης υφής, µε επικρατή χαρακτηριστικά 
«κίτρινο» και «λείο» και 'κοντό') οδηγούν σε µία αναλογία 9:3:3:1 στη δεύτερη γενιά. 

(Α=κίτρινο, a=πράσινο, B=λείο, b=ανώµαλης επιφάνειας)  ενώ όλα τα φυτά της πρώτης γενιάς 
έχουν κίτρινο και λείο σπέρµα. 

 

Η διασταύρωση µεταξύ των φυτών της πρώτης γενιάς είχε ως αποτέλεσµα την 

παραγωγή 556 φυτών µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• τα 315 είχαν κίτρινα και λεία σπέρµατα (επικρατές + επικρατές 

χαρακτηριστικό-γονίδιο) 

• τα 101 είχαν κίτρινα και ανώµαλα σπέρµατα (επικρατές + υπολειπόµενο 

γονίδιο) 

• τα 108 είχαν πράσινα και λεία σπέρµατα (υπολειπόµενο + επικρατές) 

• τα 32 είχαν πράσινα και ανώµαλα σπέρµατα (υπολειπόµενο + υπολειπόµενο). 

Η αναλογία των φυτών ήταν περίπου 9:3:3:1 δικαιολογείται µόνο από την 

ανεξάρτητη µεταβίβαση του καθενός χαρακτηριστικού-γονιδίου και αποτελεί τη 

µαθηµατική επιβεβαίωση του 2ου Νόµου της Κληρονοµικότητας. Στο πείραµα του 

Mendel, το χρώµα του σπέρµατος δεν επηρεάζεται ούτε επηρεάζει την έκφραση στο 

φαινότυπο του χαρακτηριστικού της υφής της επιφανείας του σπέρµατος. 

Τα χρωµοσώµατα αποδείχθηκαν φορείς του γενετικού υλικού σαράντα χρόνια 

περίπου µετά την ιδιοφυή διατύπωση των µενδελιανών νόµων και έπρεπε να 

φθάσουµε στο 1953 οπότε οι J.Watson και F. Crick πρότειναν το µοντέλο της διπλής 

έλικας στη δοµή του DNA. Η πρόοδος της γενετικής από τότε ήταν γεωµετρική. Το 

πρόγραµµα χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος ξεκίνησε το 1990 και το 

2003 αποκρυπτογραφήθηκε το 99% µε µεγάλη ακρίβεια. 

3.3.2 ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 

Η εµβρυολογία είναι η ιατρική επιστήµη που µελετά την ανάπτυξη των εµβρύων από 
τη πρώτη διαίρεση του γονιµοποιηµένου ωαρίου, έως ότου αυτό πάρει την οριστική 
του µορφή, πριν την γέννηση. Μέσα από την εξέλιξη της εµβρυολογίας αρκετές 
περιπτώσεις κατεύθυνσης της παθολογίας µπορεί να αποδοθούν στη συγγένεια ιστών 
και οργάνων από τους πρωτογενείς εµβρυικούς ιστούς. Η ζωή άρχεται από ένα µόνο 
κύτταρο, το γονιµοποιηµένο ωάριο. Με την προοδευτική διαίρεση του αρχικού 
κυττάρου και τη διαφοροποίηση των κυττάρων που προκύπτουν, εξελίσσεται 
σταδιακά και µε νοµοτελειακό τρόπο η µορφοποίηση του οργανισµού. Κατά την 
πρόοδο της διαδικασίας αναπτύσσονται τρία διακριτά βλαστικά στρώµατα κυττάρων: 
το εξώδερµα, το µεσόδερµα και το ενδόδερµα. Από κάθε στρώµα θα προέλθουν 
συγκεκριµένα όργανα και συστήµατα. 

3.3.2.1 Εξώδερµα 

Από το εξώδερµα παράγονται τα όργανα που διατηρούν την επαφή του οργανισµού 
µε το εξωτερικό περιβάλλον. Ειδικότερα, τα παράγωγα είναι: το κεντρικό νευρικό 
σύστηµα, το περιφερικό νευρικό σύστηµα, το αισθητικό επιθήλιο του ωτός, της ρινός 
και του οφθαλµού (αµφιβληστροειδής), η επιδερµίδα, τα νύχια, οι τρίχες, οι 
υποδόριοι και οι µαζικοί αδένες, το επιθήλιο της αρχής και του τέλους του 
γαστρεντερικού σωλήνα, η πρόσθια υπόφυση, ο µυελός των επινεφριδίων και η 
αδαµαντίνη ουσία των δοντιών. 
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3.3.2.2 Μεσόδερµα 

Τα παράγωγα του µεσοδέρµατος περιλαµβάνουν το συνδετικό (ινοκολλαγονώδη), το 
χονδρικό, τον οστίτη και το µυϊκό ιστό, τα κύτταρα του αίµατος, τα τοιχώµατα της 
καρδιάς, των αιµοφόρων αγγείων και των λεµφαγγείων, τα σπλαχνικά και 
τοιχωµατικά ενδοθήλια της περιτοναϊκής, υπεζωκοτικής και περικαρδιακής 
κοιλότητας, τους νεφρούς, τις γονάδες και τους αντίστοιχους πόρους, τη φλοιώδη 
µοίρα των επινεφριδίων, τον σπλήνα και την οδοντίνη. Το µεσόδερµα 
διαφοροποιείται σε παραξονικό, από το οποίο σχηµατίζονται οι σωµίτες, σε διάµεσο, 
από το οποίο προέρχεται το ουρογεννητικό σύστηµα και σε πλάγιο πέταλο, από το 
οποίο δηµιουργείται το σωµατοπλευρικό και το σπλαχνοπλευρικό µεσόδερµα.  

3.3.2.3 Ενδόδερµα 

Από το ενδόδερµα παράγεται η επιθηλιακή επένδυση του αρχέγονου εντέρου (εκτός 
των τελικών τµηµάτων του που προέρχονται από το εξώδερµα) και τα ενδοεµβρυϊκά 
τµήµατα της αλλαντοϊδας και του λεκιθικού ασκού, η επιθηλιακή επένδυση 
(ενδοθήλιο) του αναπνευστικού συστήµατος, το παρέγχυµα του θυρεοειδούς και των 
παραθυρεοειδών αδένων, του ήπατος και του παγκρέατος, το δικτυωτό στρώµα των 
αµυγδαλών και του θύµου αδένα, το επιθήλιο της ουροδόχου κύστεως και τµήµατος 
της ουρήθρας µε τους αδένες που τη συνοδεύουν πχ ο προστάτης, το επιθήλιο της 
έσω τυµπανικής κοιλότητας, των µαστοειδών κυψελών και της ευσταχιανής 
σάλπιγγας. 
Όπως προκύπτει από τις διαπιστώσεις της εµβρυολογίας, όλοι οι ιστοί (δηλαδή η 
οµάδα κυττάρων που έχουν την ίδια κατασκευή και εκτελούν την ίδια λειτουργία) του 
ανθρώπου προέρχονται από τα τρία βλαστικά δέρµατα, δηλ. το εξώδερµα, το 
µεσόδερµα και το ενδόδερµα. Ο σχηµατισµός των οργάνων απαιτεί τη συµµετοχή 
διαφορετικού είδους ιστών, οι οποίοι καθώς διαπλέκονται µεταξύ τους, σχηµατίζουν 
τα διάφορα όργανα του σώµατος. Από τους ιστούς που διαπλέκονται, ο ένας είναι ο 
επικρατέστερος, γιατί έχει άµεση σχέση µε τη λειτουργική αποστολή του οργάνου και 
ονοµάζεται κύριος ιστός, ενώ οι υπόλοιποι ιστοί, που συµµετέχουν στο όργανο, 
συµβάλλουν στη συµπλήρωση της λειτουργικής αποστολής και ονοµάζονται 
δευτερεύοντες ιστοί. Με βάση την κατάταξη προέλευσης ιστών, οργάνων και 
συστηµάτων από τα τρία βλαστικά δέρµατα, είναι προφανής µία συγγένεια µεταξύ 
αυτών που έχουν κοινή καταγωγή. Η συγγένεια αυτή µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη 
στην ερµηνεία της κατεύθυνσης των συµπτωµάτων προς βαθύτερες περιοχές του 
οργανισµού κατά την επιβάρυνση της υγείας. 
 

Οι ιστοί, εκτός από την κατασκευή και τη λειτουργία, διαφέρουν µεταξύ τους στην 
εξέλιξη, στην ανάπτυξη και στο γήρας. Υπάρχουν ιστοί, όπως ο νευρικός, στους 
οποίους ο αριθµός των κυττάρων, σε φυσιολογικές συνθήκες, µένει σταθερός σ` όλη 
τη ζωή και η αύξηση και η εξέλιξη γίνονται µε µεταβολή του όγκου των κυττάρων, 
και όταν καταστραφούν, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους, ενώ σε άλλους ιστοί 
τα συστατικά τους καταστρέφονται και αντικαθίστανται συνέχεια, π.χ. το αίµα, η 
επιδερµίδα, το επιθήλιο του εντερικού σωλήνα κλπ. Η καταστροφή µέρους των ιστών 
που έχουν απολέσει την ικανότητα αναπαραγωγής παρακάµπτεται µερικώς µε την 
ανάπτυξη άλλων ιστών (συνήθως συνδετικού), οι οποίοι διαφέρουν ιστολογικά και 
λειτουργικά. (Αγγελοπούλου) 
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3.3.2.4 ∆ιαφοροποίηση των ιστών 

Οι ιστοί, ανάλογα µε τη µορφολογία των κυττάρων τους και τη λειτουργική τους 
αποστολή, διακρίνονται στα εξής είδη: τον επιθηλιακό, τον ερειστικό, το µυϊκό και το 
νευρικό. 
  
Α) Ο επιθηλιακός ιστός ονοµάζεται και επιθήλιο και χαρακτηρίζεται από το ότι 
περιέχει άφθονα κύτταρα και ελάχιστη µεσοκυττάρια ουσία. Εκτός από λίγες 
περιπτώσεις, δεν έχει συνήθως αιµοφόρα αγγεία και δεν απαντιούνται νευρικές ίνες.  
Ο επιθηλιακός ιστός διακρίνεται σε: α) καλυπτήριο και β) αδενικό. 
  
α) Καλυπτήριος επιθηλιακός ιστός. Καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος 
και τις κοιλότητές του, οι οποίες επικοινωνούν µε τον εξωτερικό περιβάλλον. Ο 
καλυπτήριος επιθηλιακός ιστός διακρίνεται περαιτέρω σε:  
1)  Πλακώδες επιθήλιο, µονόστιβο και πολύστιβο. 
2)  Κυλινδρικό επιθήλιο, µονόστιβο και πολύστιβο. 
3) Κροσσωτό επιθήλιο, που αποτελείται από κύτταρα, τα οποία φέρουν στην 
ελεύθερη επιφάνειά τους κροσσούς ή βλεφαρίδες. ∆ιακρίνεται σε µονόστιχο, όταν 
αποτελείται από ένα στίχο κυττάρων, και σε πολύστιχο, όταν αποτελείται από 
περισσότερους στίχους κυττάρων. 
4) Μεταβατικό επιθήλιο. Μοιάζει πολύ µε πολύστιβο πλακώδες, που δεν έχει 
κερατινοποιηθεί. Η στιβάδα του µεταβατικού επιθηλίου έχει διαφορετική εµφάνιση, 
αναλόγως της λειτουργικής κατάστασης του οργάνου στο οποίο βρίσκεται. Βρίσκεται 
σε κοίλα όργανα, που παρουσιάζουν αυξοµειώσεις του όγκου τους, ανάλογα µε την 
ποσότητα του περιεχοµένου τους, όπως η ουροδόχος κύστη, ο ουρητήρας, η νεφρική 
πύελος και η προστατική µοίρα της ουρήθρας. 
  
β) Αδενικό επιθήλιο. Βρίσκεται είτε µε µορφή µεµονωµένων κυττάρων, που έχουν 
εκκριτική ικανότητα, είτε µε µορφή πολυκυττάρων και µε µεγάλη εξειδίκευση 
σχηµατισµών, που έχουν επίσης εκκριτική ικανότητα και ονοµάζονται αδένες. Και 
στις δύο περιπτώσεις τα αδενικά κύτταρα παράγουν και ελευθερώνουν ουσίες, οι 
οποίες, αν είναι χρήσιµες στον οργανισµό, ονοµάζονται εκκρίσεις, ενώ αν είναι 
άχρηστες, ονοµάζονται απεκκρίσεις.  
 
Β) Ο ερειστικός ιστός χαρακτηρίζεται από άφθονη µεσοκυττάρια ουσία σε αντίθεση 
µε τον επιθηλιακό ιστό. Κατάγεται από το µεσόδερµα και βρίσκεται σ` όλο το σώµα. 
∆ιακρίνεται σε συνδετικό, χονδρικό, οστίτη ιστό και στο αίµα. Η διαφορά µεταξύ των 
διάφορων αυτών µορφών του ερειστικού ιστού βρίσκεται στη διαφορετική σύσταση 
της µεσοκυττάριας ουσίας, η οποία παρεµβάλλεται µεταξύ των κυττάρων του. Από 
λειτουργική άποψη, ο ερειστικός ιστός µε τη µορφή του συνδετικού ιστού βρίσκεται 
σε όλο το σώµα και συµβάλλει πάρα πολύ στο σχηµατισµό των διάφορων οργάνων, 
καθώς και στη διατήρηση της µορφολογίας τους. Με τη µορφή του χονδρικού και 
οστίτη ιστού, λόγω της χαρακτηριστικής κατασκευής της µεσοκυττάριας ουσίας 
αυτών, παρέχουν τη στερεότητα που χρειάζεται και τη διατήρηση της εξωτερικής 
µορφής του σώµατος. Τέλος, µε τη µορφή του αίµατος χρησιµεύει για τη µεταφορά 
του οξυγόνου και των θρεπτικών ουσιών στους ιστούς και την παραλαβή από αυτούς 
των προϊόντων της ανταλλαγής της ύλης. 
  
Γ) Μυϊκός ιστός. Χαρακτηριστικό των κυττάρων του είναι η συσταλτικότητα. Βασική 
διαφορά από τους άλλους ιστούς είναι ότι τα κύτταρά του είναι επιµήκη και 
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αποτελούν τις µυϊκές ίνες, το πρωτόπλασµα έχει µερικώς διαφοροποιηθεί στα 
συσταλτά ινίδια, στην ικανότητα συστολής των οποίων οφείλεται και η εκτέλεση της 
λειτουργίας των οργάνων που σχηµατίζουν τα µυϊκά κύτταρα, δηλ. τους µυς. 
Ανάλογα µε τις µορφολογικές και λειτουργικές διαφορές διακρίνεται: α) στο λείο 
µυϊκό ιστό, ο οποίος κινείται χωρίς τη θέληση του οργανισµού, β) στο γραµµωτό, ο 
οποίος κινείται µε τη θέληση του οργανισµού και γ) στον καρδιακό µυϊκό ιστό, ο 
οποίος µοιάζει λειτουργικά µε το λείο, γιατί κινείται χωρίς τη θέλησή µας, ενώ 
µορφολογικά µοιάζει µε το γραµµωτό µυϊκό ιστό. 
  
∆) Ο νευρικός ιστός αποτελεί το κύριο συστατικό των οργάνων του νευρικού 
συστήµατος και αποτελείται από κύτταρα µε µεγάλη διαφοροποίηση, τα νευρικά 
κύτταρα, και από χαρακτηριστικής σύστασης και λειτουργικής αποστολής κύτταρα, 
που ονοµάζονται νευρογλοία.  
α) Νευρικά κύτταρα ή νευρώνες. Καθένα αποτελείται από το κυτταρικό σώµα, το 
οποίο συνήθως έχει σχήµα πολυγωνικό και φέρει πυρήνα στο κέντρο του. Από το 
κυτταρικό σώµα εκφύονται µικρές αποφυάδες, που ονοµάζονται δενδρίτες, και µία 
κεντρική αποφυάδα, που συνήθως είναι µακριά και ονοµάζεται νευρίτης ή νευρική 
ίνα, και η οποία αποσχίζεται τελικά σε µικρούς κλάδους, που ονοµάζονται τελικά 
δενδρύλλια. Οι νευρίτες περιβάλλονται από δύο έλυτρα, από τα οποία το εσωτερικό 
ονοµάζεται µυελώδες έλυτρο και το εξωτερικό, νευρείληµα ή έλυτρο του Swann. 
Πολλές νευρικές ίνες µαζί σχηµατίζουν τα νεύρα.  
Η λειτουργική αποστολή των νευρικών κυττάρων είναι διπλή. Πρώτον έχουν την 
ικανότητα να αντιδρούν στα ερεθίσµατα, τα οποία επιδρούν πάνω τους, και αυτό 
ονοµάζεται διεγερσιµότητα ή ερεθιστότητα και δεύτερον έχουν την ικανότητα να 
µεταβιβάζουν τη διέγερση σε άλλη θέση που βρίσκεται σε επαφή µαζί τους. Αυτό το 
φαινόµενο ονοµάζεται αγωγιµότητα. 
β) Η νευρογλοία καταλαµβάνει τα διάκενα µεταξύ των νευρικών κυττάρων και 
χρησιµεύει για τη στήριξη αυτών, τη θρέψη τους, καθώς και για την αποµόνωση των 
νευρικών ινών, κάτι πολύ σηµαντικό για την αγωγιµότητα των νευρικών 
ερεθισµάτων. Αποτελείται από νευρικά κύτταρα, που ονοµάζονται νευρογλοιακά, και 
από τις νευρογλοιακές ίνες.  
Τα νευρικά κύτταρα και η νευρογλοία κατάγονται από το έξω βλαστικό δέρµα και τα 
όργανα που σχηµατίζονται από αυτά είναι ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος µυελός, τα 
γάγγλια και τα νεύρα, τόσο του εγκεφαλονωτιαίου, όσο και του αυτόνοµου νευρικού 
συστήµατος.  

 

Η βασική έρευνα στην εµβρυολογία αποσκοπεί στη γενίκευση της χρήσης εµβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων για τη θεραπεία πολλών ανίατων παθήσεων και για την 
αναγεννητική δηµιουργία ιστών και οργάνων. Η σύγχρονη βιοϊατρική αναµένει 
πολλά από το συγκερασµό των παραγόµενων γνώσεων σε γενετική, εµβρυολογία και 
αναπτυξιακή βιολογία.  
Ο Praful Vijaykar, ινδός οµοιοπαθητικός ιατρός προσπάθησε να συνδέσει 
εµβρυολογία και νόµο του Hering κατατάσσοντας τα εµβρυικά βλαστικά στρώµατα 
βάσει της εξέλιξης της παθολογίας. 
“From: Ectoderm (Skin) 
–> Endoderm (Upper respiratory Tract, Liver Cells, Genito-Urinary Tract, Bile Duct) 
–> Mesoderm/Connective Tissue (Blood, Lymph glands and system, Bones, Joints, 
Muscles, Cartilages, Dermis) 
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–> Organs of the Mesoderm (CVS, Heart and Major vessels, Kidneys – parenchyma, 
Lungs – parenchyma) 
–> Endocrines (APUD System, Pancreas, Thyroid, Pituitary, Adrenals, Testes, Ovary) 
–> Neural Plate (Central Nervous System, Sympathetic Nervous System) 
–> Changes in “Genetic Code” (Vijaykar). 

3.3.3 ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ 

Επιγενετική είναι ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται µε τη µελέτη των 
µηχανισµών που εµπλέκονται στη δηµιουργία της φαινοτυπικής πολυπλοκότητας 
κατά τη µορφογένεση. Μέσω των µηχανισµών αυτών, γίνεται η διαφοροποίηση των 
κυττάρων του οργανισµού ανάλογα µε τον ιστό ή όργανο στο οποίο ανήκουν. Αν και 
κάθε κύτταρο διαθέτει ολόκληρη τη γενετική πληροφορία για τη δηµιουργία του 
οργανισµού, χρησιµοποιεί ένα µόνο µέρος της, το οποίο εξυπηρετεί και υποστηρίζει 
τις λειτουργίες του ιστού, οργάνου ή συστήµατος µέσα στο οποίο ανήκει. Είναι 
προφανείς οι πολύ µεγάλες διαφορές µεταξύ των κυττάρων διαφορετικών ιστών ή 
οργάνων, πχ ενός λεµφοκυττάρου που έχει ως κύριο σκοπό την παραγωγή 
αντισωµάτων, ενός µυϊκού κυττάρου που συσπάται, ενός νευρικού κυττάρου που 
µεταφέρει ηλεκτρο-χηµικά σήµατα κλπ. Η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται µέσω 
επιγενετικών αλλαγών, που λειτουργούν σαν ένα είδος διακόπτη ο οποίος ενεργοποιεί 
µόνο όσα γονίδια πρέπει να εκφραστούν στον κάθε ξεχωριστό κυτταρικό τύπο. 
Επιπροσθέτως, οι αλλαγές αυτές λειτουργούν µε ένα είδος µνήµης, η οποία περνά 
από το κάθε κύτταρο στα θυγατρικά του: έτσι τα νέα κύτταρα ενός ιστού (τα οποία 
προέρχονται από διαίρεση των παλιών) διατηρούν την ταυτότητα του ιστού στον 
οποίο ανήκουν. Τα τελευταία χρόνια ο νέος αυτός κλάδος της βιολογίας γνωρίζει 
µεγάλη ανάπτυξη µε σηµαντικές επιπτώσεις και στην ιατρική. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
εκτός από τις αλλαγές στην αλληλουχία του DNA, δηλαδή τις µεταλλάξεις, 
επιγενετικές αλλαγές είναι πολύ πιθανό να ευθύνονται για ασθένειες που δεν µπορούν 
να ερµηνευθούν µε άλλο τρόπο. Το φαινόµενο της εµφάνισης κάποιας σοβαρής 
νόσου σε ένα µόνο από ζευγάρι οµοζυγωτών δίδυµων δεν µπορεί να ερµηνευθεί από 
αλλαγές στην αλληλουχία του DNA.  

Η µεθυλίωση, δηλαδή η προσθήκη µιας οµάδας µεθυλίου σε µια από τις τέσσερις 

βάσεις του DNA και ιδίως της κυτοσίνης που έχει µελετηθεί περισσότερο, αποτελεί 

ένα βιοχηµικό µηχανισµό άρσης της έκφρασης ενός γονιδίου και διακοπής της 

παραγωγής της αντίστοιχης πρωτεΐνης του σε φυσιολογικά κύτταρα, αλλά 

παρατηρείται και έχει καταγραφεί από εικοσαετίας και σε καρκινικά κύτταρα 

(Park, Claus, Weichenhan, Plass).  

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι οι επιγενετικές αλλαγές είναι 
παρούσες σε όλες τις κακοήθειες που εµφανίζονται στον άνθρωπο και ότι ο καρκίνος 
οφείλεται κυρίως σε επιγενετικές διαταραχές παρά αποτελεί γενετική νόσος 
(Lambert, Herceg). Αναφέρονται τα τελευταία χρόνια διαφορές στη µεθυλίωση του 
DNA µεταξύ οµοζυγωτών διδύµων εκ των οποίων µόνο ο ένας πάσχει από 
σχιζοφρένεια, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εισέτι η τυχούσα άµεση σχέση µε τη νόσο 
(Akbarian).  

Για το λόγο αυτό, όλο και περισσότεροι επιστήµονες εκτιµούν ότι πολλά βιολογικά 
ζητήµατα θα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το φως της επιγενετικής. 
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Η µιασµατική θεωρία του Hahnemann και γενικότερα η προδιάθεση στην ασθένεια 
πρωτοδιατυπώθηκαν πριν από δύο αιώνες. Η πρόοδος της ιατρικής επιστήµης στους 
τοµείς της γενετικής, της εµβρυολογίας και της πολύ πρόσφατης επιγενετικής µπορεί 
να επιβεβαιώσουν κάποιες πτυχές τουλάχιστον της οµοιοπαθητικής θεωρίας. Μεγάλο 
ενδιαφέρον θα προέκυπτε, αν ήταν δυνατή η περαιτέρω µελέτη αυτών των βασικών 
ιατρικών επιστηµών υπό οµοιοπαθητικού πρίσµατος. Το επόµενο κεφάλαιο 
εµβαθύνει περισσότερο στην ολιστική θεωρία εξέλιξης και κατεύθυνσης ασθένειας 
και θεραπείας µε τη θεώρηση του τρισδιάστατου ανθρωπίνου οργανισµού, όπως 
εµπλουτίστηκε και διασαφηνίστηκε από τον καθ Γ. Βυθούλκα. Αναφέρονται επίσης 
οι παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν την ισχύ του αµυντικού µηχανισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η οµοιοπαθητική ιατρική ως ολιστική

υγεία του ανθρώπινου οργανισµού σε όλες της τις διαστάσεις

σωµατικό επίπεδο των συµπτωµάτων Ο

σύνολο που ενεργεί κάθε στιγµή ταυτόχρονα

συναισθηµατικό και το διανοητικό
βαθµίδα σπουδαιότητας, το σωµατικό την κατώτερη ενώ το συναισθ

κατατάσσεται µεταξύ των δύο προηγούµενων

ευδιάκριτη, τα τρία αυτά επίπεδα δεν µπορούν να νοηθούν ως ανεξάρτητα και

διαχωρισµένα το ένα από το άλλο αλλά αντίθετα βρίσκονται σε µία δ

αλληλεπίδραση µεταξύ τους

 

Εικόνα 5: Σε δισδιάστατη παράσταση
και το ανώτερο στην ιεραρχία
λειτουργίες για την έκφραση 
σπουδαίο, κατατάσσεται σαν το πιο περιφερειακό το λιγότερο σηµαντικό στην ιεραρχία

Γ.Βυθούλκας Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

  

Η ιεραρχική δοµή του οργανισµού παρατηρείται

οι δερµατικές εκδηλώσεις θεωρούνται υποδεέστερης σηµασίας σε σχέση

βλάβες των αρθρώσεων και οι εγκεφαλικές βλάβες είναι υψηλότερης ιεραρχικής

σηµασίας σε όλο το σωµατικό επίπεδο

βαρύτητας παθολογικών καταστάσεων στα επίπεδα είναι η κατωτέρω

∆ιανοητικό  επίπεδο                  

  Πλήρης  διανοητική σύγχυση

 Καταστροφικό παραλήρηµα

 Παρανοϊκές  ιδέες  

 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ατρική ως ολιστική θεραπευτική προσέγγιση αντιµετωπίζει την
ινου οργανισµού σε όλες της τις διαστάσεις και όχι µόνο στο

συµπτωµάτων. Ο ανθρώπινος οργανισµός αποτελεί ένα ενιαίο

σύνολο που ενεργεί κάθε στιγµή ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα: το σωµατικό το

ναισθηµατικό και το διανοητικό. Το διανοητικό επίπεδο κατέχει την ανώτερη

βαθµίδα σπουδαιότητας, το σωµατικό την κατώτερη ενώ το συναισθη
κατατάσσεται µεταξύ των δύο προηγούµενων. Αν και αυτή η ιεράρχηση είνα

α τρία αυτά επίπεδα δεν µπορούν να νοηθούν ως ανεξάρτητα και

διαχωρισµένα το ένα από το άλλο, αλλά αντίθετα βρίσκονται σε µία δ

αλληλεπίδραση µεταξύ τους (Εικόνα 5). 

Σε δισδιάστατη παράσταση, το διανοητικό επίπεδο φαίνεται να είναι το κεντρικότε
και το ανώτερο στην ιεραρχία, διότι σ’ αυτό το επίπεδο συντελούνται οι πιο αποφασιστικές

 του ατόµου ως ανθρώπινου όντος. Το σωµατικό επίπεδο µολονότι

αν το πιο περιφερειακό, το λιγότερο σηµαντικό στην ιεραρχία
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 

Η ιεραρχική δοµή του οργανισµού παρατηρείται και εντός του καθενός επιπέδου πχ

οι δερµατικές εκδηλώσεις θεωρούνται υποδεέστερης σηµασίας σε σχέση
βλάβες των αρθρώσεων και οι εγκεφαλικές βλάβες είναι υψηλότερης ιεραρχικής

σηµασίας σε όλο το σωµατικό επίπεδο. Μία αδρή κατάταξη της ιεράρχησης

βαρύτητας παθολογικών καταστάσεων στα 3 επίπεδα είναι η κατωτέρω
∆ιανοητικό επίπεδο                                               

Πλήρης διανοητική σύγχυση  

Καταστροφικό παραλήρηµα 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

αντιµετωπίζει την 
και όχι µόνο στο 
αποτελεί ένα ενιαίο 

σε τρία επίπεδα το σωµατικό, το 
Το διανοητικό επίπεδο κατέχει την ανώτερη 

ηµατικό-θυµικό 
Αν και αυτή η ιεράρχηση είναι 

α τρία αυτά επίπεδα δεν µπορούν να νοηθούν ως ανεξάρτητα και 
διαχωρισµένα το ένα από το άλλο αλλά αντίθετα βρίσκονται σε µία διαρκή 

 

διανοητικό επίπεδο φαίνεται να είναι το κεντρικότερο 
διότι σ αυτό το επίπεδο συντελούνται οι πιο αποφασιστικές 

τικό επίπεδο, µολονότι 
αν το πιο περιφερειακό το λιγότερο σηµαντικό στην ιεραρχία. Πηγή: 

και εντός του καθενός επιπέδου πχ 
οι δερµατικές εκδηλώσεις θεωρούνται υποδεέστερης σηµασίας σε σχέση µε τις 
βλάβες των αρθρώσεων και οι εγκεφαλικές βλάβες είναι υψηλότερης ιεραρχικής 

Μία αδρή κατάταξη της ιεράρχησης 
βαρύτητας παθολογικών καταστάσεων στα επίπεδα είναι η κατωτέρω: 



 

 Παραισθήσεις  

 Ληθαργική κατάσταση του νου

 ∆ιανοητική νωθρότητα

 Αδυναµία συγκέντρωσης

 Έκπτωση της µνήµης 

 Αφηρηµάδα  

Συγκινησιακό  επίπεδο  

 Αυτοκτονική κατάθλιψη

 Απάθεια 

 Μελαγχολία 

 Αγωνία 

 Φοβίες 

 Άγχος 

 Εκνευρισµός 

 Συναίσθηµα ανικανοποίητου

Σωµατικό ή φυσικό επίπεδο

 ∆ιαταραχές του εγκεφάλου

 ∆ιαταραχές της καρδιάς

 ∆ιαταραχές του ενδοκρινικού

 ∆ιαταραχές του ήπατος

 ∆ιαταραχές των πνευµόνων

 

Ληθαργική κατάσταση του νου 

∆ιανοητική νωθρότητα  

Αδυναµία συγκέντρωσης  

 

κατάθλιψη  

Συναίσθηµα ανικανοποίητου  

Σωµατικό ή φυσικό επίπεδο 

∆ιαταραχές του εγκεφάλου  

∆ιαταραχές της καρδιάς 

∆ιαταραχές του ενδοκρινικού συστήµατος 

∆ιαταραχές του ήπατος 

∆ιαταραχές των πνευµόνων 
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 ∆ιαταραχές των νεφρών

 ∆ιαταραχές του σκελετού

 ∆ιαταραχές των µυών 

 ∆ιαταραχές του δέρµατος

 

Η κατάταξη αυτή περιγράφει τα συµπτώµατα µε τον ίδιο βαθµό βαρύτητας πχ όταν

το άγχος είναι µικρής εντάσεως δεν µπορεί να θεωρηθεί πιο αρνητικός δείκτης από

έντονη νευρικότητα. Στο τυπικό και πλήρες οµοιοπαθητικό ιστορικό ελέγχονται

καταγράφονται τα συµπτώµατα και από

προσδιορίζονται οι απαντήσεις
ψυχικά) και διαπιστώνονται ιεραρχικά οι ελλείψεις και η ικανότητα υγιούς

αντίδρασης. Ο βαθµός υγείας ή ασθένειας ενός ατόµου µ

οµοιοπαθητική θεωρία, να εκτιµηθεί από την ενδελεχή εξέταση

επιπέδων, εφόσον µε τη συνεκτίµηση της έντασης των συµπτωµάτων και της

εντόπισης του επιπέδου 
σχηµατίσουµε µια αδρή εικόνα
υγείας µπορεί να θεωρηθεί δυσµενής
στο σχεδιάγραµµα, δηλαδή προς τα βαθύτερα επίπεδα της ανθρώπινης υπόστασης

Όταν το κέντρο βάρους της διαταραχής µετατοπίζεται προς τα κάτω δηλαδή προς

την περιφέρεια, σηµειώνεται ευνοϊκ

Κατά την οµοιοπαθητική ο ανθρώπινος οργανισµός όπως και κάθε ζωντανός

οργανισµός) βρίσκεται και αλληλοεπηρεάζεται από το περιβάλλον φυσικό και

κοινωνικό) µέσα στο οποίο ζει Η διατήρηση της δυναµικής εσωτερικής ισορροπίας

(οµοιόσταση) του οργανισµού επιτυγχάνεται µέσω της συνεχούς προσαρµογής του

στα εξωτερικά ερεθίσµατα Όταν οι νοσογόνες επιδράσεις του περιβάλλοντος

πιο ισχυρές από την ικανότητα προσαρµογής του αµυντικού µηχανισµού του

ανθρώπου είτε λόγω µεγάλης τους έντασης είτε λόγω

οργανισµού, δηµιουργείται µια κατάσταση ανισορροπίας στο εσωτερικό του η οποία

εκφράζεται µε την εµφάνιση σηµείων και συµπτωµάτων

µπορούν να εκδηλωθούν σε οποιοδήποτε από τα τρία προαναφερθέντα επίπεδα και η

διαταραχή που έχει προκύψει µπορεί να µετατοπίζεται είτε µέσα στο ίδιο επίπεδο είτε

µεταξύ διαφορετικών επιπέδων
διαταραχή ισορροπίας σε όσο το
αυτό τον τρόπο τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα κ

κατώτερο και πιο επιφανειακό επίπεδο Η απάντηση του οργανισµού σε ένα

νοσογόνο ερέθισµα σε οποιοδήποτε επίπεδο εξαρτάται από την ισχύ της αµυντικής

λειτουργίας του και κυµαίνεται απ
διαταράσσει την οµοιόσταση του οργανισµού έως την πλήρη κατάρρευση του Το

ίδιο ερέθισµα σε διαφορετικούς ανθρώπους ή και στο ίδιο άτοµο σε διαφορετική

χρονική συγκυρία, µπορεί να επηρεάσει από το πιο επιφανειακό επίπεδο

εσωτερικές εκφάνσεις του ανθρώπινου οργανισµού

αναφερθεί ένας συναισθηµατικής φύσης νοσογόνος παράγοντας όπως η απώλεια ενός

 

∆ιαταραχές των νεφρών  

∆ιαταραχές του σκελετού 

∆ιαταραχές των µυών  

∆ιαταραχές του δέρµατος. 

Η κατάταξη αυτή περιγράφει τα συµπτώµατα µε τον ίδιο βαθµό βαρύτητας πχ όταν

µικρής εντάσεως δεν µπορεί να θεωρηθεί πιο αρνητικός δείκτης από
Στο τυπικό και πλήρες οµοιοπαθητικό ιστορικό ελέγχονται

καταγράφονται τα συµπτώµατα και από τα τρία επίπεδα του ανθρώπινο
απαντήσεις κάθε επιπέδου στα διάφορα ερεθίσµατα

ψυχικά και διαπιστώνονται ιεραρχικά οι ελλείψεις και η ικανότητα υγιούς

Ο βαθµός υγείας ή ασθένειας ενός ατόµου µπορεί, σύµφωνα µε την

να εκτιµηθεί από την ενδελεχή εξέταση και των τρι
µε τη συνεκτίµηση της έντασης των συµπτωµάτων και της

εντόπισης του επιπέδου όπου βρίσκεται η κύρια διαταραχή, είναι δυνα

σχηµατίσουµε µια αδρή εικόνα για το κέντρο βάρους της ασθένειας. 
να θεωρηθεί δυσµενής όταν το επίπεδο και η ένταση κινούνται ανοδικά

στο σχεδιάγραµµα δηλαδή προς τα βαθύτερα επίπεδα της ανθρώπινης υπόστασης

της διαταραχής µετατοπίζεται προς τα κάτω δηλαδή προς

σηµειώνεται ευνοϊκή εξέλιξη. 

Κατά την οµοιοπαθητική, ο ανθρώπινος οργανισµός (όπως και κάθε ζωντανός

οργανισµός βρίσκεται και αλληλοεπηρεάζεται από το περιβάλλον φυσικό και

κοινωνικό µέσα στο οποίο ζει. Η διατήρηση της  δυναµικής εσωτερικής ισορροπίας
γανισµού επιτυγχάνεται µέσω της συνεχούς προσαρµογής του

στα εξωτερικά ερεθίσµατα. Όταν οι νοσογόνες επιδράσεις του περιβάλλοντος
πιο ισχυρές από την ικανότητα προσαρµογής του αµυντικού µηχανισµού του

ανθρώπου είτε λόγω µεγάλης τους έντασης είτε λόγω εγγενούς αδυναµίας του

οργανισµού δηµιουργείται µια κατάσταση ανισορροπίας στο εσωτερικό του η οποία

εκφράζεται µε την εµφάνιση σηµείων και συµπτωµάτων. Τα συµπτώµατα αυτά

µπορούν να εκδηλωθούν σε οποιοδήποτε από τα τρία προαναφερθέντα επίπεδα και η

ταραχή που έχει προκύψει µπορεί να µετατοπίζεται είτε µέσα στο ίδιο επίπεδο είτε
µεταξύ διαφορετικών επιπέδων. Ο αµυντικός µηχανισµός προσπαθεί να περιορίσει τη

διαταραχή ισορροπίας σε όσο το δυνατόν πιο περιφερικό στρώµα, προστατεύοντας µε
τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα και εκδηλώνοντας τα συµπτώµατα στο

κατώτερο και πιο επιφανειακό επίπεδο. Η απάντηση του οργανισµού σε ένα

ερέθισµα σε οποιοδήποτε επίπεδο εξαρτάται από την ισχύ της αµυντικής

λειτουργίας του και κυµαίνεται από τη µη εµφάνιση συµπτωµάτων εάν το

διαταράσσει την οµοιόσταση του οργανισµού έως την πλήρη κατάρρευση του Το

ίδιο ερέθισµα σε διαφορετικούς ανθρώπους ή και στο ίδιο άτοµο σε διαφορετική

χρονική συγκυρία µπορεί να επηρεάσει από το πιο επιφανειακό επίπεδο
εσωτερικές εκφάνσεις του ανθρώπινου οργανισµού. Ως παράδειγµα µπορεί να

αναφερθεί ένας συναισθηµατικής φύσης νοσογόνος παράγοντας όπως η απώλεια ενός
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Η κατάταξη αυτή περιγράφει τα συµπτώµατα µε τον ίδιο βαθµό βαρύτητας, πχ όταν 
µικρής εντάσεως δεν µπορεί να θεωρηθεί πιο αρνητικός δείκτης από 

Στο τυπικό και πλήρες οµοιοπαθητικό ιστορικό ελέγχονται και 
ανθρώπινου οργανισµού, 
ερεθίσµατα (φυσικά ή 

ψυχικά και διαπιστώνονται ιεραρχικά οι ελλείψεις και η ικανότητα υγιούς 
ορεί σύµφωνα µε την 
και των τριών αυτών 

µε τη συνεκτίµηση της έντασης των συµπτωµάτων και της 
είναι δυνατόν να 

για το κέντρο βάρους της ασθένειας. Η πορεία της 
όταν το επίπεδο και η ένταση κινούνται ανοδικά 

στο σχεδιάγραµµα δηλαδή προς τα βαθύτερα επίπεδα της ανθρώπινης υπόστασης. 
της διαταραχής µετατοπίζεται προς τα κάτω, δηλαδή προς 

Κατά την οµοιοπαθητική ο ανθρώπινος οργανισµός όπως και κάθε ζωντανός 
οργανισµός βρίσκεται και αλληλοεπηρεάζεται από το περιβάλλον (φυσικό και 
κοινωνικό µέσα στο οποίο ζει Η διατήρηση της δυναµικής εσωτερικής ισορροπίας 

γανισµού επιτυγχάνεται µέσω της συνεχούς προσαρµογής του 
στα εξωτερικά ερεθίσµατα Όταν οι νοσογόνες επιδράσεις του περιβάλλοντος είναι 
πιο ισχυρές από την ικανότητα προσαρµογής του αµυντικού µηχανισµού του 

εγγενούς αδυναµίας του 
οργανισµού δηµιουργείται µια κατάσταση ανισορροπίας στο εσωτερικό του, η οποία 

Τα συµπτώµατα αυτά 
µπορούν να εκδηλωθούν σε οποιοδήποτε από τα τρία προαναφερθέντα επίπεδα και η 

ταραχή που έχει προκύψει µπορεί να µετατοπίζεται είτε µέσα στο ίδιο επίπεδο είτε 
Ο αµυντικός µηχανισµός προσπαθεί να περιορίσει τη 

προστατεύοντας µε 
αι εκδηλώνοντας τα συµπτώµατα στο 

κατώτερο και πιο επιφανειακό επίπεδο Η απάντηση του οργανισµού σε ένα 
ερέθισµα σε οποιοδήποτε επίπεδο εξαρτάται από την ισχύ της αµυντικής 

φάνιση συµπτωµάτων εάν το stress δε 
διαταράσσει την οµοιόσταση του οργανισµού έως την πλήρη κατάρρευση του. Το 
ίδιο ερέθισµα σε διαφορετικούς ανθρώπους ή και στο ίδιο άτοµο σε διαφορετική 
χρονική συγκυρία µπορεί να επηρεάσει από το πιο επιφανειακό επίπεδο έως τις πιο 

Ως παράδειγµα µπορεί να 
αναφερθεί ένας συναισθηµατικής φύσης νοσογόνος παράγοντας όπως η απώλεια ενός 



 

 54 

αγαπηµένου προσώπου, η οποία µπορεί να µην επηρεάσει µακροχρόνια και να 
υποχωρήσει η αναµενόµενη καταθλιπτική αντίδραση. Υπάρχει όµως και η 
πιθανότητα να είναι η αιτία εκζέµατος, αλλεργίας, κεφαλαλγίας, κατάθλιψης ή και 
άνοιας, κατά σειρά βαρύτητας και, αντιστοίχως, αδυναµίας αντίδρασης του 
αµυντικού µηχανισµού.  H δισδιάστατη γραφική παρουσίαση των τριών επιπέδων του 
ανθρώπινου οργανισµού δεν µπορεί να αποδώσει τη συνάφεια µεταξύ των και την 
αλληλοσύνδεσή τους. Η τρισδιάστατη απόδοση, όπου απεικονίζονται τα επίπεδα ως 

σαν οµόκεντρα κωνικά περιβλήµατα, έχει ως πλεονέκτηµα την ακριβέστερη 
περιγραφή της σχέσης των επιπέδων. 

