ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΨΗ
Συγγραφέας: Caroline Markolin, Ph.D.

Πατήστε για επιλογή:
Όργανα ελεγχόμενα από το Εγκεφαλικό Στέλεχος
Όργανα ελεγχόμενα από τον Μεσεγκέφαλο
Όργανα ελεγχόμενα από την Παρεγκεφαλίδα
Όργανα ελεγχόμενα από τη Λευκή Ουσία
Όργανα ελεγχόμενα από τον Εγκεφαλικό Φλοιό
Όργανα ελεγχόμενα από τον Εγκεφαλικό Φλοιό με λειτουργικές αλλαγές και λειτουργική απώλεια
Όργανα ελεγχόμενα από τη Λευκή ουσία και τον Κινητικό Φλοιό
Όργανα ελεγχόμενα από τον Διεγκέφαλο
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΟΡΓΑΝΟ
Υπόφυση (αδενοϋπόφυση)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
1.σύγκρουση μπουκιάς
- δεξιά πλευρά: αδυναμία απόκτησης μιας μπουκιάς
επειδή το άτομο είναι πολύ μικρό
- αριστερή πλευρά: αδυναμία απαλλαγής από μια
μπουκιά επειδή το άτομο είναι πολύ μικρό

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
γιγαντισμός, ακρομεγαλία, ενδομήτρια
καθυστέρηση ανάπτυξης, νανισμός,
προλακτίνωμα, γαλακτόρροια, πρώιμη ανάπτυξη,
καθυστερημένη εφηβεία

2.να μην μπορείς να θρέψεις το παιδί ή την οικογένεια
Επίφυση

απρόσμενο διαρκές σκοτάδι

όγκος επίφυσης, κύστη επίφυσης

Χοριοειδές πλέγμα

ο εγκέφαλος είναι πολύ ξηρός

επενδύνωμα, υδροκέφαλος

Δακρυϊκοί αδένες

σύγκρουση σχετική με μία οπτική μπουκιά

καρκίνος δακρυϊκού αδένα, δακρυοαδενίτιδα

- δεξιά πλευρά: να μην μπορείς να αποκτήσεις μια
οπτική μπουκιά
- αριστερή πλευρά: να μην μπορείς να απαλλαγείς
από μια οπτική μπουκιά
Χοριοειδής
Ίριδα
Ακτινωτό σώμα

σύγκρουση σχετική με μία οπτική μπουκιά
- δεξιά πλευρά: να μην μπορείς να αποκτήσεις μια
οπτική μπουκιά
- αριστερή πλευρά: να μην μπορείς να απαλλαγείς
από μια οπτική μπουκιά

μελάνωμα χοριοειδή, μελάνωμα ίριδας, μελάνωμα
ακτινωτού σώματος, γλοίωμα οπτικού νεύρου,
κολόβωμα ίριδας, χοριοειδίτιδα, ραγοειδίτιδα
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Μέσο αυτί
Ευσταχιανή σάλπιγγα

σύγκρουση σχετική με μία ακουστική μπουκιά

Υποβλεννογόνιος Στόματος και
Φάρυγγα

σύγκρουση μπουκιάς

Πνευμονικές κυψελίδες

σύγκρουση φόβου-θανάτου

καρκίνος πνεύμονα, πνευμονική φυματίωση,
πνευμονικό οίδημα, πνευμονικό εμφύσημα,
πνευμονική σαρκοείδωση

Καλυκοειδή κύτταρα βρόγχων

φόβος ασφυξίας

κυστική ίνωση, βλεννογλοιοείδωση

Θυρεοειδής αδένας

σύγκρουση μπουκιάς

υπερθυρεοειδισμός, βρογχοκήλη, καρκίνος του
θυρεοειδή, υποθυρεοειδισμός

- δεξιά πλευρά: να μην μπορείς να αποκτήσεις μια
ακουστική μπουκιά
- αριστερή πλευρά: να μην μπορείς να απαλλαγείς
από μια ακουστική μπουκιά

- δεξιά πλευρά: να μην μπορείς να αποκτήσεις μια
μπουκιά
- αριστερή πλευρά: να μην μπορείς να απαλλαγείς
από μια μπουκιά

- δεξιά πλευρά: αδυναμία απόκτησης μιας μπουκιάς
επειδή το άτομο δεν είναι αρκετά γρήγορο
- αριστερή πλευρά: αδυναμία απαλλαγής από μια
μπουκιά επειδή το άτομο δεν είναι αρκετά γρήγορο
Παραθυρεοειδείς αδένες