  

Σχεδιάγραµµα 6:  Τρισδιάστατη απεικόνιση των τριών επιπέδων 

 

Κεντρικότερα τοποθετείται το διανοητικό – πνευµατικό επίπεδο, ενώ  πιο 
περιφερειακό είναι το σωµατικό. Όπως προαναφέρθηκε το κάθε επίπεδο µπορεί µε τη 
σειρά του να αναλυθεί σε λεπτότερα ιεραρχικά επίπεδα. Ιδίως στο σωµατικό, που έχει 
µελετηθεί περισσότερο από τη σύγχρονη ιατρική, τα υπο-επίπεδά του µπορούν να 
αναλυθούν ακόµη περισσότερο και µε διαφορετικά κριτήρια ώστε να εκφράσουν 
συστήµατα οργάνων, όργανα, ιστούς, την ιεραρχία των κυττάρων ενός ιστού, ακόµη 
και ιεραρχίες µέσα στα ίδια τα κύτταρα (γενετικό υλικό, πυρήνας, 
κυτταροπλασµατικά οργανίδια και δίκτυα και κυτταρική µεµβράνη- µε φθίνουσα 
σειρά σπουδαιότητας). Μια λεπτοµέρεια, που παρουσιάζει το σχεδιάγραµµα, είναι ότι 
καθένα από τα περιβλήµατα-επίπεδα αρχίζει και τελειώνει σε κάπως υψηλότερο 
επίπεδο από το αµέσως πιο περιφερειακό σε σχέση µ' αυτό. Κατά αυτό τον τρόπο 
απεικόνισης είναι προφανές ότι η επικάλυψη δεν είναι πλήρης. Η σηµαντικότερη 
περιοχή του οργανισµού εντοπίζεται στην κορυφή του κεντρικού διανοητικού - 
πνευµατικού επιπέδου, η οποία δεν έχει κάποια αντιστοιχία στο συναισθηµατικό  ή 
στο σωµατικό επίπεδο. Η λιγότερο σηµαντική περιοχή βρίσκεται στη βάση του 
εξωτερικού -σωµατικού περιβλήµατος και η οποία δεν έχει αντιστοιχίες στο 
συναισθηµατικό ή στο διανοητικό επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο παρουσίασης, 
αποτυπώνεται ταυτόχρονα η έως ένα βαθµό αντιστοιχία κάθε επιπέδου µε τα 
υπόλοιπα και η δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Κάθε αλλαγή συνεπεία 
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κάποιου ερεθίσµατος σε ένα επίπεδο επηρεάζει ταυτόχρονα τα άλλα, σε διαφορετικό 
βαθµό και σε συνάρτηση µε το κέντρο βάρους της διαταραχής κάθε συγκεκριµένη 
στιγµή. 
Η ανοδική πορεία της διαταραχής σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο- περίβληµα όπως και 
η µετατόπιση της σε πιο εσωτερικό περίβληµα- επίπεδο ταυτίζεται µε αύξηση της 
βαρύτητάς της και επιδείνωση της γενικής υγείας. Η αντίστροφη πορεία αντιθέτως 
υποδεικνύει βελτίωση της υγείας. 
Η χρήση δυσδιάστατης απεικόνισης φέρει τον κίνδυνο παρερµηνείας και κατά 
συνέπεια την πιθανότητα ατυχούς θεραπευτικής παρέµβασης από πλευράς του ιατρού 
εφόσον η µετατόπιση της διαταραχής πχ από το σωµατικό επίπεδο στο 
συναισθηµατικό µπορεί να θεωρηθεί πάντα αρνητική εξέλιξη. Στην πραγµατικότητα 
και µε τη χρήση της τρισδιάστατης απόδοσης, η κατεύθυνση µπορεί να είναι θετική 
λαµβάνοντας υπόψη τις αντιστοιχίες µεταξύ των επιπέδων, όταν πχ κάποια σοβαρή 
νευρική βλάβη αντικατασταθεί από κάποια ήσσονος σηµασίας συναισθηµατική 
διαταραχή. 

4.1 ∆ιανοητικό  - Πνευµατικό Επίπεδο 

Το ∆ιανοητικό επίπεδο είναι το ανώτερο, σπουδαιότερο, αλλά και πιο βαθύ, δηλαδή 
αυτό που προσβάλλεται πιο δύσκολα, εκτός αν έχει υποσκαφθεί ο οργανισµός  από 
κληρονοµική προδιάθεση ή από σοβαρούς νοσογόνους παράγοντες. Το ∆ιανοητικό 
επίπεδο είναι εκείνο που καταγράφει τις αλλαγές την αντίληψη και την συνείδηση. Οι 
αλλαγές, που εκκινούν από εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσµατα, καταγράφονται και 
επεξεργάζονται από το νοητικό επίπεδο. Η σκέψη, η κρίση, ο υπολογισµός, η 
περιγραφή, η σύνθεση, η πιθανολόγηση, η ταξινόµηση, ο προγραµµατισµός, ο 
οραµατισµός, η επικοινωνία τελικά, είναι διεργασίες που συντελούνται σε αυτό το 
επίπεδο. Οι διαταραχές αυτών των λειτουργιών έχουν την πιο αποφασιστική σηµασία 
και απειλούν τις βασικές ιδιότητες του ανθρώπου: τη συνείδηση και την εξέλιξή της. 
Παθήσεις, όπως η άνοια, η σχιζοφρένεια, η ιδιωτεία, µπορούν να καταστρέψουν την 
ίδια την έννοια του ανθρώπινου είδους. Τα παραδείγµατα διανοητών µε σοβαρές 
σωµατικές αναπηρίες που διέπρεψαν στο πνευµατικό επίπεδο είναι πολλά στην 
ιστορία του ανθρώπινου γένους. Χαρακτηριστικά της απόλυτης υγείας σε αυτό το 
επίπεδο και απαραίτητες ιδιότητες που πρέπει να συνοδεύουν τις διάφορες 
λειτουργίες του νου είναι: η διαύγεια, ο ορθολογισµός-συνοχή-λογική ακολουθία και 
η δηµιουργική δραστηριότητα στην υπηρεσία τόσο του ίδιου του ατόµου όσο και του 
συνόλου. Η αξιολόγηση της διανοητικής υγείας επιτυγχάνεται µε τη διερεύνηση των 
τριών αυτών ιδιοτήτων. Σε απουσία κάποιας από αυτές τις ιδιότητες θεωρείται ότι η 
νόηση πάσχει και η διαταραχή κυµαίνεται από µία απλή δυσκολία συγκέντρωσης έως 
την πλήρη διανοητική σύγχυση που παρατηρείται σε βαριά άνοια ή σε ηβηφρένεια. 

Όπως και στα υπόλοιπα επίπεδα, είναι προφανής η ιεραρχία στις διανοητικές 
λειτουργίες. Μία διαταραχή της µνήµης δεν είναι τόσο σοβαρή όσο µια ισοδύναµη 
δυσκολία της ικανότητας συγκέντρωσης, όπως και αυτή πάλι δεν είναι τόσο σοβαρή 
όσο η διαταραχή της κριτικής ικανότητας και επιλογής ενώ σηµαντικότερη όλων 
αποτελεί µια αντιστοίχου βαρύτητας διαταραχή της ικανότητας για σκέψη. Με την 
αποφασιστική βοήθεια των διαβαθµίσεων στο διανοητικό επίπεδο, η διάγνωση της 
κατάστασης του ασθενή είναι πιο ευκρινής, πχ η εξαφάνιση σωµατικών προβληµάτων 
µε ταυτόχρονη µετατόπιση της νοητικής διαταραχής πχ από δυσκολία συγκέντρωσης 
σε σύγχυση αποτελεί σηµείο επιδείνωσης της υγείας.  
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Σύµφωνα µε τον καθ. Γ. Βυθούλκα, υγιής θεωρείται ο νους που χαρακτηρίζεται από 
ελευθερία από τον εγωισµό, γεγονός που οδηγεί στην ταύτιση του ατόµου µε την 
αλήθεια και σε πράξεις που χαρακτηρίζονται από δηµιουργική προσφορά προς τον 
συνάνθρωπο και το σύνολο. 

4.2 Συγκινησιακό – Ψυχικό  

Το Συναισθηµατικό είναι το δεύτερο σε σπουδαιότητα επίπεδο όπου καταγράφονται 
οι µεταβολές των συγκινησιακών καταστάσεων, από τα πιο πρωτόγονα ως τα πιο 
εξευγενισµένα συναισθήµατα. Το φάσµα της συγκινησιακής έκφρασης είναι ευρύ και 
περιλαµβάνει δίπολα αντίθετων καταστάσεων: αγάπη-µίσος, χαρά-θλίψη, ηρεµία-
άγχος ή οργή, εµπιστοσύνη-καχυποψία, θάρρος-δειλία ή φόβος κλπ. Από άποψη 
ποιότητας, θετικά συναισθήµατα είναι εκείνα που τείνουν να οδηγήσουν τον άνθρωπο 
σε κατάσταση ευτυχίας ενώ αρνητικά είναι τα συναισθήµατα που τείνουν να το 
οδηγήσουν στην αντίθετη κατάσταση. Μέσω των θετικών συναισθηµάτων, 
ευοδώνεται η εσωτερική γαλήνη και επιτυγχάνεται η καλύτερη και αρµονικότερη 
προσαρµογή και επικοινωνία. Αντιθέτως, η κυριαρχία αρνητικών συναισθηµάτων 
οδηγεί σε αίσθηµα αποµόνωσης και διαχωρισµού από τον εξωτερικό κόσµο µε 
αποτέλεσµα την επιδείνωση των κοινωνικών σχέσεων. Ο βαθµός της ψυχικής υγείας 
ή διαταραχής εξαρτάται από την κυριαρχία θετικών ή αρνητικών συναισθηµάτων σε 
φάση ηρεµίας, δηλαδή σε περίοδο συγκινησιακά ουδέτερων ερεθισµάτων από το 
περιβάλλον. Με την ενδελεχή λήψη του ιστορικού καταγράφονται τα συναισθήµατα 
καθώς και οι συγκινησιακές αντιδράσεις του οργανισµού σε διάφορες καταστάσεις 
και εκτιµάται η κατάσταση του αντίστοιχου επιπέδου. Όπως και στα άλλα επίπεδα, 
υπάρχει µια ιεράρχηση των συγκινησιακών διαταραχών σε επίπεδο σηµαντικότητας 
και σπουδαιότητας. Η ιεράρχηση αυτή χρησιµοποιείται προκειµένου ο 
οµοιοπαθητικός ιατρός να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή την θετική ή αρνητική έκβαση 
της πορείας του ασθενούς του. Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την αδιαφορία της 
για την καλλιέργεια της συναισθηµατικής υγείας στους εφήβους και από την προβολή 
και επιβράβευση των πιο πρωτόγονων και χαµηλών ενστίκτων από τα µέσα µαζικής 
εξηµέρωσης. Όταν το άτοµο στην καθηµερινότητα του διακατέχεται από αρνητικά 
συναισθήµατα όπως φόβο, ζήλεια, φθόνο, µίσος και µελαγχολία το συναισθηµατικό 
επίπεδο θεωρείται πως νοσεί. Στις διαταραχές που εκφράζονται στο επίπεδο αυτό 
ανήκουν το έντονο άγχος, η νευρικότητα, οι φοβίες καθώς και η κατάθλιψη. Από την 
άλλη ένα άτοµο υγιές στο επίπεδο αυτό διακατέχεται από ηρεµία, χαρά, εµπιστοσύνη 
και αγάπη προς τον συνάνθρωπο και γενικότερα το περιβάλλον του. 

4.3 Σωµατικό  - Φυσικό Επίπεδο 

Το σωµατικό επίπεδο θεωρείται χαµηλότερης σπουδαιότητας για το ανθρώπινο ον 
κατά την οµοιοπαθητική προσέγγιση, αλλά έχει µελετηθεί επισταµένως και 
περισσότερο από κάθε άλλο επίπεδο από τη συµβατική ιατρική. Η κατανόηση των 
λειτουργιών σε αυτό τον τοµέα του οργανισµού είναι εντυπωσιακή και ο όγκος 
γνώσης αυξάνει µε γεωµετρική πρόοδο µέσω της γενετικής, της βιολογίας, της 
βιοχηµείας και των λοιπών ιατρικών επιστηµών και ειδικοτήτων. Ο προβληµατισµός 
στη συµβατική ιατρική έγκειται στη δυνατότητα σύνθεσης της γνώσης και εξαγωγής 
γενικότερων συµπερασµάτων για τη λειτουργία του ανθρώπου, ως ένα ενιαίο και 
δυναµικό βιολογικό σύστηµα. 
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Το Σωµατικό επίπεδο, µε όλη την πολυπλοκότητά του, διατηρεί µια ιεραρχία 
σπουδαιότητας των οργάνων και των συστηµάτων που δεν έχει επισηµανθεί από τους 
περισσότερους ιατρούς , παρά τις πολύ επιτυχείς έρευνες στους επιµέρους τοµείς 
µελέτης του. Κύριος λόγος θα µπορούσε να θεωρηθεί το ότι η αλλοπαθητική µέθοδος 
αντιµετώπισης της ασθένειας δεν χρειάζεται την ολιστική αντίληψη και όταν 
διαπιστώνει την ύπαρξή της δεν έχει τα θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία για να την 
ερµηνεύσει και να την εκµεταλλευτεί για το καλό της συνολικότερης υγείας του 
ασθενούς. Η πλήρης κατανόηση, όµως, αυτής της πλευράς είναι απολύτως 
απαραίτητη στον ιατρό που αντιµετωπίζει τον ασθενή ως ενιαίο σύνολο. 

Η ιεραρχία οργάνων και συστηµάτων που εµφανίζει και το σωµατικό επίπεδο µπορεί 
να διευκρινιστεί µε τα εξής κριτήρια:  

1. Κάθε σύστηµα κατατάσσεται ανάλογα το βαθµό σπουδαιότητας των οργάνων 
που περιλαµβάνει. 

2. Κάθε όργανο κατατάσσεται µε το κριτήριο της συνολικότερης επίδρασης στον 
οργανισµό που έχει µία συγκεκριµένου βαθµού βλάβη του εξεταζοµένου 
οργάνου. Στην κλίµακα σπουδαιότητας διαπιστώνουµε ότι µικρότερης 
έκτασης βλάβες στο κυρίαρχο όργανο ανώτερου ιεραρχικά συστήµατος 
µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του οργανισµού. Όσο πιο σηµαντικό 
είναι το όργανο για τη συνολική οικονοµία του οργανισµού τόσο πιο 
καθοριστικές µπορεί να αποβούν ακόµα και πολύ µικρής έκτασης βλάβες. Η 
εστιακή εγκεφαλική ισχαιµία είναι πιο επικίνδυνη από ίδιου βαθµού ισχαιµία 
στον καρδιακό µυ και αυτή µε τη σειρά της είναι πιο απειλητική από µια 
βλάβη ίδιας έκτασης στο ήπαρ ή το νεφρό. 

 
Βάσει αυτών των κριτηρίων, µία κατά προσέγγιση σειρά σπουδαιότητας συστηµάτων 
και οργάνων είναι η εξής: 

1. Νευρικό σύστηµα, κεντρικό (εγκέφαλος και νωτιαίος µυελός) και περιφερικό 
(εγκεφαλικές συζυγίες, ρίζες, νεύρα). 

2. Καρδιαγγειακό-κυκλοφορικό σύστηµα, που περιλαµβάνει την καρδιά, τα 
αιµοφόρα αγγεία και το αίµα, τα λεµφαγγεία και τη λέµφο. 

3. Ενδοκρινικό σύστηµα (υποθάλαµος, υπόφυση, θυρεοειδής και 
παραθυρεοειδείς, επινεφρίδια, γονάδες κλπ). 

4. Γαστρεντερικό σύστηµα το οποίο συµπεριλαµβάνει ήπαρ και πάγκρεας. 
5. Αναπνευστικό σύστηµα (από τη µύτη έως τις κυψελίδες των πνευµόνων).  
6. Ουροποιητικό σύστηµα (από τα νεφρά έως την ουρήθρα). 
7. Γεννητικό σύστηµα, αρσενικό και θηλυκό.  
8. Σκελετικό σύστηµα (οστά, αρθρώσεις και συνδετικοί ιστοί). 
9. Γραµµωτό µυϊκό σύστηµα. 

10.   ∆έρµα και εξαρτήµατά του. 
 
Καθένα από τα τέσσερα πρώτα συστήµατα περιλαµβάνει ένα όργανο ζωτικής 
σηµασίας για την επιβίωση και κατά σειρά σπουδαιότητας τον εγκέφαλο, την καρδιά, 
τον άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης και το ήπαρ. Ακολουθούν συστήµατα που 
περιλαµβάνουν δύο όργανα ίδιας σηµασίας και λειτουργικότητας: πνεύµονες, νεφρά, 
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γονάδες και χαµηλότερα στην ιεραρχία το σκελετικό και το µυϊκό σύστηµα που 
αποτελούνται από πολλά οστά και µυς αντίστοιχα. Τελευταίο κατατάσσεται το δέρµα 
που αποτελεί το σύνορο και το σηµείο επαφής του οργανισµού µε το περιβάλλον του.  
 
Κατά αυτό το κριτήριο, τα όργανα µπορούν να ιεραρχηθούν ως εξής: 

1. Εγκέφαλος (1) 
2. Καρδιά (1) 
3. Άξονας Υποθαλάµου-Υπόφυσης (1) 
4. Ήπαρ (1) 
5. Πνεύµονες (2) 
6. Νεφροί (2) 
7. Όρχεις / Ωοθήκες (2) 
8. Σπόνδυλοι (28) και λοιπά οστά 
9. Μυς (πολλοί) 

10. ∆έρµα 
 
Η κατανόηση και η χρήση αυτής της ιεραρχίας είναι καθοριστική για την εκτίµηση 
της πορείας της υγείας και της ασθένειας σε ένα οργανισµό. Η ανοδική βάσει της 
κλίµακας κατεύθυνση της διαταραχής από το δέρµα προς τον εγκέφαλο υποδεικνύει 
επιβάρυνση της υγείας ενώ η αντίθετη καθοδική είναι θετική εξέλιξη. Η πλειονότητα 
των συµβατικών ιατρών αδυνατεί να εντοπίσει και να εκτιµήσει τη σηµασία της 
κατεύθυνσης της διαταραχής σε ένα οργανισµό µε αποτέλεσµα την αποσπασµατική 
εξέταση και θεραπεία. 
Η αυστηρή κατάταξη της ιεραρχίας του ανθρώπινου οργανισµού δεν είναι δυνατή 
λόγω της πολυπλοκότητας και της λειτουργίας του ως ενιαίο σύνολο καθώς επίσης 
και της ποικιλίας των παθολογικών καταστάσεων που µπορεί να εµφανίσει. 
Η έννοια της ιεραρχίας έχει τεράστια πρακτική σηµασία για τον ιατρό, που εξετάζει 
το κέντρο βάρους της διαταραχής στον οργανισµό. Κάθε άτοµο  και σε κάθε στιγµή 
της ζωής του µπορεί να θεωρηθεί σε κάποιο βαθµό άρρωστο. Το µέγεθος της 
διαταραχής καθορίζεται από το σύνολο των συµπτωµάτων και στα τρία επίπεδα. Η 
διαταραχή σε ένα επίπεδο, όσο µικρή και αν είναι, επηρεάζει σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό και τα άλλα επίπεδα. Το κέντρο βάρους της διαταραχής σε µία 
δεδοµένη στιγµή, µπορεί να εντοπιστεί µε την ένταση και τη βαρύτητα των 
συµπτωµάτων του κάθε επιπέδου. Ο εντοπισµός αυτός επιτυγχάνεται µε τη λήψη ενός 
πλήρους ιστορικού και των τριών επιπέδων.  
 

4.4 Ισχύς του αντιδραστικού µηχανισµού 

Ο οργανισµός πάντα προσπαθεί να κρατά τις διαταραχές µακριά από τα σηµαντικά 
όργανά του. Ο αµυντικός του µηχανισµός δηµιουργεί τείχη µε τη µορφή σηµείων και 
συµπτωµάτων σε όσο το δυνατόν πιο περιφερειακά επίπεδα. Οι παράγοντες που 
καθορίζουν την κατεύθυνση του κέντρου βάρους της διαταραχής είναι οι εξής: 

1. Κληρονοµικότητα της ισχύος του αµυντικού µηχανισµού. Η απουσία 
σοβαρών παθήσεων στους γονείς και γενικότερα στους προγόνους του ασθενή 
υποδεικνύει την παρουσία ενός ισχυρού και θωρακισµένου γενετικά 
αµυντικού µηχανισµού που µπορεί να περιορίζει τη διαταραχή σε 
επιφανειακότερα στρώµατα του οργανισµού, σε αντίθεση µε έναν 
επιβαρυµένο γενετικά µηχανισµό που µπορεί πιο εύκολα να καταπιεστεί και 
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να εκδηλώσει συµπτώµατα σε βαθύτερα επίπεδα µε σχετικά µικρότερης 
έντασης νοσογόνα ερεθίσµατα.  

2. Ένταση νοσογόνων παραγόντων στα τρία επίπεδα. Μεγάλης έντασης και 
διάρκειας νοσογόνοι παράγοντες µπορούν να καταβάλουν και τον πιο ισχυρό 
αµυντικό µηχανισµό. Ελαφρά νοσογόνα ερεθίσµατα µπορεί να 
αντιµετωπιστούν µε ήπιες ή/και προσωρινές διαταραχές και συµπτώµατα 
ακόµα και από τον πιο αδύνατο αµυντικό µηχανισµό. 

3. Θεραπευτικές παρεµβάσεις. Κάθε στιγµή, ο αµυντικός µηχανισµός προσπαθεί 
να κρατήσει τη διαταραχή όσο το δυνατόν πιο περιφερειακά διατηρώντας 
σταθερή τη συµπτωµατολογία. Οι µέθοδοι (συµπτωµατική θεραπεία: 
παυσίπονα, αντιφλεγµονώδη, χηµειοθεραπευτικά κλπ) που δεν ισχυροποιούν 
συνολικά τον οργανισµό και την αµυντική του ικανότητα µπορεί να 
λειτουργήσουν καταπιεστικά και να καταρρεύσει η πιο επιφανειακή γραµµή 
άµυνας, αναγκάζοντας τον αµυντικό µηχανισµό να αναπτύξει να 
δηµιουργήσει µία νέα γραµµή άµυνας σε σηµαντικότερο όργανο ή σύστηµα 
µε τη µορφή συµπτωµάτων από βαθύτερα και σηµαντικότερα επίπεδα. 
Αποτέλεσµα των καταπιεστικών θεραπευτικών µεθόδων είναι η κατεύθυνση 
του κέντρου βάρους της παθολογίας σε όλο και πιο σοβαρές χρόνιες παθήσεις. 

Η επιδείνωση της υγείας ακολουθεί την πρώτη ή και τις δύο από τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 

1. Περιορισµός της διαταραχής σε ένα από τρία επίπεδα µε την εµφάνιση 
σοβαρότερης παθολογίας στο συγκεκριµένο επίπεδο χωρίς να επηρεαστούν 
σηµαντικά ή µόνιµα τα βαθύτερα. Σε αυτή την περίπτωση, ο αµυντικός 
µηχανισµός καταφέρνει να περιορίσει το κέντρο βάρους της διαταραχής σε 
επιφανειακότερα επίπεδα, διατηρώντας την ισορροπία και προστατεύοντας το 
ψυχοδιανοητικό επίπεδο. 

2. Μετατόπιση του κέντρου βάρους της διαταραχής σε πιο εσωτερικό από τα 
τρία επίπεδα που αποτελεί και χειρότερο προγνωστικό δείκτη για την 
αµυντική ικανότητα του οργανισµού. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αντιδραστικός µηχανισµός δηµιουργεί γραµµές άµυνας που 
εκφράζονται µε τη µορφή συµπτωµάτων και που αντιστοιχούν σε σταθµούς της 
κατεύθυνσης της διαταραχής. Η απουσία της ικανότητας δηµιουργίας ενδιάµεσων 
σταθµών-γραµµών άµυνας θα σήµαινε την ανεµπόδιστη εισχώρηση των νοσογόνων 
παραγόντων στα βαθύτερα επίπεδα του οργανισµού µε αποτέλεσµα το θάνατο. 
«Αυτές οι κατευθύνσεις µπορεί να επηρεάζονται εν µέρει από συγγένειες που 
ανάγονται στα γνωστά εµβρυολογικά στρώµατα ανάπτυξης.» (Βυθούλκας) 
Η λήψη του πλήρους οµοιοπαθητικού ιστορικού µπορεί να βοηθήσει στην εκτίµηση 
της ισχύος του αντιδραστικού µηχανισµού µε βάσει τα εξής κριτήρια: 

1. Ύπαρξη µόνο σωµατικών ή/και ψυχοδιανοητικών συµπτωµάτων. Όταν το 
κέντρο βάρους της διαταραχής εντοπίζεται στο διανοητικό ή στο θυµικό 
επίπεδο θεωρείται κακός προγνωστικός δείκτης για την ισχύ του αµυντικού 
µηχανισµού. Αντιθέτως, η παρουσία µόνο σωµατικών συµπτωµάτων αποτελεί 
θετική ένδειξη για την ισχύ του αµυντικού µηχανισµού. 

2. Κληρονοµικό και ατοµικό ιστορικό. Η σηµασία του κληρονοµικού ιστορικού 
αναφέρθηκε στο προηγούµενο υποκεφάλαιο. Όσον αφορά το ατοµικό 
ιστορικό περιλαµβάνονται τα συµπτώµατα που υπήρχαν στο παρελθόν, οι 
θεραπείες που έλαβε ο οργανισµός (καταπιεστικές ή µη) και, κυρίως η 
ικανότητα του αντιδραστικού µηχανισµού να αντιδρά µε υψηλό πυρετό σε 
οξείες καταστάσεις. Ασθενείς που ανά περιόδους εµφανίζουν οξείες 
εµπύρετες λοιµώξεις έχουν καλύτερη πρόγνωση και θεραπεύονται πιο εύκολα 
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σε σχέση µε ασθενείς των οποίων ο αµυντικός µηχανισµός αδυνατεί να 
παραγάγει ή έχει πολλά χρόνια να εµφανίσει υψηλό πυρετό.  

3. Ένταση των νοσογόνων ερεθισµάτων 
4. Καθαρότητα της εικόνας του οµοιοπαθητικού φαρµάκου. Προϋποθέτοντας 

καλή γνώση της οµοιοπαθητικής φαρµακολογίας (Materia Medica), η ταύτιση 
της συµπτωµατολογίας του ασθενή µε την απόδειξη ενός συγκεκριµένου 
οµοιοπαθητικού φαρµάκου αποτελεί καλός προγνωστικός δείκτης για την 
εξέλιξη της θεραπείας και την ισχύ του αντιδραστικού µηχανισµού. 

Συµπερασµατικά, η ολιστική γνώση του ανθρώπινου οργανισµού αποτελεί το 
εργαλείο για τη µελέτη φαινοµένων που δεν µπορούν να παρατηρηθούν ή 
ερµηνευθούν µε αναλυτικές µεθόδους προσέγγισης. Η διερεύνηση της τρισδιάστατης 
φύσης του ανθρώπου και του αντιδραστικού µηχανισµού µπορεί να δώσει τα στοιχεία 
που χρειάζεται ο ιατρός για να έχει µία ολοκληρωµένη εικόνα του ασθενή, να 
καταλήξει µέσω του ατοµικού ιστορικού σε συµπεράσµατα γενικότερης 
συµπεριφοράς του οργανισµού και να προβεί σε ακριβέστερη πρόγνωση της εξέλιξης 
της υγείας του. 
Η σφαιρική θεώρηση του ανθρώπινου οργανισµού εµπλουτίστηκε σηµαντικά από τη 
θεωρία των επιπέδων υγείας, η οποία παρουσιάζεται στο επόµενο υποκεφάλαιο. 
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4.5 ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Αρκετοί οµοιοπαθητικοί ερευνητές και συγγραφείς είχαν αναφερθεί στη σηµασία 
ανεύρεσης, διατύπωσης και καθιέρωσης κριτηρίων για την εκτίµηση του βαθµού 
υγείας ενός οργανισµού. Ο πρώτος, όµως, που συστηµατοποίησε τη γνώση και 
παρουσίασε µία συνεκτική θεωρία ήταν ο καθ Γ. Βυθούλκας. Η θεωρία των επιπέδων 
υγείας κατάφερε να καλύψει ένα µεγάλο κενό στην οµοιοπαθητική θεωρία. Το 
µοντέλο αυτό δίνει τη δυνατότητα εκτίµησης της κατάστασης υγείας ενός 
ανθρώπινου οργανισµού ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη για 
την πιθανότητα και την ένταση εµφάνισης αρχικής επιδείνωσης και για τον αριθµό 
των φαρµάκων που πιθανόν θα χρειαστούν και, ταυτόχρονα, λύνει προβλήµατα της 
δυναµοποίησης που πρέπει να χορηγηθεί. Με την εντρύφηση στη θεωρία των 
επιπέδων υγείας διευκρινίζονται θέµατα που στο παρελθόν επιλύονταν εµπειρικά και 
αποσπασµατικά. 

Υπάρχουν διαφορετικά στάδια ή επίπεδα από την ιδανική κατάσταση πλήρους υγείας 
µέχρι την αντίθετη κατάσταση της πλήρους αποδιοργάνωσης και του θανάτου. 
Σχηµατικά (και προς το παρόν υποθετικά) θεωρείται ότι όλες οι καταστάσεις ενός 
οργανισµού µπορούν να κατανεµηθούν σε τέσσερις οµάδες επιπέδων, καθεµία από 
τις οποίες (πάλι για λόγους παρουσίασης) χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Συνολικά 
προκύπτουν δώδεκα επίπεδα σε ένα µόνο από τα οποία βρίσκεται κάποια 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή ένας οργανισµός (Βυθούλκας).  

 

Εικόνα 7 Τα επίπεδα υγείας (Βυθούλκας Γ., Η ΝΕΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ) 
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Κάθε οργανισµός µία δεδοµένη χρονική στιγµή πάλλεται µέσα στα όρια ενός 
επιπέδου. Οι δυνατότητες ενός οργανισµού υπό την επίδραση κάποιου νοσογόνου 
παράγοντα κυµαίνονται από την παραµονή του σε υψηλότερες ή χαµηλότερες 
περιοχές του ίδιου επιπέδου µέχρι τη µετατόπισή του σε ανώτερο (µε την εφαρµογή 
θεραπείας που ενισχύει τον αµυντικό του µηχανισµό) ή κατώτερο επίπεδο (εάν ο 
νοσογόνος παράγοντας υπερκεράσει την αντιδραστική ικανότητα του οργανισµού). 
Όσο ισχυρότερος είναι ο οργανισµός τόσο πιο σταθερή διατηρεί τη συµπτωµατολογία 
του. Με την επίδραση κάποιου παθογόνου ερεθίσµατος, παρατηρείται µετατόπιση της 
κατάστασης υγείας σε χαµηλότερες περιοχές του ίδιο επιπέδου. Η παύση της 
αρνητικής επίδρασης θα επαναφέρει τον οργανισµό στην πρότερη κατάσταση. Στην 
περίπτωση που ο αµυντικός µηχανισµός είναι ασθενικός και το στρες είναι ιδιαιτέρως 
ισχυρό ή/ και χορηγηθεί καταπιεστική θεραπεία, υπάρχει η πιθανότητα να διαρραγεί 
η γραµµή άµυνας και να έχει ως συνέπεια την πτώση σε κατώτερο επίπεδο υγείας. 
Συµπεραίνεται από τα παραπάνω ότι η σταθερότητα ή µη της κατάστασης υγείας 
εξαρτάται από την ένταση του νοσογόνου παράγοντα, την ισχύ του αντιδραστικού 
µηχανισµού και την προδιάθεση του οργανισµού στο συγκεκριµένο παράγοντα. Η 
αλλαγή του επιπέδου υγείας συνοδεύεται από αλλαγή στους παθογόνους παράγοντες 
στους οποίους έχει ευαισθησία ο οργανισµός. Η χρόνια διαταραχή ενός οργανισµού 
εµφανίζει µεν συνέχεια, αλλά η συµπτωµατολογία επιβαρύνεται σε δραµατικό βαθµό 
και µε άλµατα όσο η νόσος κατευθύνεται κεντρικότερα στον οργανισµό και αλλάζει 
επίπεδο υγείας. 

Τα συµπτώµατα διακρίνονται ανάλογα το χρόνο εµφάνισής τους σε πρόσφατα και 
παλαιότερα και ανάλογα τη βαρύτητά τους ή την εµφάνιση παθολογοανατοµικών 
βλαβών σε λειτουργικά (Functional) που σχετίζονται µε οργανωσιακές διαταραχές 
και οργανικά (Lessional) που οφείλονται σε καταστροφή ή αλλοιώσεις ιστών και 
οργάνων. Σύµφωνα µε την οµοιοπαθητική θεωρία, τα χρόνια ψυχοδιανοητικά 
συµπτώµατα (νευρώσεις και ψυχώσεις) ανήκουν στα οργανικά-lessional, παρότι δεν 
υπάρχει ακόµα η δυνατότητα ανίχνευσης ιστικών βλαβών. Η κατάταξη των επιπέδων 
µε βάση τα προαναφερθέντα είναι η παρακάτω: 

1. Οµάδα-Group 1 (επίπεδα-levels: 1 έως 3) Όπου κατά το πλείστον έχουµε 
λειτουργικές διαταραχές. Τα συµπτώµατα δίνουν καθαρή εικόνα φαρµάκου 
και το ένα φάρµακο που θα χορηγηθεί, µπορεί να διατηρήσει τον οργανισµό 
στο υψηλότερο βάσει προδιάθεσής του επίπεδο για πολλά χρόνια. Στο πρώτο 
επίπεδο δεν παρατηρείται αρχική  επιδείνωση. Στο δεύτερο επίπεδο µπορεί να 
εµφανιστεί επιδείνωση,  αλλά  θα είναι πολύ σύντοµη σε διάρκεια. Από αυτό 
το επίπεδο αρχίζουν τα οξέα περιστατικά που γίνονται πιο συχνά στο τρίτο. Οι 
παθολογικές καταστάσεις που παρατηρούνται συνηθέστερα σε αυτό το group  
αφορούν ιογενείς ή µικροβιακές µολύνσεις (σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος, 
κλπ που δεν έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιβιοτικά), πονοκέφαλοι ελαφριάς 
µορφής (που δεν είναι µεγάλης έντασης ή καθηµερινοί), έκζεµα και 
δερµατοπάθειες (εκτός της νευροδερµατίτιδας), προεµµηνορρυσιακό 
σύνδροµο (δεν περιλαµβάνεται η ενδοµητρίωση), οσφυαλγία και ισχιαλγία 
(χωρίς νευρολογική σηµειολογία),  αρθριτικοί πόνοι ελαφριάς µορφής,  κλπ. 
Η δυναµοποίηση που µπορεί να χορηγηθεί φτάνει και το 50Μ.  
   

2. Οµάδα-Group 2 (επίπεδα-levels 4 έως 6) όπου το αµυντικό σύστηµα είναι πιο 
αδύνατο και οι ασθενείς έχουν την προδιάθεση να προσβάλλονται πιο εύκολα 
και πιο συχνά από οξείες ασθένειες. Όσο κατεβαίνουµε από το τέταρτο στο 
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έκτο επίπεδο, τόσο πιο σοβαρές και συχνές λοιµώξεις θα εµφανίζονται. Αυτές 
οι υποτροπιάζουσες  λοιµώξεις είναι ένδειξη ότι ο οργανισµός κάνει µια ατελή 
προσπάθεια να απαλλαγεί από την αρχική του αδυναµία. Οι  λοιµώξεις  
προέρχονται από µικρόβια που  είναι συνήθως πιο ανθεκτικά  στα αντιβιοτικά  
(π.χ. πρωτέας, ψευδοµονάδα, πυοκυανικός βάκιλος κλπ). Η ολοκλήρωση της 
θεραπείας θα απαιτήσει 2-5 φάρµακα (αντιστοίχως από το 4ο προς το 6ο 
επίπεδο). Η δυναµοποίηση που µπορεί να χορηγηθεί κυµαίνεται από το 10Μ 
στο 4ο, έως και 1Μ στο 5ο  και 6ο επίπεδο.   
 

3. Oµάδα-Group 3 (επίπεδα-levels 7 έως 9) Στο 7ο επίπεδο µπορεί να υπάρχουν 
λίγες οξείες καταστάσεις χωρίς ψηλό πυρετό, οι οποίες υποχωρούν γρήγορα. 
Στα κατώτερα επίπεδα  δεν παρατηρείται η εµφάνιση οξέων εµπύρετων 
νοσηµάτων. Αν εµφανιστούν θα είναι αποτέλεσµα της σοβαρής υποκείµενης 
νόσου και θα έχουν ραγδαία και αρνητική κατάληξη. Σε αυτή την οµάδα, οι 
ασθένειες είναι πιο σοβαρές  και αρχίζουν να παρατηρούνται οργανικά 
(lessional) συµπτώµατα και βλάβες όπως νόσος του Crohn,  ελκώδης κολίτις, 
χρόνιο βρογχικό άσθµα, αυτοάνοσα νοσήµατα (του κολλαγόνου), επιληψία, 
ψυχικές ασθένειες (κατάθλιψη, αγχώδεις καταστάσεις, φοβική νεύρωση, κλπ), 
αρτηριοσκλήρυνση και αρτηριοπάθειες, νόσος Meniere, νευροδερµατίτιδα, 
νόσος  Parkinson κλπ. Η δυναµοποίηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 200 CH, 
για την αποφυγή έντονης αρχικής αντίδρασης. 
 

4. Οµάδα-Group 4 (επίπεδα-levels 10 έως 12) Σε αυτά τα επίπεδα δε 
παρατηρούνται καθόλου οξέα περιστατικά, µε την εξαίρεση που αναφέρθηκε 
στην 3η οµάδα επιπέδων. Οι ασθένειες είναι πολύ σοβαρές και συνοδεύονται 
όλες από εκτεταµένες οργανικές βλάβες, όπως µεταστατικός καρκίνος, AIDS 
και άλλες επίκτητες ανοσοανεπάρκειες, σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, νόσος 
Alzheimer και άλλες βαριές άνοιες, οι τελικές καταστάσεις πολλών χρόνιων 
ασθενειών, κίρρωση του ήπατος, νευροµυϊκά εκφυλιστικά νοσήµατα (όπως η 
πλάγια µυατροφική σκλήρυνση), σχιζοφρένεια, βαριές καρδιοπάθειες, βαριές 
επιληψίες. Η δυναµοποίηση κυµαίνεται συνήθως από το 12CH (τρεις φορές 
ηµερησίως κατά κανόνα) ή 30CH (άπαξ ηµερησίως µία φορά την ηµέρα κατά 
κανόνα). Η χορήγηση χαµηλών δυναµοποιήσεων συνεχίζεται όσο βελτιώνεται 
ο οργανισµός και όταν παρατηρείται σταθεροποίηση του αποτελέσµατος 
πρέπει να αυξηθεί η δυναµοποίηση κατά 1-3 CH ανά δέκα έως τριάντα 
ηµέρες, µέχρις ότου δηλαδή το φάρµακο πάψει να δρα και έχει επέλθει 
αλλαγή της συµπτωµατολογίας. Η αλλαγή αυτή αποτελεί τον οδηγό για την 
ενδεικνυόµενη αλλαγή φαρµάκου που πρέπει να χορηγηθεί. Συνήθως και µετά 
από πολλή προσεκτική συνταγογράφηση θα χρειαστούν 3 έως 5 φάρµακα για 
να δούµε επιδείνωση που συνήθως δε θα είναι έντονη. Η επιδείνωση που 
παρατηρείται σε αρκετές από της περιπτώσεις αυτών των επιπέδων δεν 
οφείλονται στο οµοιοπαθητικό αλλά έχουν σχέση µε την προοδευτική πορεία 
της νόσου. Το φάρµακο που αναµένεται να προκαλέσει µεγάλη επιδείνωση θα 
είναι πιο καθαρό από τα προηγούµενα που έχουν χορηγηθεί. Σε µία βαριά 
περίπτωση όπως η πλειονότητα σε αυτά τα επίπεδα, χρήζει αλλαγής 
φαρµάκου µε βάση τα νέα συµπτώµατα των ελαφρών επιδεινώσεων που 
εµφανίζει. Με τη χορήγηση του σωστού φαρµάκου υποχωρούν πρώτα τα πιο 
επικίνδυνα των συµπτωµάτων.  
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Εικόνα 8 Λοιµώξεις και Επίπεδα Υγείας (Vithoulkas G,Levels of Health)  

 

Στην κλινική πράξη, η πλειονότητα των παθήσεων µπορεί να εµφανιστεί σε 
οποιοδήποτε επίπεδο υγείας και δεν υπάρχει περιορισµός στη χορήγηση 
οποιουδήποτε οµοιοπαθητικού φαρµάκου σε σχέση µε κάποιο επίπεδο. Η διαφορά 
µεταξύ των επιπέδων έγκειται στην πρόγνωση. Σοβαρή παθολογία, εάν και όταν 
εµφανιστεί σε ανώτερα επίπεδα (σε περιπτώσεις πολύ ισχυρού παθογόνου παράγοντα 
σε οργανισµό µε δυνατό αντιδραστικό µηχανισµό) έχει µεγαλύτερες πιθανότητες 
ίασης.   

Οι περισσότεροι οργανισµοί κατά τη γέννηση κατατάσσονται στα ανώτερα επίπεδα 
(εξαιρούνται οι γενετικές διαταραχές και οι περιγεννητικές βλάβες), µετά κάποιο/α 
ισχυρό/ά stress αρχίζουν να κατεβαίνουν επίπεδο.  

Κάθε οργανισµός (χωρίς την επίδραση νοσογόνων παραγόντων ικανών να 
τροποποιήσουν σηµαντικά την ισχύ του αµυντικού µηχανισµού) βρίσκεται σ’ ένα 
επίπεδο υγείας και ανεβοκατεβαίνει στα όρια αυτού του επιπέδου, ανάλογα µε τις 
εξωτερικές συνθήκες. 

Η τάση εµφάνισης οξέων λοιµώξεων στα παιδιά είναι µεγάλη και όταν τα οξέα 
περιστατικά καταστέλλονται µε χηµική αγωγή, ο οργανισµός τους επιβαρύνεται όλο 
και περισσότερο µε την εµφάνιση συχνότερων και βαρύτερων λοιµώξεων. Με τη 
χρήση σταδιακά ισχυρότερων και πιο καταπιεστικών φαρµάκων, διακόπτεται η 
δυνατότητα του αντιδραστικού µηχανισµού να παράγει πυρετό και εγκαθίσταται 
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τελικά κάποια χρόνια νόσος, η οποία σηµατοδοτεί την πτώση επιπέδου υγείας του 
οργανισµού. Η λανθασµένη αγωγή στην πνευµονία, ως παράδειγµα, ιδίως αν είναι 
επανειληµµένη, θα οδηγήσει κάποια στιγµή τελικά και µε κβαντικό άλµα στην 
εµφάνιση χρόνιου άσθµατος. Η επίσης καταπιεστική αγωγή στο άσθµα µπορεί να έχει 
ως αποτέλεσµα την περαιτέρω πτώση του επιπέδου υγείας µε την προσβολή 
σηµαντικότερων και κεντρικότερων οργάνων του οργανισµού. Η επιτυχής 
οµοιοπαθητική θεραπεία και η άνοδος του επιπέδου υγείας δε θα βελτιώσει απλώς το 
άσθµα, αλλά θα επαναφέρει την πνευµονία, η οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε 
οµοιοπαθητική για να διατηρηθεί η βελτίωση του οργανισµού. 

4.6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ HERING 

Ο προβληµατισµός του Hering για την οικουµενικότητα του φαινοµένου της 
κατεύθυνσης της θεραπείας είναι ο πιθανός λόγος της αποσιώπησής του κατά την 
ύστερη αρθρογραφία του. 

4.6.1 ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Στην παράγραφο 225 του Organon, o Hahnemann αναφέρει ότι ορισµένες ψυχικές 
παθήσεις δεν οφείλονται σε επέκταση της σωµατικής νόσου αλλά, «ενώ υπάρχει 
ελαφρά µόνο σωµατική διαταραχή, αναδύονται από το ψυχικό επίπεδο και οφείλονται 
σε επίµονη θλίψη, θυµό, προσβολή και επανειληµµένη έκθεση σε φόβο. Με την 
πάροδο του χρόνου, αυτές οι ψυχικές νόσοι υποσκάπτουν και τη σωµατική υγεία.» 
Με τη χρήση σύγχρονης ορολογίας προκύπτει ότι ο Hahnemann είχε αναγνωρίσει την 
ύπαρξη ψυχοσωµατικών νοσηµάτων, στα οποία η φορά κατεύθυνσης της παθολογίας 
είναι από πάνω προς τα κάτω και από µέσα προς τα έξω. 

Η αντίθετη κατεύθυνση της διαταραχής της παθολογίας από τη διατυπωµένη ως 
νόµος του Hering δεν αναιρεί πλήρως την ισχύ του φαινοµένου στις ψυχοσωµατικές 
νόσους. Η θεραπεία θα ακολουθήσει την αντίστροφη φορά από την εµφάνιση των 
συµπτωµάτων, αν και θα κατευθυνθεί από κάτω προς τα πάνω και από έξω προς τα 
µέσα. Συχνό φαινόµενο κατά τη βελτίωση του ασθενή υπό οµοιοπαθητική αγωγή 
είναι η παραµονή της ανάµνησης του ψυχοτραυµατικού γεγονότος για κάποιο 
χρονικό διάστηµα παρά τη διακοπή της σωµατοποίησης της ψυχικής διαταραχής. Σε 
ασθενείς που εµφανίζουν πχ κρίσεις πανικού, παρατηρείται να υποχωρεί τελευταίος ο 
φόβος επανεµφάνισης των κρίσεων, ενώ οι σωµατικές εκδηλώσεις έχουν εξαφανιστεί. 
Επίσης, η αντίθετη από την συνήθη φορά της παθολογίας δεν αποκλείει την 
επανεµφάνιση παλαιοτέρων συµπτωµάτων, ιδίως αν έχουν προηγηθεί καταπιεστικές 
θεραπείες. 

4.6.2 ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΙ ΝΟΣΟΙ KAI ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 

Όπως αναφέρθηκε στη θεωρία των επιπέδων υγείας, τα συµπτώµατα διακρίνονται 
ανάλογα το χρόνο εµφάνισής τους σε πρόσφατα και παλαιότερα και ανάλογα τη 
βαρύτητά τους ή την εµφάνιση παθολογοανατοµικών βλαβών σε λειτουργικά 
(Functional) που σχετίζονται µε οργανωσιακές διαταραχές και οργανικά (Lessional) 
που οφείλονται σε καταστροφή ή αλλοιώσεις ιστών και οργάνων. Σύµφωνα µε την 
οµοιοπαθητική θεωρία, τα χρόνια ψυχοδιανοητικά συµπτώµατα (νευρώσεις και 
ψυχώσεις) ανήκουν στα οργανικά-lessional, παρότι δεν υπάρχει ακόµα η δυνατότητα 
ανίχνευσης ιστικών βλαβών. 
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Στα ανώτερα επίπεδα υγείας ο ασθενής δεν έχει διαταραχές που οφείλονται σε 
καταστροφή ή αλλοιώσεις των ιστών και των οργάνων (lessional). Όσο κατεβαίνουµε 
τα επίπεδα τόσο αυξάνονται οι παθολογοανατοµικές βλάβες καθιστώντας βαρύτερη 
την περίπτωση και µονιµότερη τη συµπτωµατολογία. Σύµφωνα µε τη Συστηµική 
Επιστήµη δεν είναι δυνατή η επαναφορά των αρχικών δυναµικών προϋποθέσεων 
ώστε να  επανέλθει ο οργανισµός σε προηγούµενη κατάσταση υγείας. 

4.6.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

Η απουσία καθολικότητας του νόµου κάνει απαραίτητη την αναζήτηση κριτηρίων και 
προϋποθέσεων εµφάνισης της κατεύθυνσης της θεραπείας.  

4.6.3.1 ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ HAHNEMANN 

Σηµείο κλειδί στη µιασµατική θεωρία των χρόνιων νόσων του Hahnemann, είναι το 
δερµατικό εξάνθηµα, το οποίο αποτελεί την αρχική εκδήλωση του ψωρικού 
µιάσµατος (η πηγή όλων των µη-µολυσµατικών νόσων). Σε χρόνια νόσο, τα 
συµπτώµατα µπορεί να επιδεινωθούν αρχικά και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν µε 
την αντίστροφη φορά εµφάνισής τους µε τα σωστά αντιψωρικά φάρµακα και στη 
σωστή δυναµοποίηση και δοσολογία. Υπάρχει η πιθανότητα, παλαιά συµπτώµατα να 
επανέλθουν προσωρινά κατά της αντιψωρική αγωγή. Σε όλες τις ασθένειες, η αρχική 
βελτίωση ή επιδείνωση των ψυχοδιανοητικών συµπτωµάτων αποτελεί ένας 
καθοριστικός προγνωστικός δείκτης των θεραπευτικών αλλαγών. Φαίνεται ότι ο 
Hahnemann θεωρούσε τη βελτίωση από µέσα προς τα έξω ως ένα σηµαντικό 
προγνωστικό δείκτη και λιγότερο ως νόµο. Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο 
Hahnemann ήταν µάλλον ο πρώτος ιατρός της σύγχρονης εποχής που περιέγραψε την 
ύπαρξη ψυχοσωµατικών νόσων, όπου η κατεύθυνση της παθολογίας είναι από µέσα 
προς τα έξω. 

Ο Hering στο άρθρο του "Hahnemann's three rules concerning the rank of symptoms" 
διατυπώνει την άποψη ότι «όλα τα αντιψωρικά φάρµακα του Hahnemann έχουν την 
ιδιατερότητα να επιδρούν από µέσα προς τα έξω» (page 6-7). Ο Hering περιέγραψε 
αυτές τις παρατηρήσεις του ιδρυτή της οµοιοπαθητικής επιστήµης, όχι ως νόµο αλλά 
ως γενικές παρατηρήσεις ή πρακτικούς κανόνες. Τονίζει ότι το φαινόµενο βελτίωσης 
από το κέντρο προς την περιφέρεια του οργανισµού παρατηρείται σε χρόνιες νόσους 
ψωρικής αιτιολογίας µε τα κατάλληλα αντιψωρικά φάρµακα και συµφωνεί µε τη 
άποψη του δασκάλου του ότι όλες αυτές οι νόσοι εκδηλώνονται αρχικά στο δέρµα 
και µετά από καταπίεση ενδοστρέφονται.  

Αν ο νόµος είχε καθολική ισχύ, τότε θα ήταν θεωρητικά αθεράπευτες πολλές 
παθήσεις, όπως οι ψυχοσωµατικές ή εκείνες που αναπτύσσονται από µέσα προς τα 
έξω (πχ αρθρίτιδες που ακολουθούνται από ψωρίαση) ή από επάνω προς τα κάτω 
(όπως σε ορισµένες αρθρίτιδες). Εφόσον, κατά τον Saine δεν είναι εφικτή συνήθως, η 
τελική εµφάνιση του αρχικού δερµατικού εξανθήµατος, το φαινόµενο αποτελεί 
υπόθεση εργασίας και όχι νόµος (Saine). 
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4.6.3.2 Ισχύς του Νόµου αναλόγως Επίπεδου Υγείας 

Με βάση τα αναφερόµενα στα προηγούµενα υποκεφάλαια, η εµφάνιση και 
παρατήρηση του φαινοµένου που είναι καθιερωµένο στην οµοιοπαθητική κοινότητα 
ως νόµος του Hering είναι πιθανότερη και ευκρινέστερη υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Απουσία ή περιορισµένες οργανικές βλάβες και,  

β) Οργανισµοί στα ανώτερα επίπεδα υγείας. Όσο πιο ανώτερο επίπεδο υγείας έχει ο 
ασθενής, τόσο πιο συχνά και καθαρά µπορεί να επιβεβαιωθεί ο νόµος. 

Το φαινόµενο της επαναφοράς παλαιοτέρων συµπτωµάτων, ως υποσύνολο του νόµου 
του Hering, έχει αυξηµένες πιθανότητες εµφάνισης και στην οµάδα επιπέδων 8-10 
όπου η όσο το δυνατόν πιο πλήρης εικόνα του νόµου παρατηρείται σπάνια και µόνο 
µετά από µακροχρόνια θεραπεία µε ακριβή συνταγογράφηση. 

Η θεωρία των Επιπέδων Υγείας µπορεί να συντελέσει στην περαιτέρω µελέτη και 
ερµηνεία της επανεµφάνισης παλαιότερων συµπτωµάτων και του νόµου 
(κατεύθυνσης) της θεραπείας, παρέχοντας τα κριτήρια για την εµφάνιση του 
φαινοµένου. Η απουσία των θεωρητικών εργαλείων από τη συµβατική ιατρική και η 
απουσία κονδυλίων για την οµοιοπαθητική έρευνα καθυστέρησε πολύ την 
επιβεβαίωση ύπαρξης κάποιων κοινών παθοφυσιολογικών µηχανισµών στην εξέλιξη 
της ανθρώπινης παθολογίας, αν και η διαπίστωση κοινών προτύπων αναφέρεται από 
πολύ παλιά στην ιατρική. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται µία ανασκόπηση της 
ιατρικής βιβλιογραφίας, όπου αναδεικνύεται η παρουσία εξακριβωµένων κοινών 
µηχανισµών στην παθολογική φυσιολογία και στη νοσολογία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

5 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνει θεαµατικά η ιατρική βιβλιογραφία σχετικά µε κοινούς 
παθογενετικούς και παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς σε κάποιες κατηγορίες 
παθήσεων στην ανθρώπινη νοσολογία. Το εντυπωσιακότερο συµπέρασµα στην 
αναζήτηση αυτών των κοινών προτύπων και της φυσικής πορείας σε κάποιες νόσους 
αποτελεί η επιβεβαίωση κλινικών παρατηρήσεων στην οµοιοπαθητική πρακτική. 
Επισταµένως έχει µελετηθεί η σχέση εκζέµατος µε αλλεργικής ρινίτιδας και 
άσθµατος και η εξέλιξη της παθολογίας σε ένα ασθενή µετά την εφαρµογή 
συµπτωµατικών-καταπιεστικών θεραπειών. 

5.1  ΑΤΟΠΙΑ (ΕΚΖΕΜΑ – ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙ∆Α- ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ) 

Η πρώτη γραπτή αναφορά για τη συνύπαρξη άσθµατος και εκζέµατος στους ίδιους 
συνήθως ασθενείς προέρχεται από την επιστολή ενός ιατρού στο Lancet το 1868 
(Woodward). Μετά από 10 χρόνια δηµοσιεύθηκε η πρωτοπόρα για την εποχή της, 
µελέτη στην παθολογία και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος από τον παθολόγο J. 
B. Berkart,  που επικύρωσε τη συσχέτιση άσθµατος και εκζέµατος: 
“Various kinds of skin diseases are met with in one-fourth of all cases . . . Eczema, 
the most frequent of all, generally dates from earliest infancy, and presents a 
remarkable chronicity, as well as a great tendency to acute exacerbations. As the 
eczema passes through its several stages when the dyspnoea has already abated, the 
theory has been started that there is an alternation between diseases of the skin and the 
bronchial surface, the implication of the one relieving the other”. 
Η γενετική προδιάθεση στην ανάπτυξη ορισµένων αλλεργικών παθήσεων έχει 
αναγνωριστεί από τις αρχές του 1900. Το 1916, οι Cooke και van der Veer ανέφεραν 
ότι σχεδόν το 50% των ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα και άσθµα είχαν θετικό 
οικογενειακό ιστορικό παρόµοιας ασθένειας. Το 1923, οι Coca και Cooke 
χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά τον ελληνικό όρο ατοπία για να περιγράψουν 
άµεσες αντιδράσεις υπερευαισθησίας που έχουν κληρονοµική τάση. Το σύστηµα 
ταξινόµησής τους επικρίθηκε αργότερα  λόγω της εσφαλµένης πίστης τους ότι οι 
ατοπικές νόσοι µεταβιβάζονται µε τον αυτοσωµατικό επικρατούντα τρόπο. Παρόλα 
αυτά, ο όρος ατοπία έχει καθιερωθεί στην ιατρική βιβλιογραφία και συχνά 
χρησιµοποιείται ως συνώνυµος µε τους όρους αλλεργία και άµεση υπερευαισθησία . Η 
συναίνεση σχετικά µε τον ακριβή ορισµό για την ατοπία είναι φτωχή (Lilja, Wickman 
και Stoenescu).  
Από την ανακάλυψη της IgE και η διαλεύκανση των µηχανισµών που εµπλέκονται σε 
άµεσες τύπου αντιδράσεις υπερευαισθησίας, οι περισσότεροι συγγραφείς 
χρησιµοποιούν τον όρο για να περιγράψει την κληρονοµική τάση ορισµένων 
οργανισµών να αναπτύσσουν αντισώµατα IgE σε συγκεκριµένα αλλεργιογόνα. Η 
κληρονοµική τάση για την παραγωγή ειδικών έναντι αλλεργιογόνων IgE 
αντισωµάτων προδιαθέτει για την ανάπτυξη ορισµένων 
ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένου του άσθµατος, αλλεργικής ρινίτιδας και ατοπικής 
δερµατίτιδας. 
 
Η γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη του άσθµατος, της αλλεργικής ρινίτιδας και 
ατοπικής δερµατίτιδας έχει επιβεβαιωθεί από πολλές επιδηµιολογικές µελέτες 
(Meyers, Bleecker).  Ο τρόπος κληρονοµικότητας της ατοπικής νόσου είναι 
πολύπλοκη και δεν ακολουθεί την κλασική κατά Μέντελ κληρονοµικότητα. Η 
ανάπτυξη αυτών των ασθενειών εξαρτάται από µια πληθώρα γονιδίων και η έκφραση 
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της νόσου επηρεάζεται από την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (Barnes). Η 
σηµασία των περιβαλλοντικών παραγόντων στην έκφραση των ατοπικών φαινοτύπων 
έχει τονισθεί πρόσφατα µε την επιδηµιολογική παρατήρηση ότι η επίπτωση της 
ατοπικής νόσου αυξάνεται σε «δυτικά» έθνη (Burr, Butland, King S, Vaughan-
Williams και Hertzen). Οι παράγοντες που ευθύνονται για την αυξηµένη συχνότητα 
της αλλεργικής νόσου δεν έχουν ακόµη διευκρινιστεί πλήρως, αλλά οι περισσότερες 
τρέχουσες υποθέσεις προτείνουν ότι η έκθεση σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες ευνοούν την έκφραση της αλλεργικής νόσου σε εκείνους που 
έχουν γενετική προδιάθεση (MacLean, Eidelman). 
Ο Παγκόσµιος οργανισµός Υγείας (WHO)  το 2001 προχώρησε στην έκδοση της 
αναφοράς «Management of Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma», δίνοντας 
έµφαση στη σχέση µεταξύ άσθµατος και αλλεργικής ρινίτιδας προτείνοντας τη 
θεώρηση «ένας αεραγωγός- µία νόσος». Πιο πρόσφατες µελέτες επιβεβαιώνουν αυτή 
τη σύνδεση. Η φλεγµονή στη ρινίτιδα και το άσθµα είναι παρόµοια και 
παρατηρούνται πολλές παθοφυσιολογικές συνδέσεις. Οι βλεννογόνοι της µύτης και 
των βρόγχων είναι συγγενείς ιστολογικά, έχουν κοινή καταγωγή εµβρυολογικά και 
συνδέονται ανοσοπαθολογικά µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος. Η σχέση 
άσθµατος και ρινίτιδας διαφωτίστηκε από τις µελέτες του Braunstahl. (Braunstahl, 
Kleinjan, Overbeek) 
 
Υπάρχουν, όµως, και αρκετές διαφορές στις ιστικές αλλαγές που εγκαθίστανται κατά 
τη φλεγµονή και στο µηχανισµό παραγωγής των συµπτωµάτων (Togias). 
Η φλεγµονώδης διήθηση από µονοκύτταρα, λεµφοκύτταρα και ηωσινόφιλα και στις 
δύο νόσους υποδεικνύει σηµαντική παθογενετική οµοιότητα ενώ και οι κυτοκίνες και 
οι άλλοι σηµαντικοί δείκτες είναι σχεδόν ταυτόσηµοι (Meltzer – Pawankar – 
Braunstahl). Επιπλέον, η φλεγµονή και στις δύο µπορεί να πυροδοτηθεί από τους 
ίδιους εκλυτικούς παράγοντες πχ ιούς και αλλεργιογόνα. Συµπεραίνεται ότι το άσθµα 
και η αλλεργική ρινίτις είναι διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις της ίδιας νόσου του 
αναπνευστικού συστήµατος (Krouse, Brown, Fineman, Han, Heller, Joe, Krouse, 
Pillsbury, Ryan, Veling). 
Σύµφωνα µε το άρθρο «Το άσθµα παγκοσµίως» του περιοδικού Scientific American, 
Ιούνιος 2000, σελ.30: «Το άσθµα ήταν σπάνιο το 1900, τώρα όµως έχει εξελιχθεί σε 
επιδηµία: περισσότεροι από 15 εκατοµµύρια έχουν προσβληθεί στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και 10πλάσιοι στον υπόλοιπο κόσµο. Κάθε χρόνο το άσθµα σκοτώνει 5.000 
Αµερικανούς, κυρίως ενήλικες σε µεγάλη ηλικία, και 180.000 ετησίως σε όλο τον 
κόσµο, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Το γιατί έχουν αυξηθεί τα 
ποσοστά άσθµατος δεν είναι ακόµη κατανοητό, αλλά στοιχεία που προέρχονται από 
µελέτες δείχνουν ότι ενώ η επικράτησή του τείνει να είναι υψηλότερη στις ∆υτικές 
χώρες, κυρίως στις Αγγλόφωνες ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο σε αποµακρυσµένα 
µέρη της Αφρικής.» Επίσης η Αµερικανική Ακαδηµία Αλλεργικού Άσθµατος και 
Ανοσολογίας παρουσιάζει πολύ ανησυχητικά δεδοµένα σχετικά µε την αυξανόµενη 
επίπτωση του άσθµατος (American Academy of Allergy Asthma & Immunology: 
Asthma statistics). 
 
Γίνονται πολλές προσπάθειες να δοθεί µία ερµηνεία της αύξησης στη συχνότητα των 
αλλεργικών παθήσεων, συµπεριλαµβανοµένων της αλλεργικής ρινίτιδας και του 
αλλεργικού άσθµατος, που έχουν τεκµηριωθεί σε όλο τον κόσµο τις τελευταίες 
δεκαετίες. Επιδηµιολογικές µελέτες προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες στην αποκάλυψη 
απρόβλεπτων συσχετισµών ανάµεσα στον τρόπο ζωής, την έκθεση σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, τη διαχρονική ανάπτυξη του ανοσοποιητικού 
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Η συσχέτιση εκζέµατος, αλλεργικής ρινίτιδας και άσθµατος είναι ένα θέµα που

προκαλεί ακόµη, πολλές αντιπαραθέσεις στον ιατρικό κόσµο Η παλαιότερη θεώρηση
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διπλάσια πιθανότητα από τους συνοµηλίκους τους να εκδηλώσουν άσθµα στην
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επίπτωση της ατοπίας σε Ανατολική και ∆υτική Γερµανία κατά το χρονικό διάστηµα

της επανένωσης η οποία υποδηλώνει ότι ένας «δυτικός» τρόπος ζωής παρουσιάζει

µεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη των αλλεργικών αντιδράσεων από τον πιο

παραδοσιακά ύποπτο παράγοντα των επιπέδων των ατµοσφαιρικών ρύπων Άλλες

επιδηµιολογικές µελέτες υποδεικνύουν πως λοιµώξεις µπορεί να

αλληλεπιδρούν συµπίπτουν µε ατοπία: Η φυσική νόσηση από ιλαρά και οι ιογενείς
λοιµώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος στην πρώιµη παιδική
λειτουργούν προστατευτικά ενάντια στην ανάπτυξη ατοπίας και αλλεργικής

ευαισθησίας των αεραγωγών, αν και στη µεγαλύτερη ηλικία οι ιογενείς λοιµώξεις των
αεραγωγών επιδεινώνουν τα συµπτώµατα του άσθµατος. Οι µελέτες ιδίως για τ
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Busse). 
γονιδιώµατος βρίσκουν µια σταθερή σύνδεση µεταξύ
χρωµοσωµικών θέσεων. Αρκετά από αυτά τα γονίδια

φλεγµονώδεις παθήσεις, υποδηλώνοντας ένα κοινό παθοφυσιολογικό
παθογένεσή τους. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί στην ατοπία

πολυµορφισµού του  CD14 και των επιπέδων IgE, ενώ ο πολυµορφι
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πολυπλοκότητας της επίδρασης γονιδίων και περιβάλλοντος στο αναπτυσσόµενο
Moffatt, Cookson). 

Φυσική πορεία εκζέµατος και αλλεργικής ρινίτιδας 

Η συσχέτιση εκζέµατος, αλλεργικής ρινίτιδας και άσθµατος είναι ένα θέµα που

προκαλεί ακόµη πολλές αντιπαραθέσεις στον ιατρικό κόσµο. Η παλαιότερη θεώρηση

ότι δε σχετίζονται άµεσα παρά την παρουσία κοινών γενετικών και περιβαλλοντικών
αι ότι ο ατοπικός ασθενής µπορεί να εκδηλώσει τυχαία σε

βάθος χρόνου κάποιες από τις µορφές ατοπίας φαίνεται πως δε συµβαδίζει µε τις

αναφορές της νεώτερης βιβλιογραφίας.  

Η µελέτη που επιβεβαίωσε την κλινική παρατήρηση οµοιοπαθητικών αλλά και

ατικών ιατρών δηµοσιεύθηκε σχετικά πρόσφατα. 
εκζέµατος στην παιδική ηλικία αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης άσθµατος
στην ενηλικίωση Αυτό ήταν το συµπέρασµα µακροχρόνιας προοπτική

John A. Burgess, του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης

δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Allergy and Clinical Immunology. 
Συµµετείχαν εθελοντές και εξετάζονταν περιοδικά από την ηλικία των ετών

Στους από αυτούς στους οποίους διαγνώστηκε αρχικά έκζεµα, δι
διπλάσια πιθανότητα από τους συνοµηλίκους τους να εκδηλώσουν άσθµα στην

εφηβική τους ηλικία και 63% µεγαλύτερη πιθανότητα στην ενηλικίωσή τους

Byrnes, Matheson, Jenkins, Wharton, Johns, Abramson
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συστήµατος και τη γενετική Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διαφορετική 
κατά το χρονικό διάστηµα 

της επανένωσης η οποία υποδηλώνει ότι ένας δυτικός τρόπος ζωής παρουσιάζει 
µεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη των αλλεργικών αντιδράσεων από τον πιο 

οντα των επιπέδων των ατµοσφαιρικών ρύπων. Άλλες 
επιδηµιολογικές µελέτες υποδεικνύουν πως λοιµώξεις µπορεί να 

Η φυσική νόσηση από ιλαρά και οι ιογενείς 
λοιµώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος στην πρώιµη παιδική ηλικία 
λειτουργούν προστατευτικά ενάντια στην ανάπτυξη ατοπίας και αλλεργικής 
ευαισθησίας των αεραγωγών αν και στη µεγαλύτερη ηλικία οι ιογενείς λοιµώξεις των 

Οι µελέτες ιδίως για την 
εµφοκυττάρων σε ατοπικούς ασθενείς 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας θεωρίας της αλληλεξάρτησης µεταξύ της 
ανάπτυξης του ανοσοποιητικού συστήµατος, της 

ων κυττάρων των 
τελικό φυσιολογικό 

µεταξύ άσθµατος 
γονίδια συνδέονται 
παθοφυσιολογικό 
ατοπία µία σχέση 

ενώ ο πολυµορφισµός 
υποµονάδα του µεγάλης συγγένειας υποδοχέα του 
αιτιώδη σχέση µε την παρουσία σοβαρού παιδικού 

εκζέµατος Συµπέρασµα των γενετικών µελετών είναι η ανάδειξη της 
ς γονιδίων και περιβάλλοντος στο αναπτυσσόµενο 

Η συσχέτιση εκζέµατος αλλεργικής ρινίτιδας και άσθµατος είναι ένα θέµα που 
προκαλεί ακόµη πολλές αντιπαραθέσεις στον ιατρικό κόσµο Η παλαιότερη θεώρηση 

παρά την παρουσία κοινών γενετικών και περιβαλλοντικών 
αι ότι ο ατοπικός ασθενής µπορεί να εκδηλώσει τυχαία σε 

βάθος χρόνου κάποιες από τις µορφές ατοπίας φαίνεται πως δε συµβαδίζει µε τις 

Η µελέτη που επιβεβαίωσε την κλινική παρατήρηση οµοιοπαθητικών, αλλά και 
ατικών ιατρών δηµοσιεύθηκε σχετικά πρόσφατα. Η παρουσία 

εκζέµατος στην παιδική ηλικία αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης άσθµατος 
προοπτικής µελέτης υπό 

νεπιστηµίου της Μελβούρνης που 
στο περιοδικό Allergy and Clinical Immunology. 

Συµµετείχαν εθελοντές και εξετάζονταν περιοδικά από την ηλικία των 7 ετών. 
, διαπιστώθηκε 

διπλάσια πιθανότητα από τους συνοµηλίκους τους να εκδηλώσουν άσθµα στην 
εφηβική τους ηλικία και µεγαλύτερη πιθανότητα στην ενηλικίωσή τους 

Abramson, Hopper). 



 

 71 

Η ατοπική δερµατίτιδα αποτελεί µία από τις πιο συχνές χρόνιες δερµατοπάθειες της 
παιδικής ηλικίας επηρεάζοντας περισσότερο του 17% του παιδικού πληθυσµού στις 
ΗΠΑ. Η επίπτωση της νόσου έχει αυξηθεί µετά από πρόσφατα στοιχεία της 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood  και η µεγαλύτερη 
παρατηρείται πλέον στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το 65% των περιπτώσεων 
εκζέµατος εµφανίζεται µέχρι την ηλικία των 18 µηνών. Η χρονιότητα της νόσου 
επικυρώνεται από το γεγονός ότι λιγότεροι από τους µισούς ασθενείς θα έχουν πλήρη 
ύφεση µέχρι τη συµπλήρωση του 7ου έτους ζωής και µόνο 60% µέχρι την ενηλικίωση. 
Το έκζεµα αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την εµφάνιση άσθµατος σε πολλές 
προοπτικές µελέτες και  το 30% των πασχόντων από έκζεµα θα αναπτύξει τελικά 
χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. Η συχνότητα αυξάνει σηµαντικά σε πρώιµης 
εµφάνισης και έντονης κλινικής εικόνας αλλεργικής δερµατίτιδας (Spergel). 

 

Εικόνα 9 Συχνότητα άσθµατος στο γενικό πληθυσµό και σε µέτρια και σοβαρή ατοπική 
δερµατίτιδα 

 

Η αλλεργική ρινίτιδα είναι ή πιο συχνή από τις ατοπικές νόσους και ο επιπολασµός 
της υπολογίζεται σε µεγαλύτερο του 14% στις ΗΠΑ. Μελέτες έχουν δείξει ότι η 
πιθανότητα ανάπτυξης άσθµατος τριπλασιάζεται σε έδαφος αλλ. ρινίτιδας και ότι το 
ποσοστό του άσθµατος κυµαίνεται στο 19-38% σε ασθενείς µε ιστορικό αλλ. 
ρινίτιδας ενώ στο γενικό πληθυσµό η επίπτωση είναι στο 3-5%. Αν και τα 
συµπτώµατα της ρινίτιδας δεν είναι συνήθως τόσο σοβαρά, αναγνωρίζεται τα 
τελευταία χρόνια η αρνητική της επίδραση στην ποιότητα ζωής και στη νοητική 
λειτουργία. Συνδέεται συχνά εκτός από τις άλλες ατοπικές νόσους µε τη µέση 
ωτίτιδα, την παραρρινοκολπίτιδα και τους ρινικούς πολύποδες (Corren). 

5.1.1.1 Atopic March  

Οι αναλύσεις των γενετικών και επιδηµιολογικών δεδοµένων της ιατρικής 
βιβλιογραφίας από το 1950 υποδεικνύουν µία ακολουθία στις ατοπικές εκδηλώσεις, 
µε την εµφάνιση εκζέµατος στην βρεφική ηλικία που ακολουθείται από την 
εκδήλωση αλλεργικής ρινίτιδας ή/και άσθµατος σε µεγαλύτερες ηλικίες. Οι 
µηχανισµοί µέσω των οποίων η έκθεση σε αλλεργιογόνο µέσω της επιδερµίδας 
µπορεί να ξεκινήσει συστηµατική αλλεργία και προδιαθέτουν τα άτοµα σε ατοπική 
δερµατίτιδα, αλλεργική ρινίτιδα και άσθµα έχουν καταστεί σαφέστεροι τα τελευταία 
χρόνια. Η µειωµένη έκφραση του γονιδίου της πρωτεΐνης filaggrin αποτελεί κύριο 
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προγνωστικό δείκτη ατοπίας, αλλά όχι το µοναδικό. Προοπτικές και αναδροµικές 
έρευνες παρέχουν επιδηµιολογική υποστήριξη της ύπαρξης µίας συνέχειας στη 
διαδοχική ανάπτυξη των αλλεργικών παθήσεων (Spergel). 

Αρκετοί ερευνητές έχουν επισηµάνει ένα φαινόµενο ονοµαζόµενο «atopic march», το 
οποίο αναφέρεται στην επακόλουθη ανάπτυξη εκζέµατος,  αλλεργικής ρινίτιδας και 
τελικά, άσθµατος (Spergel). Πιθανότατα, το έκζεµα αποτελεί άµεσος γενεσιουργός 
αιτία για την ανάπτυξη του άσθµατος, συµπληρώνουν. Η τοπική ευαισθητοποίηση σε 
συνδυασµό µε τη µετανάστευση ευαισθητοποιηµένων Τ λεµφοκυττάρων στη µύτη 
και τους αεραγωγούς θεωρείται υπεύθυνη για τη νόσο του ανώτερου και κατώτερου 
αναπνευστικού. Μοντέλα σε ζώα και παρατηρήσεις ασθενών φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν τη θεωρία της ατοπικής πορείας και εξέλιξης(Spergel, Paller). 

 
Εικόνα 10 Σταδιακή µείωση της επίπτωσης του εκζέµατος µε αύξηση της ρινίτιδας και του 

άσθµατος 

 

Ο Ciprandi και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν την άµεση σχέση και ταυτότητα των 
δεικτών της φλεγµονής (ηωσινόφιλα, επίπεδα κυτοκινών) του ανώτερου και του 
κατώτερου αναπνευστικού. Πολλοί ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα έχουν 
υπερευαισθησία βρόγχων και φαίνεται ότι οι δύο αυτές καταστάσεις συνδέονται. Οι 
Leynaert και συνεργάτες, µετά από ενδελεχή εξέταση 90.000 εθελοντών, 
διαπίστωσαν τον αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης άσθµατος σε πάσχοντες από ρινίτιδα 
σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό. Η προοπτική µελέτη 1300 παιδιών (German 
Multicenter Atopy Study) προσδιόρισε την αυξηµένη επίπτωση του άσθµατος στην 
ηλικία των 7 ετών σε παιδιά µε ιστορικό εκζέµατος και σε αντιπαράθεση µε παιδιά 
που δεν είχαν εκδηλώσει ατοπικά φαινόµενα µέχρι την ηλικία των 3 ετών. 
Προτείνεται ότι η ατοπική δερµατίτιδα και το άσθµα συνδέονται, αλλά το έκζεµα δεν 
είναι η αιτία του άσθµατος(Spergel). 
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Εικόνα 11: Η ∆ερµατική Ευαισθητοποίηση µετά από Έκθεση σε Αλλεργιογόνο προκαλεί 
Συστηµική Ανοσολογική Απάντηση. 

 

Ακόµα και συγγραφείς που αµφισβητούν την ύπαρξη του Atopic March 
διαπιστώνουν αυξηµένη συχνότητα άσθµατος σε ασθενείς µε ιστορικό εκζέµατος και 
περίπου ο ένας στους τρεις θα αναπτύξει τελικά άσθµα (van der Hulst, Klip, Brand). 
 
 
Η έρευνα του Burgess και των συνεργατών του υποστηρίζει ότι υπάρχει αιτιώδης 
σύνδεση µεταξύ του εκζέµατος και της ακολούθως εµφανιζόµενης νόσου του 
ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού. Στην ανασκόπηση που δηµοσίευσαν 
πρόσφατα, εξετάζουν έκζεµα, άσθµα και ρινίτιδα κάτω από το πρίσµα της ατοπικής 
εξέλιξης (atopic march), του δερµατικού φραγµού και των πρόσφατων δεδοµένων της 
γενετικής της αλλεργικής δερµατίτιδας. Μεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον προκύπτει 
από τη διατύπωση κοινού παθοφυσιολογικού µηχανισµού από το έκζεµα αρχικά, έως 
την αλλεργική ρινίτιδα ή/και το άσθµα τελικά. Οι επιπτώσεις από την πιθανή 
επιβεβαίωση του κοινού αυτού µηχανισµού θα είναι πολύ σηµαντικές για τη 
θεραπευτική αντιµετώπιση της ατοπίας (Burgess, Lowe, Matheson, Varigos, 
Abramson, Dharmage). 
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Εικόνα 12 ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙ∆Α ΚΑΙ ΑΣΘΜΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές προσπαθούν να δώσουν µία ερµηνεία των 
ανοσοπαθολογικών αλλαγών που παρατηρούνται σε αποµακρυσµένα σηµεία µετά την 
ευαισθητοποίηση του οργάνου-στόχου από το αλλεργιογόνο. Η λύση του 
προβληµατισµού δεν θα είναι εύκολη σύµφωνα µε τους περισσότερους. Έχουν 
αρχίσει όµως να αναφέρονται σε ένα ενοποιηµένο ανοσοποιητικό σύστηµα και σε 
συστηµική σύνδεση µεταξύ των βλεννογόνων, η οποία περιλαµβάνει το 
αιµοποιητικό, το κυκλοφορικό και το συνδεδεµένο µε τους βλεννογόνους λεµφικό 
σύστηµα (Braunstahl). 
 

Κάποιοι µοριακοί βιολόγοι προχώρησαν ακόµα περισσότερο τη θεωρία της ατοπικής 
εξέλιξης. Το επιθήλιο αποτελεί το πρώτο σηµείο στην έναρξη της αλλεργικής 
αντίδρασης µέσω της παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων κυτοκινών, χηµειοκινών και 
ευοδωτικών της φλεγµονής παραγόντων. Τα επιθηλιακά κύτταρα καλύπτουν όλη την 
επιφάνεια του δέρµατος, τον επιπεφυκότα, τους αεραγωγούς και το γαστρεντερικό 
σωλήνα. Βρίσκονται σε επαφή µε τις νευρικές απολήξεις και την κυκλοφορία του 
αίµατος. Παραµένει ζητούµενο ο τρόπος σύνδεσης, οµοιογένειας και επικοινωνίας 
της τεράστιας επιφάνειας (δέρµα και βλεννογόνοι) του σώµατος. Η σχέση µεταξύ του 
αρχικού σηµείου εµβολισµού του αλλεργιογόνου παράγοντα και του σηµείου που 
εκδηλώνεται η ατοπία δεν µπορεί να ερµηνευθεί µε τις τρέχουσες γνώσεις της 
ανατοµίας και ανοσονευροενδοκρινικού δικτύου. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη µελέτη 
της ατοπίας και οι µοριακοί και κυτταρικοί µηχανισµοί που συµµετέχουν στα 
αλλεργικά φαινόµενα υποδεικνύουν οµοιογένεια και συµφωνία στην αντιµετώπιση 
των αλλεργιογόνων από δέρµα και βλεννογόνους. Φαίνεται ότι το επιθήλιο του 
δέρµατος και των βλεννογόνων συµπεριφέρεται ως ενιαίο σύνορο του οργανισµού 
και αποτελεί το σηµείο επαφής µε το αλλεργιογόνο αλλά και ο τελικός αποδέκτης 
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των ατοπικών φλεγµονωδών αντιδράσεων. Η ατοπική βλάβη φαίνεται να µιµείται 
επακριβώς τα µοριακά και κυτταρικά φαινόµενα του αρχικού σηµείου επαφής  
επιθηλίου και αλλεργιογόνου. Η ατοπική πορεία και εξέλιξη µπορεί να οφείλεται 
στην εγγενή «κοινωνική» αλληλεπίδραση των επιθηλιακών κυττάρων και για αυτό το 
λόγο να µην µπορεί να ερµηνευθεί πλήρως από την ανατοµική σύνδεση ή την 
κυκλοφορία φλεγµονωδών παραγόντων που συµµετέχουν στην παθογένεση της 
αλλεργίας.(Luo, Li Gong). 

5.1.2 Καταπιεστικές θεραπείες 

Το άσθµα είναι µία από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις της παιδικής ηλικίας, 
επηρεάζοντας 1 στα 4 παιδιά που ζουν σε αστικό περιβάλλον του ανεπτυγµένου 
κόσµου(Eder, Ege, von Mutius). Η «Υπόθεση Υγιεινής» που προτάθηκε από τον 
επιδηµιολόγο David Strachan τη δεκαετία του ’80, αναφέρεται µε µεγάλη συχνότητα 
ως ερµηνεία της αυξηµένης επίπτωσης της αλλεργίας. Υποστηρίζει πως η 
καθυστερηµένη επαφή µε ιούς και βακτήρια µπορεί να ευθύνεται για την 
ανωριµότητα του ανοσοποιητικού συστήµατος και την πρόκληση ατοπικής 
ανοσολογικής αντίδρασης (Strachan και Schaub, Lauener, von Mutius).  Μία 
ευρύτερη θεώρηση συµπεριλαµβάνει τη σηµασία της µικροχλωρίδας (ιδίως την 
εντερική) στην ανάπτυξη υγιούς ανοσοποιητικού συστήµατος, ανθεκτικού στην 
αλλεργική ευαισθητοποίηση (Holt, van den Biggelaar). Η φυσιολογική ωρίµανση του 
ανοσοποιητικού χαρακτηρίζεται από την αλλαγή από τα T helper 2 (known as 
‘‘TH2’’), που κυριαρχούν στην εµβρυική ζωή, στα ωριµότερα T helper 1 (γνωστά ως 
‘‘TH1’’) λεµφοκύτταρα. (Ribeiro-do-Couto, Boeije, Kroon et al.) 
Η υπερδραστηριότητα των ΤΗ2 στα αλλεργιογόνα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα 
της ατοπίας (Prescott). Σύµφωνα µε την «Υγιεινή Υπόθεση» (hygiene hypothesis), η 
έκθεση του γαστρεντερικού συστήµατος σε µικροβιακούς παράγοντες είναι 
απαραίτητη για την µεταγεννητική µετάβαση στα ΤΗ1 και την ισορροπία της 
ανοσοαπάντησης στα παιδιά(von Mutius). Η καθυστέρηση ωρίµανσης της 
λειτουργίας των ΤΗ1 κυττάρων έχει σηµαντικό ρόλο στο γενετικό κίνδυνο ατοπίας 
(Holt, Clough, Holt, et al. και Prescott, Macaubas, Smallacombe, et al.). 
Η έκθεση σε αντιβιοτικά µπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο ατοπίας µέσω της 
τροποποιηµένης έκθεσης σε µικροβιακούς παράγοντες. (Martinez, Holt). 
Εάν επιβεβαιωθεί η συσχέτιση της χρήσης αντιβίωσης στη βρεφική ηλικία µε την 
εκδήλωση αλλεργιών, η µη επιβεβληµένη χορήγηση αντιβίωσης στα παιδιά θα πρέπει 
να αποφεύγεται(Nyquist, Gonzales, Steiner, et al). Η βιβλιογραφία αναφέρει θετική 
συσχέτιση λήψης αντιβιοτικών και παιδικού άσθµατος (Cohet, Cheng , MacDonald , 
et al. και McKeever, Lewis, Smith, et al. και Kozyrskyj, Ernst, Becker), 
συµπεριλαµβάνοντας µια µεγάλη προοδευτική µελέτη µε περισσότερα των 5.000 
ασθµατικών παιδιών η οποία προσδιόρισε την πρώιµη χρήση αντιβίωσης ως έναν από 
τους κύριους προγνωστικούς δείκτες του παιδικού άσθµατος (Martel, Rey, Malo, et 
al).  Η ερµηνεία πολλών από αυτές τις µελέτες παραµένει αµφιλεγόµενη λόγω της 
δυσκολίας διαφοροδιάγνωσης λοιµώξεων του κατωτέρου αναπνευστικού και 
πρώιµων συµπτωµάτων άσθµατος σε µικρά παιδιά. Σε αρκετές περιπτώσεις, που δεν 
έχει τεθεί ακόµα η διάγνωση του άσθµατος, µπορεί να χορηγούνται αντιβιοτικά ενώ 
µπορεί να πρόκειται για εκδηλώσεις αρχόµενου άσθµατος (Mai, Kull, Wickman, et al 
και Marra, Lynd , Coombes , et al). Μία πρόσφατη µελέτη 1400 παιδιών όµως, 
παρέκαµψε τον κίνδυνο τέτοιων σφαλµάτων, ελέγχοντας τα επίπεδα IgE και 
επιβεβαιώνοντας τη συσχέτιση χορήγησης αντιβίωσης το πρώτο εξάµηνο της ζωής µε 
την ύπαρξη αλλεργίας και άσθµατος στην ηλικία των 6 ετών, ιδίως σε ελεύθερο 



 

 76 

κληρονοµικό ιστορικό ατοπίας. Οι συγγραφείς συµπεραίνουν ότι οι ιατροί θα πρέπει 
να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στη χορήγηση αντιβίωσης σε βρέφη µικρότερα των 6 
µηνών και πολύ περισσότερο αν δεν υπάρχει άσθµα στο οικογενειακό τους ιστορικό 
(Risnes, Belanger, Bracken). 
Σε µία παρεµφερή πρόσφατη µελέτη, που κατέληξε σε παρόµοια συµπεράσµατα, 
καταγράφηκε  πολύ αυξηµένη επίπτωση άσθµατος σε παιδιά που είχαν πάρει πάνω 
από τέσσερις φορές αντιβίωση µέχρι τη συµπλήρωση του ενός έτους ζωής τους. Η 
µελέτη αυτή περιελάµβανε πάνω από 250.000 βρέφη και βρέθηκε συσχετισµός της 
πιθανότητας άσθµατος µε τη συχνότητα λήψης αντιβίωσης τον πρώτο χρόνο ζωής 
(Marra, Marra, Richardson, et al). 
Πολύ συχνά, η αλλεργική ρινίτιδα είναι µια κατάσταση που προηγείται µιας 
ασθµατικής παθολογίας, ειδικά όταν η ρινίτιδα καταπιέζεται µε φαρµακευτική αγωγή 
ή µε ανοσοθεραπεία (Polosa, Al-Delaimy, Russo et al και Guerra, Sherrill, Martinez, 
Barbee και Leynaert, Bousquet, Neukirch et al και Leynaert, Neukirch, Kony et al και 
Shaaban, Zureik, Soussan et al και Mete, Sin, Gulbahar et al και Valdesoiro, Bosque, 
Marco et al). 
 
Όλοι οι ερευνητές συµφωνούν ότι απαιτούνται µακροχρόνιες µελέτες για να 
καθοριστούν περαιτέρω οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη δυσλειτουργία του 
επιδερµικού φραγµού στην περίπτωση του εκζέµατος ενώ και η περαιτέρω έρευνα 
είναι δικαιολογηµένη για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας.  
Κάποιοι από αυτούς διαπιστώνουν άγνοια των γενικών ιατρών και παιδιάτρων για τη 
συστηµατική φύση των παιδικών αλλεργικών νόσων και συστήνουν τουλάχιστον 
κάποιες  ενηµερωτικές εκδηλώσεις που θα αποσαφηνίσουν αυτά τα θέµατα και θα 
τροποποιήσουν τον τρόπο αντιµετώπισής τους (Yilmaza, Reislib, Tahanc, Orhand, 
Boze, Yuksela). 

5.2 Επίδραση θεραπευτικών παρεµβάσεων σε άλλα συστήµατα 

Η παρατήρηση της κατεύθυνσης της διαταραχής µετά την παρέµβαση καταπιεστικών 
θεραπειών σε βαθύτερα επίπεδα του οργανισµού έχει περιγραφεί σε µεγάλο βαθµό 
από το θεµελιωτή της οµοιοπαθητικής. Στάθηκε η αφορµή για την αναζήτηση των 
αρχών που διέπουν τη θεραπευτική τέχνη και στην τελική διατύπωση των 
οικουµενικών νόµων της οµοιοπαθητικής. Ο S.Hahnemann προχώρησε σε καταγραφή 
των παρατηρήσεων του στην κατασταλτική δράση πολλών θεραπευτικών µεθόδων 
στον πρόλογο του Organon. 

 Γενικότερα, η αναζήτηση αντίστοιχων πηγών στην ιατρική βιβλιογραφία καθίσταται 
προβληµατική λόγω του αποσπασµατικού χαρακτήρα της συµβατικής ιατρικής 
σκέψης. Από τον 17ο-18ο αιώνα έχει καταγραφεί η διαπίστωση ότι η καταστολή των 
αιµορροΐδων, της εµµήνου ρύσεως και των δερµατοπαθειών µπορεί να οδηγήσει τη 
διαταραχή βαθύτερα στον οργανισµό, προκαλώντας την εµφάνιση δύσπνοιας και 
άσθµατος (Timio, Capodicasa). 