σύγκρουση μπουκιάς
- δεξιά πλευρά: να μην μπορείς να αποκτήσεις μια
μπουκιά
- αριστερή πλευρά: να μην μπορείς να απαλλαγείς
από μια μπουκιά

λοίμωξη μέσου αυτιού, πολύποδας στο αυτί,
εισολκή τυμπάνου, ακουστικό νευρίνωμα

καρκίνος του στόματος, καρκίνος στη γλώσσα,
ρινικοί πολύποδες, ρινικό απόστημα, υπερτροφία
αμυγδαλών, αμυγδαλίτιδα, άφθες, στοματική
μυκητίαση, παρωτίτιδα, σύνδρομο Sjogren

υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερασβεστιαιμία,
καρκίνος παραθυρεοειδών,
υποπαραθυρεοειδισμός

Οισοφάγος
(κάτω τρίτο)

να μην μπορείς ή να μην σου επιτρέπεται να καταπιείς καρκίνος οισοφάγου, κιρσοί οισοφάγου
μια μπουκιά

Στόμαχος (μείζον τόξο),
Δωδεκαδάκτυλο

σύγκρουση αχώνευτης μπουκιάς

στομαχικές διαταραχές, καρκίνος
στομάχου/δωδεκαδακτύλου

Ήπαρ παρέγχυμα

σύγκρουση λιμοκτονίας

καρκίνος του ήπατος, ηπατικό απόστημα, ηπατική
φυματίωση, κύστη ήπατος, ηπατομεγαλία

Πάγκρεας

σύγκρουση αχώνευτης μπουκιάς

καρκίνος παγκρέατος, παγκρεατίτιδα
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Νήστιδα
Ειλεός
(λεπτό έντερο)

να μην μπορείς να χωνέψεις/απορροφήσεις μια
μπουκιά

καρκίνος λεπτού εντέρου (νήστιδα/ειλεός),
απόφραξη εντέρου/ειλεός, εντερική καντιντίαση,
νόσος του Crohn

Κόλον

σύγκρουση αχώνευτης μπουκιάς

καρκίνος παχέος εντέρου, εντερικοί πολύποδες,
εντερική καντιντίαση, σκωληκοειδίτιδα, σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου, κολίτιδα, εκκολπωματίτιδα

Σιγμοειδές κόλον
Υποβλεννογόνιος ορθού
εντέρου

σύγκρουση κοπράνων

ορθοκολικός καρκίνος, πολύποδας ορθού,
απόστημα ορθού

Συλλεκτικά σωληνάρια νεφρού

σύγκρουση εγκατάλειψης, σύγκρουση ύπαρξης,
σύγκρουση πρόσφυγα, σύγκρουση νοσοκομείου

κατακράτηση νερού, ουραιμία, καρκίνος νεφρού,
φυματίωση νεφρού, νεφρίτιδα, νεφρωσικό
σύνδρομο, ατροφικό νεφρό, πέτρα στα νεφρά

Μυελός επινεφριδίου

αφόρητα έντονο άγχος

καρκίνος επινεφριδίων

Υποβλεννογόνιος ουροδόχου
κύστης (τρίγωνο κύστης)

σύγκρουση απαίσιας, αισχρής βρομερής μπουκιάς

καρκίνος κύστης, πολύποδας κύστης, πυώδης
φυματιώδης κυστίτιδα

Αδένας του προστάτη

σύγκρουση αναπαραγωγής, σεξουαλική σύγκρουση,
σύγκρουση φύλου

καρκίνος του προστάτη, υπερπλασία προστάτη,
προστατίτιδα

Σμηγματογόνοι αδένες πέους

αδυναμία διείσδυσης σε έναν στενό ή ξηρό κόλπο

καντιντίαση πέους

Μήτρα
Σάλπιγγες

σύγκρουση αναπαραγωγής, σύγκρουση εμφύτευσης,
σύγκρουση φύλου

καρκίνος της μήτρας, πολύποδας μήτρας,
ενδομήτρια υπερπλασία, ενδομητρίτιδα,
καντιντίαση μήτρας

Βαρθολίνειοι αδένες

αδυναμία παραγωγής επαρκούς κολπικής βλέννας

βαρθολίνεια κύστη, κολπική ξηρότητα
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΕΓΚΕΦΑΛΟ

ΟΡΓΑΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Μύες ίριδας

σύγκρουση μπουκιάς σχετική με το φως

μύση, μυδρίαση

Μύες ακτινωτού σώματος (λείοι)