5.2.1 Ουροποιητικό 

∆εν είναι λίγες οι αναφορές στην ιατρική βιβλιογραφία ασθενών µε 
επαναλαµβανόµενες λοιµώξεις του ουροποιητικού που καταλήγουν σε 
διατοιχωµατική ή διάµεση κυστίτιδα και σύνδροµο επώδυνης κύστης (Warren, 
Brown, Jacobs et al) ή µόνιµη νεφρική βλάβη (Orellana, Cavagnaro, Baquedano et 
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al). Η αυξηµένη συχνότητα των λοιµώξεων του ουροποιητικού σωλήνα συνδέεται 
αιτιολογικά µε αυξηµένη επίπτωση χρονίας φλεγµονής ή/και σοβαρότερες βλάβες 
των νεφρών (36% πιθανότητα σε µία ουρολοίµωξη, 47% σε υποτροπιάζουσες). Η 
προσεκτική µελέτη του ατοµικού ιστορικού τέτοιων περιπτώσεων αποκαλύπτει 
παρόµοια εξέλιξη στην πλειονότητά τους. Ο οργανισµός προσπαθεί να περιορίσει τη 
λοίµωξη σε ένα πιο περιφερειακό και πιο επιφανειακό επίπεδο (στο κατώτερο 
ουροποιητικό) και ως εκ τούτου, λιγότερο επικίνδυνου για τη συνολική οικονοµία του 
και τη σωστή λειτουργία του. Η παρέµβαση µε ισχυρά χηµικά φάρµακα δρα 
καταπιεστικά στο ανοσοποιητικό σύστηµα και εξωθεί τη λοίµωξη-διαταραχή σε 
βαθύτερο επίπεδο ακολουθώντας ανοδική πορεία προς τα βαθύτερα και 
σηµαντικότερα τµήµατα του ουροποιητικού συστήµατος που είναι τα νεφρά 
(Γ.Βυθούλκας). Η αύξηση των ασθενών µε νεφρική ανεπάρκεια, που έχει λάβει ιδίως 
στις ανεπτυγµένες χώρες επιδηµικές διαστάσεις, δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαία. 
Χρειάζονται περαιτέρω µελέτες για την απόδειξη του ρόλου των αντιβιοτικών στην 
κλινική πορεία αυτών των ασθενών. 

5.2.2 Γαστρεντερικό 

Το γαστρεντερικό σύστηµα αν και συµµετέχει µε το δέρµα στην πρώτη γραµµή 
άµυνας και επαφής του οργανισµού µε το περιβάλλον του δεν έχει µελετηθεί 
επαρκώς. Ο ρόλος του είναι βασικός και στους παθογενετικούς µηχανισµούς της 
ατοπίας (Ahn, Lee, Hong, et al) και στη θεωρία της «Υγιεινής Υπόθεσης». Η 
εντερική χλωρίδα παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη υγιούς ανοσοποιητικού 
συστήµατος, ανθεκτικού στην αλλεργική ευαισθητοποίηση (Holt, van den Biggelaar).  
Στην ιατρική εµπειρία δεν είναι σπάνια η ανάπτυξη ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας 
µετά τη χρήση αντιβιοτικών για λοιµώξεις που συνοδεύονται από διάρροιες (Bartlett, 
Chang, Gurwith et al και  Bartlett). Η αντιµετώπιση της ψευδοµεµβρανώδους 
κολίτιδας ή των επίµονων διαρροϊκών κενώσεων «απαιτεί» τη χορήγηση ακόµα πιο 
ισχυρών χηµειοθεραπευτικών παραγόντων µε πιθανό τελικό αποτέλεσµα την 
εµφάνιση ελκώδους κολίτιδας ή/και κακοήθειας του εντέρου (Rufo, Bousvaros και 
Pongprasobchai, Manatsathit, Leelakusolvong et al και McKay, Glen, McMillan). 
Η αντιβιοτική αγωγή προκαλεί την τροποποίηση της εντερικής χλωρίδας, ευνοώντας 
κάποια στελέχη, τα οποία κανονικά υπάρχουν σε λίγες αποικίες και παρέµεναν 
αβλαβή, αλλά µετά τη µείωση του πληθυσµού µη παθογόνων στελεχών αρχίζουν να 
πολλαπλασιάζονται. Οι επιπτώσεις της διαταραγµένης εντερικής χλωρίδας µπορεί να 
είναι πολύ βαθιές. Πρόσφατα, η υπόθεση ότι η ποιότητα της µικροχλωρίδας µπορεί 
να παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση  του αυτισµού γίνεται όλο και πιο 
αποδεκτή (Finegold, Molitoris, Song et al και Parracho, Bingham, Gibson, 
McCartney και Song, Liu, Finegold). 
 
 
Το γαστρεντερικό σύστηµα άρχεται από την είσοδο του στόµατος και καταλήγει στον 
πρωκτό. Στον ιατρικό χώρο συζητείται ο συσχετισµός µεταξύ αµυγδαλεκτοµής και 
της πιθανότητας εµφάνισης φλεγµονώδους νόσου του εντέρου (Koutroubakis, 
Vlachonikolis, Kapsorita et al και Mate-Jimenez, Correa-Estan, Perez-Miranda et al). 
Η επίδραση της χειρουργικής αφαίρεσης των αµυγδαλών φαίνεται να µπορεί να 
οδηγήσει τη διαταραχή που υπάρχει σε ένα οργανισµό µε αδύναµο αµυντικό 
µηχανισµό σε πολύ βαθύτερες και πιο σοβαρές ασθένειες. 
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5.3 Ύφεση χρονίων παθήσεων σε εµφάνιση οξείας νόσου 

H κλινική παρατήρηση της ύφεσης χρονίων νόσων µε την εκδήλωση συµπτωµάτων 
οξείας νόσου και πυρετού είναι καταγραµµένη από πολύ παλιά. Εξαιτίας αυτού του 
φαινοµένου, η πρόκληση πυρετού ως θεραπευτική µέθοδος µπορεί να ανευρεθεί σε 
αρχαία κείµενα. Στον Ιπποκράτη αποδίδεται η δήλωση: «Αν είχα τη δύναµη να 
προκαλέσω πυρετό, θα µπορούσα να θεραπεύσω κάθε νόσο.»  Μετά από πέντε 
αιώνες, ένας Εφέσιος ιατρός είπε ότι «αν υπήρχε κάποιος τόσο καλός ιατρός που να 
µπορούσε να προκαλέσει πυρετό, δε θα χρειαζόταν καµία άλλη θεραπεία.» Η ιστορία 
της ιατρικής βρίθει από απόπειρες χρήσης του πυρετού στη θεραπεία πολλών 
ασθενειών (Bierman) και το θέµα αναπτύσσεται στο επόµενο κεφάλαιο. 

Πολλές είναι οι παρατηρήσεις ότι παθογόνοι µικροοργανισµοί συντελούν στην 
αναστολή εξέλιξης των όγκων. Το ανοσοποιητικό σύστηµα έχει διττή λειτουργία στη 
διατήρηση της συνολικής λειτουργίας το ανθρώπινου οργανισµού: αµύνεται κατά των 
παθογόνων µικροοργανισµών και συµµετέχει στην αποκατάσταση των ιστών (Εικόνα 
13). Τα νεοπλασµατικά κύτταρα απελευθερώνουν κυτοκίνες κατά τον 
πολλαπλασιασµό τους που έλκουν λευκά αιµοσφαίρια και µακροφάγα και τα οποία 
εκκινούν και συµµετέχουν σε διεργασίες αποκατάστασης του όγκου. Η διαταραγµένη 
αυτή λειτουργία παρατηρείται σε ταχέως αναπτυσσόµενες κακοήθειες και µπορεί να 
ανασταλεί µετά από λοίµωξη από παθογόνο µικροοργανισµό (Hoption Cann, J P van 
Netten, C van Netten). 

 
Εικόνα 13: Η ∆ιττή Λειτουργία του Ανοσοποιητικού Συστήµατος 

Σε µία άλλη ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ύφεση της πολλαπλής σκλήρυνσης µετά την 

εκδήλωση ανεµοβλογιάς σε δύο ασθενείς µε σοβαρές υπολειµµατικές βλάβες. Η 

βελτίωση που εµφάνισαν ήταν εντυπωσιακή και µη αναµενόµενη βάσει της φυσικής 

πορείας της νόσου (Ross). Η προσπάθεια εκµετάλλευσης αυτής της παρατήρησης µε 

την εφαρµογή εµβολιασµού κατά της ανεµοβλογιάς δεν είχε θετικά αποτελέσµατα, 

όπως αναµενόταν άλλωστε από την οµοιοπαθητική θεωρία (Ross, Nicolle, Cheang).  



 

 79 

5.4 Ρευµατικός πυρετός και  Καρδιοπάθεια 

Ο ρευµατικός πυρετός (Chopra, Gulwani), η γενετική και οι παθοφυσιολογικοί 
µηχανισµοί που εµπλέκονται σε αυτόν (Guilherme, Ramasawmy, Kalil), έχει 
επισταµένως ερευνηθεί από την ιατρική. Αποτελούσε ελκυστικό πεδίο για την 
ιατρική έρευνα, λόγω της µεγάλης συχνότητας µε την οποία εµφανιζόταν µέχρι προ 
λίγων δεκαετιών, των νευρολογικών επιπλοκών (χορεία του Sydenham και Pediatric 
Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcus Infections-
PANDAS) και της χρονίας βλάβης των καρδιακών βαλβίδων που προκαλεί 
(Guilherme, Kalil και Golbasi, Ucar, Keles et al). 
 
 
Οι επιπλοκές της λοίµωξης από αιµολυτικό στρεπτόκοκκο της οµάδας Α αποδίδονται 
στο αντίσωµα της αντί-στρεπτολυσίνης που παράγει ο οργανισµός για την 
εξουδετέρωση του αντιγόνου της στρεπτοκινάσης, ενός τοξικού και αντιθροµβωτικού 
παράγοντα. Η µείωση της συχνότητας του ρευµατικού πυρετού µετά την ανακάλυψη 
της πενικιλίνης ήταν εντυπωσιακή. Παράλληλα όµως, αυξήθηκε σηµαντικά η 
συχνότητα και η θνησιµότητα από Στεφανιαία νόσο. Πιθανολογείται η προστατευτική 
δράση των λοιµώξεων από στρεπτόκοκκο µέσω της παραγωγής στρεπτοκινάσης στην 
αγγειακή θρόµβωση και κατ’ επέκταση στη Στεφανιαία νόσο (Χαριτάκης). Η χρήση 
στρεπτοκινάσης για τη θροµβόλυση σε οξέα καρδιακά ισχαιµικά επεισόδια, µπορεί 
να προκαλέσει την εκδήλωση ρευµατικού πυρετού (Kolb, Funck, Maisch, Havemann) 
και πιθανόν αποτελεί ένα παράδειγµα χαοτικής συµπεριφοράς από την βιολογία 
(Χαριτάκης). 
 
Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται οι αναδυόµενες έννοιες των Επιστηµών των 
Συστηµάτων, καταγράφονται τα κοινά στοιχεία και αρχές που παρατηρούνται στην 
οµοιοπαθητική θεωρία και πρακτική, ενώ αποπειράται και η σύνδεση της 
προβληµατικής του χώρου µε το σκοπό της παρούσας εργασίας. 
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6 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

Η επανεµφάνιση παλαιών συµπτωµάτων κατά τη διάρκεια επιτυχούς οµοιοπαθητικής 
θεραπείας είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται αρκετά συχνά, αλλά δεν µπορεί να 
ερµηνευθεί στα πλαίσια της αναγωγικής µεθόδου και σκέψης. Έτσι, η ανάγκη 
ολιστικών εργαλείων ερµηνείας καθίσταται αδήριτη για τη µελέτη ενός ολιστικού 
φαινοµένου όπως η «υποτροπή» συµπτωµάτων από το ατοµικό ιστορικό του ασθενή. 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα αναφερθεί µια θεώρηση της ολιστικής φυσιολογίας η οποία 
στηρίζεται στα νέα εργαλεία που προσφέρουν η συστηµική επιστήµη και η 
βιοσηµειωτική. Μετά τη εισαγωγή µε την παρουσίαση των θεωριών που ασχολούνται 
µε τη µελέτη των συστηµάτων, επιλέχθηκαν οι βασικές αρχές και νόµοι των 
επιστηµών αυτών οι οποίες αναµένεται να βοηθήσουν. Στο τέλος του κεφαλαίου, 
γίνεται µια πρώτη απόπειρα εφαρµογής των νέων αυτών εργαλείων στην ερµηνεία 
του φαινοµένου επανεµφάνισης παλαιοτέρων συµπτωµάτων. Στη συγγραφή αυτού 
του κεφαλαίου συνέβαλαν σηµαντικά τα πρωτοποριακά για την ελληνική 
βιβλιογραφία συγγράµµατα των Σπύρου, Αρνέλλου και Χαριτάκη: «Εισαγωγή στην 
συστηµική θεωρία», Θωµάς Σπύρου, Αργύρης Αρνέλλος, Ιούνιος 2002, &  «Η 
Συστηµική Σκέψη στη Μελέτη και στη Σχεδίαση των Ολιστικών Θεραπευτικών 
Συστηµάτων µε κύρια αναφορά στην Κλασική Οµοιοπαθητική» ∆ιδακτορική 
διατριβή Γ. Χαριτάκη, 2009. 

6.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  

Με βάση την καρτεσιανή σκέψη κυριάρχησε η πεποίθηση ότι η συµπεριφορά ενός 
πολύπλοκου συστήµατος θα µπορούσε να γίνει πλήρως κατανοητή από τις ιδιότητες 
των µερών. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, κύρια µέθοδος της σύγχρονης επιστήµης να 
αποτελεί η αναλυτική ή αναγωγική προσέγγιση. Η ∆υτική επιστήµη προόδευσε µε 
αυτή τη µέθοδο και σε κάθε βήµα έφθανε σε ένα επίπεδο κύριων συστατικών που δεν 
µπορούσαν να αναλυθούν περισσότερο. Παρά τη µεγάλη πρόοδο στην κατανόηση 
του κόσµου, η αναγωγική µέθοδος έχει εµφανείς αδυναµίες ερµηνείας της 
λειτουργίας και των ιδιοτήτων πολύπλοκων συστηµάτων και ιδίως των βιολογικών. Η 
ένταση µεταξύ µηχανικισµού και ολισµού ήταν ένα επαναλαµβανόµενο αντικείµενο 
συζήτησης στην ιστορία της βιολογίας. Ήταν µια αναπόφευκτη συνέπεια της παλιάς 
διχοτοµίας µεταξύ ύλης και ζωτικής δύναµης. Οι επιτυχίες της αναγωγικής 
βιολογικής επιστήµης είχαν για δεκαετίες υπερκαλύψει τις αµφιβολίες για την 
ικανότητα ερµηνείας των βιολογικών συστηµάτων. Η διαπίστωση όµως, ότι τα 
συστήµατα δεν µπορούν να µελετηθούν µε ανάλυση ήταν η µεγάλη πρόκληση των 
επιστηµών του 20ου αιώνα. 

Οι ιδιότητες των µερών µπορούν να γίνουν κατανοητές µόνο µέσα στο πλαίσιο του 
διευρυµένου όλου. Στο επίπεδο του µικροσκοπίου δεν µπορούν να παρατηρηθούν και 
να µελετηθούν λειτουργίες που αναδύονται και χαρακτηρίζουν το όλον. Η 
ακαδηµαϊκή ιατρική  δεν µπορεί να ερµηνεύσει τη λειτουργία των πολύπλοκων 
βιολογικών συστηµάτων στηριζόµενη αποκλειστικά στην κλασική φυσική και χηµεία 
και αναγκαστικά θα πρέπει να στραφεί σε νέες έννοιες και γνώσεις. Ο βιολογικός 
σχεδιασµός είναι κάτι περισσότερο από µια στατική αναπαράσταση των συστατικών, 
είναι ένα σύνολο δοµικών συστατικών και λειτουργικών διεργασιών. Υπάρχει µια 
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συνεχής ροή ύλης και ενέργειας στα έµβια συστήµατα, ενώ διατηρείται το σχήµα 
τους.  

Με βάση αυτά τα στοιχεία, είναι προφανής η ανάγκη ενός νέου µεθοδολογικού 
ολιστικού εργαλείου.  

Στη συστηµική προσέγγιση, αντιστραφήκαν οι σχέσεις µεταξύ των µερών και του 
όλου και οι ιδιότητες των µερών γίνονται αντιληπτές µόνο από την οργάνωση του 
όλου. Η συστηµική σκέψη δεν επικεντρώνει την προσοχή της στα επί µέρους 
τµήµατα αλλά στις αρχές της οργάνωσης και στο πλαίσιο εφαρµογής της είναι 
αντίθετη µε την αναλυτική σκέψη. Ο επιστήµονας-παρατηρητής πρέπει να 
εκπαιδευτεί για ένα νέο τρόπο θεώρησης των πραγµάτων και να αναζητήσει 
καινούργια εργαλεία όπως η κυβερνητική α’ τάξης, η κυβερνητική β’ τάξης, η 
συστηµική, οι γνωσιακές επιστήµες, η βιοσηµειωτική κ.ά. Πρόσθετοι λόγοι που 
«επιβάλλουν» την αξιοποίηση αυτών των νέων εργαλείων, είναι τα αδιέξοδα στα 
κρίσιµα προβλήµατα της υγείας που προέκυψαν από την εφαρµογή των 
τεχνοκρατικών µοντέλων θεραπείας. 

6.1.1 ∆ιαφοροποίηση µεταξύ έµβιων οργανισµών και λοιπών συστηµάτων 

Οι έµβιοι οργανισµοί διακρίνονται από τα υπόλοιπα συστήµατα από τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

Το µεταβολισµό, την ποικιλία αντίδρασης σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντος και την 
αυτορρύθµιση, ώστε να διατηρείται σταθερό ένα πολύπλοκο σύστηµα (που στις 
βιολογικές επιστήµες αναφέρεται ως οµοιόσταση). 

Την αυτοαντιγραφή, αύξηση και διαφοροποίηση µε βάση ένα γενετικό 
προγραµµατισµό. 

Τη διαφοροποίηση σε δύο επίπεδα: τον γονότυπο (που είναι το σύνολο των 
χρωµατοσωµάτων -γονίδιων- που χαρακτηρίζουν το είδος ενός οργανισµού) και τον 
φαινότυπο (το σύνολο των εµφανών ιδιοτήτων ενός οργανισµού, που είναι 
συνάρτηση των ιδιαίτερων συνθηκών ανάπτυξης και του περιβάλλοντός του και που 
δεν είναι απαραίτητα κληρονοµικές). 

Τέλος την κύρια ιδιότητα των βιολογικών συστηµάτων που ενοποιεί τις 
προηγούµενες: Την εξέλιξη των οργανισµών. 

Σήµερα φαίνεται να αλλάζει η άποψη ότι τα έµβια συστήµατα λειτουργούν ως 
µηχανικά συστήµατα που η ανάλυση των συστατικών από τα οποία αποτελούνται 
µπορεί να ερµηνεύσει τη συνολικές τους λειτουργίες. Πλέον είναι βασικός και 
προφανής κανόνας ότι «το όλον είναι (έστω και κατά τι) µεγαλύτερο από το 
άθροισµα των µερών». 

6.1.2 Τα νέα εργαλεία µελέτης των έµβιων συστηµάτων 

Η διεπιστηµονική σύζευξη άλλαξε την κατεύθυνση από την µελέτη των µερών στη 
µελέτη του συνόλου. 
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6.1.3 Η Γενική Θεωρία των Συστηµάτων (Bertalanffy)  

Ο Ludwig νon Bertalanffy αντιτέθηκε στην κυρίαρχη θέση της φυσικής µέσα στην 
επιστήµη και υπογράµµισε την κρίσιµη διαφορά µεταξύ των φυσικών και βιολογικών 
συστηµάτων. ∆ιατύπωσε την Γενική Θεωρία των Συστηµάτων (Bertalanffy) το 1940, 
ως µία προσπάθεια ανάπτυξης µίας ενοποιηµένης επιστήµης µε σκοπό τη µελέτη των 
κοινών αρχών που διέπουν τα ανοιχτά και εξελικτικά αναπτυσσόµενα συστήµατα. Η 
διαπίστωση ότι τα βιολογικά φαινόµενα δεν µπορούν να ερµηνευθούν µε την 
αναγωγική µέθοδο των φυσικών επιστηµών, τον οδήγησε στην πρόταση ενός άλλου 
µοντέλου διεπιστηµονικής µελέτης των πολύπλοκων (complex) οργανισµών 
(Bertalanffy, Hempel, Bass, Jonas). 
Η Γενική Θεωρία των Συστηµάτων είναι µια γενική επιστήµη της «ολιστικότητας». 
Γενικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι µια µαθηµατική επιστήµη που µπορεί να 
εφαρµοστεί σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους. Όσον αφορά την εφαρµογή της 
στη βιολογία, υποστηρίζει ότι οι οργανισµοί είναι ανοιχτά συστήµατα (Bertalanffy) 
που αλληλεπιδρούν διαρκώς µε το περιβάλλον τροποποιώντας και εξελίσσοντας τις 
ιδιότητες και λειτουργίες τους. Μελετώνται ως ανοιχτά συστήµατα λόγω της 
συνεχούς αµφίδροµης ροής ύλης και ενέργειας µε το περιβάλλον τους (Bertalanffy) 
µε σκοπό τη διατήρηση της αυτονοµίας και επιβίωσής τους. 
Οι κύριες ιδιότητες ενός έµβιου συστήµατος είναι ιδιότητες του συνόλου, οι οποίες 
αναδύονται από τις διασυνδέσεις και τις σχέσεις µεταξύ των µερών και δεν µπορούν 
να ερµηνευθούν µε την ανάλυση των συστατικών τους µερών. Οι ιδιότητες αυτές 
καταστρέφονται όταν τέµνεται το σύστηµα σε αποµονωµένα στοιχεία. Η ολιστική 
όψη της ζωής περιγράφεται εκτεταµένα στα κείµενα του Paul Alfred Weiss που έθεσε 
την έννοια της ολότητας στις επιστήµες της ζωής (Weiss) και µελέτησε όλη του τη 
ζωή την οργανισµική έννοια της βιολογίας (Weiss). 
  
 
Η διάκριση συστήµατος και περιβάλλοντός του επιτυγχάνεται µέσω ενός συνόρου πχ 
κυτταρική µεµβράνη, δέρµα κλπ. Σε σχέση µε τα επιµέρους στοιχεία, το σύνολο 
χαρακτηρίζεται ως υπερσύστηµα και σε σχέση µε το σύνολο, τα επιµέρους στοιχεία 
χαρακτηρίζονται ως υποσυστήµατα. Μελετώντας το υπερσύστηµα σαν ένα σύνολο, δεν 
χρειάζεται να έχουµε ακριβή γνώση των επιµέρους στοιχείων του (υποσυστήµατα). 
Μπορούµε απλά να εξετάσουµε τη συνολική είσοδο και έξοδο του συστήµατος 
(υπερσύστηµα) χωρίς να επηρεάσει τη µελέτη µας η γνώση των συγκεκριµένων 
υποσυστηµάτων που συµµετέχουν µεταξύ εισόδου και εξόδου. Σε αυτό τον τρόπο ανάλυσης, 
το σύστηµα θεωρείται σαν ένα µαύρο κουτί, το οποίο παράγει µία έξοδο βάσει της εισόδου 
του, χωρίς να µπορούµε να δούµε τις ενδιάµεσες διεργασίες. Αν, αντιθέτως είναι γνωστές, το 
σύστηµα περιγράφεται ως άσπρο κουτί. Αν και η ανάλυση µέσω µαύρου κουτιού δεν µπορεί 
να κριθεί ικανοποιητική, πολλές φορές αναγκαζόµαστε να αρκεστούµε µόνο σε αυτή. Για 
παράδειγµα, δεν γνωρίζουµε την λειτουργία πολλών σωµατικών διεργασιών ή κατέχουµε 
µόνο ένα µικρό ποσοστό τους. Ο τρόπος δράσης πολλών φαρµάκων, που χρησιµοποιεί η 
ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες, παραµένει άγνωστη έως σήµερα παρότι είναι πολύ 
αποτελεσµατικά και καλά µελετηµένα. 
Η λήψη ενός φάρµακου (είσοδος συστήµατος) θα προκαλέσει συνήθως µια 
συγκεκριµένη αντίδραση (έξοδος) σε ένα είδος οργανισµού. Ωστόσο, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, δεν γνωρίζουµε τον ακριβή µηχανισµό που 
µεσολαβεί µεταξύ εισόδου και εξόδου. Προφανώς το φάρµακο ενήργησε πάνω σε µία 
πολύπλοκη αλυσίδα αντιδράσεων που αφορούν διάφορα υποσυστήµατα του 
ανθρώπινου σώµατος, αλλά αυτό που µπορεί να δει κανείς µε σιγουριά είναι µόνο το 
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αποτέλεσµα είτε πρόκειται για θετικές είτε για ανεπιθύµητες ενέργειες ή 
παρενέργειες. 

6.1.3.1 Συστήµατα θερµοδυναµικά ανοιχτά και λειτουργικά κλειστά  

Η έννοια ανοιχτό σύστηµα δεν µπορεί να θεωρηθεί ως το κατεξοχήν γνώρισµα της 
ζωής, αν και υποδεικνύει µια θεµελιώδη διάσταση των έµβιων συστηµάτων. 

Το 1960 ο µεγάλος βιολόγος και ψυχολόγος Jean Piaget έγραφε: «Η βασική 
παρερµηνεία είναι αυτή του "ανοιχτού συστήµατος", διότι εφόσον πρόκειται για ένα 
σύστηµα, υπεισέρχεται κάτι που πρέπει να µοιάζει µε κλειστότητα και να 
συµβιβάζεται µε την ανοικτότητα. Η ανοικτότητα είναι ασφαλώς δικαιολογηµένη και 
βασίζεται σε µια ουσιαστικής σηµασίας ιδέα (Piaget). Η ανοικτότητα, εποµένως, 
είναι το σύστηµα των ανταλλαγών µε το περιβάλλον, αλλά αυτό καθόλου δεν 
αποκλείει την κλειστότητα, µε την έννοια µιας µη γραµµικής και κυκλικής τάξης». 

Η φαινοµενική αυτή αντίφαση ερµηνεύθηκε µε την αυτοποιητική θεωρία των 
Maturana και Varela που υποστηρίζουν στο βιβλίο τους Αυτοποίηση και Γνώση 
(Maturana, Varela: Autopoiesis and Cognition) ότι ακριβώς η θερµοδυναµική 
ανοικτότητα των έµβιων συστηµάτων καθιστά αναγκαία την αναγνώριση και τον 
σαφή προσδιορισµό της οργανωσιακής τους κλειστότητας. Η αυτοποίηση αποτελεί 
την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη τέτοιων συστηµάτων. 

6.1.4 Κυβερνητική: η Επιστήµη του Ελέγχου 

Ο Ν. Wiener υποστηρίζει ότι η κυβερνητική «ως επιστήµη της οργάνωσης είναι 
ταυτόχρονα επιστήµη των µηχανών και των έµβιων όντων» (Wiener). Σύµφωνα µε 
την κυβερνητική, εφόσον η έννοια του οργανωµένου συστήµατος είναι µαθηµατικά 
τυποποιηµένη, και συνεπώς αφηρηµένη, µπορεί να βρει εφαρµογή στην περιγραφή 
κάθε είδους πολύπλοκων συστηµάτων, είτε πρόκειται για τεχνητά συστήµατα 
(ανθρώπινες κατασκευές πχ υπολογιστικές µηχανές) είτε για φυσικά (πχ ζωντανοί 
οργανισµοί). Η κυβερνητική  (επιστήµη του ελέγχου και της επικοινωνίας) στα ζώα 
και τις µηχανές επηρέασε αποφασιστικά τη διαµόρφωση του σκληρού θεωρητικού 
πυρήνα της νέας βιολογίας. Η εµβάθυνση της κυβερνητικής (Ν. Wiener, C. Shannon, 
J. νοn Neumann, W. Mc Culloch) ξεκίνησε από τις συγκρίσεις µεταξύ ζωντανών 
οργανισµών και µηχανών, δηλαδή µηχανιστικά µοντέλα των έµβιων συστηµάτων, 
αλλά πολύ διαφορετικά από τα µηχανιστικά Καρτεσιανά µοντέλα. Κρίσιµη διαφορά 
κυβερνητικών και καρτεσιανών µηχανών  αποτελεί η σηµασία των βρόχων 
ανάδρασης για την κυβερνητική. Ο Wiener και οι συνεργάτες του αναγνώρισαν την 
ανάδραση ως βασικό µηχανισµό της οµοιόστασης, την αυτό-ρύθµιση που επιτρέπει 
στους ζώντες οργανισµούς να διατηρούνται σε µια δυναµική ισορροπία. Εισήγαγαν 
την ιδέα της κυκλικής αιτιότητας ως το λογικό σχέδιο της µηχανικής ανάδρασης, 
αλλά και ως µοντέλο συµπεριφοράς των έµβιων όντων. ∆ιατύπωσαν την άποψη ότι η 
συµπεριφορά κάθε µηχανής ή έµβιου οργανισµού γίνεται µε αυτό-ρυθµιζόµενους 
µηχανισµούς ανάδρασης που έχουν σκοπιµότητα, γιατί κατευθύνονται σε ένα 
στόχο(goal directed behavior).  

Η έννοια της οµοιόστασης εισήχθη στη βιολογία από τον Walter Cannon στο βιβλίο 
του «Η Σοφία του Σώµατος» (The Wisdom Οf the Body). Παρότι περιέγραψε 
λεπτοµερώς πολλές αυτορρυθµιζόµενες µεταβολικές διεργασίες, δεν µπόρεσε να 



 

 84 

συλλάβει την έννοια του βρόχου ανάδρασης που εισήχθη από τους κυβερνητικούς και 
που αποτέλεσε σηµαντικό εργαλείο ερµηνείας της αυτορρύθµισης. Οι βρόχοι 
ανάδρασης είναι παρόντες σε όλα τα φαινόµενα της ζωής και είναι ένα ειδικό 
χαρακτηριστικό των µη-γραµµικών δικτύων. 

Η κυβερνητική διέκρινε δύο είδη ανάδρασης-ανατροφοδότησης, την αρνητική (µε 
ρυθµιστικό εξισορροπητικό ρόλο) και αργότερα συνέλαβε την ιδέα της θετικής 
(αυτοενίσχυση). 

Συµπερασµατικά, η κυβερνητική πρώτης τάξης ασχολείται µε την οµοιόσταση, τις 
καταστάσεις ισορροπίας και τις µεθόδους ή τεχνικές αποκατάστασής της 
(αυτορρύθµιση), καθώς και για τη διατήρηση µιας προκαθορισµένης πορείας ή 
συµπεριφοράς. Οι βρόχοι ανάδρασης που συναντώνται στη φύση αλλά και στα 
ανθρώπινα κατασκευάσµατα ενδέχεται να είναι απλοί π.χ., αποτελούµενοι από δύο 
κόµβους έως και πολύπλοκοι, σε βαθµό που να είναι ασαφής η έναρξη, οι ενδιάµεσοι 
κόµβοι και το κλείσιµο του κύκλου. Οι αρνητικοί και οι θετικοί κύκλοι ανάδρασης 
αποτελούν παραδείγµατα κυκλικής αιτιότητας (circular causality). 

Ο Wiener επέκτεινε την έννοια του σχεδίου, από τα σχέδια της επικοινωνίας και του 
ελέγχου που ήταν κοινά σε µηχανές και ζώα, στη γενική ιδέα ότι: «Εµείς δεν είµαστε 
υλικά κατασκευής που παραµένουν, αλλά σχέδια που διαιωνίζουν τους εαυτούς 
τους»(1950). Η έρευνα στην κυβερνητική επικεντρώθηκε στην ανακάλυψη των 
νευρικών µηχανισµών που υπόκεινται τα νοητικά φαινόµενα. Η σύγχρονη γνωσιακή 
επιστήµη προσφέρει µια ενοποιηµένη επιστηµονική ιδέα του εγκέφαλου και των 
νοητικών φαινόµενων και στηρίζεται στα πρωτοποριακά χρόνια της κυβερνητικής. 

6.1.5 Κυβερνητική 1ης τάξης 

Μεταξύ 1950 και 1960, ο Ross Ashby, νευρολόγος όπως και ο ΜcCulοch, 
εξερεύνησε το νευρικό σύστηµα κατασκευάζοντας κυβερνητικά µοντέλα των 
νευρωνικών διαδικασιών (Ashby). Στο βιβλίο του, «Design for a Brain», προσπάθησε 
να ερµηνεύσει την προσαρµοστική συµπεριφορά του εγκεφάλου, την ικανότητα της 
µνήµης και άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου µε µηχανιστικούς-
ντετερµινιστικούς όρους: «Η µηχανή ή ένα ζωντανό σύστηµα συµπεριφέρεται µε 
έναν συγκεκριµένο τρόπο µια δεδοµένη στιγµή γιατί η φύση των φυσικών και 
χηµικών καταστάσεων δεν επιτρέπουν καµία άλλη συµπεριφορά.» 

Ο Ashby προσέγγισε την κυβερνητική µε πιο µηχανιστικό τρόπο από τον Norbert 
Wiener, που έκανε σαφή διάκριση µεταξύ ενός µηχανιστικού µοντέλου και ενός µη- 
µηχανιστικού µοντέλου ζώντος οργανισµού. 

Σε βλάβη µια µηχανής είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστεί το πρόβληµα. Κάποιος 
κρίκος στην αλυσίδα αιτίας-αποτελέσµατος των τµηµάτων θα έχει διαρραγεί. Όταν το 
ανθρώπινο σώµα νοσεί, ο γιατρός µπορεί να κάνει µια συγκεκριµένη διάγνωση βάσει 
των συµπτωµάτων, αλλά στην πράξη η αιτία οποιασδήποτε διατάραξης της υγείας 
είναι πάντοτε πολλαπλή, επειδή κάθε διεργασία σε ένα ζωντανό οργανισµό 
αποτελείται από εντυπωσιακό αριθµό βρόχων ανάδρασης. Μέσα από πολλαπλούς 
βρόχους των ζωντανών δοµών επιτυγχάνεται η µετατροπή τροφής σε ενέργεια, η 
µυϊκή λειτουργία, η θερµορύθµιση του σώµατος, η έκκριση των ορµονών και των 
νευροδιαβιβαστών και γενικότερα η λειτουργία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. 
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6.1.6 Κυβερνητική 2ης Τάξης 

Τη δεκαετία του 1970 ο Heinz Von Foerster, στην εργασία του µε τίτλο «Η 
Κυβερνητική της Κυβερνητικής», έκανε την διάκριση µεταξύ της κυβερνητικής που 
ονόµασε “κυβερνητική πρώτης τάξης” και την περιέγραψε σαν “κυβερνητική των 
παρατηρούµενων συστηµάτων” από την “κυβερνητική δευτέρας τάξης” που την 
περιέγραψε ως “κυβερνητική των συστηµάτων που παρατηρούν” (Foerster). 

Για τον Maturana, η κυβερνητική πρώτης τάξης ασχολείται µε ελεγχόµενα 
συστήµατα, ενώ η κυβερνητική δευτέρας τάξης µε αυτόνοµα συστήµατα (Maturana). 

 Η κυβερνητική δεύτερης τάξης αναδύθηκε από έρευνες στη βιολογία και έδωσε 
ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ παρατηρητή-
παρατηρουµένου. Η σχέση αυτή επηρεάζει τις παραµέτρους του υπό µελέτη 
συστήµατος και πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά στην εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Η βιολογία και η νευροφυσιολογία ήταν οι τοµείς όπου η κυβερνητική δευτέρας 
τάξης βρήκε εφαρµογή. Χωρίς να εγκαταλειφθούν έννοιες της κυβερνητικής πρώτης 
τάξης όπως η οµοιόσταση ως εργαλεία ερµηνείας, πολλά βιολογικά φαινόµενα, όπως 
η µορφογένεση, που έχουν να κάνουν µε ανάπτυξη, µεταβολή και ανάδυση, 
ερµηνεύονται µέσω της κυβερνητικής δευτέρας τάξης. Τα συστήµατα καθορίζονται 
από µία εσωτερική δυναµική µε λογική συνοχής και βαθµού αυτονοµίας και όχι µόνο 
αντιπαράστασης. Πέρα από την τελεολογική συµπεριφορά των ζωντανών 
οργανισµών, όπως µελετώνται στη φυσιολογία, είναι αναγκαία η επανερµηνεία τους 
ως αυτόνοµων συστηµάτων, που καταφέρνουν να παράγουν τη δοµή τους και να 
διατηρούν ακέραιη την οργανωτική τους ταυτότητα (αυτονοµία) µέσα σε εχθρικό και 
αφιλόξενο περιβάλλον µέσω του υπολογισµού. Η έννοια του υπολογισµού και των 
έµβιων όντων ως υπολογιστικών συστηµάτων δεν πρέπει να συγχέεται µε τη 
συνηθισµένη αριθµητική σηµασία της, αλλά ως µια διεργασία µετασχηµατισµού και 
αναδιάταξης τόσο των φυσικών αντικειµένων όσο και των αφηρηµένων συµβόλων 
τους. Τελικά η ίδια η ζωή αποτελεί γνωστική διαδικασία µέσω του αυτό-
υπολογισµού. Το ζωντανό σύστηµα είναι µία βιολογική υπολογιστική µηχανή που 
αυτο-οργανώνεται και υπολογίζει στην πραγµατικότητα την ίδια του την επιβίωση.  

Συµπερασµατικά λοιπόν τα έµβια συστήµατα παράγουν την υπολογιστική 
δραστηριότητα που τους επιτρέπει να υπάρχουν ως έµβια συστήµατα τόσο επειδή η 
ίδια η δοµή και ύπαρξη κάθε ζωντανού συστήµατος διατηρείται χάρη στον 
υπολογισµό όσο και επειδή η ίδια η υπολογιστική δραστηριότητα παράγει ακριβώς τη 
δοµή του οργανισµού δηλαδή η δοµή κάθε οργανισµού γεννά τον υπολογισµό ενώ 
ταυτόχρονα προκύπτει από αυτόν (Foerster). Το πρόβληµα της ζωής, είναι πρόβληµα 
του υπολογισµού των αλληλεπιδράσεων που συντηρούν την ταυτότητα του έµβιου 
συστήµατος. 

6.1.7  Η θεωρία της αυτοποίησης και της γνώσης 

Τα τρία βασικά κριτήρια ενός αυτοποιητικού οργανισµού (όπως τα όρισε ο Varela το 
2000) είναι: 

• Επαλήθευση ύπαρξης διαπερατού συνόρου µε το περιβάλλον 
• Το διαπερατό σύνορο παράγεται µέσα από το ίδιο το σύστηµα και 
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• Μέσα στο σύνορο εσωκλείονται αντιδράσεις που αναπαράγουν τα στοιχεία 
του συστήµατος. 

Οι Humberto Maturana και Francisco Varela απέρριψαν την παραδοσιακή γραµµική 
αιτιότητα και εξέλιξαν τη λογική της κυβερνητικής δευτέρας τάξης αναπτύσσοντας 
µια ριζοσπαστική επιστηµολογία. Σύµφωνα µε την λογική αυτή, ένα αυτο-
οργανωµένο σύστηµα αποτελεί µια σύνθετη ενότητα: η οργανωτική συνοχή της 
δοµής εξασφαλίζει την ενότητα, που είναι σύνθετη, γιατί το σύστηµα αποτελείται από 
συστατικά στοιχεία, των οποίων οι µεταξύ τους σχέσεις, αλλά και η συσχέτιση µε 
άλλα συστήµατα, συγκροτούν την οργανωτική ταυτότητα, που ορίζει το σύστηµα. 
Έτσι, τα έµβια συστήµατα διακρίνονται από την δική τους οργάνωση, που είναι µια 
αυτοποιητική οργάνωση, αφού το βασικό χαρακτηριστικό της είναι το ότι τα 
συστήµατα αυτά αποτελούν τα προϊόντα της ίδιας τους της οργάνωσης. Πρόκειται, 
δηλαδή, για µια κλειστή οργάνωση, που παράγει και τα συστατικά της στοιχεία και 
τις αλληλεπιδράσεις τους, που χαρακτηρίζουν την αυτονοµία της. 

∆εν αναπαράγονται µόνο, δηµιουργούν ακόµα και δικά τους µέρη, χρησιµοποιώντας 
συστατικά του ίδιου του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Είναι η κυκλικότητα της 
οργάνωσης που κάνει ένα ζωντανό σύστηµα µία µονάδα αλληλεπιδράσεων και η 
κυκλικότητα αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί προκειµένου το σύστηµα να διατηρηθεί 
στη ζωή και να συντηρήσει την ταυτότητά του µέσα από διαφορετικές 
αλληλεπιδράσεις. 

Με άλλα λόγια, τα έµβια συστήµατα είναι οργανωτικά κλειστά, αλλά πληροφοριακά 
ανοιχτά. Για αυτό το λόγο, τα συστήµατα αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθούν, 
αφού οι αλληλεπιδράσεις τους µε το περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο εάν όχι αδύνατο 
να προβλεφθούν. Έτσι η κυβερνητική δεύτερης τάξης ενδιαφέρεται για την 
κατανόηση των µηχανισµών που οδηγούν στη δηµιουργία νέων επίπεδων 
πολυπλοκότητας στα βιολογικά και στα κοινωνικά συστήµατα και όχι µε την 
ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου. Tα αυτόνοµα αυτά συστήµατα έχουν µια δική τους 
κλειστή οργάνωση και συγκρότηση συνοχής, είναι, δηλαδή, αυτό-οργανωµένα και, 
στον βαθµό που ενσωµατώνεται και η ίδια η πράξη της παρατήρησης µέσα στην 
περιγραφή τους, γίνονται αυτο-ποιητικά και αυτο-αναφερόµενα. Η γνώση θεωρείται 
βιολογικό φαινόµενο (Maturana). Σύµφωνα µε τον Maturana, η συµπεριφορά ενός 
έµβιου συστήµατος είναι καθορισµένη (βλέπε κεφ 6.2.2), όχι τόσο από εξωτερικές, 
περιβαλλοντικές δυνάµεις, αλλά κυρίως από τη δοµή του οργανισµού-µια δοµή που 
αναδηµιουργείται από µια διαδοχική σειρά αυτόνοµων δοµικών αλλαγών. Τα έµβια 
συστήµατα λειτουργούν αυτόνοµα και απαντούν σε παρενοχλήσεις από το 
περιβάλλον µε δοµικές αλλαγές, π.χ. ανακατατάσσοντας και επαναρρυθµίζοντας το 
σχέδιο της συνεκτικότητας τους. Έτσι, η συµπεριφορά ενός έµβιου συστήµατος είναι 
διττή δηλαδή και καθορισµένη και ελεύθερη και δεν µπορεί να κατευθυνθεί, αλλά 
µόνο να παρενοχληθεί- διαταραχθεί. Θα µπορούσε αλλιώς να διατυπωθεί ως 
διατήρηση της ελευθερίας κάθε έµβιου συστήµατος στην παρατήρηση και στην 
αντίδραση στις εξωτερικές επιδράσεις. Οι δοµικές αλλαγές στο σύστηµα αποτελούν 
συµπεριφορές γνώσης και αυτή είναι ή κεντρική ιδέα της «θεωρίας της γνώσης». Η 
γνώση δεν αποτελεί έναν ανεξάρτητο υπάρχοντα κόσµο, αλλά µάλλον µια συνεχή 
διαδικασία ζωής. Με τα λόγια των Maturana και Varela: «να ζεις είναι να γνωρίζεις». 
Κάθε δοµική αλλαγή σε ένα έµβιο σύστηµα αντιστοιχεί σε µια γνωσιακή πράξη, κάτι 
που σηµαίνει ότι η µάθηση και η ανάπτυξη-εξέλιξη είναι απλά οι δύο όψεις του ίδιου 
νοµίσµατος. Η Θεωρία της Γνώσης καινοτοµεί στην επιστηµονική σκέψη, εισάγοντας 
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την ταυτοποίηση της γνώσης ή της νόησης µε τη διεργασία της ζωής. Η συνολική 
δοµή του συστήµατος συµµετέχει στη διαδικασία της γνώσης, ασχέτως της ύπαρξης 
νευρικού συστήµατος. Νόηση και ύλη-δοµή πρέπει να αντιµετωπίζονται ως οι δύο 
συµπληρωµατικές όψεις του φαινόµενου της ζωής, δηλαδή της διαδικασίας και της 
δοµής. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής, από το πιο απλό µονοκύτταρο οργανισµό, γνώση 
και ύλη, διαδικασία και δοµή είναι αδιαχώριστα συνδεδεµένα. 
 
Η καρτεσιανή αντίληψη του νου ως «σκεπτόµενο αντικείµενο» αδυνατεί να 
ερµηνεύσει ακόµα και βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Η νόηση είναι η 
διαδικασία της γνώσης που ταυτίζεται µε τη διαδικασία της ζωής. Ο εγκέφαλος είναι 
η ειδική δοµή όπου λαµβάνουν χώρα αυτές οι διαδικασίες. Η σχέση µεταξύ νου και 
εγκεφάλου, συνεπώς, είναι η σχέση διαδικασίας και δοµής. 
Με τη θεωρία της αυτοποίησης ερµηνεύονται οργανισµοί σχετικά απλοί, όπως, π.χ., 
τα κύτταρα, έως και πολυσύνθετοι, όπως ο ίδιος ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του. 
Στα πλαίσια της επιστηµολογίας, η µοντέρνα κυβερνητική χρησιµοποιείται για τη 
µελέτη της φύσης της γνώσης, της γλώσσας, της νόησης και της επικοινωνίας. 
Η κυβερνητική δεύτερης τάξης αναγνωρίζει την ανάγκη επαλήθευσης µέσω του 
πειράµατος, όπως και η αναγωγική επιστήµη, αλλά δε δέχεται ότι το αποτέλεσµα του 
πειραµατισµού είναι ανεξάρτητο των γνωρισµάτων του παρατηρητή. Όπως το έθεσε 
ο φιλόσοφος της κυβερνητικής Ernst von Glasersfeld: «κάθε άτοµο κατασκευάζει τη 
δική του εικόνα για τον κόσµο, σύµφωνα µε τις προσωπικές του εµπειρίες.» 

6.1.8 Θερµοδυναµική των µη αντιστρεπτών διαδικασιών 

Μια σηµαντική ανακάλυψη στο χώρο της φυσικής, αποτελεί η µελέτη του Ilya 
Viscount Prigogine και του A. Katzir (Katzir-Katchalsky) πάνω στη θερµοδυναµική 
των µη αντιστρεπτών διαδικασιών. 

Οι µη αντιστρεπτές διαδικασίες, σε συνθήκες µακριά από τη θερµοδυναµική 
ισορροπία, παρουσιάζουν την εκπληκτική ικανότητα να συγκροτούν αυθόρµητα 
οργανωµένες δοµές που ο Prigogine θα τις ονοµάσει διασκορπίζουσες δοµές 
(dissipative structures). Η εισαγωγή των εννοιών της πολυπλοκότητας, της 
αυτοοργάνωσης, της πιθανότητας-αοριστίας κλπ προκαλούν τη µεταµόρφωση όχι 
µόνο της εικόνας που έχουµε για τη φύση, αλλά και της εικόνας που έχουµε για την 
ίδια τη φυσική επιστήµη (Prigogine, Stengers). 

6.1.9  Το κβαντικό φαινόµενο 

Το αδιέξοδο της αναλυτικής σκέψης έχει γίνει αντιληπτό εδώ και ένα αιώνα στη 
Φυσική επιστήµη. Η Βιολογία και πολύ περισσότερο η Ιατρική καθυστερούν να 
διδαχθούν από την επανάσταση στον τρόπο σκέψης της Φυσικής που εισήγαγε η 
κβαντική θεωρία. 

Μέχρι την κοσµολογική αλλαγή που έφερε η κβαντοµηχανική, στη Φυσική 
επικρατούσε η άποψη ότι όλα τα φυσικά φαινόµενα µπορούν τελικά να αναχθούν στις 
ιδιότητες των λεγόµενων στοιχειωδών σωµατιδίων. Τα αδιαίρετα σωµατίδια της 
Νευτώνειας Φυσικής, όµως, διαλύονται στο υποατοµικό επίπεδο σε κυµατοειδή 
πρότυπα (patterns) πιθανοτήτων που αναπαριστούν πιθανότητες αλληλοσυνδέσεων 
και όχι πιθανότητες αντικειµένων. Μπορούν να κατανοηθούν µόνον ως 
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αλληλοσυνδέσεις ή συσχετισµοί µεταξύ διαφόρων διαδικασιών παρατήρησης και 
µέτρησης και όχι ως µεµονωµένες οντότητες.  

Ο διάσηµος φυσικός Max Karl Ernst Ludwig Planck ανακάλυψε ότι η ενέργεια δεν 
είναι συνεχής αλλά έρχεται σε µικρά πακέτα ή κβάντα (Planck από Kragh και Irons). 
Τα ηλεκτρόνια, που έως τότε θεωρούνταν ότι συµπεριφέρονται σαν σωµατίδια, 
βρέθηκαν να υπόκεινται σε παρεµβολή, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των κυµάτων. 
Το φαινόµενο κατά το οποίο τα σωµατίδια συµπεριφέρονται ως κύµατα και τα 
κύµατα ως σωµατίδια ονοµάζεται δυϊσµός κύµατος-σωµατιδίου. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Albert Einstein δηµοσίευσε το πρώτο του άρθρο για τη 
σχετικότητα (Stehle). 

Η Κβαντική Φυσική απέδειξε ότι δεν µπορούµε να αποσυνθέσουµε τον κόσµο σε 
αυθύπαρκτα στοιχειώδη αντικείµενα. ∆εν υπάρχουν µεµονωµένοι δοµικοί λίθοι, αλλά 
ένας πολύπλοκος ιστός από σχέσεις και διασυνδέσεις µεταξύ διαφόρων µερών ενός 
ενοποιηµένου όλου. Οι σχέσεις αυτές εκφράζονται µέσω πιθανοτήτων που 
καθορίζονται από τη δυναµική ολόκληρου του συστήµατος. Ενώ στην Κλασική 
Μηχανική οι ιδιότητες και η συµπεριφορά των µερών καθορίζει αυτήν του συνόλου, 
στην Κβαντοµηχανική η κατάσταση αντιστρέφεται: τώρα είναι το όλον που καθορίζει 
τη συµπεριφορά των µερών. Η κβαντοµηχανική άλλαξε ριζικά τη φυσική και έκανε 
ακριβείς προβλέψεις για πλήθος φαινοµένων. Υποατοµικά σωµατίδια µπορούν κατά 
παράξενο τρόπο να συµπεριφέρονται σαν κύµα ή σωµατίδιο, ανάλογα µε το τι 
ακριβώς διαλέγει να µετρήσει ο παρατηρητής. 

∆ιαφορετικά κβαντικά «σωµατίδια» κατά τη διάρκεια ενός πειράµατος παρότι 
µπορούν να απέχουν µεταξύ τους και ενώ θεωρητικά δεν διαθέτουν κανένα 
µηχανισµό για να επικοινωνούν µεταξύ τους, κατά την καταγραφή των παραµέτρων 
τους,  συσχετίζονται µε κάποιο µυστηριώδη τρόπο (Kuhn). Στην περίφηµη «ερµηνεία 
της Κοπεγχάγης για την κβαντοµηχανική»,  ο Βorh υποστήριξε ότι δεν µπορούµε να 
γνωρίζουµε την αντικειµενική (φυσική) πραγµατικότητα όπως αυτή είναι, 
ανεξάρτητα από τους εαυτούς µας. 

Τα παράδοξα του κβαντικού φαινοµένου οδήγησε στη διατύπωση της θεωρίας ότι το 
σύµπαν πρέπει να είναι από τη φύση του αδιαίρετο, «ρέουσα ολότητα289», όπως το 
αποκαλεί ο Daνid Bohm (Albert), στο οποίο ουσιαστικά αδυνατούµε να διακρίνουµε 
τον παρατηρητή από το παρατηρούµενο. Στηριζόµενοι στις αρχές της 
κβαντοµηχανικής πολλοί φυσικοί επιστήµονες αµφισβητούν την κυριαρχούσα 
αντίληψη του αναγωγισµού. Οι ιδέες του Bohm επαναδιατυπώνουν επιστηµονικά την 
αρχαία αντίληψη ότι «το σύµπαν είναι ένα» (Bohm, Hiley, Κaloyerou). 

Όπως ο Werner Heisenberg, ένας από τους θεµελιωτές της κβαντικής θεωρίας 
αναφέρει: «ο κόσµος όπως µας εµφανίζεται ως ένα πολύπλοκο πλέγµα γεγονότων, 
στα οποία τα διάφορα είδη συνδέσεων επικαλύπτονται ή συνδυάζονται και συνεπώς 
καθορίζουν το δίκτυο του όλου» (Heisenberg). 

Ο Heisenberg είδε την µεταστροφή από τα µέρη στο σύνολο ως την κεντρική 
διάσταση της εννοιολογικής επανάστασης και εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε έδωσε τον 
τίτλο στην επιστηµονική του αυτοβιογραφία «Τα µέρη και το Όλον» («Der Teil und 
das Ganze»). 
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6.2 Αναδυόµενες έννοιες και νόµοι των συστηµικών θεωριών 

Η εξέλιξη της κυβερνητικής, της θεωρίας των συστηµάτων, της βιοσηµειωτικής και 
των άλλων νέων επιστηµών ερµηνείας της λειτουργίας των πολύπλοκων συστηµάτων 
είναι εντυπωσιακή τις τελευταίες δεκαετίες. Αναδύθηκε µία µεγάλη ποικιλία όρων, 
εννοιών και νόµων, που αποτελούν πολύτιµα εργαλεία στην προσπάθεια κατανόησης 
της ζωής. Στο παρόν υποκεφάλαιο θα αναφερθούν µόνο εκείνα τα στοιχεία που 
µπορούν να υποστηρίξουν το θέµα της παρούσας εργασίας. 

6.2.1 Αρχή του ∆οµικού Προκαθορισµού 

Κατά την αρχή του δοµικού προκαθορισµού η πραγµατική πορεία των αλλαγών ενός 
συστήµατος καθορίζεται εκ των προτέρων από την δοµή του (από το σύνολο των 
µεµονωµένων και συνεργατικών ιδιοτήτων των συγκεκριµένων στοιχείων που 
συνιστούν το σύστηµα), παρά από την άµεση επίδραση του περιβάλλοντος του. 
Ουσιαστικά, η συµπεριφορά κάθε συστήµατος περιορίζεται από τη σύστασή του, 
χωρίς ο δοµικός προκαθορισµός να ταυτίζεται µε τον ντετερµινισµό, στον οποίο όλες 
οι συγκεκριµένες αλληλεπιδράσεις είναι αιτιοκρατικά γραµµικές. Ο δοµικός 
προκαθορισµός περιορίζει το χώρο των πιθανών κατηγοριών των αλληλεπιδράσεων. 
Το εύρος του χώρου αλληλεπιδράσεων και αλλαγών εξαρτάται από το εύρος των 
δυνατών-πιθανών δοµικών µετατροπών του συστήµατος (µε τον όρο να µην 
παραβιάζουν και αυτο-καταργούν την οργάνωσή του) και το σύνολο των δυνατών 
παρενοχλήσεων που συγκρούονται µε το σύστηµα. Παράδειγµα δοµικού 
προκαθορισµού µπορεί να αποτελέσει η προδιάθεση για συγκεκριµένες παθήσεις σε 
γενετικό ή άλλο υπόστρωµα. 

6.2.2 ∆οµική Σύζευξη - Structural Coupling 

Με βάση την αρχή του δοµικού προκαθορισµού, η δοµική σύζευξη µπορεί να νοηθεί 
ως η ιστορία των αλληλεπιδράσεων δύο ή περισσοτέρων συστηµάτων που έχει ως 
αποτέλεσµα τη δοµική συµφωνία – αναλογία µεταξύ αυτών (Maturana). Παράδειγµα 
δοµικής σύζευξης αποτελεί η σχέση που διαµορφώνεται µεταξύ ενός οργανισµού και 
µιας θεραπευτικής παρέµβασης και συγκεκριµένα ενός φαρµάκου. Αποτέλεσµα 
αυτού του συσχετισµού µπορεί να είναι η ίαση ή η εµφάνιση παρενεργειών στον 
οργανισµό. Αντιθέτως, σε απουσία σύζευξης δεν καταγράφεται αλλαγή στο έµβιο 
σύστηµα. 
Κατά συνέπεια ως δοµική σύζευξη θεωρείται η δοµικά προκαθοριζόµενη ιστορική 
διεργασία συµπλοκής ενός οργανισµού µε ένα φαρµακευτικό σκεύασµα σε συσχέτιση 
µε άλλα συστήµατα ή µε το περιβάλλον και έχει ως αποτέλεσµα τη χωροχρονική 
αµοιβαιότητα µεταβολών της κατάστασης των συµµετεχόντων. Η δοµική σύζευξη 
εµπεριέχει στοιχεία συντονισµού, συνεξέλιξης και αµοιβαίας προσαρµογής και δεν 
περιορίζεται στη  µεταφορά κάποιας εφήµερης δύναµης ή πληροφορίας µεταξύ των 
συνόρων των εµπλεκοµένων συστηµάτων. Μεταξύ έµβιων και µη-έµβιων 
συστηµάτων υπάρχει σαφής διαφορά στον τρόπο αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον 
(Maturana και Varela) αφού το µη έµβια αντιδρούν γραµµικά. Αντίθετα, οι ζωντανοί 
οργανισµοί χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτη αντιδραστικότητα και συµπεριφορά και 
απαντούν  στις περιβαλλοντικές επιρροές µε δοµικές αλλαγές που θα επηρεάσουν την 
µελλοντική τους συµπεριφορά. Εποµένως, η δοµική σύζευξη µπορεί να περιγραφεί 
ως ένα µαθησιακό φαινόµενο, µε την έννοια της απαιτούµενης συνεχούς 
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προσαρµογής, µάθησης και ανάπτυξης- εξέλιξης. Μέσω της δοµικής σύζευξης 
αναδύεται η συµπεριφορική αντίδραση του συστήµατος. 
Στην περίπτωση σύζευξης οργανισµού και περιβάλλοντος, το δοµικά εύπλαστο 
σύστηµα προσαρµόζεται οντογενετικά και τροποποιεί την κατάστασή του σε 
συνάρτηση µε τις αλλαγές του περιβάλλοντός του. Η προκαλούµενη από τις 
συνεχόµενες αλληλεπιδράσεις επιλογή της δοµής του συστήµατος και κατά συνέπεια 
της κατάστασής του καθορίζει την περιοχή των επιτρεποµένων παρενοχλήσεων και 
επιτρέπει την επιτυχή λειτουργία του οργανισµού στο περιβάλλον του. Κάτω από την 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, η αλληλουχία και η ιστορική καταγραφή των 
δοµικών αλλαγών του έµβιου συστήµατος οδηγεί στη δηµιουργία διαύλων δοµικής 
σύζευξης όπου αναπαρίστανται οι προηγούµενες αλληλεπιδράσεις και κατ’ επέκταση 
οι δοµικές αλλαγές, οι οποίες µε τη σειρά τους επηρεάζουν τη µελλοντική 
συµπεριφορά του συστήµατος. Οι ζωντανοί οργανισµοί έχουν την ιστορία τους, µε 
την έννοια ότι έχουν καταγράψει τις προηγηθείσες δοµικές αλλαγές κατά την 
προηγούµενη ανάπτυξή τους. Με αυτά τα δεδοµένα, συνεπάγεται ότι η συµπεριφορά 
του συστήµατος υπαγορεύεται από τη δοµή του και σύµφωνα µε τους Maturana και 
Varela η συµπεριφορά των έµβιων συστηµάτων είναι «δοµικά καθορισµένη». Σε 
αυτές τις αλληλεπιδράσεις η δοµή του περιβάλλοντος απλώς πυροδοτεί τις δοµικές 
µεταβολές των αυτοποιητικών µονάδων (δεν τις καθορίζει ούτε τις κατευθύνει) και, 
αντιστρόφως, το ίδιο ισχύει και για το περιβάλλον. 
Στην περίπτωση οντογενετικής δοµικής συµπλοκής δύο έµβιων (και κατά συνέπεια 
εύπλαστων) συστηµάτων το αποτέλεσµα είναι µία συναινετική περιοχή (consensual 
domain). 
Κλινικό παράδειγµα δοµικής σύζευξης περιγράφεται από το νευρολόγο Oliver Sacks: 
«Η πλέον πρόσφατη και αµφιλεγόµενη από τις µεθόδους αυτές είναι η 
∆ιευκολυνόµενη Επικοινωνία. Η ∆Ε (που αρχικά χρησιµοποιήθηκε σε παιδιά µε 
εγκεφαλική παράλυση) βασίζεται στην ιδέα ότι αν κάποιος συνοδός-βοηθός 
υποστηρίζει το χέρι ενός αυτιστικού παιδιού, το τελευταίο θα είναι σε θέση να 
επικοινωνήσει δακτυλογραφώντας ή χρησιµοποιώντας ένα ηλεκτρονικό µέσο 
επικοινωνίας ή µέσω επιλογής γραµµάτων από έναν πίνακα. Η σκέψη που βρίσκεται 
πίσω από αυτή την πρόταση είναι ότι παιδιά µε τέτοια προβλήµατα έχουν ίσως 
δυσκολία στο ξεκίνηµα της κίνησης (συγγενή µε την δυσκολία του παρκινσονισµού) 
και ότι µια ελαφρά επαφή µε ένα άλλο άτοµο πιθανόν να επιτρέπει να την 
ξεπεράσουν και να πετύχουν µια φυσιολογική κινητική επίδοση (όπως µπορεί να 
συµβεί µ' ένα άγγιγµα ή ακόµη και µε την οπτική επαφή σε µερικούς παρκινσονικούς 
ασθενείς) (Sacks). Η ελπίδα είναι ότι µπορεί να υπάρχει σε µερικούς τουλάχιστον, 
κατά τα άλλα απροσίτους, ασθενείς ένας πλούσιος άλλα «φυλακισµένος» κόσµος 
σκέψης και συναισθηµάτων που θα µπορούσε να απελευθερωθεί µε την απλή αυτή 
τακτική. 
Τα αποτελέσµατα που έχουν ανακοινωθεί καταλαµβάνουν ένα πολύ ευρύ φάσµα, από 
κάποιες ελάχιστες παραγωγές η απλές επικοινωνίες σε κάποιους ασθενείς µέχρι 
ολόκληρες αυτοβιογραφίες που προέρχονται, από ό,τι φαίνεται, από πρώην βωβά 
παιδιά. 

6.2.3 Αυτονοµία και Προσδοκία 

Αυτονοµία είναι η ικανότητα του συστήµατος να παράγει τους κανόνες που ελέγχουν 
και κατευθύνουν τις χαρακτηριστικές λειτουργίες του µε στόχο την αυτοδιατήρησή 
του (self-maintenance) σε ένα µεταβλητό περιβάλλον.  
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Η αυτονοµία του συστήµατος αυξάνει το βαθµό ενδογενούς 
πολυπλοκότητας. 

Υπάρχουν ενδείξεις αλληλεξάρτησης µεταξύ των ιδιοτήτων ενός 
αυτόνοµου συστήµατος που µπορεί να προβεί σε ένσκοπες 
πράξεις προς το περιβάλλον του. Βασικές ιδιότητες αποτελούν η 
αλληλεπιδραστικότητα-interactivity (η ικανότητα του γνωστικού 
συστήµατος να αντιλαµβάνεται το εξωτερικό και εσωτερικό 
περιβάλλον του και να δρα µέσα σε αυτό), η πρόθεση -
intentionality (η ικανότητα του γνωστικού συστήµατος να 
προβαίνει σε µια αλληλεπίδραση µε κατευθυντικότητα σε τελικό 
σκοπό, µέσω της απόδοσης πεποιθήσεων και στόχων στις δράσεις του) και η 
αυτονοµία –autonomy (η ικανότητα του γνωστικού συστήµατος να λειτουργεί εκ 
προθέσεως και αλληλεπιδραστικά βάσει των δικών του πόρων/δοµών).  
Συγκεκριµένα, ο Collier προτείνει ότι οι ιδιότητες αυτές συνδέονται σε µία κυκλική 
σχέση: δεν µπορεί να υπάρξει λειτουργία χωρίς αυτονοµία, πρόθεση χωρίς λειτουργία 
και νόηµα χωρίς πρόθεση. Οι προσδοκίες είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το νόηµα, 
εφόσον από ένα προβλεπτικό σύστηµα απαιτείται η ικανότητα να προνοεί και να 
λαµβάνει υπόψη του καταστάσεις πραγµάτων είτε µε σαφή είτε µε έµµεσο τρόπο. 

Ο κύκλος κλείνει θεωρώντας το νόηµα ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της 
αυτονοµίας ενός συστήµατος. 

Η προσδοκία-anticipation συνδέει την παροντική δράση ενός συστήµατος µε πιθανές 
µελλοντικές καταστάσεις. Αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των αυτόνοµων 
συστηµάτων λόγω της ανάγκης τους να διαµορφώνουν τη δυναµική τους 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον έτσι ώστε µελλοντικά να επιτύχουν αποτελέσµατα 
που θα συνεισφέρουν στην ακεραιότητά τους. Οι Christensen & Hooker (2000a) 
υποστηρίζουν ότι η αλληλεπιδραστική σχέση µεταξύ, µιας εκτελουµένης επί του 
παρόντος δράσης του συστήµατος µε το µελλοντικό και αξιολογούµενο ως προς την 
αυτονοµία του συστήµατος απαιτούµενο αποτέλεσµα, είναι η πιο βασική µορφή 
προσδοκίας. Υπό αυτή την οπτική, τα αποτελέσµατα που απαιτούνται στο µέλλον 
είναι αυτά που διατηρούν την αυτονοµία του συστήµατος. 

Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα είναι αυτά που διατηρούν την αυτονοµία του 
συστήµατος. Προϋπόθεση για τη θετική συνεισφορά της όλης διαδικασίας αποτελούν 
οι συνθήκες κλειστότητας (closure conditions) των εµπλεκοµένων διεργασιών του 
συστήµατος. (Varela, 1979, Collier, 1999b, Collier, 2000, Collier, 2002, Collier, 
2004c, Christensen & Hooker, 2000b, Ruiz-Mirazo & Moreno, 2000, Ruiz-Mirazo & 
Moreno, 2004, Ruiz-Mirazo, Pereto & Moreno 2004) 

Στη φυσιολογία υπάρχουν πολλά παραδείγµατα αυτόνοµου συστήµατος µε συνοχή 
και κλειστότητα διεργασιών και αλληλεπίδρασης. Πολλά από αυτά περιέχουν ως 
δοµικό και λειτουργικό τους στοιχείο, τους πυρήνες και τα νευρωνικά κυκλώµατα του 
υποθαλάµου που σχετίζονται µε αυτόνοµες λειτουργίες των βιολογικών συστηµάτων. 
Σχηµατικά µπορεί να αναφερθεί το σύστηµα: Μειωµένο 02

 
ή αυξηµένο CO2 στο 

αρτηριακό αίµα � Καταγραφή στους αντίστοιχους χηµειοϋποδοχείς στον καρωτιδικό 
βολβό �Μεταφορά του ερεθίσµατος στον υποθάλαµο �∆ιέγερση συµπαθητικού 
συστήµατος �Αύξηση αναπνευστικών κινήσεων � Αύξηση Ο2 και µείωση CO2 
στις αρτηρίες � Ερεθισµός των αντιστοίχων χηµειοϋποδοχέων στον καρωτιδικό 
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βολβό �Μεταφορά εκ νέου του ερεθίσµατος στον υποθάλαµο �∆ιέγερση 
παρασυµπαθητικού συστήµατος �Ελάττωση αναπνευστικών κινήσεων κοκ Τα 
επίπεδα Ο2 στο αίµα εξαρτώνται όχι µόνο από την προσφορά Ο2 από το περιβάλλον 
(αλληλεπίδραση µε αυτό) αλλά και από το ρυθµό κατανάλωσής του από τον 
οργανισµό πχ µυϊκή δραστηριότητα (αλληλεπίδραση στο εσωτερικό του). Η 

διεργασία επιτυγχάνει άµεση κλειστότητα µε τις διεργασίες που παράγουν την 
απουσία αισθήµατος δύσπνοιας και βαθύτερη κλειστότητα µε τις διεργασίες που 
εξυπηρετούν την αυτοδιατήρηση- επιβίωση. 
Στα προαναφερθέντα συστήµατα οι κύκλοι είναι πολύπλοκοι και αυτοενισχυόµενοι. 
Η ακεραιότητα τους εξυπηρετείται µέσω αλληλεπιδράσεων εσωτερικών και µε το 
περιβάλλον τους. Η συνοχή διατηρείται µέσω της διαρκούς ενεργητικότητας των 
διεργασιών των στοιχείων του συστήµατος. Ως υποσυστήµατα των έµβιων 
οργανισµών συντελούν στην αυτονοµία τους και αναπαράγουν απαραίτητες συνθήκες 
για τη συντήρησή τους. 
Ο άξονας Υποθάλαµος – Υπόφυση – Ορµονοεκκριτικοί αδένες (θυρεοειδής, 
επινεφρίδια, νεφρά, όρχεις και ωοθήκες, κλπ) προσφέρει πολλά ανάλογα 
παραδείγµατα όπου παρατηρούνται πολύπλοκες διεργασίες µε µη γραµµική 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον και διπλή κλειστότητα µε τη ρύθµιση του ουδού 
αντίδρασης στις µεταβολές του περιβάλλοντος από τον ίδιο άξονα. 

6.2.4 Γραµµικότητα και µη-γραµµικότητα 

Η γραµµικότητα του ανθρώπινου λόγου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία της 
γραµµικής µαθηµατικής και συνολικότερα της επιστηµονικής ανάλυσης. Τα 
αποτελέσµατα της γραµµικής αναλυτικής σκέψης βρίσκονται παντού: από τα 
επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα ως τα µνηµεία της ανθρώπινης 
λογοτεχνίας. ∆εν αντικατοπτρίζει, όµως, πλήρως την πραγµατικότητα. Η 
γραµµικότητα συνδέεται µε την ιδιότητα των απλών αναλογιών: το αποτέλεσµα είναι 
ανάλογο της αιτίας που το προκάλεσε. Η πρόβλεψη είναι εύκολη, σε αντίθεση µε τα 
πολύπλοκα συστήµατα που έχουν απρόβλεπτη συµπεριφορά και ιδίως, αυτά που 
διέπονται από το φαινόµενο της αυτό-αναφοράς, όπου το αποτέλεσµα τροφοδοτεί την 
αιτία. Η παρουσία θετικών και αρνητικών ανατροφοδοτήσεων αναιρεί τη 
ντετερµινιστική αρχή της γραµµικής µεθόδου και µπορεί να µοντελοποιηθεί µόνο µε 
την χρήση µη-γραµµικών (non-linear) εξισώσεων, που έχουν µόνο προσεγγιστικές 
λύσεις και δεν ακολουθούν τα αναµενόµενα πρότυπα. Οι συνεχείς βρόχοι 
ανατροφοδότησης, θετικοί κα αρνητικοί, που αλληλοεπηρεάζονται σε διαφορετικά 
επίπεδα ιεραρχίας του συστήµατος, έχουν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των αλλαγών 
προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση και την συγκράτηση αλλαγών άλλων 
κατευθύνσεων. Αυτό το µη- γραµµικό φαινόµενο µελετάται από την επιστήµη του 
Χάους. Η µη-γραµµική λειτουργία των ζωντανών οργανισµών, που ελέγχεται από τις 
δυναµικές σχέσεις και όχι από τις αυστηρές µηχανικές δοµές, υποδεικνύει τους 
περιορισµούς της αναγωγικής µεθόδου στην Ιατρική. Καµία πάθηση δεν µπορεί να 
αποδοθεί σε ένα και µοναδικό αίτιο, κανένας οργανισµός ακόµα και ο απλούστερος 
δεν προσδιορίζεται κατ΄ αποκλειστικότητα από το γενετικό του κώδικα, κανένα 
βιολογικό σύστηµα δεν µπορεί να αναχθεί και να ερµηνευθεί ως µηχανή και τελικά, 
καµία αναγωγική µελέτη της δράσης ενός φαρµάκου δεν εξάγει ασφαλή 
συµπεράσµατα. Με την ύπαρξη συνεχών και ιεραρχικά διαµορφωµένων βρόχων 
ανάδρασης, το σύστηµα οδηγείται σε πολύπλοκη και απρόβλεπτη συµπεριφορά, µε 
αποτέλεσµα την ταχύτατη ανάπτυξή του µέχρι να φτάσει σε µία συγκεκριµένη και 
σταθερή κατάσταση, που ονοµάζεται ελκυστήρας (attractor) του συστήµατος. 
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6.2.5 Ελκυστήρες και Λεκανοπέδια  
6.2.5.1 Ελκυστήρες 

Ελκυστήρας (attractor) είναι µία περιοχή του χώρου καταστάσεων ενός συστήµατος, 
στην οποία το σύστηµα µπορεί να εισέλθει και η οποία είναι η µικρότερη δυνατή. 

Η πρώτη καινοτόµος εφαρµογή της έννοιας του ελκυστήρα µπορεί να αναζητηθεί στο 
2ο νόµο της θερµοδυναµικής όπου διαφορετικές αιτίες οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσµα, 
δηλαδή στην τελική κατάσταση της µέγιστης εντροπίας. Κάθε κατάσταση ισορροπίας 
ενός συστήµατος στην οποία καταλήγουν-έλκονται διαφορετικές ασταθείς 
καταστάσεις του ώστε όλες οι τροχιές του (trajectories) να καταλήγουν στο ίδιο 
σταθερό σηµείο, µπορεί να θεωρηθεί ως ελκυστήρας. Απλά, γραµµικά συστήµατα 
έχουν σηµειακούς ελκυστήρες. Η παρεµβολή έστω και µίας µεταβλητής κάνει το 
σύστηµα µη-γραµµικό. Αν αυτή η µεταβλητή συνιστά βρόχο ανατροφοδότησης το 
σύστηµα γίνεται πολύπλοκο και ο ελκυστήρας του δεν αποτελεί πλέον ένα σηµείο, 
αλλά µία κλειστή µονοδιάστατη γραµµή σηµείων που ονοµάζεται οριακός κύκλος και 
αντιπροσωπεύει την τροχιά πάνω στην οποία το σύστηµα θα ισορροπήσει οριακά. 
Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του συστήµατος εµφανίζονται και πιο σύνθετοι 
ελκυστήρες. Η τελική τροχιά πάνω στην οποία θα ισορροπήσει ένα µη-γραµµικό 
σύστηµα µπορεί να πάρει πολύ άτακτη µορφή µε καµία προφανή ένδειξη 
περιοδικότητας. Στον άνθρωπο παρουσιάζονται ελκυστήρες και στην ψυχοδιανοητική 
σφαίρα πχ φοβίες, εµµονές κλπ που αυξάνουν ακόµα περισσότερο την 
πολυπλοκότητα και χαοτική έκφρασή τους. Γενικά, ένας ελκυστήρας είναι µία 
περιοχή του χώρου των πιθανών καταστάσεων (όπου το σύστηµα µπορεί να εισέλθει, 
αλλά δεν µπορεί εύκολα να εξέλθει) και τα µη-γραµµικά συστήµατα υψηλών 
διαστάσεων µπορούν να έχουν πολύπλοκους ελκυστήρες.  

Παράδειγµα ελκυστήρα αποτελούν όλες οι χρόνιες φλεγµονώδεις παθήσεις ή τα 
σύνδροµα χρόνιου πόνου πχ (νευροπαθητικός πόνος, CRPS κλπ), που εξακολουθούν 
να παραµένουν ενεργείς παρά την έκλειψη του αρχικού οξέος αιτιολογικού 
παράγοντα. 

6.2.5.2 Λεκανοπέδια 

Η ύπαρξη πολλών ελκυστήρων στα µη- γραµµικά συστήµατα θέτει το ερώτηµα σε 
ποιον ελκυστήρα θα καταλήξει το σύστηµα (Grebogi, Ott, York). Κάθε ελκυστήρας 
έχει ένα λεκανοπέδιο (basin), που ορίζεται ως ο «περιγεγραµµένος» χώρος 
καταστάσεων όπου όλες οι πιθανές καταστάσεις του συστήµατος καταλήγουν στον 
συγκεκριµένο ελκυστήρα. 

Τα λεκανοπέδια διαφορετικών ελκυστήρων διαχωρίζονται από µία στενή συνοριακή 
γραµµή µε πολύ ακανόνιστο σχήµα. Όταν η κατάσταση του συστήµατος βρίσκεται 
κοντά στο σύνορο διαφορετικών λεκανοπεδίων είναι πολύ δύσκολη η πρόβλεψη 
κατάληξης της τροχιάς του σε συγκεκριµένο ελκυστήρα, αφού το σύστηµα 
συµπεριφέρεται χαοτικά και µικρές διακυµάνσεις των µεταβλητών του µπορούν να το 
οδηγήσουν σε διαφορετικά λεκανοπέδια, εποµένως, σε διαφορετικούς ελκυστήρες. 
Στην περίπτωση κατάστασης µέσα στο λεκανοπέδιο, η συµπεριφορά του είναι 
προβλέψιµη. 
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Στα περισσότερα βιολογικά φαινόµενα, οι ελκυστήρες είναι σχεδόν πάντα πέραν του 
ενός. Όταν ο ελκυστήρας είναι ένας µόνον (προβλήµατα χαµηλής πολυπλοκότητας), 
τότε τα αποτελέσµατα της ακαδηµαϊκής ιατρικής είναι εντυπωσιακά πχ τραυµατισµοί 
κλπ. Αντίθετα στα πολυπαραγοντικά νοσήµατα που αποτελούν και το µεγαλύτερο 
ποσοστό της νοσολογίας, οι ελκυστήρες είναι πολλαπλοί και κρίνεται απαραίτητη η 
ολιστική τους αντιµετώπιση και στα τρία επίπεδα του οργανισµού (σωµατικό, 
συναισθηµατικό, νοητικό). 

 

6.2.6 Καταστάσεις συστήµατος 

Η είσοδος και η έξοδος ενός συστήµατος είναι κατά τον γενικό ορισµό διεργασίες. 

Η συµπεριφορά ενός συστήµατος χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που αντιδρά 
(έξοδος) σε ενέργειες που ασκούνται σε αυτό (είσοδος) από το περιβάλλον του ή από 
τον παρατηρητή. Στο πολύπλοκο σύστηµα, που θεωρείται δυναµική οντότητα,  
µπορεί να παρατηρηθούν διαφορετικές έξοδοι για µία δεδοµένη είσοδο. Για την 
πρόβλεψη της αντίδρασης ενός συστήµατος στον ερεθισµό µίας εισόδου χρειάζεται 
κάποια επιπρόσθετη πληροφορία. Κατάσταση του συστήµατος ορίζεται ως αυτή η 
επιπρόσθετη πληροφορία, που συνοψίζει την ιστορία του συστήµατος πριν από την 
στιγµή της πρόβλεψης της εξόδου του λόγω της επίδρασης µελλοντικής εισόδου. Ένα 
σύστηµα µεταβάλλεται µερικώς αυτόνοµα λόγω αλλαγών στο εσωτερικό του, 
µερικώς εξωγενώς λόγω των επιδράσεων από το περιβάλλον του. Η κατάσταση ενός 
συστήµατος ορίζεται µέσα από το σύνολο των καταστάσεων όλων των στοιχειωδών 
υποσυστηµάτων του δηλαδή όλων των επιµέρους στοιχείων του. Τα στοιχειώδη 
υποσυστήµατα διακρίνονται σε διακριτών καταστάσεων τα οποία έχουν πεπερασµένο 
αριθµό πιθανών καταστάσεων (πχ θερµοκρασία οργανισµού) και σε αυτά των 
συνεχών καταστάσεων (πχ συναισθηµατικές αντιδράσεις). Τα διακριτά συστήµατα 
είναι απλούστερα στην ανάλυσή τους από τα συνεχή. Τα βιολογικά συστήµατα 
αποτελούνται από υποσυστήµατα συνεχών καταστάσεων. Η απουσία των 
κατάλληλων εργαλείων έρευνας στην κλασική ιατρική την περιορίζει ανάγοντας τα 
συστήµατα συνεχών καταστάσεων σε συστήµατα µε διακριτές καταστάσεις. 

Ο παρατηρητής που µελετάει το σύστηµα, υποθέτει ότι η εξέλιξη του συστήµατος 
αντιπροσωπεύεται από µία ακολουθία καταστάσεων. Εάν γνωρίζει: 

1.τους γενικούς δυναµικούς νόµους που περιορίζουν την συµπεριφορά του 
συστήµατος και 

2.τις εξωτερικές ενέργειες που ασκούνται σε αυτό, 

τότε η κατάσταση του συστήµατος είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών των οποίων 
η γνώση πρέπει να προστεθεί στην γνώση των (1) και (2), προκειµένου να καθοριστεί 
η περαιτέρω συµπεριφορά του συστήµατος. 

Το σύνολο όλων των πιθανών καταστάσεων στις οποίες µπορεί να βρεθεί ένα 
σύστηµα σε συνδυασµό µε τις µεταξύ των σχέσεις ορίζεται ως ο χώρος καταστάσεων 
του συστήµατος. Ο χώρος καταστάσεων εκφράζει το συνολικό αριθµό των δυνατών 
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συνδυασµών συµπεριφοράς του συστήµατος και αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
πολυπλοκότητα του συστήµατος. 

Όταν νοσεί ένας οργανισµός το µέγεθος του χώρου καταστάσεων ελαττώνεται από 
τους περιορισµούς που δηµιουργεί η νόσος και συνολικά, ελαττώνεται η 
πολυπλοκότητα του. 

Η περιγραφή της κατάστασης του συστήµατος είναι πληρέστερη στην οµοιοπαθητική 
µε την καταγραφή και συνεκτίµηση της εµφάνισης ή απουσίας διαφόρων ιδιοτήτων 
του οργανισµού (χαρακτηριστικά αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, διακυµάνσεις της 
αντιδραστικότητας του οργανισµού σε ερεθίσµατα από το περιβάλλον πχ 
µετεωρολογικές συνθήκες, τροποποιητικοί παράγοντες κλπ). 

6.2.7 Η Αρχή της Επιλεκτικής ∆ιατήρησης – The Principle of Selective 
Retention 

Η αρχή της επιλεκτικής διατήρησης αναφέρεται στην τάση να «επιλέγονται» οι πιο 
σταθερές διαµορφώσεις ενός συστήµατος, ενώ οι ασταθείς εξαλείφονται. Εκφράζει 
την συντηρητική πλευρά της εξέλιξης, της διατήρησης ή της επιβίωσης. 

Σταθερές θεωρούνται οι διαµορφώσεις που δεν υπόκεινται εύκολα σε µεταβολές. 

Η σηµασία της διάκρισης των καταστάσεων ενός συστήµατος σε σταθερές και 
ασταθείς είναι προφανής για τη διαδικασία της εξέλιξης. Η αστάθεια οδηγεί το 
σύστηµα σε νέες διαµορφώσεις, αυξάνει την ποικιλία των πιθανών καταστάσεων και 
το κάνει πιο λειτουργικά αποτελεσµατικό στις αλληλεπιδράσεις του µε το εσωτερικό 
και εξωτερικό του περιβάλλον, αλλιώς κατευθύνεται στην αναίρεσή του. Στα 
πολύπλοκα συστήµατα όπως ο ανθρώπινος οργανισµός, οι περισσότερες 
διαµορφώσεις δεν είναι απόλυτα σταθερές, αλλά ούτε απόλυτα µεταβαλλόµενες, µε 
συνέπεια οι περισσότερο σταθερές διαµορφώσεις να εξαφανίζονται πολύ πιο δύσκολα 
από τις λιγότερο σταθερές. 

6.2.8 Η Αρχή της Αυτο-καταλυτικής Ανάπτυξης – The Principle of 
Autocatalytic Growth 

Η αρχή της αυτο-καταλυτικής ανάπτυξης συµπληρώνει αυτή της επιλεκτικής 
διατήρησης εκφράζοντας την προοδευτική πλευρά της αύξησης, της ανάπτυξης και 
της επέκτασης. 

Οι σταθερές διαµορφώσεις που διευκολύνουν την εµφάνιση όµοιων διαµορφώσεων 
µε αυτές, πληθαίνουν διαρκώς. 

Η αυτο-καταλυτική ανάπτυξη περιγράφει επαρκώς τη θετική ανατροφοδότηση ή τη 
µη-γραµµικότητα που χαρακτηρίζει τις περισσότερες ανόργανες διεργασίες αυτό-
οργάνωσης, όπως η ανάπτυξη ενός κρυστάλλου. Σε πολύπλοκα συστήµατα, 
αναφέρεται σε φαινόµενα βιολογικής αναπαραγωγής, αλλά µπορεί να εφαρµοστεί και 
στη παθολογική φυσιολογία σε φαινόµενα χρόνιων φλεγµονωδών παθήσεων. 

Η αρχή υποστηρίζει ότι µία διαµόρφωση αρκεί να είναι σταθερή και κατά ένα µέρος 
αυτο-καταλυτική, προκειµένου να µπορεί να εµφανίσει µία εκρηκτική ανάπτυξη. 
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6.2.9 Η Αρχή των Ασύµµετρων Μεταβάσεων 

Συµπληρωµατικά των προηγούµενων αρχών, αποτελεί η αρχή των ασύµµετρων 
µεταβάσεων, κατά την οποία η πιθανότητα µετάβασης από µία λιγότερο σταθερή 
κατάσταση σε µία περισσότερο σταθερή κατάσταση είναι µεγαλύτερη από την 
πιθανότητα της αντίθετης µετάβασης. 

∆εδοµένου ότι οι περισσότερες καταστάσεις ενός συστήµατος είναι ασταθείς και ότι 
τα συστήµατα τείνουν προς την κατάσταση ισορροπίας,  το σύστηµα κινείται από ένα 
µεγάλο αριθµό καταστάσεων σε έναν µικρότερο. Κατά αυτό τον τρόπο, εκτελεί µία 
επιλογή αφού απορρίπτει κάποιες καταστάσεις και διατηρεί κάποιες άλλες. 

Η διαφαινόµενη ασυµφωνία του 1ου νόµου της θερµοδυναµικής, που αναφέρεται στη 
διατήρηση της ενέργειας, µε την αρχή των ασύµµετρων µεταβάσεων που προϋποθέτει 
τη µετάβαση του συστήµατος από µία ασταθή (υψηλή ενέργεια) σε µία σταθερή 
(χαµηλή ενέργεια) διαµόρφωση, επιλύεται µε τη διασκόρπιση ενέργειας ή θερµότητας 
από το σύστηµα προκειµένου να κινηθεί προς πιο σταθερές καταστάσεις. Η συµβολή 
του Prigogine ήταν καθοριστική για την κατανόηση των διαµορφώσεων µακριά από 
την θέση ισορροπίας (far-from-equilibrium configurations). Σε αυτά τα συστήµατα η 
σταθερότητα είναι δυναµική, υπό την έννοια ότι µία διεργασία του συστήµατος 
παραµένει σταθερή (αµετάβλητη) και όχι µία συγκεκριµένη κατάσταση.  

Συµπερασµατικά, το σύστηµα θα τείνει προς την µέγιστη δυνατή αποβολή της 
εισερχόµενης ενέργειας, αφού µόνο σε αυτή την περίπτωση είναι µεγάλες οι 
πιθανότητες για καινούργιες µεταβολές. 

6.2.10 Κατευθυντικότητα σε Τελικό Σκοπό 

Συνυφασµένο και απόρροια της ιδιότητας της αυτο-αναφοράς, είναι το φαινόµενο της 
κατευθυντικότητας σε τελικό σκοπό.  

Κάθε αυτόνοµο σύστηµα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι επιδιώκει (µέσω των 
ενεργειών στις οποίες µπορεί να προβεί), ένα συγκεκριµένο στόχο. Για την 
εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, πρέπει να αποφεύγει τις διάφορες παρενοχλήσεις 
που προκαλούνται από το περιβάλλον και έχουν την τάση να παρεκκλίνουν το 
σύστηµα από τον τελικό του σκοπό. Έτσι, το φαινόµενο της κατευθυντικότητας σε 
τελικό σκοπό συνεπάγεται τη ρύθµιση ή τον έλεγχο των εξωτερικών παρενοχλήσεων. 
Ο τελικός σκοπός (στόχος) του συστήµατος, είναι µία κατάσταση ισορροπίας αυτού, 
στην οποία επιστρέφει µετά από κάθε παρενόχληση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα του φαινοµένου αυτού αποτελεί η θερµορύθµιση  στα 
έµβια συστήµατα. Τελικός σκοπός του συστήµατος είναι η εξισορρόπηση της 
θερµοκρασίας του οργανισµού, παρά τις παρενοχλήσεις εσωτερικές και εξωτερικές. 

Τόσο η κατευθυντικότητα, όσο και η ευστάθεια, χαρακτηρίζονται από την 
ισοπεράτωση, όπου διαφορετικές αρχικές καταστάσεις του συστήµατος καταλήγουν 
στην ίδια τελική κατάσταση ισορροπίας. Το ευσταθές σύστηµα, όµως, επιστρέφει 
αυτοµάτως στην θέση ισορροπίας του, ενώ το σύστηµα που διέπεται από 
κατευθυντικότητα τελικού σκοπού, πρέπει να παρέµβει ενεργά, προκειµένου να 
ισορροπήσει. 
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6.2.11 Σκοπός του συστήµατος 

Τα αυτό-αναφερόµενα συστήµατα έχουν κάποιο σκοπό και οι λειτουργίες τους είναι 
προσανατολισµένες σε έναν συγκεκριµένο στόχο. 