να μην μπορείς να δεις αυτό που είναι κοντά

μυωπία

Εντερικοί μύες

αδυναμία προώθησης μιας αχώνευτης μπουκιάς

κολικός εντέρου

Μύες σιγμοειδούς και ορθού
εντέρου
(ανώτερο τμήμα ορθού)

σύγκρουση κοπράνων

σπασμοί ορθού

Εσωτερικός σφιγκτήρας ορθού

αδυναμία συγκράτησης κοπράνων

σπασμοί ορθού

Εσωτερικός σφιγκτήρας
ουροδόχου κύστης

αδυναμία συγκράτησης ούρων

σπασμοί κύστης

Μυομήτριο

αδυναμία συγκράτησης του εμβρύου

μυώματα, ινομυώματα

Θηλυκά γεννητικά κύτταρα

βαρύτατη σύγκρουση απώλειας

τεράτωμα ωοθήκης, δερμοειδής κύστη

Αρσενικά γεννητικά κύτταρα

βαρύτατη σύγκρουση απώλειας

τεράτωμα όρχεων, δερμοειδής κύστη

Μυοκάρδιο (κόλποι)

να μην μπορείς να προωθήσεις την μπουκιά-αίμα

κολπική μαρμαρυγή
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ

ΟΡΓΑΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Έλυτρο μυελίνης

σύγκρουση αγγίγματος

νευροϊνωμάτωση, νόσος Von Recklinghausen

Αδένες βλεφάρων

επίθεση κατά του οφθαλμού, σύγκρουση
παραμόρφωσης

κριθαράκι, χαλάζιο, όγκος βλεφάρου

Υπεζωκότας

επίθεση κατά του θώρακα

πλευρικό μεσοθηλίωμα, πλευρίτιδα, πλευριτική
συλλογή

Περιτόναιο

επίθεση κατά της κοιλιάς

μεσοθηλίωμα περιτόναιου, περιτονίτιδα, ασκίτης

Μείζον επίπλουν

απαίσια κοιλιακή σύγκρουση

επιπλοϊκό μεσοθηλίωμα

Ιδίως ελυτροειδής χιτώνας
όρχεων

επίθεση κατά των όρχεων

μεσοθηλίωμα όρχεων, υδροκήλη

Μαστικοί αδένες

σύγκρουση άγχους-φωλιάς,
σύγκρουση διαμάχης

αδενοκαρκίνωμα μαστού

Χόριο δέρματος

σύγκρουση επίθεσης, σύγκρουση παραμόρφωσης,
σύγκρουση στιγματισμού

μελάνωμα, φυματίωση δέρματος, σάρκωμα
Kaposi, λέπρα, δοθιήνας, ψευδάνθρακας, κύστη
κόκκυγος , ευλογιά, έρπης ζωστήρ, ακμή,
μυκητίαση νυχιών, πόδι αθλητή

Περικάρδιο

επίθεση κατά της καρδιάς

περικαρδιακό μεσοθηλίωμα, περικαρδίτιδα,
περικαρδιακή συλλογή, καρδιακός επιπωματισμός
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Χόνδρος πτερυγίου (αυτί)

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

περιχονδρίτιδα

Παρέγχυμα νεφρού

σύγκρουση νερού ή υγρού

κύστη νεφρού, καρκίνος νεφρού

Φλοιός επινεφριδίων

να έχεις πάρει λάθος δρόμο

νόσος Addison, κύστεις επινεφριδίων, καρκίνος
επινεφριδίων, σύνδρομο Cushing, υπερτρίχωση

Όρχεις

σύγκρουση απώλειας

κύστη όρχεος, καρκίνος όρχεων

Σηραγγώδη σώματα πέους

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

στυτική δυσλειτουργία, νόσος Peyronie, φίμωση,
βραχύς χαλινός πέους

Ωοθήκες

σύγκρουση απώλειας

κύστη ωοθήκης, ενδομητρίωση, καρκίνος
ωοθηκών

Μύες (γραμμωτοί)

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

μυϊκή ατροφία, μυϊκή νέκρωση

Συνδετικός ιστός

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

ίνωση, καλόγηρος, χηλοειδή, σκληροδερμία,
νόσος Dupuytren

Λιπώδης ιστός

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

λίπωμα, ξάνθωμα, κυτταρίτις, κυτταρίτιδα
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Οστά και αρθρώσεις