Παραδείγµατα τέτοιων επιθυµητών σκοπών είναι: ο περιορισµός της µετάβασης του 
συστήµατος σε ένα µικρό και επαναλαµβανόµενο εύρος καταστάσεων, η διατήρηση 
µίας µεταβλητής εξόδου του συστήµατος µεταξύ ενός σχετικά µικρού εύρους τιµών, 
η πλαστικότητα της εξόδου του συστήµατος σε περίπτωση κακής λειτουργίας ενός 
στοιχείου του κλπ. 

6.3 Τα Χαρακτηριστικά των Προσαρµοστικών (Adaptive) Συστηµάτων 
6.3.1 Προσαρµογή 

Η προσαρµογή µπορεί να θεωρηθεί ως πραγµατοποίηση ενός ταιριάσµατος (fit) του 
συστήµατος µε το περιβάλλον. 

Η διαµόρφωση ενός συστήµατος εναρµονίζεται-ταιριάζει µε τη δεδοµένη 
διαµόρφωση του περιβάλλοντός του, εάν έχει την δυνατότητα να διατηρηθεί ή να 
αναπτυχθεί. ∆ιαφορετικά, θα διασπαστεί κάτω από τις συγκεκριµένες 
περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Οι διαµορφώσεις διακρίνονται ως προς τον βαθµό 
εναρµόνισης ή καταλληλότητας κάτω από τις συνθήκες που θέτει το περιβάλλον.  

Γενικότερα, ένα σύστηµα ονοµάζεται προσαρµοστικό (adaptive) εάν µπορεί να 
προσαρµόζεται στις αλλαγές, διατηρώντας την οργάνωσή του όσο το δυνατόν 
ανεπηρέαστη. Η προσαρµογή του συστήµατος επιτυγχάνεται εάν έχει τη δυνατότητα, 
αφενός  να παράγει µία µεγάλη ποικιλία ενεργειών (δράσεων) για την αντιµετώπιση 
των πιθανών παρενοχλήσεων (νόµος της αναγκαίας ποικιλίας του Ashby) και 
αφετέρου να επιλέγει την καταλληλότερη των αντιδράσεων για µία δεδοµένη 
παρενόχληση. 

Η συµπτωµατολογία ενός ασθενούς οργανισµού αποτελεί, κατά αυτή τη θεώρηση, η 
καταλληλότερη των αντιδράσεων µε δεδοµένες τις παρενοχλήσεις που δέχεται ως 
σύστηµα που προσπαθεί να αυτό-διατηρηθεί. 

6.3.2 Ρύθµιση στην Κόψη του Χάους 

Σύµφωνα µε  την κυβερνητική, το φαινόµενο της προσαρµογής είναι µηχανισµός 
ρύθµισης ή ελέγχου, που ελαχιστοποιεί τις τυχόν αποκλίσεις από την επιθυµητή 
διαµόρφωση (αντισταθµίζοντας τις παρενοχλήσεις), πριν αυξηθούν κατά τέτοιο 
βαθµό που θα επηρεάσουν την απαραίτητη οργάνωση. Η ποικιλία δράσεων-
ενεργειών αυξάνεται όσο πιο µακριά βρίσκεται το σύστηµα από την κατάσταση 
ισορροπίας, όπου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την πιο κατάλληλη για τη συνολική 
οργάνωση του συστήµατος από ένα µεγάλο σύνολο καταστάσεων στάθµευσης. 

Βάσει αυτών των στοιχείων, οι Langton και Kauffmann υποστηρίζουν ότι τα 
πολύπλοκα προσαρµοστικά συστήµατα, πάντα τείνουν να κινούνται στην κόψη του 
χάους, δηλαδή, στη στενή περιοχή µεταξύ της παγωµένης σταθερότητας και της 
ταραγµένης, χαοτικής ενεργητικότητας. 
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Σε αυτό το κρίσιµο σηµείο, µία µικρή εξωτερική µεταβολή µπορεί να σπρώξει το 
σύστηµα προς µία χαοτική συµπεριφορά ή να το κλειδώσει σε µία σταθερή 
κατάσταση. Το σηµείο αυτό θεωρείται ως αλλαγή φάσης του συστήµατος (phase 
change) και είναι αυτό στο οποίο εµφανίζονται όλες οι ενδιαφέρουσες συµπεριφορές 
ενός πολύπλοκου συστήµατος. Ένα αδρό παράδειγµα είναι η αλλαγή των φυσικών 
συστηµάτων από στερεά σε υγρά. Η αλλαγή επιπέδου υγείας µε επανεµφάνιση 
πυρετού και λοιµώξεων σε ένα οργανισµό που είχε σταµατήσει να κάνει οξείες 
νόσους αποτελεί ένα παράδειγµα αλλαγής φάσης του συστήµατος. 

6.3.2.1  Αυτο-οργανωτική Κρισιµότητα 

Ο µηχανισµός µέσω του οποίου τα πολύπλοκα συστήµατα διατηρούνται στη στενή 
περιοχή µεταξύ της ακραία χαοτικής δραστηριότητας και της απουσίας κάθε αλλαγής 
µελετήθηκε από τον (Bak, 1996) που τον όρισε ως αυτο-οργανωτική κρισιµότητα 
(self-organized criticality).  

Μέσω της αυτο-οργανωτικής κρισιµότητας, το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να 
εξελίσσεται και να διατηρείται τελικά σε ένα κρίσιµο σηµείο όπου καταλήγει. Κάθε 
εξελισσόµενο, µεταλλασσόµενο σύστηµα έχει την πιθανότητα να οδηγηθεί µπορεί να 
το οδηγήσει είτε σε πιο στατικές διαµορφώσεις είτε σε πιο ευµετάβλητες (αναλόγως 
του µεγέθους του χώρου καταστάσεων και της  εµφάνισης νέων ελκυστήρων). Όταν 
µία συγκεκριµένη δυναµική δοµή είναι η βέλτιστη για το σύστηµα αλλά η παρούσα 
διαµόρφωση είναι πολύ στατική, τότε θα επιλεγεί η πιο ευµετάβλητη διαµόρφωση ως 
πιο επιτυχής για την οικονοµία του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση που το 
σύστηµα είναι πολύ ευµετάβλητο, η πιο στατική µεταλλαγή θα επιλεγεί ως 
καταλληλότερη. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται και προς 
τις δύο κατευθύνσεις, συγκλίνοντας µε τα βέλτιστα δυναµικά χαρακτηριστικά. 

Η µείωση µόνο της χαοτικής συµπεριφοράς του συστήµατος είναι απαραίτητη αλλά 
δεν αρκεί για την επιλογή των κατάλληλων ενεργειών αντιµετώπισης των εξωτερικών 
παρενοχλήσεων. Από το περιβάλλον συνήθως εξαρτάται ποια ενέργεια ταιριάζει και 
το σύστηµα χρειάζεται ένα κριτήριο ταιριάσµατος. Κριτήριο συµφωνίας µε το 
περιβάλλον αποτελεί η διατήρηση της βασικής οργάνωσης. Αν η επιλογή διατηρεί 
την βασική οργάνωση, τότε ταιριάζει και αν όχι, τότε δεν ταιριάζει και δεν 
επιλέγεται. Είναι προφανής ο κίνδυνος καταστροφής του συστήµατος από 
ακατάλληλες ή ανεπαρκείς ενέργειες. Τα πολύπλοκα συστήµατα, όπως είναι οι 
ζωντανοί οργανισµοί ή όργανα όπως ο εγκέφαλος, για να αντισταθµίσουν τον κίνδυνο 
λάθους επιλογής, ανέπτυξαν εσωτερικά µοντέλα του περιβάλλοντος. Μέσω αυτών 
των µοντέλων, το σύστηµα µπορεί να κάνει εικονικές δοκιµές των πιθανών ενεργειών 
και να αποφασίσει βάσει των αποτελεσµάτων και χωρίς κίνδυνο της δυναµικής του 
ισορροπίας για την πιο κατάλληλη δράση. Έτσι το µοντέλο λειτουργεί ως έµµεσος ή 
υποκατάστατος επιλογέας (vicarious selector), εφόσον επιλέγει εσωτερικά του 
συστήµατος τις ενέργειες αυτές που θα αντισταθµίσουν τις εξωτερικές 
παρενοχλήσεις. Κατά αυτό τον τρόπο, αφενός, µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος 
επικίνδυνων για την ισορροπία του συστήµατος δράσεων και αφετέρου, επιλέγεται η 
πλέον αξιόπιστη και αποτελεσµατική από τις προηγηθείσες εσωτερικές δοκιµές. 
Απαραίτητο κριτήριο επιτυχίας αυτής της διαδικασίας αποτελεί η προσαρµογή του 
µοντέλου στα δεδοµένα του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση που το εικονικό µοντέλο 
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δεν έχει εξελιχθεί ώστε να ταιριάζει - συµφωνεί µε το περιβάλλον, δεν µπορεί να 
θεωρηθεί αξιόπιστο και οδηγεί το σύστηµα σε αναποτελεσµατική δράση. Συνήθως, 
αυτά τα µοντέλα είναι ενσωµατωµένα σε ένα ξεχωριστό υποσύστηµα, όπως είναι ο 
εγκέφαλος, µε αποτέλεσµα να ακολουθούν το πρότυπο λειτουργίας του κεντρικού 
ελέγχου και όχι της αυτο-οργάνωσης. 

6.3.3  Οµαλότητα από το Θόρυβο – Οµαλότητα µέσω ∆ιακυµάνσεων 
6.3.3.1 Οµαλότητα µέσω ∆ιακυµάνσεων 

Στην κλασική θερµοδυναµική, οι ταλαντώσεις εξισορροπούνται τελικά στο σηµείο 
της θερµοδυναµικής ισορροπίας - ακινησίας. Στα δυναµικά όµως συστήµατα, που 
διαµένουν µακριά από το σηµείο ισορροπίας, υπάρχουν διαρκείς διακυµάνσεις που 
συνεχώς αυξάνονται και δοκιµάζουν την σταθερότητα της δυναµικής τους 
διαµόρφωσης (εφόσον βρίσκονται σε κατάσταση στάθµευσης). Ο Ilya Prigogine 
διαπίστωσε ότι οι διασκορπίζουσες δοµές (dissipative structures) διαµένουν µακριά 
από την κατάσταση ισορροπίας και δέχονται από το περιβάλλον τους εξωτερικές 
διακυµάνσεις. Αν οι διακυµάνσεις αυτές ξεπεράσουν κάποιον ουδό, οδηγούν το 
σύστηµα  σε εντελώς καινούργιες καταστάσεις και το αναγκάζουν να αναπτύξει πιο 
οµαλές διαµορφώσεις. Ο Ilya Prigogine, που µελέτησε πρώτος αυτό το φαινόµενο, το 
ονόµασε οµαλότητα µέσω διακυµάνσεων (order through fluctuations). 

6.3.3.2 Η Αρχή της Τυφλής Μεταβολής – The Principle of Blind Variation 

Ως αρχή ης τυφλής µεταβολής ονοµάζεται η εκ των προτέρων άγνοια της µεταβολής 
που θα επιλεγεί τελικά. Η επιλογή της µελλοντικής τροχιάς της ανάπτυξης του 
συστήµατος είναι σχεδόν εντελώς απρόβλεπτη και αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 
διακλαδώσεων. Όταν σε ένα δυναµικό σύστηµα αυξάνεται η ροή ενέργειας µέσα από 
αυτό, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των ελκυστήρων. Η αυξηµένη 
ροή ενέργειας επιτρέπει την ενίσχυση των µικρών διαφορών, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση της ποικιλίας στη συµπεριφορά του συστήµατος. Στην περαιτέρω αύξηση της 
εξωτερικής διακύµανσης και µετά από το ξεπέρασµα ενός ουδού, το µοντέλο 
συµπεριφοράς του συστήµατος διακλαδώνεται, ο ελκυστήρας διαχωρίζεται και το 
σύστηµα έχει δύο σταθερά µοντέλα συµπεριφοράς. Υπάρχουν πιο πολύπλοκες 
µορφές διακλάδωσης, ιδίως στα έµβια συστήµατα, µε τρεις, τέσσερις, ή και 
αµέτρητους αριθµούς λύσεων. Όταν η πίεση συνεχίζει να αυξάνει ακόµη 
περισσότερο, οι ελκυστήρες µε τη σειρά τους συνεχίζουν να διακλαδώνονται. Στην 
περίπτωση πολλών λύσεων, η διακλάδωση µπορεί να πάρει την διάταξη cascade, 
όπου το κάθε µέρος της διακλάδωσης συνεχίζει να σπάει σε δύο ή περισσότερα νέα 
µέρη. Από ένα σηµείο και µετά, ο αριθµός των ελκυστήρων γίνεται πρακτικά άπειρος 
και το σύστηµα µπορεί να µεταπηδάει από τον ένα στον άλλον. Αυτή είναι µία 
πραγµατικά χαοτική κατάσταση, όπου οι διακλαδώσεις πολλαπλασιάζονται, το 
σύστηµα περνάει από τη µία διαµόρφωση στην άλλη και η συµπεριφορά του 
συστήµατος γίνεται εντελώς απρόβλεπτη.  
 
Είναι προφανής η άγνοια των µεταβολών και η αδυναµία πρόβλεψης σε ποιον 
ελκυστήρα θα καταλήξει το δυναµικό σύστηµα που χαρακτηρίζεται από µεγάλο 
βαθµό πολυπλοκότητας (ακόµη και αν είναι πλήρως προκαθορισµένο και πόσω 
µάλλον όταν πρόκειται για βιολογικό σύστηµα) χωρίς να µπορέσουµε να 
ακολουθήσουµε την µετάβαση των καταστάσεων που θα πραγµατοποιήσει (δηλαδή 
τη µεταβολή του συστήµατος). Κατά αυτόν τον τρόπο η διακλάδωση συνδέεται µε 
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την ιστορία του συστήµατος και για να γνωρίζουµε την κατάστασή του, πρέπει να 
γνωρίζουµε τις διακλαδώσεις που ακολούθησε ή προσπέρασε. 
∆εν είναι όµως όλες οι µεταβολές τυφλές. Η επιλεκτική καταγραφή προηγούµενων 
αντιδράσεων του συστήµατος κάτω από συγκεκριµένες διακυµάνσεις του 
περιβάλλοντος µέσω διεργασιών δοκιµής βάσει σφάλµατος (trial-an-error), αποτελεί 
οδηγό µελλοντικών ενεργειών και προσδοκιών του συστήµατος. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, όλη η γνώση θα µπορούσε να αναχθεί σε επαγωγικά συµπεράσµατα 
βασισµένα σε τυφλή µεταβολή και επιλεκτική συγκράτηση στην µνήµη, που συχνά 
καλείται ως blind-variation-and-selective retention (BVSR). 

6.3.3.3 Η Αρχή της Επιλεκτικής Ποικιλίας – The Principle of Selective Variety 

Η αρχή της Επιλεκτικής Ποικιλίας ορίζεται ως: Όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία των 
διαµορφώσεων στις οποίες υποβάλλεται ένα σύστηµα, τόσο µεγαλύτερη και η 
πιθανότητα τουλάχιστον µία από αυτές να διατηρηθεί επιλεκτικά. Αν και προφανής, η 
αρχή οδηγεί σε χαρακτηριστικά συµπεράσµατα, όπως στη διαπίστωση ότι ο αριθµός 
των δυνατών – σταθερών διαµορφώσεων είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθµού 
των µεταβολών που θα πρέπει να υποστεί το σύστηµα για να σταθεροποιηθεί σε µία 
συγκεκριµένη διαµόρφωση. Όσο λιγότερες είναι οι δυνατές διαµορφώσεις, τόσο 
περισσότερες οι µεταβολές. 

Στην περίπτωση όπου τα κριτήρια σταθερότητας µίας διαµόρφωσης µπορεί να 
αλλάξουν, απαιτείται µεγάλη ποικιλία από δυνατές διαµορφώσεις. Η αλλαγή των 
παραπάνω κριτηρίων έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια σταθερότητας των 
υφιστάµενων διαµορφώσεων και η παρουσία µεγάλης ποικιλίας του συστήµατος 
αυξάνει την πιθανότητα νέων σταθερών διαµορφώσεων. Ακραίο παράδειγµα 
αποτελεί το φαινόµενο µόλυνσης µονοκαλλιέργειας όπου λόγω της µειωµένης 
ποικιλίας µπορεί να καταστραφούν όλα τα φυτά. 

6.3.3.4 Οµαλότητα από το Θόρυβο 

Μία ειδική περίπτωση της αρχής της επιλεκτικής ποικιλίας, που προτάθηκε από τον 
Heinz von Foerster, είναι η αρχή της οµαλότητας από το θόρυβο. Ο θόρυβος (ή το 
χάος) νοείται ως ταχεία και τυφλή µεταβολή. Η αρχή αναφέρει ότι η προσθήκη ενός 
τέτοιου είδους θορύβου ή τυχαίων παρενοχλήσεων, δίνει περισσότερες πιθανότητες 
στο σύστηµα να εξελιχθεί προς µία σταθερή διαµόρφωση. Κατά αυτή την έννοια, ο 
θόρυβος βοηθά ένα αυτο-οργανωµένο σύστηµα στην επιλογή πιο σταθερών 
καταστάσεων και καλύτερου βαθµού εναρµόνισης. Καλύτερος βαθµός εναρµόνισης 
σηµαίνει µεγαλύτερη σταθερότητα και µεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και 
εξέλιξης, χωρίς να σηµαίνει υποχρεωτικά και καταλληλότερη κατάσταση του 
συστήµατος, το οποίο είναι υποχρεωµένο να ακολουθήσει την διαδροµή προς το 
τοπικό ελάχιστο, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν είναι σίγουρο ότι αντιπροσωπεύει 
το ολικό ελάχιστο. Ο µόνος τρόπος να βγει το σύστηµα από το τοπικό ελάχιστο είναι 
να προστεθεί σε αυτό ένας βαθµός απροσδιοριστίας (indeterminism) στα δυναµικά 
του, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να µεταβεί σε καταστάσεις πέρα από τις 
τοπικές. Ο βαθµός απροσδιοριστίας συσχετίζεται µε την ένταση των 
περιβαλλοντικών (εξωτερικών και εσωτερικών) παρενοχλήσεων που έχουν ως 
αποτέλεσµα την απόκλιση του συστήµατος από την κατάσταση δυναµικής 
ισορροπίας του. Με την επίδραση του «θορύβου», το σύστηµα µπορεί να οδηγηθεί σε 
περιοχές βαθύτερου από το τοπικό ελάχιστο. 
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Όταν ο θόρυβος είναι συνεχής το σύστηµα δε σταθεροποιείται ποτέ σε ένα τοπικό

ελάχιστο, αλλά κινείται διαρκώς προς περιοχές µεγαλύτερης ποικιλίας

αποτελεσµατικός τρόπος χρήσης του θορύβου µε σκοπό την αύξηση της αυτο
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6.4 Αναδροµική Αυτό-
Προϋποθέσεων 

 

6.4.1 Από την Μοντελοποίηση Βασισµένη στην Ύλη και τα Σωµατίδια
Μοντελοποίηση Βασισµένη στις ∆ιεργασίες

Η µοντελοποίηση που βασίζεται στα µόρια είτε απλά είτε σύµπλοκα και γενικότερα

στην ύλη δεν µπορεί να ερµηνεύσει τη λειτουργία ενός έµβιου συστήµατος Η ανάγκη

µίας άλλης µοντελοποίησης που στηρίζεται στις διεργ

µοντελοποίηση που δεν αγνοεί την πιθανότητα ανάδυσης καινούργιων και αιτιωδώς

αποτελεσµατικών ιδιοτήτων σε ανώτερα ιεραρχικώς επίπεδα που τελικά αποτελούν

 

 
Μία έκταση εναρµόνισης. Τα βέλη δείχνουν τις κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί

το σύστηµα Το ύψος µίας θέσης αντιστοιχεί στην δυναµική της ή στην έλλειψη εναρµόνισής της
Έτσι το Α έχει υψηλότερο βαθµό εναρµόνισης (ή λιγότερη δυναµική) από το Β Τα κατώτερα

Β και C, είναι τοπικά ελάχιστα της δυναµικής, δηλ. ελκυστήρες Οι
κορυφές Χ και Υ οριοθετούν το λεκανοπέδιο του ελκυστήρα Β. Το Χ διαχωρίζει τα λεκανοπέδια

των Α και Β, ενώ το Υ διαχωρίζει τα λεκανοπέδια των Β και C.

Με την επίδραση θορύβου πχ φαρµάκου το σύστηµα από τη θέση Β µπορεί να

κατευθυνθεί προς το βαθύτερο ελάχιστο Α. Όσο βαθύτερο το ελάχιστο
µεγαλύτερη θα πρέπει να είναι ή ένταση του θορύβου για να µετακινήσει
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ελάχιστο αλλά κινείται διαρκώς προς περιοχές µεγαλύτερης ποικιλίας
κός τρόπος χρήσης του θορύβου, µε σκοπό την αύξηση της αυτο

οργάνωσης είναι η αρχική είσοδος µεγάλης ποσότητας θορύβου, η οποία στη

συνέχεια θα µειωθεί Η αρχική µεγάλη παρενόχληση θα του επιτρέψει να αποδράσει

από όλα τα τοπικά ελάχιστα και να εγκατασταθεί σε µία από τις βαθύτερες κοιλάδες

Χαρακτηριστικό παράδειγµα από την κλασική οµοιοπαθητική είναι η χορήγηση µίας

αρχικής ισχυρής δόσης (θορύβου) οµοιοπαθητικού φαρµάκου που οδηγεί τον

οργανισµό σε απόδραση από όλα τα τοπικά ελάχιστα – συµπτώµατα ασθένει
παραµονή του σε βαθύτερες κοιλάδες – ανώτερο επίπεδο υγείας µε απουσία

επανεµφάνιση παλαιοτέρων συµπτωµάτων.  

-∆ιατήρηση και Λειτουργικότητα Μέσω ∆υναµικών
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Μοντελοποίηση Βασισµένη στις ∆ιεργασίες 

Η µοντελοποίηση που βασίζεται στα µόρια είτε απλά είτε σύµπλοκα και γενικότερα
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βέλη δείχνουν τις κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί 
το σύστηµα Το ύψος µίας θέσης αντιστοιχεί στην δυναµική της ή στην έλλειψη εναρµόνισής της. 
Έτσι το Α έχει υψηλότερο βαθµό εναρµόνισης ή λιγότερη δυναµική από το Β. Τα κατώτερα 

Β και είναι τοπικά ελάχιστα της δυναµικής δηλ. ελκυστήρες. Οι 
κορυφές Χ και Υ οριοθετούν το λεκανοπέδιο του ελκυστήρα Β Το Χ διαχωρίζει τα λεκανοπέδια 

των Α και Β ενώ το Υ διαχωρίζει τα λεκανοπέδια των Β και C. 

το σύστηµα από τη θέση Β µπορεί να 
σο βαθύτερο το ελάχιστο, τόσο 

µεγαλύτερη θα πρέπει να είναι ή ένταση του θορύβου για να µετακινήσει το σύστηµα 
Αποτέλεσµα της δράσης του θορύβου είναι το 

σύστηµα να εισέλθει σε βαθύτερες κοιλάδες και να αυξάνεται έτσι ή εναρµόνισή του. 
Όταν ο θόρυβος είναι συνεχής το σύστηµα δε σταθεροποιείται ποτέ σε ένα τοπικό 
ελάχιστο αλλά κινείται διαρκώς προς περιοχές µεγαλύτερης ποικιλίας. Ο πιο 

κός τρόπος χρήσης του θορύβου µε σκοπό την αύξηση της αυτο-
οργάνωσης είναι η αρχική είσοδος µεγάλης ποσότητας θορύβου, η οποία στη 
συνέχεια θα µειωθεί Η αρχική µεγάλη παρενόχληση θα του επιτρέψει να αποδράσει 

εί σε µία από τις βαθύτερες κοιλάδες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα από την κλασική οµοιοπαθητική είναι η χορήγηση µίας 
οµοιοπαθητικού φαρµάκου που οδηγεί τον 

συµπτώµατα ασθένειας και σε 
ώτερο επίπεδο υγείας µε απουσία ή 

∆ιατήρηση και Λειτουργικότητα Μέσω ∆υναµικών 

Από την Μοντελοποίηση Βασισµένη στην Ύλη και τα Σωµατίδια στην 

Η µοντελοποίηση που βασίζεται στα µόρια είτε απλά είτε σύµπλοκα και γενικότερα 
στην ύλη δεν µπορεί να ερµηνεύσει τη λειτουργία ενός έµβιου συστήµατος. Η ανάγκη 

ασίες είναι αδήριτη. Μία 
µοντελοποίηση που δεν αγνοεί την πιθανότητα ανάδυσης καινούργιων και αιτιωδώς 
αποτελεσµατικών ιδιοτήτων σε ανώτερα ιεραρχικώς επίπεδα που τελικά αποτελούν 
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αναδυόµενα γνωστικά φαινόµενα, όπως η αναπαράσταση, η προσδοκία κλπ) και την 
ανερχόµενη/κατερχόµενη κυκλική σχέση αιτίου-αποτελέσµατος. Τα µοντέλα που 
στηρίζονται αποκλειστικά στην υλική δοµή ενός συστήµατος, προκαθορίζουν ως 
αδύνατη νέων ιδιοτήτων, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν χαµηλή επεξηγηµατική 
αξία. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της ανάδυσης δεν είναι ένα ισχυρό 
επεξηγηµατικό εργαλείο αφ’ εαυτής, αλλά παρατηρείται σε αρκετά είδη φαινοµένων 
τα οποία δεν µπορούν να εξηγηθούν µέσα από µια προσέγγιση µε κεντρικό άξονα την 
µοντελοποίηση στο επίπεδο της ύλης και γενικότερα των στοιχείων. 

Η συστηµική, χωρίς να απορρίπτει τους υλικούς µηχανισµούς που εµπλέκονται στην 
πρόκληση πολύπλοκων βιολογικών και γνωστικών φαινοµένων, εστιάζεται στις 
δυναµικές οργανώσεις των δοµικών τους στοιχείων όπου βρίσκεται η εξήγηση των 
αλληλεπιδραστικών διεργασιών που τα παρήγαγαν.  

6.4.2 Αναδροµική αυτο-διατήρηση 

Το φαινόµενο της αναδροµικής αυτό-διατήρησης συνεπάγεται τη θεώρηση της 
βασικής αυτονοµίας ενός συστήµατος ως την ικανότητά του να διαχειρίζεται την 
αµφίδροµη, µε το περιβάλλον, του ροή θερµοδυναµικών στοιχείων µε τέτοιο τρόπο 
ώστε ταυτόχρονα, να έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει, να διαµορφώνει και να ελέγχει, 
τόσο τις εσωτερικές αυτό-κατασκευαστικές διεργασίες του όσο και τις διεργασίες 
ανταλλαγής µε το περιβάλλον του. 

Συνεπώς, το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει και να αναπαράγει 
όλους τους απαραίτητους περιορισµούς (συµπεριλαµβανοµένου ενός µέρους των 
συνοριακών συνθηκών που συνεπάγονται τη διάκρισή του ως σύστηµα µε τα 
ανάλογα χαρακτηριστικά), µαζί µε τους συγκεκριµένους τρόπους αλληλεπίδρασής 
του µε το περιβάλλον. 

Με άλλα λόγια, οι κατασκευαστικές διεργασίες που πρακτικά συνιστούν το σύστηµα, 
θα πρέπει να εµπλέκονται άµεσα σε µια διαρκή συναλλαγή θερµοδυναµικών πόρων 
µε το περιβάλλον και αντιστρόφως, η απόκτηση αυτών των πόρων είναι επιτακτική 
για την εµφάνιση και διατήρηση των αντίστοιχων διεργασιών. 

Αυτή η αλληλεξάρτηση µεταξύ των κατασκευαστικών και αλληλεπιδραστικών 
πλευρών του φαινοµένου είναι ο πυρήνας για τη σύσταση κάθε αυτόνοµου 
συστήµατος που δύναται να παρουσιάσει ανοικτό-κλειστότητα.  

Τα αναδροµικώς αυτο-διατηρούµενα συστήµατα (recursive self-maintaining systems) 
δεν εµφανίζουν µόνο την ιδιότητα να αναπτύσσουν διεργασίες που τείνουν να 
συνεισφέρουν στην αυτό-διατήρησή τους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
αναπτύσσουν αυτό-επαναλαµβανόµενα-αναδροµικά διαφορετικές διεργασίες 
ανάλογα µε τις διαφοροποιήσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών που 
αντιµετωπίζουν. Παρουσιάζουν  υψηλότερο βαθµό αυτονοµίας από τα απλώς αυτό-
διατηρούµενα συστήµατα, λόγω του ότι η υποδοµή τους εµπλέκεται σε εναλλαγές 
διεργασιών αλλά και σε ανακατεύθυνση της διαθέσιµης ενέργειας. Oι 
αλληλεπιδράσεις τους µε τo περιβάλλον τους επιδεικνύουν µια αιτιώδη κλειστότητα 
µε τη διατήρηση των συνθηκών του συστήµατος που κρίνονται ως αναγκαίες για τις 
συγκεκριµένες αλληλεπιδράσεις (Bickhard, 2000b, σελ. 116). 
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Ο Bickhard, βασισµένος στον Campbell, χρησιµοποίησε το παράδειγµα ενός 
βακτηρίου το οποίο επιλέγει να κολυµπήσει προς την περιοχή αυξηµένης 
περιεκτικότητας σε σάκχαρο, ενώ αναστρέφει τυχαία την πορεία του προκειµένου να 
επιλέξει µια άλλη κατεύθυνση όταν ο υποδοχέας του αντιλαµβάνεται ότι δεν 
αυξάνεται η περιεκτικότητα σακχάρου προς την κατεύθυνση στην οποία κινείται 
(Campbell, 1974; 1990).  

Ο µηχανισµός επιλογής του µικροβίου µεταξύ των δυο εναλλακτικών ειδών δράσης 
που διαθέτει είναι πολύ απλός και καθορίζεται από τη σχέση ερεθίσµατος-αντίδρασης 
µεταξύ: 

της αίσθησης της συγκέντρωσης σακχάρου στο νερό που περιβάλλει την περιοχή από 
το βακτήριο και  

των δύο ειδών δράσης τις οποίες έχει το βακτήριο στη διάθεσή του.  

Παρά την απλοϊκότητα των διαθέσιµων µηχανισµών, η πρόσθια κίνηση και η 
αναστροφή της πορείας είναι δύο διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης που 
θεωρούνται κατάλληλοι εφόσον συνεισφέρουν στην αυτο-διατήρηση του βακτηρίου 
σε διαφορετικές συνθήκες και  το βακτήριο µπορεί να επιλέγει κάποιον από τους δύο 
βάσει των αλλαγών των συνθηκών. 

Ο Hoffmeyer επανέρχεται στην περίπτωση του E. coli, που καταµετρά διαρκώς τις 
ενδεχόµενες µεταβολές των εξωτερικών συγκεντρώσεων µιας ποικιλίας θρεπτικών, 
σακχαρούχων ουσιών, µέσω της σύνδεσης αυτών των µορίων στους χηµικούς 
υποδοχείς που βρίσκονται στην κεφαλή του βακτηρίου, ενώ το αποτέλεσµα της 
µέτρησης (το οποίο είναι συνάρτηση του χρόνου) χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση 
διακριτών και δυαδικής φύσης κινήσεων, οι οποίες ρυθµίζουν τη χηµειοτακτική 
συµπεριφορά του. Ο Hoffmeyer υποστηρίζει τον αναφορικό (referential) χαρακτήρα 
της συγκεκριµένης διεργασίας, η οποία ενέχει δεκάδες, τοπολογικώς κατάλληλα 
οργανωµένα είδη πρωτεϊνών, από τον υποδοχέα έως την κίνηση του µαστιγίου του 
(Hoffmeyer) ενώ ο Pattee τονίζει ότι η προφανής λειτουργικότητα αυτού του είδους 
διεργασίας θα πρέπει να είναι κωδικοποιηµένη στο DNA και τελικά να παράγεται 
µέσω του µηχανισµού της φυσικής επιλογής (Pattee). 

6.4.3 Αναδροµική Αυτό-∆ιατήρηση και Λειτουργικότητα Μέσω ∆υναµικών 
Προϋποθέσεων 

Λειτουργικές θεωρούνται οι διεργασίες ενός αυτο-διατηρούµενου συστήµατος που 
συνεισφέρουν στη γενικότερη λειτουργία του και διευκολύνουν τη διατήρηση του 
συστήµατος µακριά από το σηµείο θερµοδυναµικής ισορροπίας. Η ικανοποίηση µιας 
λειτουργίας (serving a function) υπό αυτή την έννοια είναι απαραιτήτως σχετική µε 
το σύστηµα του οποίου η δυνατότητα διατήρησης ενισχύεται.  

Η οργάνωση ενός αυτόνοµου συστήµατος ενέχει µια ‘αναγκαστική’ ασυµµετρία 
µεταξύ της πολυπλοκότητας των εσωτερικών διεργασιών του συστήµατος και αυτής 
του περιβάλλοντος (πληροφοριακή/ενδοδιαµορφωτική ανισορροπία). Η ενδογενής 
θερµοδυναµική ασυµµετρία µεταξύ των διεργασιών µακριά από τη θέση ισορροπίας 
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και των διεργασιών στο σηµείο ισορροπίας αποφέρουν µια ενδογενή κανονιστική 
ασυµµετρία (normative asymmetry) µεταξύ λειτουργίας (function) και 
δυσλειτουργίας (dysfunction). Γενικότερα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 
υποσύστηµα ενός πιο πολύπλοκου συστήµατος καταφέρνει να ικανοποιήσει µια 
συγκεκριµένη λειτουργία, παίζουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στη θεώρηση της 
λειτουργικότητας στο προτεινόµενο πλαίσιο. Μεµονωµένες διεργασίες ικανοποιούν 
τις κανονιστικές λειτουργίες ενός αυτόνοµου συστήµατος λόγω του τρόπου που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις άλλων διεργασιών µε τις οποίες σχετίζονται και 
αλληλεξαρτώνται µέσα στο σύστηµα. 

Παράδειγµα διεργασιακής αλληλεξάρτησης αποτελεί η σχέση µεταξύ των διεργασιών 
της καρδιακής δραστηριότητας, του κυτταρικού µεταβολισµού και της γενικότερης 
κινητικής δραστηριότητας (συµπεριλαµβανοµένων της αναπνοής, της βρώσης και της 
αποβολής άχρηστων ουσιών). 

∆υναµικές προϋποθέσεις θεωρούνται οι διεργασίες ή συνθήκες που πρέπει να 
ικανοποιηθούν ώστε οι συγκεκριµένες δυναµικές διεργασίες να µπορέσουν να 
διεκπεραιωθούν µε επιτυχία. Σε περίπτωση που οι δυναµικές προϋποθέσεις δεν 
ισχύουν, οι αντίστοιχες διεργασίες αποτυγχάνουν, πχ αν η καρδιά δεν αντλεί αίµα, ο 
οργανισµός αποτυγχάνει να επιβιώσει.  

Στο επόµενο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρµογές των αρχών της επιστήµης 
µελέτης των συστηµάτων στην ιατρική, συµβατική και οµοιοπαθητική και γίνεται µία 
απόπειρα εφαρµογής των στο φαινόµενο της επανεµφάνισης παλαιών συµπτωµάτων 
κατά τη διάρκεια της οµοιοπαθητικής θεραπείας.  

6.5 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  
6.5.1 Ολιστική αντιµετώπιση νόσου και ασθενή  

Σκοπός της Ιατρικής είναι η επαναφορά της Υγείας στον ασθενή. (Organon παρ 1). Η 
Υγεία αναφέρεται στη λειτουργία του ανθρώπου ως σύνολο-Όλον, πχ δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ως Ίαση η επιτυχής «θεραπεία» ενός δερµατικού εξανθήµατος που 
συνοδεύεται από την εµφάνιση κατάθλιψης (Sundstrom, Alfredsson, Sjolin, Forsberg, 
Gerden, Bergman, Joniken και Magin, Sullivan). Με αυτά τα δεδοµένα, η ολιστική 
θεώρηση της ιατρικής διάγνωσης και θεραπευτικής αναπαριστά τον ιδανικό τρόπο 
µελέτης και εξέλιξης της Ιατρικής επιστήµης.   

Η Ολιστική θεώρηση και περιγραφή της κατάστασης ενός ασθενή ως ένα και 
αδιαίρετο όλον περιλαµβάνει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, την συνδυαστική-
ολοκληρωµένη ιατρική (integrated medicine) και τις ολιστικές θεραπευτικές 
µεθόδους, δηλαδή την Οµοιοπαθητική και το Βελονισµό. Η Συνδυαστική Ιατρική  
αναφέρεται στο συνδυασµό συµβατικής ιατρικής µε την ψυχοκοινωνιολογία και 
κάποιες από τις εναλλακτικές ή συµπληρωµατικές θεραπευτικές. Ο ασθενής 
εξετάζεται από µία οµάδα που αποτελείται από ιατρούς, ψυχοθεραπευτές, 
εναλλακτικούς θεραπευτές κλπ, η οποία προτείνει και εφαρµόζει τις κατάλληλες 
θεραπευτικές υπηρεσίες αναλόγως της φύσης της νόσου και της αντίστοιχης 
εξειδίκευσης των συµµετεχόντων. Η Συνδυαστική Ιατρική επικεντρώνεται στην 
αντιµετώπιση της ασθένειας. Σε αντιδιαστολή µε αυτήν, η Ολιστική Ιατρική 
(Οµοιοπαθητική και Βελονισµός) εστιάζει στον ασθενή και τον αντιµετωπίζει 
ολιστικά, καταγράφοντας όλες τις εκφάνσεις του από το ψυχοδιανοητικό επίπεδο ως 
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το σωµατικό πεδίο και χρησιµοποιώντας ένα θεραπευτικό µέσο (οµοιοπαθητικό 
φάρµακο ή βελονοθεραπεία) για την επαναφορά της υγείας του.  

6.5.2 Συνδυαστική-Ολοκληρωµένη Ιατρική (Integrated Μedicine) και 
βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο 

Η µηχανιστική και υπερεξειδικευµένη αντιµετώπιση της ασθένειας από τη συµβατική 
ιατρική παρά τις σηµαντικές της επιτυχίες, αποτυγχάνει σε αρκετές περιπτώσεις να 
δώσει θεραπευτικές λύσεις και να ικανοποιήσει µε τα αποτελέσµατά της πολλούς από 
τους ιατρούς που την εφαρµόζουν. Τη δεκαετία του 1950, ο Ludwig von Bertalanffy 
είχε ήδη διαπιστώσει ότι ήταν επιτακτική η ανάγκη επαναπροσανατολισµού και 
διεύρυνσης της επιστηµονικής οπτικής ενσωµατώνοντας την ολιστική αντίληψη στις 
βιολογικές επιστήµες. (Von Bertalanffy L: Problems of Life).  Η ολιστική θεώρηση 
στηρίζεται κυρίως στην ιδέα ότι υπάρχει ένα συνεχές στα έµβια συστήµατα που είναι 
ιεραρχικά οργανωµένα και αυτό παρατηρείται σε όλο το φάσµα τους: από το µοριακό 
επίπεδο µέχρι τη βιόσφαιρα. Παρεµφερείς ήταν και οι απόψεις που διατυπώθηκαν και 
από τον Paul Weiss (Weiss P in Schaefer KE, Hensel H, Brody R 1977). Οι ιδέες των 
von Bertalanffy και Weiss ενέπνευσαν τον Engel στη διατύπωση του 
βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου. Κάθε σύστηµα είναι µέρος ενός υπερσυστήµατος πχ 
το κύτταρο είναι µέρος ενός ιστού, ενός οργάνου κλπ Κατά αντιστοιχία το άτοµο 
είναι µέλος µίας οικογένειας, της κοινωνίας κλπ και συνιστά το ανώτερο ιεραρχικά 
επίπεδο του οργανισµού του και το κατώτερο επίπεδο στην κοινωνική οργάνωση. 
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε ο Engel, «Τίποτα δεν υπάρχει σε πλήρη 
αποµόνωση… ούτε το κύτταρο ούτε ένας άνθρωπος µπορεί να περιγραφεί πλήρως ως 
δυναµικό σύστηµα χωρίς να περιγραφεί το υπερσύστηµά του στο οποίο ανήκει και 
αποτελεί µέρος του.» Συνεπώς το βιοϊατρικό πρότυπο και το Βιοψυχοκοινωνικό 
πρότυπο δεν αποκλείουν το ένα το άλλο. Το πρώτο αποτελεί υποσύστηµα του 
δευτέρου.  
6.5.2.1 ∆ιαφορές βιοψυχοκοινωνικού και βιοϊατρικού προτύπου 

Το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο προτείνει την αντικατάσταση του αµιγούς βιοϊατρικού 
µοντέλου από έναν τρόπο σκέψης που αντιµετωπίζει σε διαφορετική βάση και µε 
ευρύτερη οπτική τη νόσο, καθώς δέχεται και υποστηρίζει ότι εφόσον υπάρχουν 
επιστηµονικά 
δεδοµένα που υποδεικνύουν ότι συναισθηµατικές, συµπεριφορικές και κοινωνικές 
διεργασίες παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη, πορεία και έκβαση της σωµατικής νόσου, 
αυτά τα δεδοµένα πρέπει αναγκαστικά να ληφθούν υπόψη όχι µόνο στη διάγνωση 
αλλά και στην αντιµετώπιση της νόσου προκειµένου να υπάρξει το βέλτιστο για τον 
ασθενή αποτέλεσµα. 
 
Το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο αποτελεί ταυτόχρονα µία νέα φιλοσοφία της κλινικής 
φροντίδας και ένας πρακτικός οδηγός. 
Από φιλοσοφική άποψη, τροποποιεί και διευρύνει τον τρόπο κατανόησης αφού η 
νόσος επηρεάζεται από πολλαπλά επίπεδα της οργάνωσης από το κοινωνικό έως το 
µοριακό. Στο πρακτικό µέρος, διαφοροποιεί τον τρόπο κατανόησης του ασθενή, 
καθώς θεωρεί την υποκειµενική εµπειρία του πάσχοντος ως ένας ουσιώδης παράγων 
που συµβάλλει στην ακριβή διάγνωση, στην έκβαση και στην ανθρωπιστική φροντίδα 
(Borrell-Carrió F.,  Suchman A. L., Epstein). 
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Η συνδυαστική- ολοκληρωµένη ιατρική, η οποία βασίζεται στο Βιοψυχοκοινωνικό 
µοντέλο διάγνωσης του Engel, προσπαθεί να επαναφέρει την Ιατρική στην ολιστική 
αντιµετώπιση των θεµάτων υγείας (ανασκόπηση της Borrel-Carrio 2004).  
Ο Engel ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι η εµπειρία της ασθένειας σε κάθε 
άνθρωπο είναι διαφορετική, διατύπωσε µία ολοκληρωµένη θεώρηση για την Ιατρική 
διάγνωση και θεραπευτική συσχετίζοντας όλους τους παράγοντες (βιολογικούς, 
ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς) που εµπλέκονται µε την ασθένεια 
και την υγεία (Engel, Science 1977). Ο Engel θεωρεί ότι η υγεία και η ασθένεια είναι 
αποτέλεσµα της συνδυασµένης δράσης βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
παραγόντων (Alonso, 2004). Πρότεινε ένα βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο βασισµένο 
στη θεωρία των συστηµάτων και στην ιεραρχική οργάνωση των οργανισµών. 
O Engel ισχυριζόταν ότι ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα βιολογικό, ψυχολογικό και 
κοινωνικό ον, που συµπεριφέρεται µε δεδοµένους τρόπους που προάγουν ή βλάπτουν 
την υγεία του:  
•   Πολλοί αλληλεπιδρώντες παράγοντες από τους κυτταρικούς έως τους κοινωνικούς 

συµβάλλουν τόσο στην υγεία, όσο και στη νόσο. 
• Μια διαταραχή σε οποιαδήποτε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζει 

όλες τις άλλες. 
•    Αν οι ιατροί κατανοήσουν τη φύση αυτών των αλληλεπιδράσεων, τότε θα 

µπορούν να παρέµβουν και µε την εφαρµογή γνωσιακών, συµπεριφορικών και 
συναισθηµατικών στρατηγικών και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προάγουν τη 
θεραπεία του πάσχοντος σε αντίθεση µε τις περιοριστικές προσπάθειες 
αντιµετώπισης νόσων. 

Τα βασικά στοιχεία της Οόκληρωµένης Ιατρικής σύµφωνα µε το Engel (1997) είναι: 

1. Η ασθένεια δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη και βιολογική διαταραχή. Μία 
βιοχηµική µεταβολή δεν σηµαίνει ότι προκαλεί απευθείας κάποια 
ασθένεια. Η αιτία των ασθενειών είναι πολυ-παραγοντική και πολυ-
επίπεδη. Το σύµπτωµα µίας νόσου παράγει νόηµα στον ασθενή και η 
ψυχολογική κατάσταση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθησία, στη 
σοβαρότητα και στην πορεία της νόσου. 

2. Ο ιατρός πρέπει να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες και µεθόδους για τη 
λήψη του ιστορικού από τον ασθενή. Η σχέση ασθενή – ιατρού επηρεάζει 
τα κλινικά αποτελέσµατα. Το φαινόµενο placebo αφορά και τους 
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν µία θεραπεία 
όπως η σχέση ασθενή – θεραπευτή. Ο ασθενής επηρεάζεται από τον τρόπο 
που τον εξετάζει ο θεραπευτής και µε τη σειρά του ο θεραπευτής 
επηρεάζεται από τους ασθενείς του. 

 

Κατά την Συνδυαστική - Ολοκληρωµένη ιατρική απαιτείται περισσότερος χρόνος 
εξέτασης του ασθενή και ανάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης (Stewart, 2005). Η 
υποκειµενική εµπειρία του ασθενή έχει κλινική σηµασία (Borrell-Carrio, 2004) και ο 
ασθενής συµµετέχει στη διεργασία της λήψης αποφάσεων (Tinetti, 2004). Θεωρεί ότι 
οι ασθένειες είναι καταστάσεις της υγείας και αποτέλεσµα των πολύπλοκων 
διαδράσεων µεταξύ γενετικών, διατροφικών, συναισθηµατικών, νοητικών, 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων (Tinetti, 2004). Σύµφωνα µε 
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τον Engel, η θεραπεία αφορά βιολογικούς ή άλλους παράγοντες και όχι ασθένειες 
(Tinetti, 2004), δηλαδή δεν είναι απαραίτητο τα συµπτώµατα και τα σηµεία να 
ανήκουν σε κάποια συγκεκριµένη νοσολογική οντότητα για να θεραπευθούν (Tinetti, 
2004). Από την άλλη, κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και ποτέ δύο ασθενείς δεν 
είναι ίδιοι.  

Η Ψυχοσωµατική ιατρική µελετά τις αλληλεπιδράσεις της γενετικής ευαλωτότητας, 
εξωγενών βλαπτικών παραγόντων, όπως π.χ. καρκινογόνων ουσιών και µικροβίων, 
των πρώιµων εµπειριών, της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης, του τρόπου ζωής, 
του κοινωνικού περιβάλλοντος, της προσωπικότητας, των οξέων και χρόνιων 
ψυχοτραυµατικών γεγονότων και τη συνδυασµένη δράση αυτών στη φυσιολογική 
λειτουργικότητα. 
Η Ιατρική, ως λειτούργηµα, βασίζεται σε σύγχρονες και συνεχώς εξελισσόµενες 
γνώσεις, που δεν πρέπει να αδιαφορούν ή να υποβιβάζουν την υποκειµενικότητα του 
ασθενή. Η ιατρική γνώση πρέπει να εφαρµόζεται µε τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί 
τις εξατοµικευµένες ανάγκες του ασθενή. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Ιατρική θεωρείται 
Τέχνη.  

6.5.3  Η ασθένεια ως µια έννοια κατάρρευσης ή διαταραχής του συστήµατος 

Η επιστήµη της πολυπλοκότητας συνέβαλε στην ανάπτυξη µια νέας, ολιστικής 
προσέγγισης της ασθένειας και της θεραπευτικής (Coffrey). 

Η υγεία δεν είναι η απουσία της ασθένειας ή η αστάθεια, αλλά η ικανότητα ενός 
συστήµατος (κύτταρο, οργανισµός, οικογένεια, κοινωνία) να απαντά 
προσαρµοζόµενο σε µια ευρεία κλίµακα περιβαλλοντολογικών αιτιών (φυσικών, 
χηµικών, µολυσµατικών, ψυχολογικών κλπ) (Brody). 

Η υγεία µπορεί να διατηρηθεί ή να επανέλθει µέσω µιας συστηµικής προσέγγισης 
(π.χ. Οµοιοπαθητική) που δέχεται τη µη προβλεψιµότητα και στηρίζεται σε 
λανθάνουσες µικρές αναδυόµενες δυνάµεις µέσα στο ολοκληρωµένο σύστηµα. 

Η εγκατάσταση µιας ασθένειας είναι πάντα πολυ-παραγοντική και εξαρτάται από την 
συµβολή ψυχολογικών και παθογενετικών αιτιών σε σχέση µε τις προδιαθέσεις 
(constitutions) σε κάθε ένα οργανικό σύστηµα (Millenson). 

6.5.4 Συστηµική έναντι τοπικής εστίασης 

Στη συµβατική ιατρική η ασθένεια θεωρείται σαν µια ελαττωµατική λειτουργία των 
βιολογικών και χηµικών διαδικασιών του σώµατος που πρέπει να «επισκευαστεί» και 
να επανέλθει στις αρχικές καθορισµένες βιο-ιατρικές νόρµες (µε φάρµακα ή 
χειρουργική επέµβαση). Συνεπώς υγεία είναι ότι αποµένει όταν ένα άτοµο είναι 
ελεύθερο από όλα τα συµπτώµατα µιας ασθένειας και οι διαταραγµένες 
παθοφυσιολογικές καταστάσεις έχουν επισκευαστεί. Έτσι δίνει αξία µόνο στα 
παθογνωµονικά (κοινά) συµπτώµατα που είναι πιο αντικείµενα σε σχέση µε τα 
υποκείµενα (ιδιοσυστασιακά) συµπτώµατα του ατόµου, που αγνοούνται γιατί δεν 
είναι αποφασιστικά για την θεραπεία που θα δοθεί. 

Στην Οµοιοπαθητική η έννοια της ασθένειας έχει διευρυνθεί συµπεριλαµβάνοντας 
την προσωπική εµπειρία δυσλειτουργίας του, που έχει το άτοµο που πάσχει καθώς 
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και οτιδήποτε έχει παίξει ρόλο στην δηµιουργία ανικανότητας να αντισταθεί το άτοµο 
στην ασθένεια. Πολλοί άνθρωποι µπορεί να έχουν υποκλινική νόσο, αν και δεν έχουν 
παθογνωµονικά συµπτώµατα µιας συγκεκριµένης ασθένειας, που είναι ανιχνεύσιµα 
µε την φυσική εξέταση ή µε της εργαστηριακές εξετάσεις. 

Στη συστηµική θεώρηση, η ασθένεια είναι µια αποτυχία της προσαρµοστικής 
απάντησης, µια ρήξη ή ανισορροπία των συστηµάτων, υποσυστηµάτων και 
µετασυστηµάτων που αποτελούν έναν κατά τα άλλα υγιή οργανισµό. 

Τα συµπτώµατα δεν είναι η ασθένεια, αλλά απλά σηµάδια µιας τέτοιας διαταραχής 
του συστήµατος. 

Η εξωτερικά αντανακλώσα εικόνα (gestalt) µιας ασθένειας είναι κάτι περισσότερο 
από απλά µια ατελείωτη λίστα όλων των συµπτωµάτων, επειδή τα συµπτώµατα είναι 
µόνο µια προσέγγιση της πραγµατικής εσωτερικής (αθέατης) κατάστασης και δεν 
µπορούν ποτέ να είναι ισάξια µε την όλη διαταραχή. Το σύνολο της διαταραχής 
(totality) πρέπει να αντανακλά την εσωτερική βαθύτερη (essence) διαταραχή του 
ατόµου, µε τέτοια λεπτοµέρεια ώστε να µπορεί να διακριθεί από άλλες διαταραχές 
όµοιας φύσης (µήπως ο Hahnemann µε το  Organon der Heilhunst ήταν από τους 
πρώτους συστηµικούς στοχαστές;). Συµπερασµατικά, η διαφορά µεταξύ ολιστικών 
συστηµάτων θεραπείας (π.χ. Οµοιοπαθητική) και αναλυτικών συστηµάτων 
(συµβατική ιατρική) συνοψίζεται στο ότι τα ολιστικά συστήµατα θεραπείας βλέπουν 
τον ασθενή σαν σύνολο (µε όλες της αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον του) ενώ η 
συµβατική ιατρική βλέπει µόνο διαταραχές σε όργανα (τοπικές) και διαταραχές και 
διαχωρίζει την ολότητα, αντιµετωπίζοντας το σώµα σαν αντικείµενο έξω από το όλο 
σύστηµα και χωρίς να παίρνει υπόψιν της, της αναρίθµητες αλληλεπιδράσεις (body/ 
mind/ other systems/ environment interactions). 

6.5.5 Ψυχονευροανοσολογία ή ολιστική φυσιολογία 

Μέχρι πρόσφατα και σύµφωνα µε το Βιοϊατρικό µοντέλο, η συναισθηµατική υγεία 
και ισορροπία ενός ατόµου δεν συσχετιζόταν µε την φυσική υγεία και ισορροπία και 
δεν υπολογιζόταν στην εκτίµηση της συνολικής υγείας. Η αναδυόµενη επιστήµη της 
Ψυχοσωµατικής Ιατρικής µε τη συνεισφορά της Φυσιολογίας επιβεβαιώνει τις 
τελευταίες δεκαετίες την ύπαρξη αντιστοιχίας και αναλογιών µεταξύ του 
συναισθηµατικού και του σωµατικού επιπέδου. Τα µοντέλα συσχέτισης 
συγκινησιακών καταστάσεων και σωµατικών νόσων περιλαµβάνει τη σχέση του 
άγχους και της µη-εκφραζόµενης επιθετικότητας µε το γαστροδωδεκαδακτυλικού 
έλκους και την ελκώδη κολίτιδα, της µελαγχολίας µε τις ηπατικές διαταραχές (κάτι 
που είχε επισηµανθεί από τον Ιπποκράτη), της πρωκτικής προσωπικότητας µε τη 
δυσκοιλιότητα και την αιµορροϊδοπάθεια, της προσωπικότητας τύπου Α µε την 
αρτηριακή υπέρταση και τη στεφανιαία νόσο, της ψυχαναγκαστικής προσωπικότητας 
µε τις κακοήθειες. Πιο έκδηλη είναι η αντιστοιχία συγκεκριµένων συγκινησιακών 
νοσογόνων παραγόντων µε συγκεκριµένα όργανα, όπως του επαγγελµατικού και 
οικονοµικού άγχους µε το γαστρεντερικό έλκος ή η ερωτική απογοήτευση µε την 
καρδιά. Ο βελονισµός έχει εδώ και χιλιετίες βρει και στηριχθεί σε τέτοιου είδους 
αντιστοιχίες µε σηµαντικές θεραπευτικές επιτυχίες, αλλά απουσιάζει η αιτιολογική 
συσχέτιση. Η µελέτη αυτών των συσχετισµών από τη συµβατική ιατρική δεν έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα. Ζητούµενο παραµένει η αναζήτηση των κριτηρίων που 
επηρεάζουν και καθορίζουν τη φορά των κατευθύνσεων σε αυτές τις συσχετίσεις και 
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αντιστοιχίες. Η εκ νέου και µε ολιστικό πρίσµα µελέτη και έρευνα στη βασική 
εµβρυολογία είναι πιθανόν να δώσει περισσότερα στοιχεία. 
Κατά την Ψυχοσωµατική Ιατρική, τα άτοµα εξελίσσονται ως κοινωνικά όντα σε ένα 
περιβάλλον που είναι συχνά εχθρικό. Μια ποικιλία παραγόντων αναπτύσσονται για 
να διατηρήσουν την υγεία. Οι µηχανισµοί αυτοί διαµεσολαβούνται από το κεντρικό 
και το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, το νευροενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό 
σύστηµα και δεν είναι τέλειοι. Ανεπιθύµητα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
συµβάντα επιφέρουν µεταβολές όπως η αύξηση του όγκου των επινεφριδίων (σε 
χρόνιο στρες) Η ανάδυση της ψυχονευροανασολογίας (Wisneshi) τόνισε πρόσφατα 
την αιτιολογική συσχέτιση µη υγειών συναισθηµάτων και συµπεριφορών µε µια 
ποικιλία φυσικών ασθενειών. Υπάρχει πια µια επαρκής ποσότητα στοιχείων από την 
έρευνα (psychology, neurology, immunology) που δείχνει ότι ο νους και το σώµα 
(Watkins) αλληλεπιδρούν σαν µια ολότητα. Η έρευνα έχει δείξει ότι το νευρικό, το 
ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστηµα, επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω 
µεταβιβάσεων, νευροπεπτιδίων, κυτταρικών συστηµάτων και κυτοκινών. Θα πρέπει 
λοιπόν να δούµε τα τρία αυτά συστήµατα σαν ένα ψυχοσωµατικό δίκτυο που 
επεκτείνεται σε όλο τον οργανισµό (Pert). 

6.5.6 Νεώτερα ∆εδοµένα από την Έρευνα στην Ψυχοσωµατική Ιατρική 

Η έρευνα στην ψυχοσωµατική ιατρική συνίσταται στην αναζήτηση και µελέτη των 
ψυχοφυσιολογικών µηχανισµών από το κεντρικό, περιφερικό και αυτόνοµο σύστηµα 
µε τη βοήθεια της Ψυχονευροανοσολογίας και της Ψυχοενδοκρινολογίας. Τρεις είναι 
οι µείζονες νοσολογικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν διερευνηθεί περισσότερο: Τα 
καρδιαγγειακά νοσήµατα, οι νόσοι του γαστρεντερικού και οι λοιµώξεις από HIV 
(Novack et al 2007). 

Πολυάριθµες µελέτες τεκµηριώνουν τις αλληλεπιδράσεις βιολογικών, ψυχολογικών , 
κοινωνικών και συµπεριφορικών παραγόντων στη νοσηρότητα και θνησιµότητα των 
καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι παράγοντες που έχουν ταυτοποιηθεί περιλαµβάνουν 
τα υψηλά επίπεδα στρες, την περιορισµένη κοινωνική υποστήριξη, το χαµηλό 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και χαρακτηριστική προσωπικότητα µε αρνητικά 
συναισθήµατα όπως θυµό και εχθρικότητα, άγχος και κατάθλιψη. Όλοι οι παραπάνω 
παράγοντες συνδυάζονται µε αυξηµένη νοσηρότητα και θνησιµότητα από το 
καρδιαγγειακό (Rozanski et al 1999 και Krantz et al 2002). 

Οι συσχετίσεις παραµένουν σηµαντικές και µετά από έλεγχο κλασικών παραγόντων 
κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες φαίνεται ότι 
αλληλεπιδρούν µε το κάπνισµα, την απουσία άσκησης, και την υπερλιπιδαιµία µε 
αποτέλεσµα την αύξηση της δραστηριότητας του συµπαθητικού νευρικού 
συστήµατος και την αντίστοιχη µείωση της δραστηριότητας του παρασυµπαθητικού 
συστήµατος. Ειδικότερα έκθεση στο στρες οδηγεί σε αυξηµένα επίπεδα 
κατεχολαµινών και κορτικοστεροειδών, αύξηση της πηκτικότητας του αίµατος και 
ινωδόλυσης, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, σπασµό των στεφανιαίων και αύξηση των 
φλεγµονωδών δεικτών (von Kanel et al 2001 και Kop and Kohen 2001). 

Πολλαπλές µελέτες σε πιθήκους και σε ανθρώπους επιβεβαιώνουν το ρόλο του stress 
στη µακροχρόνια παθογένεση καρδιαγγειακής νόσου 
(Carrol et al 1998 και Everson et al 2001 και Treiber et al 2003). 
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Η απελπισία συνδέεται µε αυξηµένη συχνότητα ισχαιµικής καρδιακής νόσου σε 
δείγµα ενηλίκων στις ΗΠΑ (Arida 1993) και αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για το 
έµφραγµα του µυοκαρδίου (σχετικός κίνδυνος 1,68-Appels and Mulder 1988) και 
θνησιµότητας σε διεθνή µελέτη που περιελάµβανε ηλικιωµένους Αµερικανούς, 
Μεξικανούς και Ευρωπαίους (Stern et al 2001).  
Ο θυµός (Mittleman et al 1995) και αρνητικά συναισθήµατα (Gulette et al 1997) 
έχουν αναφερθεί ότι πυροδοτούν ισχαιµία ή έµφραγµα του µυοκαρδίου. 
Αρνητικά συναισθήµατα έχουν επίσης συνδεθεί µε αιφνίδιο θάνατο (Kamarek and 
Jennings 1999) 
Η κατάθλιψη, που έχει υψηλό επιπολασµό µετά από έµφραγµα του µυοκαρδίου ή 
καρδιοχειρουργική επέµβαση, είναι ισχυρός προβλεπτικός δείκτης µελλοντικής 
νοσηρότητας και θνησιµότητας (Connency et al 2001και Lesperance et al 2002). 
Η πηκτικότητα του αίµατος σε φροντιστές ασθενών µε νόσο Alzheimer προάγεται 
όταν συνοδεύεται από αίσθηµα ανικανότητας και κατάθλιψης (Von Kaenel et al 
2002). 

6.5.7 Οµοιοπαθητική: Μία συστηµική ιατρική 

Η Οµοιοπαθητική έχει ως αρχή τη θεώρηση του ανθρώπινου οργανισµού ως ένα 
πολύπλοκο σύστηµα (Hyland ME,  Lewith GT, 2002) και θεωρεί ότι η ασθένεια 
αποτελεί την εκδήλωση αποσυντονισµού στο σύνολο-«όλον» του ατόµου. Ο 
αποσυντονισµός παίρνει την µορφή προτύπου (pattern) και εκφράζεται µέσω 
συµπτωµάτων και από τα τρία επίπεδα δηλαδή από το νοητικό, το συναισθηµατικό και 
το σωµατικό (φυσικό) επίπεδο. Η καταπίεση της νόσου, µέσω της επικέντρωσης σε 
ένα µόνο από τα επίπεδα του ασθενή που κυρίως πάσχει και µε θεραπευτικό µέσο 
χηµικά φάρµακα που προσφέρουν µόνο συµπτωµατική θεραπεία, οδηγεί στην 
περαιτέρω εξέλιξη του αποσυντονισµού του ασθενή και στην εκδήλωση νέων 
συµπτωµάτων σε κάποιο άλλο βαθύτερο επίπεδο. 

Οι µοντέρνες θεωρίες της συστηµικής θεώρησης (βιολογία συστηµάτων, επιστήµης 
της πολυπλοκότητας και ψυχονευροανοσολογία) ταιριάζουν εκπληκτικά µε την πολύ 
παλαιότερη σε σύλληψη Οµοιοπαθητική. 

Η Οµοιοπαθητική είναι κατά βάση συστηµική αφού κλειδί στην συνταγογράφηση του 
ενδεικνυόµενου φαρµάκου είναι η αναγνώριση µιας εικόνας συνολικής, ενός σχεδίου 
ολότητας των σηµείων και συµπτωµάτων του ασθενούς και το πιο σηµαντικό µιας 
εικόνας (gestalt) που είναι µεγαλύτερη από την απλή συλλογή των επιµέρους 
συµπωµατικών εκφράσεων της. Ο Νόµος των Οµοίων στην Οµοιοπαθητική 
συνίσταται στη χορήγηση ενός και µόνο οµοιοπαθητικού φαρµάκου, που ενώ 
προκαλεί ένα συγκεκριµένο πρότυπο συµπτωµάτων σε ένα υγιή ασθενή, µπορεί να 
θεραπεύσει ένα ασθενή που παρουσιάζει όµοιο πρότυπο συµπτωµάτων. Ο βαθµός 
οµοιότητας και σύµπτωσης των προτύπων συµπτωµάτων και φαρµάκου καθορίζεται 
αποκλειστικά µέσα από µία σηµειωτική διεργασία του οµοιοπαθητικού ιατρού.  

Τέτοια θεώρηση θα πρέπει να υιοθετείται σταδιακά και από την κλασική ιατρική 
αφού η µοντέρνα αντίληψη της ψυχονευροανοσολογίας και των πολύπλοκων 
συστηµάτων δίνουν ένα νέο παράδειγµα στην ιατρική επιστήµη. 

Ακόµα και η έρευνα θα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση συµπεριλαµβάνοντας της νέες 
αυτές ιδέες. ∆ιπλές τυφλές µελέτες (RCTs) και άλλες τέτοιες προσεγγίσεις δεν 
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επαρκούν για να εξηγήσουν την δράση της Οµοιοπαθητικής. Η αξιολόγηση της 
έννοιας της αποτελεσµατικότητας είναι πολύ πιο πολύπλοκη από την αποµόνωση και 
µελέτη απλών µονοµερών στοιχείων όπως η  ηµικρανία ή τη δραστικότητα 
µονοµερών θεραπειών όπως των  αντικαταθλιπτικών. Όπως καταλαβαίνουν όλοι (και 
ιδίως οι έµπειροι κλασικοί Οµοιοπαθητικοί ιατροί) η συστηµική αυτή προσέγγιση 
που ονοµάζεται κλασική Οµοιοπαθητική απαιτεί χρόνο και βάθος στην έρευνα του 
ασθενούς (ιστορικό) καθώς και µια ευρεία γνώση και κατανόηση Οµοιοπαθητικών 
(Materia Medica) και ψυχολογικών (ψυχολογία βάθους) στοιχείων αλλά και βαθειά 
γνώση της κλασικής ιατρικής (τα τοπικά συµπτώµατα - στοιχεία δεν παύουν να είναι 
σηµαντικά). 

6.5.8 Θεωρία της Πολυπλοκότητας και Οµοιοπαθητική 

Σύµφωνα µε τον  Bellavite, η θεωρία των πολύπλοκων, µη γραµµικών και 
προσαρµοστικών συστηµάτων δεν µπορεί να αποτελέσει την «επιστηµονική 
εξήγηση» της φαρµακολογικής δράσης των οµοιοπαθητικών φαρµάκων και 
απαιτείται περαιτέρω εργαστηριακή έρευνα αφού η σύνδεση της θεωρίας αυτής µε 
την Ιατρική γενικότερα, περιορίζεται σε θεωρητικές µεταφορές και οι πρακτικές 
εφαρµογές είναι ελάχιστες (Bellavite, 2003). 

Η έλλειψη αναλογίας αποτελέσµατος και δοσολογίας του φαρµάκου δηλαδή η 
ιδιότητα της µη-γραµµικότητας στα πολύπλοκα και προσαρµοστικά συστήµατα, 
µπορεί πιθανόν να συσχετιστεί εργαστηριακά µε το φαινόµενο της όρµησης και το 
νόµο των Οµοίων στην οµοιοπαθητική (Bellavite, 2003). Η µη-γραµµικότητα 
παρατηρείται στα φαινόµενα της δυναµοποίησης, της αποτελεσµατικότητας της 
υπερβολικά ελαχίστης ποσότητας δραστικής ουσίας στο οµοιοπαθητικό φάρµακο και 
των διακυµάνσεων των συµπτωµάτων. Τέλος, η µη-γραµµικότητα φαίνεται να 
συνδέεται µε την µεταφορά πληροφορίας από το Οµοιοπαθητικό φάρµακο µέσω του 
συντονισµού-σύζευξης (Bellavite, 2003).  

Η ιδιότητα της αυτο-οργάνωσης στα πολύπλοκα και προσαρµοστικά συστήµατα όπως 
αναφέρεται µε τους µηχανισµούς ανάδρασης, την δυναµική οµοιόσταση του 
οργανισµού (homeodynamics) , τα δίκτυα πχ του νευρικού συστήµατος, τα fractals 
και την εξάρτηση του συστήµατος από το πλαίσιο της διάδρασης µπορεί να συνδεθεί 
µε τη «ζωτική δύναµη» του οργανισµού, τη δυναµοποίηση, τα υπερ-αραιωµένα 
διαλύµατα, τη σχέση ιατρού-ασθενή και τους τροποποιητικούς παράγοντες των 
συµπτωµάτων (Bellavite, 2003). 

Η ιδιότητα της δυναµικής προσαρµοστικότητας των πολύπλοκων συστηµάτων όπως 
εκφράζεται στους ζωντανούς οργανισµούς µε τη µορφή των φυσιολογικών 
ταλαντώσεων, των ελκυστήρων, της ασθένειας ως αποτέλεσµα της απώλειας της 
σύνδεσης ή της πολυπλοκότητας και της θεραπείας ως αποτέλεσµα της αύξησης της 
πολυπλοκότητας ή της αλλαγής ελκυστήρα, µπορεί να συνδεθεί µε την 
Οµοιοπαθητική στο επίπεδο της δυναµοποίησης, των βιολογικών επιδράσεων των 
υπεραραιωµένων οµοιοπαθητικών φαρµάκων, της µεταβολής των συµπτωµάτων στο 
χρόνο, της ιδιοσυγκρασίας του οργανισµού και των µιασµάτων, της ολιστικότητας 
και του βασικού νόµου των Οµοίων (Bellavite, 2003).   
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6.5.9 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Από τη γέννηση ενός ατόµου έως το θάνατό του, υπάρχει ένα «συνεχές» στις 
παθολογικές καταστάσεις που θα αντιµετωπίσει. Οξείες και χρόνιες ασθένειες στο 
ιστορικό ενός οργανισµού αποτελούν µια αλυσίδα από αντιδράσεις του 
ανοσοποιητικού, το οποίο κάτω από την επίδραση καταπιεστικών θεραπειών, 
αναγκάζεται να υποχωρήσει τη γραµµή άµυνάς του σε βαθύτερα επίπεδα. Κάθε νέα 
γραµµή άµυνας συνιστά την αρχή µίας νέας χρόνιας κατάστασης. Κατά τον καθ. Γ. 
Βυθούλκα (και σύµφωνα µε ενδείξεις από την πιο πρόσφατη ιατρική βιβλιογραφία), 
όλες οι χρόνιες εκφυλιστικές νόσοι έχουν το χαρακτήρα υποξείας φλεγµονώδους 
διαδικασίας και η «φλεγµονή» είναι η βασική κοινή παράµετρος όλων των 
ασθενειών. Πρόσφατες µελέτες πιθανολογούν ενδείξεις φλεγµονής ακόµα και στη 
σχιζοφρένεια (Naudin, Mege, Azorin, Dassa). 

Η επανειληµµένη καταπίεση του πυρετού µέσω ισχυρών χηµικών φαρµάκων οδηγεί, 
ιδίως το γενετικά επιβαρυµένο ανοσοποιητικό σύστηµα, σε αδυναµία εκδήλωσης 
πυρετού στην έκθεση σε παθογόνα µικρόβια (Ahkee S, Srinath L, Ramirez).  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αδυναµίας του ανοσοποιητικού αποτελούν η 
Ιδιοπαθής Περιβαλλοντική ∆υσανεξία (Μάλαµα, Παπαϊωάννου) που παρατηρείται 
µετά από έκθεση σε χηµικούς παράγοντες, το Σύνδροµο Χρονίας Κόπωσης 
(Σωτηρόπουλος, Ατσάλη), η Ινοµυαλγία (γνωστά και ως µεταϊικά σύνδροµα), στα 
οποία µετά από ιογενή λοίµωξη εγκαθίστανται: επίµονη κόπωση, µε µυϊκή αδυναµία, 
µέτριο πυρετό, ευαίσθητους λεµφαδένες, πονοκέφαλο και κατάθλιψη. 

6.5.9.1  Στάδια την παθήσεων κατά τον Hahnemann (Organon 1833, 1843) 

Οι πρώτες αναφορές για την κατεύθυνση της παθολογίας διατυπώνονται στο 
«Όργανον της Ιατρικής Τέχνης» όπως και στην εισαγωγή του βιβλίου (σελ 62) όπου 
αναφέρει πολλά παραδείγµατα. 

Η καταπίεση της τοπικής νόσου αφυπνίζει τα συµπτώµατα που υπέβοσκαν όσο 
υπήρχαν οι εξωτερικές εκδηλώσεις και οδηγεί σε έξαρση την εσωτερική νόσο (παρ 
202). 

Αναφορά πρέπει να γίνει και στην άποψη της οµοιοπαθητικής περί συνέχειας των 
διαφόρων παθήσεων που εµφανίζει ένας οργανισµός σε διαφορετικούς χρόνους, 
απότοκο αλληλεπιδράσεων µε το περιβάλλον και η οποία δεν αναγνωρίζεται από την 
κλασική ιατρική. 

6.5.9.2  Αµυντικός µηχανισµός, προδιάθεση και ασθένεια 

Η εξασθένιση του αµυντικού µηχανισµού ακολουθεί ένα ιεραρχικό πρότυπο (pattern) 
που φαίνεται να είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους. Το ανοσοποιητικό σύστηµα 
έχει ιεραρχικά δοµηµένες γραµµές άµυνας. Αρχικά θα εκδηλώσει υψηλό πυρετό, 
αλλά αν είναι γενετικά επιβαρυµένο ή/και καταπιεστεί από ισχυρά χηµικά φάρµακα, 
η δεύτερη γραµµή άµυνας θα είναι µία υποξεία φλεγµονώδης αντίδραση, οι 
εκδηλώσεις της οποίας καθορίζονται από γενετική ή επίκτητη προδιάθεση. Αυτή η 
φλεγµονώδης διαδικασία έχει την τάση να εξαπλωθεί περισσότερο, προσβάλλοντας 
όλο και πιο σηµαντικά όργανα και συστήµατα (Vithoulkas). 
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Η εκδήλωση µίας ασθένειας προϋποθέτει δύο συνθήκες: 

α) την επίδραση κάποιου νοσογόνου παράγοντα: ιογενούς, µικροβιακού, 
περιβαλλοντικού (Kim, Choi, Paek, Chung και Nebert, Roe, Vandale), διατροφικού, 
ψυχολογικού, κοινωνικού κλπ. 

 
β)  τη γενετική ή επίκτητη προδιάθεση και ευαισθητοποίηση του ανοσοποιητικού και 
γενικότερα αµυντικού µηχανισµού στον παραπάνω παράγοντα.  

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η προδιάθεση έχει γενετική βάση (Miki, 
Swensen, Shattuck-Eidens και Sumnik, Cinek, Bratanic). Η χρήση ισχυρών 
φαρµάκων και ιδίως αντιβιοτικών (Li, Chang, Tzang και Voiculescu C, Stanciu L, 
Voiculescu), και η έκθεση σε χηµικές ουσίες (Kim, Choi, Paek, Chung και Nebert, 
Roe, Vandale) είναι ικανές να προκαλέσουν διαταραχές στη δοµή του γενετικού 
υλικού (Gonzalez, Najera, Cortes) και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη επίκτητων 
προδιαθέσεων µέσω της αρνητικής τους επίδρασης σε ιστούς και όργανα. 

6.5.9.3  Οξείες νόσοι 

Η φυσική πορεία των οξέων νόσων περιλαµβάνει µια πρόδροµο περίοδο, την 
κλιµάκωση µε την εγκατάσταση της χαρακτηριστικής για τη νόσο κλινικής εικόνας 
και καταλήγει στη λύση (θεραπεία) ή στο θάνατο στους πιο αδύναµους οργανισµούς. 
Κατά την οξεία φάση της συνοδεύεται συνήθως από την εκδήλωση υψηλού πυρετού 
που απουσιάζει στις χρόνιες διαταραχές της υγείας. Η οµοιοπαθητική προσπαθεί να 
κινητοποιήσει µε φυσικό τρόπο τις αµυντικές δυνατότητες του οργανισµού για να 
φέρει την ίαση, σε αντίθεση µε τη συµβατική ιατρική που στοχεύει στην καταστολή 
των συµπτωµάτων και στην εκρίζωση του µικροβιακού παράγοντα. 

6.5.9.4 Χρόνιες Παθήσεις 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση στις χρόνιες ασθένειες είναι ότι πολλές από 
αυτές έχουν φάσεις επιδείνωσης και περιόδους υφέσεων (Tomioka, Tani, Sato και El-
Shanti, Ferguson). Παραδείγµατα υποτροπιαζουσών χρονίων παθήσεων µπορούν να 
αναφερθούν πολλά. Στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, στις φλεγµονώδεις 
νόσοι του εντέρου, στην πολλαπλή σκλήρυνση, στις αρθρίτιδες και γενικότερα στα 
αυτοάνοσα νοσήµατα, παρατηρούνται περίοδοι υφέσεων, που διακόπτονται από 
φάσεις επιδείνωσης των συµπτωµάτων. 

Κατά τον καθ. Γ.Βυθούλκα, η υποτροπή µίας χρονίας νόσου µπορεί να συγκριθεί µε 
τις οξείες ασθένειες. Οι διαφορές τους έγκεινται στην εκδήλωση χαµηλού (ή και στη 
µη εµφάνιση) πυρετού και στην απουσία λύσεως-ιάσεως  κατά τις υποτροπές των 
χρόνιων νόσων. Η υποξεία φλεγµονή που υποβόσκει στις χρόνιες διαταραχές της 
υγείας, θα συνεχίσει και µετά το πέρας της υποτροπής το καταστρεπτικό της έργο και 
τη σταδιακή επιδείνωση της χρόνιας κατάστασης 
(Romanovsky/Meira/Ernst/Chavarria/Butterfield/Kundu/ Fujita/ McKay/ 
Farrow/Farinati). 
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6.5.9.5  Το «Συνεχές» µιας ενοποιηµένης θεωρίας για τις ασθένειες, οξείες και 
χρόνιες 

Σύµφωνα µε την ενοποιηµένη θεωρία για τις ασθένειες, όλες οι χρόνιες νόσοι και 
όλες οι φυσικά προκύπτουσες χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις, είναι “φλεγµονώδεις 
διαδικασίες”. H υπόθεση της φλεγµονής φαίνεται να επιβεβαιώνεται στη 
σχιζοφρένεια (Naudin, Mege, Azorin, Dassa) και στις εκφυλιστικές παθήσεις του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος, όπως η νόσος Alzheimer 
(Shaftel, Griffin, O'Banion) και η νόσος του Parkinson (Koprich, Reske-
Nielsen, Mithal, Isacson). Η κύρια διαφορά µεταξύ µιας φλεγµονώδους διαδικασίας 
σε µια χρόνια κατάσταση και σε µια οξεία κατάσταση είναι η εκδήλωση υψηλού 
πυρετού κατά την οξεία φάση (Kluger/Cunha/Bernheim/ Soszyński/ Hasday). 

Πολύ συχνά παρατηρείται στο ιστορικό του ασθενή µια προοδευτική πορεία από τις 
οξείες εµπύρετες λοιµώξεις ή τις δερµατικές εκδηλώσεις της παιδικής ηλικίας υπό 
την επίδραση καταπιεστικών θεραπειών, στην εµφάνιση χρόνιας νόσου που σταδιακά 
επιδεινώνεται. Η συµπτωµατική θεραπεία µπορεί να παροµοιαστεί µε µια χύτρα 
ταχύτητας στην εστία της κουζίνας (το αίτιο της ασθένειας) που από τη βαλβίδα της 
εξέρχεται ατµός (σύµπτωµα) και ο παρατηρητής (θεραπευτής) αντί να κλείσει την 
εστία (να εξαλείψει την αιτία), κλείνει την βαλβίδα ασφαλείας (καταστολή του 
συµπτώµατος), προκαλώντας µια επικίνδυνη αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό της 
χύτρας. Το πιο συχνά παρατηρούµενο pattern είναι η αναφερόµενη και στο κεφ 5, 
εµφάνιση χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας µετά από σταδιακά συχνότερες 
και βαρύτερες λοιµώξεις αρχικά του ανώτερου και στη συνέχεια του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήµατος. ∆εν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο φαινόµενο η µεγάλη 
επίπτωση του άσθµατος στο ∆υτικό κόσµο ο οποίος θεωρητικά έχει τις καλύτερες 
υπηρεσίες υγείας (AAAI), ενώ είναι ανύπαρκτο σε αποµακρυσµένα µέρη της 
Αφρικής.  

Το δέρµα, το αναπνευστικό και το πεπτικό σύστηµα που προσβάλλονται σε βρέφη 
και παιδιά βρίσκονται στα πιο εξωτερικά τµήµατα του οργανισµού και σχετίζονται 
αµεσότερα µε το περιβάλλον. Σε αυτά τα τρία συστήµατα, που εκτίθενται σε 
µικροοργανισµούς και χηµικές ουσίες, εµφανίζονται οξείες ασθένειες που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό πυρετό. Γενικά το επίπεδο υγείας του µέσου παιδιού 
είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ενός µέσου ενήλικα. Ανώτερα ιεραρχικώς επίπεδα 
του οργανισµού όπως το ουρογεννητικό, το καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστηµα 
είναι πολύ περισσότερο προστατευόµενα και είναι πολύ λιγότερο ευπρόσβλητα από 
οξείες λοιµώξεις στην πρώιµη παιδική ηλικία, συγκριτικά µε µεγαλύτερες ηλικίες. Το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα που είναι το σηµαντικότερο για την συνολική οικονοµία 
του οργανισµού προστατεύεται µε τον επιπλέον µηχανισµό του αιµατοεγκεφαλικού 
φραγµού, που ρυθµίζει αυστηρά την είσοδο ουσιών και κυττάρων προερχόµενων από 
το περιφερικό αίµα (Pachter).  

Κάθε έµβιο σύστηµα είναι γενετικά σχεδιασµένο να προστατεύει ενεργά τα πιο 
ζωτικά όργανα για την επιβίωση. Ο αµυντικός του µηχανισµός προσπαθεί να 
διατηρήσει την διαταραχή σε ένα όσο γίνεται πιο περιφερειακό επίπεδο και όσο 
µακρύτερα είναι δυνατόν από τα πιο σηµαντικά όργανα και συστήµατα. Οι πρώτες 
και συχνότερες λοιµώξεις που παρατηρούνται στα παιδιά αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό. Πρόκειται κυρίως για αµυγδαλίτιδες, ρινοφαρυγγίτιδες, ρινίτιδες, 
κοινά κρυολογήµατα κλπ και πολύ πιο σπάνια (και σε γενετικά επιβαρυµένο 
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υπόβαθρο) εγκεφαλίτιδες, µηνιγγοεγεφαλίτιδες και γενικά λοιµώξεις του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος.  

Κάθε έµβιο σύστηµα έχει µια οργάνωση και  µια νοηµοσύνη, που δεν εκφράζεται 
λογικά, αλλά µε έναν τρόπο που µπορεί να παρατηρηθεί, να καταγραφεί και να 
µελετηθεί ώστε να βρεθούν κοινοί παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί και ακριβέστεροι 
προγνωστικοί δείκτες. Η αντιµετώπιση της οξείας αµυγδαλίτιδας µε αντιβίωση, 
ακολουθείται από σταδιακά συχνότερες και βαρύτερης κλινικής εικόνας 
υποτροπιάζουσες αµυγδαλίτιδες, οι οποίες καταστέλλονται µε χηµειοθεραπεία. 
Επόµενο στάδιο είναι η εντόπιση των λοιµώξεων σε τραχεία, βρόγχους, πνεύµονα 
δηλαδή σε βαθύτερο επίπεδο. Η λανθασµένη αντιµετώπιση και αυτών των 
σοβαρότερων νόσων µε τα ίδια, χηµικά µέσα, θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση 
άσθµατος, δηλαδή µία χρόνια ασθένεια. Η διαταραχή από πιο περιφερειακές περιοχές 
του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος προωθείται βαθύτερα προς το κατώτερο 
αναπνευστικό. Η υποχώρηση της  επόµενης γραµµής άµυνας θα έχει ως κλινική 
έκφραση τη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. Η επιλογή του οργανισµού να 
διατηρήσει τη φλεγµονή σε πιο περιφερειακό επίπεδο (στις αµυγδαλές όσον αφορά το 
παραπάνω κλινικό παράδειγµα) είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή του αµυντικού 
µηχανισµού. Η ενδεικνυόµενη θεραπεία δεν πρέπει να καταστείλει τη φλεγµονή 
οδηγώντας τη σε βαθύτερα επίπεδα, αλλά να λειτουργήσει υποστηρικτικά του 
αµυντικού συστήµατος.  

Η αντιµετώπιση της ασθένειας στο δυτικό κόσµο δεν οδηγεί στην επιθυµητή ίαση. Η 
καταπίεση των συµπτωµάτων δεν ισοδυναµεί µε τη συνολικότερη βελτίωση της 
υγείας, εφόσον µετά την αρχική κλινική βελτίωση, παρατηρείται περαιτέρω 
επιδείνωσή της. Η µελέτη των ιατρικών στατιστικών δεδοµένων ανεπτυγµένων 
κρατών υποδεικνύει τη µεγάλη µείωση της συχνότητας των οξέων λοιµώξεων πριν 
την εισαγωγή αντιβιοτικών ή εµβολίων στη θεραπευτική φαρέτρα της συµβατικής 
ιατρικής. Από την άλλη πλευρά παρατηρείται εκρηκτική αύξηση της επίπτωσης του 
αυτισµού στις δυτικές χώρες, που δεν µπορεί να αποδοθεί σε πιο ευαίσθητες 
µεθόδους διάγνωσης ή σε υπερδιάγνωση του συνδρόµου. Η αύξηση  της επίπτωσης 
του αυτισµού σε παιδιά στις ΗΠΑ από το 1992-93 έως το 1999-2000 ήταν κατά 
περίπου 2.500% (http://www.whale.to/a/autism_increase.html).  

Γενικότερα, παρατηρείται µια σαφής µετατόπιση των προβληµάτων υγείας σε 
βαθύτερα επίπεδα του οργανισµού και του πληθυσµού. 

Κάθε οργανισµός είναι επιβαρυµένος από την κληρονοµική προδιάθεση µε την οποία 
γεννιέται και σε βαθµό που εξαρτάται από τη φύση και την ένταση των παθήσεων 
των προγόνων του καθώς και από τη µορφή της θεραπείας που είχαν ακολουθήσει για 
αυτές. Ο αµυντικός µηχανισµός του προσπαθεί να προσαρµοστεί στο περιβάλλον, µε 
σκοπό την αυτο-διατήρηση και εξέλιξη του, κρατώντας σε δυναµική ισορροπία την 
οµοιόστασή του χωρίς να εµφανίζει συµπτώµατα. Η εµφάνιση παθολογικών 
συµπτωµάτων σχετίζεται µε την προσπάθεια του αµυντικού συστήµατος να 
αποκαταστήσει την απολεσθείσα ισορροπία. Η αντιµετώπιση των συµπτωµάτων και 
υποκειµενικών ενοχλήσεων ως αρνητικών εκδηλώσεων που πρέπει να κατασταλούν ή 
να εξαλειφθούν δε φαίνεται να ευσταθεί υπό το πρίσµα της εξελικτικής βιολογίας. Η 
σύγχρονη βιολογία θεωρεί τα συµπτώµατα τουλάχιστον χρήσιµα και τα αντιµετωπίζει 
ως µηχανισµό προσαρµογής και εξέλιξης. Ο πόνος, το πιο συχνό σύµπτωµα, 
λειτουργεί προστατευτικά σε πολλά επίπεδα. Από τη µία προφυλάσσει τον βληθέντα 
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ιστό από περαιτέρω βλάβη και αποσκοπεί στην ακινητοποίησή του για να επέλθει 
ταχύτερα η αποθεραπεία του. Η καταστολή του πόνου µε χηµικούς παράγοντες, 
παρότι µειώνει σηµαντικά την υποκειµενική ενόχληση και «απελευθερώνει» τον 
ασθενή, περικλείει την αυξηµένη πιθανότητα επιδείνωσης της ιστικής βλάβης.  

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, το συµπέρασµα θα έπρεπε να είναι η θεώρηση των 
επιδηµικών παιδικών ασθενειών ως αναγκαίες για τη σωστή ωρίµανση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος ώστε να καθίσταται ισχυρότερο στη µετέπειτα ζωή. 
Ουσιαστικά, οι οξείες ασθένειες αποτελούν µαθησιακές διαδικασίες του 
ανοσοποιητικού. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η ευθύνη του ιατρού είναι καθοριστική 
για την αποφυγή της καταπίεσής τους και της µεταλλαγής τους σε χρόνια πάθηση. 

6.6 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Οι λόγοι της µη επανεµφάνισης παλαιότερων συµπτωµάτων στην ακαδηµαϊκή 
ιατρική είναι πολλοί και σχετίζονται µε τη βασική θεώρηση του δίπολου ασθένεια και 
υγεία. Υγεία κατά τον ιατρό που έχει περιοριστεί στις γνώσεις της ιατρικής σχολής 
αποτελεί η απουσία συµπτωµάτων και πρωταρχικός στόχος αποτελεί η 
καταπολέµησή τους χωρίς να δίνεται η πρέπουσα σηµασία στη ολιστική λειτουργία 
και κατάσταση του οργανισµού. Αντίθετα η ασθένεια αντιµετωπίζεται ως κάτι ξένο 
προς τον οργανισµό που πρέπει να εκριζωθεί. Σε αυτό συνέβαλε σηµαντικά η 
αναγωγική σκέψη που αυτοεπιβεβαιώθηκε αρχικά, µε την ανακάλυψη των µικροβίων 
από τον Pasteur και µε την ανακάλυψη της πενικιλίνης αργότερα. Σε φιλοσοφικό 
επίπεδο, συνέβαλε και η χριστιανική άποψη ότι η ασθένεια αποτελεί αµαρτία. 

Αντιθέτως, στην οµοιοπαθητική ιατρική, η υγεία δεν είναι απλώς η απουσία 
συµπτωµάτων (αρνητικό πρόσηµο), αλλά η γενικότερη ευεξία του συνολικού 
οργανισµού και στα τρία επίπεδά του (θετικό). Ο Γ.Βυθούλκας έδωσε τον πιο 
ολιστικό ορισµό της υγείας: Υγεία είναι η ελευθερία από τον πόνο στο υλικό σώµα, 
ώστε αυτό να φτάνει σ’ ένα επίπεδο ευφορίας, ελευθερία από το πάθος στο 
συγκινησιακό επίπεδο, που έχει ως αποτέλεσµα µια δυναµική κατάσταση γαλήνης και 
ηρεµίας και ελευθερία από τον εγωισµό στη διανοητική σφαίρα, η οποία οδηγεί στην 
πλήρη ταύτιση µε την Αλήθεια. Ο προβληµατισµός που προκύπτει από τον ορισµό 
συνίσταται στον καθορισµό του κριτηρίου για τη µέτρηση του συγκριτικού βαθµού 
υγείας ενός οργανισµού σε µία δεδοµένη στιγµή. Το κριτήριο που επιτρέπει τη 
µέτρηση και τη σύγκριση µεταξύ διαφορετικών οργανισµών αλλά και του ίδιου σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές είναι η δηµιουργικότητα µε την έννοια των σκέψεων, 
πράξεων και λειτουργιών που εξυπηρετούν το βασικό σκοπό της ζωής, την ατοµική 
και κοινωνική αρµονική προσαρµογή.  

6.6.1 Ιατρική Εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια της ιατρικής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, η νοσολογία 
διδάσκεται αποσπασµατικά, µε την έννοια της θεώρησης κάθε πάθησης ουσιαστικά 
ως ανεξάρτητης και άσχετης µε το ατοµικό ιστορικό του ασθενή. Αργότερα, κατά την 
άσκηση της ιατρικής και για λόγους κοινωνικο-οικονοµικούς, σε κάθε επίσκεψη ενός 
ασθενή, η παρούσα κατάστασή του αντιµετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό γεγονός το 
οποίο δε σχετίζεται µε την προηγηθείσα ή την επόµενη κατάσταση της υγείας του. Η 
αναγνώριση της σύνδεσης µεταξύ των διαδοχικών καταστάσεων αυξάνει πολύ την 
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πληροφορία που πρέπει να επεξεργαστεί και να συγκεράσει ο ιατρός µε αποτέλεσµα 
την αύξηση της πολυπλοκότητας και τελικά, τη δυσχέρεια στο να τεθεί η διάγνωση 
και ως εκ τούτου να συσταθεί η ενδεικνυόµενη θεραπευτική αγωγή. 

6.6.2 Ιστορική Αναδροµή 

Η κατεύθυνση της παθολογίας έχει αναγνωριστεί από πολύ παλιά στη σχέση µεταξύ 
παθήσεων του δέρµατος και εσωτερικών νόσων. Ο Anton Chekvov, που εκτός από 
διάσηµος συγγραφέας, ήταν και παθολόγος, έγραφε σε ένα συνάδελφό του το 1890: 
«Έχει καταγραφεί από παλιά ότι η αύξηση ενός κακοήθους όγκου περιορίζεται το 
χρονικό διάστηµα που εµφανίζεται ερυσίπελας.» Το 1883, ο Friedrich Fehleisen 
ανακοίνωσε ότι θεράπευσε ανεγχείρητους όγκους προκαλώντας ερυσίπελας. Η σχέση 
µεταξύ δέρµατος και εσωτερικής παθολογίας περιγράφηκε από τον Louis Tuft το 
1931: 
"In such acute exanthematous diseases as measles, scarlet fever, smallpox, or chicken-
pox, the presence of a marked skin eruption has always been considered of good 
prognostic import, and not infrequently, when the eruption was scanty, measures were 
used to bring it out more strongly ... in syphilis it is well known that patients with 
marked primary or secondary skin manifestations practically never develop nervous 
or severe visceral involvement and that an arsphenamine dermatitis always appears to 
offer a favorable prognosis in patients with visceral syphilis. Finally, it is a clinical 
fact that patients with skin tuberculosis rarely develop pulmonary involvement ... the 
skin seems to have a specific biologic function, designed to protect the internal organs 
from disease agents ..." 
Ο Hans Zinsser το 1939 πρόσθεσε στις παρατηρήσεις του Tuft: 
"The skin may possess the function of removing toxic substances introduced into the 
body and suffers injury as a result of this capacity of fixing the circulating poisons. 
This accounts for a variety of dermal reactions such as toxic erythema, urticaria, etc." 
Όσον αφορά τη σχέση µεταξύ δύο διαφορετικών οργάνων ή συστηµάτων σε κάποιες 
παθολογικές καταστάσεις, χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση στον ρευµατικό 
πυρετό ότι η ένταση της φλεγµονής και των συµπτωµάτων από τις αρθρώσεις που 
πάσχουν είναι αντιστρόφως ανάλογη από τις καρδιακές εκδηλώσεις. Αναφέρεται ότι 
ο ρευµατικός πυρετός «δαγκώνει την καρδιά όταν χαϊδεύει τις αρθρώσεις και χαϊδεύει 
την καρδιά όταν δαγκώνει τις αρθρώσεις». Το 1884, ο G. H. Savage περιέγραψε την 
εναλλαγή άσθµατος και ψύχωσης. Όταν ο ασθενής εµφανίσει άσθµα, οι ψυχωσικές 
εκδηλώσεις υποχωρούν και αντιστρόφως. Χαρακτήρισε το φαινόµενο ως «εναλλαγή 
της νεύρωσης». Ο Wagner-Jauregg (βραβείο Nobel, 1927) παρατήρησε τη βελτίωση 
της ψυχικής κατάστασης σχιζοφρενών κατά τη διάρκεια εµπύρετης νόσου, όπως ο 
τύφος και η ελονοσία. Στην ιατρική βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις όπου ο 
έλεγχος των επιληπτικών κρίσεων συνοδεύεται από επιδείνωση της υποβόσκουσας 
ψυχωσικής κατάστασης (σχιζοειδής ψύχωση), η οποία µε τη σειρά της βελτιώνεται 
όταν οι επιληπτικές κρίσεις γίνονται συχνότερες. 
Πιο πρόσφατα, το 1977, η δηµοσίευση µίας ανασκόπησης 75 άρθρων κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι η βιβλιογραφία βρίθει από περιπτώσεις βελτίωσης της σχιζοφρένειας 
κατά τη διάρκεια κάποιας οξείας κατάστασης που αποδεικνύουν ότι το φαινόµενο 
είναι υπαρκτό, τουλάχιστον για ορισµένους ασθενείς, και χρήζει περαιτέρω µελέτης. 
 
Η εµφάνιση ψυχικών ή νοητικών διαταραχών ως παρενέργεια πολλών χηµικών 
φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στην ιατρική µπορεί να είναι µία ακόµα απόδειξη 
ότι η καταπίεση σωµατικών συµπτωµάτων µπορεί να οδηγήσει την παθολογία σε πιο 
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κεντρικά επίπεδα του οργανισµού. Η λήψη, της «θαυµατουργής» στην ακµή, 
ισοτρενοΐνης συνδέεται µε σοβαρές παρενέργειες από το κεντρικό νευρικό σύστηµα, 
όπως ζάλη, θόλωση, ευερεθιστότητα, συναισθηµατική αστάθεια έως αυτοκτονική 
κατάθλιψη (Sundström, Alfredsson, Sjölin-Forsberg, Gerdén, Bergman, Jokinen και 
Magin, Sullivan). 

6.6.3 Υπερεξειδίκευση 

Η υπερεξειδίκευση στην ακαδηµαϊκή ιατρική είναι αναµφίβολο ότι πρόσθεσε 
τεράστιο όγκο στις γνώσεις µας για τον άνθρωπο και βοήθησε σηµαντικά σε πολλά 
προβλήµατα υγείας (ιδίως σε αυτά µε χαµηλή πολυπλοκότητα) (Χαριτάκης). 
Παρεπόµενο, όµως, ήταν η εστίαση ή/και εγκλωβισµός του ιατρού στον τοµέα της 
ειδικότητάς του πχ η εξάλειψη ενός εκζέµατος από το δερµατολόγο θεωρείται 
θεραπεία, άσχετο αν ο ασθενής πάσχει τώρα από άσθµα που πριν δεν είχε. Σωστό 
στην ιατρική πρακτική είναι να παραπέµψει τον ασθενή στον πνευµονολόγο, έχοντας 
την πεποίθηση ότι ο ασθενής θεραπεύτηκε από το έκζεµα. Η υποχώρηση του 
άσθµατος και η επανεµφάνιση του εκζέµατος µε κάποια θεραπεία που έδρασε 
ολιστικά, θα θεωρηθεί από το συµβατικό ιατρό ως υποτροπή που θα πρέπει εκ νέου 
να αντιµετωπιστεί-καταπιεστεί. Συµπερασµατικά, λόγω της εξειδίκευσης περιορίζεται 
πολύ το πλαίσιο δράσης του ιατρού και χάνεται η συνολική εικόνα. 

6.6.4 Υπερτονισµός του σωµατικού επιπέδου 

Η επικέντρωση της βιοϊατρικής στο σωµατικό επίπεδο είναι προφανής τόσο για τους 
ιατρούς που την εξασκούν όσο και για τους ασθενείς που αναζητούν λύση των 
προβληµάτων τους µέσω αυτής. Μόνο τα τελευταία χρόνια, ο κλασικός ιατρός έχει 
αρχίσει να δίνει κάποια σηµασία στη ψυχοδιανοητική κατάσταση του εξεταζοµένου, 
αλλά η απουσία ολιστικού τρόπου σκέψης και αντιµετώπισης αφαιρεί τη δυνατότητα 
εκµετάλλευσης αυτών των στοιχείων για το καλό του ασθενούς. 

Η χρήση ενός υποθετικού παραδείγµατος µπορεί να αναπαραστήσει τον τρόπο 
αντιµετώπισης των προβληµάτων ενός ασθενή που επισκέπτεται ένα συµβατικό 
ιατρό. Έστω ότι ο ασθενής αιτιάται κρίσεις αλλεργικής βρογχίτιδας και επεισόδια 
κεφαλαλγίας. Η λήψη του πλήρους ιστορικού θα αποκαλύψει κάποιες φοβίες και 
διαταραχές στον ύπνο ενώ πρόσφατα έχει παρατηρήσει µία δυσκολία στην ικανότητα 
συγκέντρωσης. Ο ιατρός, του οποίου οι γνώσεις του περιορίζονται στα πλαίσια της 
βιοϊατρικής, θα χορηγήσει αγωγή για τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας και 
τη µείωση των κεφαλαλγιών, αδιαφορώντας για την ψυχοδιανοητική εικόνα του 
ασθενή ή αδυνατώντας να την εκτιµήσει και αντιµετωπίσει θα τον παραπέµψει σε πιο 
ειδικό ιατρό (νευρολόγο ή ψυχίατρο). Στις επόµενες επισκέψεις θα διαπιστώσει 
βελτίωση των σωµατικών ενοχληµάτων. Η πιθανή επιδείνωση του ύπνου ή η έξαρση 
των φοβιών λόγω της χρήσης κατασταλτικής των συµπτωµάτων αγωγής, θα 
παρακαµφθεί και θα αφαιρεθεί από το πλαίσιο εξέτασης του ασθενή. Στην περίπτωση 
περαιτέρω επιδείνωσης της ικανότητας συγκέντρωσης ή εγκατάστασης κρίσεων 
πανικού, ο ιατρός θα συστήσει την εξέταση από ψυχίατρο. Παρά την προφανή 
επιδείνωση της συνολικής υγείας του ασθενούς και της µείωσης της 
δηµιουργικότητάς του, ο θεραπευτής θα είναι ικανοποιηµένος από το αποτέλεσµα της 
χορηγούµενης αγωγής, εφόσον οι κεφαλαλγίες και τα επεισόδια ασθµατικής 
βρογχίτιδας έχουν ελαττωθεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη βιοϊατρική θεώρηση 
κάθε νέου συµπτώµατος ή νόσου ως άσχετου από το συνολικότερο ατοµικό ιστορικό. 
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Αντιθέτως, ο ιατρός που έχει κατανοήσει τις αρχές της ενιαίας φύσης της υγείας, θα 
συνειδητοποιήσει στην επόµενη επίσκεψη, τη µετατόπιση του κέντρου βάρους της 
διαταραχής από το σωµατικό στο συναισθηµατικό επίπεδο, κάτι που ισοδυναµεί µε 
επιδείνωση της γενικής υγείας του ασθενή παρά την ενδεχόµενη σηµαντική βελτίωση 
των αρχικών σωµατικών ενοχληµάτων. 

Κατά τη διάρκεια µίας πραγµατικής θεραπείας, η διαταραχή του πάσχοντος 
οργανισµού θα ακολουθήσει την ακριβώς αντίθετη πορεία. Αρχικά, θα βελτιωθεί η 
ικανότητα συγκέντρωσης, θα µειωθούν οι φοβίες και ο ύπνος θα γίνει ποιοτικότερος, 
παρότι µπορεί να παραµένουν στάσιµα ή ακόµη και να χειροτερέψουν ελαφρά τα 
συµπτώµατα από το αναπνευστικό και η βαρύτητα των κεφαλαλγιών. Ο ασθενής 
µπορεί να διαµαρτυρηθεί για την επιµονή των σωµατικών συµπτωµάτων, αλλά ο 
ιατρός που ξέρει να αντιµετωπίσει ολιστικά την ασθένεια θα βεβαιωθεί ότι το κέντρο 
βάρους έχει µεταφερθεί περιφερικότερα και από το συναισθηµατικό στο σωµατικό 
επίπεδο. Στις επόµενες επισκέψεις θα διαπιστωθεί αρχικά βελτίωση και σταδιακά 
εξαφάνιση των σωµατικών ενοχλήσεων µε αποτέλεσµα την αποκατάσταση της υγείας 
και τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής. 

«Η κατανόηση της ιεραρχίας των συµπτωµάτων και η παρατήρηση της αλλαγής του 
κέντρου βάρους, µας παρέχουν µια εξαιρετικά πρακτική µέθοδο αξιολόγησης της 
πορείας της ασθένειας, µια µέθοδο που επί πλέον βασίζεται στις λειτουργίες του 
αµυντικού µηχανισµού του οργανισµού» (Vithoulkas). 

6.6.5 Σηµασία του ιστορικού-συνολικής εικόνας 

Η σηµασία της σωστής λήψης του ιστορικού τονιζόταν ανέκαθεν τόσο στην κλασική 
όσο και στην οµοιοπαθητική ιατρική. Στο κλασικό σύγγραµµα του Γ.Αραπάκη 
«Κλινική Σηµειολογία» αναφέρεται ότι «το καλόν ιστορικόν µόνον θέτει την 
διάγνωσιν ή κατευθύνει προς αυτήν εις 55–60% των περιπτώσεων, η αντικειµενική 
εξέτασις µόνη εις 15-20% και ο εργαστηριακός έλεγχος εις 10-15%.» Ο Hahnemann 
στο «Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης» αφιερώνει ένα µεγάλο τµήµα του 
συγγράµµατος στη σωστή λήψη του ιστορικού (Παρ: 83-102). 

Με τη λήψη του ατοµικού και του οικογενειακού αναµνηστικού, αποκοµίζονται 
πολλές πληροφορίες όπου βοηθούν να προβλεφθεί η κατάσταση του συστήµατος 
(6.2.6 Καταστάσεις Συστήµατος) πχ µετά από την έκθεση σε ένα αλλεργιογόνο 
(είσοδος) ενός ευαίσθητου σε αυτό οργανισµού, µπορεί να προβλεφθεί η έξοδος του 
συστήµατος (αλλεργική αντίδραση). Η λήψη του ιστορικού, της πλούσιας εικόνας, 
µπορεί να µας βοηθήσει στον προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ των διεργασιών της 
παρατηρούµενης εισόδου και εξόδου. 

Η κατάσταση ενός συστήµατος ορίζεται µέσα από το σύνολο των καταστάσεων όλων 
των στοιχειωδών υποσυστηµάτων του δηλαδή όλων των επιµέρους στοιχείων του. Η 
κατάσταση του συστήµατος µπορεί να περιγραφεί από το λεπτοµερές ιστορικό 
ατοµικό, οικογενειακό και την παρούσα νόσο µε τους τροποποιητικούς παράγοντες 
καθώς και από την κλινική εξέταση και τις µετρήσεις µε τις παρακλινικές εξετάσεις. 
Η θεώρηση από τη συµβατική ιατρική των υποσυστηµάτων ως διακριτών, την 
αναγκάζει αφενός να περιορίζει την έρευνά της στα συστήµατα διακριτών 
καταστάσεων (σε ότι δηλαδή µπορεί να αναχθεί-µετρηθεί επακριβώς) και από την 
άλλη να αγνοεί ή να προσπαθεί να απλοποιήσει τα συστήµατα συνεχών καταστάσεων 
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µε την εφαρµογή απλών µαθηµατικών, χάνοντας την απαραίτητη ολιστική 
προσέγγιση. Με αυτή τη θεώρηση και µε τη συµβολή της αναγωγικής – 
υπερεξειδικευµένης σκέψης, δεν έχει τα απαραίτητα µεθοδολογικά εργαλεία για να 
παρατηρήσει αρχικά και να µελετήσει τελικά, φαινόµενα όπως η επανεµφάνιση 
παλαιοτέρων συµπτωµάτων. 

6.6.6 Εναντιοπαθητική ή αλλοπαθητική Ιατρική 

Το κεντρικό σχέδιο δράσης στη συµβατική ιατρική αποτελεί η εστίαση στην 
καταπολέµηση του/των συµπτώµατος/ων. Για αυτό το λόγο, η υγεία ταυτίζεται µε την 
απουσία συµπτωµάτων. H ιατρική µέθοδος που στηρίχθηκε σε αυτή την αρχή 
ονοµάστηκε από τον Hahnemann εναντιοπαθητική (όταν η χορηγούµενη 
φαρµακευτική ουσία καταστέλλει το σύµπτωµα) και αλλοπαθητική (όταν το φάρµακο 
τροποποιεί την κλινική εικόνα).  

Η αρχή της κλασικής ιατρικής είναι η “Contraria contrariis” που διατυπώθηκε από το 
µεγάλο ιατρό της ρωµαϊκής εποχής, Γαληνό. Ο  Hahnemann (πιθανώς ο πρώτος 
συστηµικός ιατρός) παρατήρησε πριν δύο αιώνες το λογικό αδιέξοδο και της 
επιπτώσεις της εναντιοπαθητικής (Παρ 59), τη θεραπευτική ασυνέπεια (Παρ 39) και 
την ιατρογενή βλάβη της αλλοπαθητικής.  

Η άµεση αντίδραση των συµβατικών ερευνητών ιατρών στη διαπίστωση 
φλεγµονώδους διαδικασίας σε οποιαδήποτε νόσο  είναι η ανεύρεση ενός 
αντιφλεγµονώδους χηµικού παράγοντα που θα καταστείλει τη φλεγµονή (όπως στη 
διαπίστωση φλεγµονώδους διαταραχής στη σχιζοφρένεια (Naudin, Mege, Azorin, 
Dassa). «Εάν όντως, υπάρχει σχέση αιτίου - αποτελέσµατος», πρόσθεσε o δρ Burgess 
«τότε η επιθετική αντιµετώπιση του εκζέµατος της παιδικής ηλικίας θα δρούσε 
προληπτικά κατά της εκδήλωσης άσθµατος στην εφηβεία και στην ενηλικίωση». 
“Clinical implications: Asthma burden in later life might be reduced by more 
aggressive treatment of allergic rhinitis in early life.” (Burgess, Walters, Byrnes, 
Matheson, Jenkins, Wharton, Johns, Abramson, Hopper). 

Στόχος αυτής της λανθασµένης θεώρησης είναι η εξαφάνιση του φορέα του stress και 
όχι η ενδυνάµωση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Για τη συµβατική ιατρική, η 
καταπίεση της φλεγµονής ισοδυναµεί µε θεραπεία της νόσου, αγνοώντας τις πιο 
µακροπρόθεσµες και βαθύτερες επιπτώσεις αυτής της πρακτικής για τη συνολική 
υγεία του ασθενή. Αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι πρωτεΐνες που 
παράγονται κατά τη φλεγµονή δεν είναι η αιτία του προβλήµατος, η οποία έγκειται 
στην ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήµατος. Σύµφωνα µε τον J.T.Kent, η 
καταπίεση των σωµατικών συµπτωµάτων µπορεί να απειλήσει ακόµα και την ύπαρξη 
του ανθρώπινου είδους: «Σήµερα κανένα δερµατικό εξάνθηµα δεν αφήνεται να 
εµφανιστεί. Οτιδήποτε προβάλλει πάνω στο δέρµα, καταπιέζεται αµέσως. Αν αυτό 
συνεχιστεί για πολύ, το ανθρώπινο γένος θα εκλείψει από προσώπου γης.» 

Ο Γ. Βυθούλκας, από τριακονταετίας τουλάχιστον, διαπιστώνοντας το λανθασµένο 
τρόπο αντιµετώπισης της ασθένειας, προέβλεψε την εµφάνιση όλο και πιο σύνθετων 
και πιο ανθιστάµενων στην ίαση ασθενειών λόγω της χρήσης όλο και πιο ισχυρών 
χηµικών φαρµάκων. Επίσης παρατήρησε ότι η χρήση χηµικών και καταπιεστικών 
θεραπειών καταστέλλει τα ενδιάµεσα στάδια-σταθµούς της παθολογίας παρά τη 
δυσµενή εξέλιξή της. Η οµοιοπαθητική θεραπεία σε τέτοιες καταπιεσµένες 



 

 122 

περιπτώσεις θα φέρει στην επιφάνεια όλα τα ενδιάµεσα στάδια της παθολογίας κατά 
την αντίστροφη πορεία της επαναφοράς της υγείας στον οργανισµό. 

 

6.6.6.1 Πυρετός 

Πολλά παραδείγµατα µπορούν να αναφερθούν, που να σκιαγραφούν ότι ο νόµος των 
εναντίων δεν είναι ο πιο σωστός τρόπος θεώρησης ενός έµβιου συστήµατος. Το πιο 
χαρακτηριστικό, πιθανόν, σύµπτωµα είναι ο πυρετός. Βασική πεποίθηση στη 
συµβατική ιατρική ότι ο πυρετός προκύπτει από λάθος στο θερµορρυθµιστικό 
µηχανισµό του οργανισµού και η σωστή αντιµετώπιση είναι η χορήγηση 
αντιπυρετικών. Κατά τη συστηµική θεώρηση, αντιθέτως, ο πυρετός οφείλεται στην 
ενεργοποίηση διεργασιών-λειτουργίας άµυνας που είναι προϊόν εξέλιξης και σκοπός 
του η προστασία του συστήµατος (θετική προσδοκία αυτο-διατήρησής του).  

O William Coley εισήγαγε τη δεκαετία του 1890 τη θεραπεία κακοηθειών και όγκων 
της τραχηλικής χώρας µε την ένεση «τοξικών παραγόντων» από ερυσίπελας, που του 
προµήθευε ο διάσηµος για την ανακάλυψη το φυµατοβακτηριδίου Robert Koch 
(Hoption Cann,  van Netten, van Netten). Μεταξύ του 1891 και 1893, θεράπευσε 
δέκα περιπτώσεις ανεγχείρητου (για την εποχή του) καρκίνου και κατέγραψε άλλες 
δεκαεπτά περιπτώσεις µε σηµαντική ύφεση της κακοήθειας µετά από φυσική νόσηση 
από ερυσίπελας. ∆ηµοσίευσε τα αποτελέσµατα και επέκτεινε την εφαρµογή της 
µεθόδου του σε 894 ασθενείς µε διαφόρων ειδών νεοπλασίες: σάρκωµα, µελάνωµα, 
νόσο του Hodgkin, καρκίνο µαστού, ωοθηκών, οστών, κλπ. Οι τοξίνες που 
χρησιµοποιούσε έµειναν στην ιστορία ως τoξίνες του Coley. Τα αποτελέσµατα της 
εφαρµογής της µεθόδου του ήταν αµφιλεγόµενα, αλλά, αντί της περαιτέρω µελέτης, η 
Αµερικανική Καρκινολογική Εταιρεία απαγόρευσε την ένεση τοξινών για την 
θεραπεία του καρκίνου. 

Στις αρχές του προηγούµενου αιώνα η αξία του πυρετού ήταν πιο ευρέως 
αναγνωρισµένη από ότι σήµερα. Η πυρετοθεραπεία εφαρµοζόταν σε πολλές 
ασθένειες. Ο εµπνευστής της µεθόδου, Julius Wagner-Jauregg πήρε το Βραβείο 
Νόµπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής το 1927. Έχοντας παρατηρήσει ότι ορισµένοι 
ασθενείς µε σύφιλη βελτιώνονταν µετά από προσβολή ελονοσίας και ότι η σύφιλη 
ήταν σπάνια σε περιοχές όπου η ελονοσία ήταν συχνή, µόλυνε ηθεληµένα µε 
ελονοσία χιλιάδες συφιλιδικών ασθενών160. Σε µια εποχή όπου λιγότερο από 1% των 
ασθενών µε σύφιλη ανέρρωνε, η θεραπεία αυτή πέτυχε υποχώρηση της νόσου. Στην 
ιατρική βιβλιογραφία αναφέρονται συχνά περιπτώσεις ασθενών µε σχιζοφρένεια που 
εµφάνισαν δραµατική µείωση των θετικών και αρνητικών συµπτωµάτων της νόσου 
κατά τη διάρκεια οξέος εµπύρετου. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην εφαρµογή της 
πυρετοθεραπείας σε σχιζοφρενείς µε αµφίβολα, γενικά,  αποτελέσµατα (αφού ο 
πυρετός δεν ήταν επιλογή του συστήµατος, αλλά του επιβαλλόταν τεχνητά). Την ίδια 
περίπου εποχή (1920 µε 1930) ο διάσηµος Constantine von Economo πρότεινε την 
πυρετοθεραπεία για τις υπολειµµατικές βλάβες της επιδηµικής εγκεφαλίτιδας που 
πήρε το όνοµά του. 

Πιο πρόσφατα, Ιάπωνες ερευνητές βρήκαν ότι µπορούν να θεραπεύσουν τον καρκίνο 
προκαλώντας πυρετό (Hobohm) µέσω διάφορων αντιγόνων που προκαλούν αύξηση 
της θερµοκρασίας και είχαν µερικά πραγµατικά αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα. 
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Εισήγαγαν πυρετογόνους παράγοντες µέσα στο σώµα, το σώµα αντέδρασε 
προκαλώντας πυρετό και κατέγραψαν βελτίωση του καρκίνου (Hobohm). Το ίδιο 
παρατηρήθηκε σε παιδιά που πάσχουν από αυτισµό (Curran). Είναι ενδιαφέρον να 
σηµειωθεί ότι εάν τα παιδιά αυτά αναπτύξουν πυρετό η αυτιστική κατάσταση 
βελτιώνεται (Torres). Με την ορθή θεραπεία οι πυρετοί θα επιστρέψουν ενώ η 
αυτιστική συµπεριφορά βελτιώνεται δραµατικά. 

Πρόσφατες ανακοινώσεις ανατρέπουν την πεποίθηση ότι η σωστή αντιµετώπιση του 
πυρετού είναι η καταπολέµησή του. Ο Matt Klugger πιστεύει ότι «υπάρχουν 
συντριπτικές ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι ο πυρετός είναι απόκριση προσαρµογής 
του ξενιστή η οποία συνεχίζεται µέσα στο ζωικό βασίλειο εδώ και εκατοντάδες 
εκατοµµύρια χρόνια». Υποστηρίζει ότι η χρήση φαρµάκων για την καταπολέµηση 
του πυρετού µπορεί µερικές φορές να επιδεινώσει τη νόσο-ακόµα και να επιφέρει το 
θάνατο (Kluger). Ο Dr. Dennis Stevens αναφέρει «υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
θεραπευτική αγωγή για τον πυρετό µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να αυξήσει τις 
πιθανότητες σηπτικού σοκ». Φάρµακα που αναστέλλουν τον πυρετό φαίνεται ότι 
παρεµβαίνουν στους φυσιολογικούς µηχανισµούς οι οποίοι ρυθµίζουν την αντίδραση 
του σώµατος στις λοιµώξεις, µε µοιραία ίσως αποτελέσµατα (Stevens). Η καταστολή 
του πυρετού σε εγκυµονούσες ή σε µικρά παιδιά µπορεί να προκαλέσει την έναρξη 
αυτισµού (Naudin, Mege, Azorin, Dassa). 

6.6.7 Μία Συστηµική Ερµηνεία της απουσίας του φαινοµένου στην 
Ακαδηµαϊκή Ιατρική  

Ο Hahnemann ήταν ο πρώτος συστηµικός ιατρός. Στην υποσηµείωση της 
παραγράφου 7 στο «Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης» αναφέρει: «Η παλιά Σχολή 
(της εναντιοπαθητικής) ανέκαθεν προσπαθούσε να καταπολεµήσει και να καταστείλει 
µε φάρµακα ένα µόνο από τα συµπτώµατα της ασθένειας (συµπτωµατική θεραπεία). 
Ένα µεµονωµένο από τα συµπτώµατα είναι τόσο λίγο η ίδια η αρρώστια, όσο το ένα 
πόδι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.» και στην παράγραφο 58: «Η εφαρµογή ενός 
(εναντιοπαθητικού) φαρµάκου ενεργεί πολύ εσφαλµένα, απλά συµπληρωµατικά, 
δηλαδή µονόπλευρα, για ένα µόνο σύµπτωµα. Συνεπώς, λαµβάνει µέριµνα µόνο για 
ένα µικρό µέρος του όλου. Τότε, προφανώς, δεν µπορεί να αναµένεται βοήθεια στο 
σύνολο της αρρώστιας – το µόνο που επιθυµεί ο ασθενής.» 

Η καταπίεση κάποιου συµπτώµατος τροποποιεί καταπιέζοντας κάποιες διεργασίες και 
τελικά τις δυναµικές προϋποθέσεις του συστήµατος. Με το φραγµό κάποιων βρόχων 
ανατροφοδότησης, διακόπτεται η κατερχόµενη σχέση αιτίου- αιτιατού των 
αντίστοιχων ιεραρχικών επιπέδων οργάνωσης και το σύστηµα αδυνατεί να επιλέξει 
τις αρχικές συνθήκες που θα οδηγούσαν στην έκφραση παλαιοτέρων συµπτωµάτων. 
Παράδειγµα αποτελεί η χρήση αντιισταµινικών σε αλλεργικό άσθµα. 
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6.7 ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ-
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

Στην Οµοιοπαθητική θεώρηση, ο οργανισµός διατηρεί κάποιου είδους µνήµη της 
ιστορίας των συµπτωµάτων του στο πέρασµα του χρόνου. Η επιτυχής και 
αποτελεσµατική θεραπεία των χρόνιων νοσηµάτων µπορεί να προκαλέσει την 
επαναφορά-αναπαραγωγή προηγηθέντων συµπτωµάτων κατά τη θεραπευτική πορεία, 
δηλαδή η κατάλληλη θεραπεία οδηγεί σε σταδιακές αλλαγές το πρότυπο της 
ασθένειας και των συµπτωµάτων. Στο νόµο του Hering εκφράζεται ως αντιστροφή της 
πορείας στο χρόνο. Η φαινοµενική αντίθεση µε την κβαντική  θεωρία και την θεωρία 
των περίπλοκων προσαρµοστικών συστηµάτων λύεται από τη στιγµή που δεν έχουµε 
συνολική επαναφορά του οργανισµού σε παρελθούσα κατάσταση, αλλά απλώς 
επαναφορά κάποιου προτύπου-pattern που έχει διατηρηθεί στη µνήµη του 
οργανισµού.  

Φαίνεται ότι οι χρόνιες παθήσεις συµπεριφέρονται στο χώρο καταστάσεων ενός 
έµβιου συστήµατος ως λεκανοπέδια. Ενώ αρκετές φορές ένας χρονίως πάσχων 
οργανισµός βελτιώνεται (φαίνεται δηλαδή να αποµακρύνεται από το συγκεκριµένο 
λεκανοπέδιο) συχνά υποτροπιάζει. Όσο πιο βαριά η νόσος, τόσο πιο δύσκολο να 
ξεφύγει από το λεκανοπέδιο του αντίστοιχου ελκυστήρα. Κατά αντίστοιχο τρόπο 
κάθε σύµπτωµα µπορεί να θεωρηθεί ως ελκυστήρας 

Οι διεργασίες, που εµπλέκονται στην αλληλεπίδραση έσω και έξω του συνόρου µε 
πολλαπλούς βρόχους ανατροφοδότησης, έχουν θετικό αποτέλεσµα από τη στιγµή που 
επιτυγχάνουν κλειστότητα.  Κατά τη συστηµική προσέγγιση, η υγεία ταυτίζεται µε 
την κλειστότητα των διεργασιών. Η ασθένεια είτε οξεία είτε χρόνια σχετίζονται µε 
διεργασίες που αποτυγχάνουν να κλείσουν. Ένα αδρό παράδειγµα είναι η εµφάνιση 
διάρροιας πχ µετά από τροφική δηλητηρίαση. Η λειτουργία της διάρροιας 
«αποτοξινώνει» τον οργανισµό και σταµατάει µε το κλείσιµο των διεργασιών που 
εµπλέκονται σε κατώτερα και ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα. Αποτέλεσµα της 
κλειστότητας είναι η θετική εκπλήρωση της προσδοκίας του συστήµατος, δηλαδή η 
προσαρµογή του στο περιβάλλον (έσω και έξω). Στην περίπτωση όπου οι διεργασίες 
που εµπλέκονται στη διάρροια δεν επιτύχουν κλειστότητα, µπαίνουν σε ένα ατέρµονα 
κύκλο που διαιωνίζεται µε αποτέλεσµα τη χρονιότητα της διάρροιας.   

Τα συµπτώµατα αποτελούν µια διαταραχή των λειτουργιών που έχουν ως στόχο τη 
διατήρηση της συνολικής οικονοµίας του οργανισµού. Εκπληρώνουν τη βασική 
προσδοκία του συστήµατος που είναι η επιβίωση. Για να εκπληρωθεί θετικά η 
προσδοκία δηλαδή η προσαρµογή στο συνολικότερο περιβάλλον του συστήµατος 
(έσω και έξω του συνόρου του) πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δυναµικές 
προϋποθέσεις εσωτερικά και στο περιβάλλον του οργανισµού.  

Ο οργανισµός, όπως κάθε αυτόνοµο-αυτοποιητικό σύστηµα, επιλέγει κάποια 
λειτουργικά πρότυπα (patterns) µε τελικό στόχο τη διατήρηση της αυτονοµίας-
επιβίωσής του. Αυτά τα λειτουργικά πρότυπα παίρνουν τη µορφή τάσεων-συνηθειών 
(habits) µέσω των οποίων τελικά λειτουργεί. Παλαιότερα συµπτώµατα φαίνεται ότι 
αποτελούν τάσεις-συνήθειες που κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες 
επανεµφανίζονται. Οι κατάλληλες συνθήκες ταυτίζονται µε τις δυναµικές 
προϋποθέσεις έσω και έξω του συστήµατος. Άρα, για να παρατηρηθεί η 
επανεµφάνιση κάποιου συµπτώµατος πρέπει οι δυναµικές προϋποθέσεις να είναι οι 
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ίδιες µε αυτές που οδήγησαν στην αρχική του εµφάνιση. Η οµοιοπαθητική, ως 
ολιστική θεραπεία, αλλάζει το σύµπλεγµα (set) των δυναµικών προϋποθέσεων 
συνολικά και όχι ορισµένων µόνο µεταβλητών όπως συµβαίνει µε τη συµπτωµατική 
θεραπεία. Στην οµοιοπαθητική, όσο προχωράει η θεραπεία επανέρχονται 
προηγούµενα συµπλέγµατα δυναµικών προϋποθέσεων λόγω της γενικότερης 
λειτουργίας του οργανισµού µέσω συνηθειών. Από µια άλλη σκοπιά, παλαιότερα 
συµπτώµατα από το ατοµικό ιστορικό του ασθενή αποτελούν το «διαθέσιµο λάθος» 
του συστήµατος, που µπορεί να γίνει πάλι λειτουργικό µέσω της συνολικής 
βελτίωσης του οργανισµού και της ανόδου επιπέδου υγείας. 

Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρείται επανεµφάνιση πυρετού (µε ταυτόχρονη 
βελτίωση της συνολικότερης υγείας του οργανισµού) είναι προφανής η 
επαναδραστηριοποίηση του αντιδραστικού µηχανισµού του οργανισµού µέσω 
αλλαγής φάσης του συστήµατος (phase change). Κάτι αντίστοιχο µπορεί να 
υποστηριχθεί και για την επανεµφάνιση συµπτωµάτων από το ατοµικό ιστορικό του 
ασθενή. 
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Συµπεράσµατα 

 

Η παρούσα διατριβή αποτελεί µία πρωτόλεια εργασία ενός πολύ µεγάλου και 
ανεξερεύνητου θέµατος. Στόχος της είναι να δώσει το έναυσµα για περαιτέρω µελέτη 
του φαινοµένου που αναφέρεται στην οµοιοπαθητική ως νόµος του Hering µέσω 
συστηµικών εργαλείων. 

Οι ρίζες της παρατήρησης του φαινοµένου ανάγονται στην εποχή θεµελίωσης της 
Ιατρικής Επιστήµης από τον Ιπποκράτη. Ο Hahnemann συστηµατοποίησε την 
οµοιοπαθητική θεωρία και έγινε πρωτοπόρος µε τη µιασµατική ερµηνεία των χρονίων 
νόσων. Ο Hering εστιάστηκε στην περαιτέρω περιγραφή του φαινοµένου που πήρε 
τιµητικά το όνοµά του ως νόµος από τον Kent, ο οποίος εµβάθυνε την οµοιοπαθητική 
θεωρία. Ο Βυθούλκας αναβίωσε την ιατρική αυτή επιστήµη και την οδήγησε σε νέα 
και βαθύτερα επίπεδα κατανόησης των αρχών και των µηχανισµών της ασθένειας και 
της θεραπείας. Ο αποκαλούµενος από την οµοιοπαθητική κοινότητα νόµος του 
Hering αποτελεί ένας σηµαντικός προγνωστικός δείκτης ή µία αναµενόµενη 
κατευθυντήρια γραµµή θεραπείας και δεν έχει την καθολικότητα ενός νόµου, όπως ο 
νόµος των Οµοίων ή της ελάχιστης δόσης. 

Η βιοϊατρική, παρά τις µεγάλες επιτυχίες της στους τοµείς της διάγνωσης, της 
εντατικής θεραπείας και της χειρουργικής, δε διαθέτει τα θεωρητικά εργαλεία και 
αρχές ώστε να αντιµετωπίσει ολιστικά τον ασθενή.Όµως οι έρευνες, οι µελέτες και η 
γεωµετρική αύξηση της γνώσης σε γενετική, εµβρυολογία και στον αναδυόµενο 
κλάδο της επιγενετικής φαίνεται να αποδεικνύουν εµµέσως αρκετές πτυχές της 
οµοιοπαθητικής θεωρίας. Η βαθύτερη και ολιστικότερη κατανόηση των 
παθοφυσιολογικών µηχανισµών επιβεβαιώνει τοµείς της γενικότερης οµοιοπαθητικής 
πρακτικής και στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, την ύπαρξη του φαινοµένου 
της κατεύθυνσης της παθολογίας και της θεραπείας. 

Η αναδυόµενη επιστήµη της Συστηµικής και της Βιοσηµειωτικής µπορεί να 
προσφέρει τα εργαλεία ερµηνείας του φαινοµένου και της κοινωνίας του στη 
διεπιστηµονική συστηµική βάσανο. 
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Παράρτηµα 1: 

The Chronic Diseases; Their Peculiar Nature and their Homeopathic Cure by Dr. Samuel Hahnemann; 

Volume I ; Translated by Prof Louis H. Tafel; B.Jain Publishers, Reprint Edition 2005. 
Pg.135: The latest symptoms that have been added to a chronic disease which has been left to itself 
(and thus has not been aggravated by medical mismanagement) are always the first to yield in an 
antipsoric treatment; but the oldest ailments and those which have been most constant and unchanged, 
among which are the constant local ailments, are the last to give way; and this is only effected, when all 
the remaining disorders have disappeared and the health has been in all other respects almost totally 
restored. In the general maladies which come in repeated attacks, e. g. the periodic kinds of hysteria, 
and different kinds of epilepsy, etc., the attacks may quickly be made to cease by a suitable antipsoric; 
but to make this cessation reliable and lasting, the whole indwelling psora must be completely cured. 
 
Pg: 94: In inveterate and difficult cases, however, this first course will hardly accomplish all that is 
desired. There usually still remain some ailments and disorders, which cannot be definitely classed as 
purely psoric, and others which cannot be classed as definitely syphilitic, and these require yet some 
additional aid. A repetition of a similar process of cure is here required; i.e., first another application of 
one or more of the anti-psoric remedies that have not yet been used, and which are homœopathically 
the most appropriate, until whatever seems still unsyphilitically morbid -i.e., psoric- may disappear, 
when the before mentioned dose of the mercurial remedy, but in another potency, should be given 
again and allowed to complete its action, until the manifest venereal symptoms (the pricking, painful 
ulcer of the tonsils, the round copper-colored spots that shimmer through the epidermis, the eruptive 
pimples which do not itch and are found chiefly in the face upon a bluish-red foundation, the painless 
cutaneous ulcers on the scalp and the penis, which are smooth, pale, clean, merely covered with mucus, 
and almost level with the healthy skin, etc., and the boring, nightly pains in the exostoses) have entirely 
passed away. 
 
Pg:105: Here I may mention the curious circumstance that in general – with the exception of the recent 
itch-disease still attended with its unrepressed cutaneous eruption, and which is so easily cured from 
within– every other psoric diathesis, i.e., the psora that is still latent within, as well as the psora that has 
developed into one of the innumerable chronic diseases springing from it, is very seldom cured by any 
single anti-psoric remedy, but requires the use of several of these remedies -in the worst cases the use 
of quite a number of them- one after the other, for its perfect cure. 
 

 
Παράρτηµα 2: 
  
Hering’s Law of Cure: Published Cases documented by Ovid Online: 
a)Ambani B, A Case of Senile Dementia: Treated with Baryta phosphorica. Homoeopathic Links 2006 
Spring;19(1):42-4. AN: 0085462 
b) Kapse A, Hering’s law demonstrated. National Journal of Homoeopathy 2004, Jan-Feb;6(1):44. 
AN: 0077511 
c) Borkar P, Hering’s law of direction of cure. Homoeopathic Heritage 2005 Aug;30(8):21-3. AN: 
0077218 
d) Robinson K, The centralization phenomenon in radicular nerve pain: An addendum to Hering’s Law 
of Cure. J Am Inst Homeopath 2001 Summer;94(2):134-7. AN: 0029019 
e) Vijaykar P, Hering’s law: Its importance in clinical practice. Homoeopathic Links 2001 
Spring;14(1):19-20. AN: 0023428 
f) Hakimji M, Epilepsy – case study showing Hering’s law. Indian Journal of Homoeopathic Medicine 
1995;30(2):79-80. AN: 9143287 
g) King FJ, The homeopathic healing process: Hering’s law of cure, and retracing. Dig Chiropractic 
Econ 1994 May-Jun;36(6):44-5. AN: 9129299 
h) Herscu P, Hiccoughs and Hering’s Law. Homoeopath 1990 Aug;10(3):71-3. AN: 8537480 
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