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

οστεόλυση, οστεοπόρωση, αρθρίτιδα, σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, δισκοκήλη, οσφυαλγία,
ισχυαλγία, αυχενική σπονδύλωση, σκολίωση,
κύφωση, λόρδωση, άκανθα πτέρνας , κότσι
ποδιού, ποδάγρα, καρκίνος των οστών,
οστεοσάρκωμα, αναιμία, λευχαιμία,
πλασμοκύττωμα, αιμοχρωμάτωση

Τένοντες

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

τενοντίτιδα

Χόνδρος

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

οστεοαρθρίτιδα, περιχονδρίτιδα

Οδοντίνη και οστά γνάθου

σύγκρουση δαγκώματος (να μην μπορείς να
δαγκώσεις)

οδοντικές κοιλότητες, περιοδοντίτιδα, απόστημα
δοντιού, καρκίνος γνάθου

Λεμφαγγεία και λεμφαδένες

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

λέμφωμα, λεμφοίδημα, μονοπυρήνωση, νόσος
Pfeiffer

Σπλήνα

σύγκρουση αιμορραγίας ή τραυματισμού

σπληνομεγαλία, σπληνίτιδα, κύστη σπλήνας

Αιμοφόρα αγγεία

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης, σύγκρουση σιδερένια
μπάλα με αλυσίδα

αρτηρίτιδα, αθηροσκλήρωση, αρτηριοσκλήρυνση,
ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ανεύρυσμα
εγκεφάλου, φλεβίτιδα, κιρσοί

Ενδοκάρδιο
Καρδιακές βαλβίδες

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, στένωση
μιτροειδούς. ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας,
στένωση αορτικής βαλβίδας, στένωση
πνευμονικής βαλβίδας, ενδοκαρδίτιδα
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΛΟΙΟ

ΟΡΓΑΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Δακρυϊκοί πόροι

να θέλεις ή να μη θέλεις να σε δουν

ξηροφθαλμία, σύνδρομο Sjorgen,
δακρυοκυστίτιδα

Πόροι αδένα βλεφάρων

σύγκρουση οπτικού αποχωρισμού

ξηροφθαλμία, σύνδρομο Sjorgen

Επιπεφυκότας
Κρυσταλοειδής Φακός
Κερατοειδής χιτώνας

σύγκρουση οπτικού αποχωρισμού

επιπεφυκίτιδα, πτερύγιο, στεάτιο, καταρράκτης,
κερατίτιδα, αστιγματισμός, πρεσβυωπία, μυωπία

Ρινικός βλεννογόνος

σύγκρουση οσμής, σύγκρουση κακοσμίας

κοινό κρυολόγημα, αιμορραγία μύτης, αλλεργίες
άνοιξης

Παραρίνιες κοιλότητες

σύγκρουση οσμής, σύγκρουση κακοσμίας

ιγμορίτιδα

Βλεννογόνος λάρυγγα

σύγκρουση φόβου-τρόμου ή, σύγκρουση φόβου για
την περιοχή κυριαρχίας

λαρυγγίτιδα, καρκίνος του λάρυγγα, πολύποδας
φωνητικών χορδών

Βλεννογόνος βρόγχων

σύγκρουση φόβου για την περιοχή κυριαρχίας ή
σύγκρουση φόβου-τρόμου

βρογχίτιδα, πνευμονία, γρίπη, ατελεκτασία,
καρκίνος βρόγχων

Τραχεία

δεν μου φτάνει ο αέρας

τραχειίτιδα, καρκίνος τραχείας

Πόροι φάρυγγα

σύγκρουση μετωπιαίου φόβου ή, σύγκρουση
αδυναμίας

λέμφωμα non-Hodgkin, μικροκυτταρικός καρκίνος
των βρόγχων, μονοπυρήνωση, νόσος Pfeiffer
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Βλεννογόνος
Στόματος και Φάρυγγα

στοματική σύγκρουση

στοματικά έλκη, άφθες, καρκίνος του στόματος,
ουλίτιδα, απόστημα στα ούλο

Λαιμός

να μη θέλεις να καταπιείς μια μπουκιά

ξηρός λαιμός, στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα

Πόροι σιαλογόνων αδένων

να μην μπορείς ή να μη σου επιτρέπεται να φας

παρωτίτιδα, σύνδρομο Sjiorgen

Πόροι θυρεοειδούς

σύγκρουση αδυναμίας ή σύγκρουση μετωπιαίου
φόβου

ευθυρεοειδική βρογχοκήλη, κύστη θυρεοειδούς,
θυρεογλωσσικές κύστεις, ίνωση θυρεοειδούς

Οισοφάγος (άνω 2/3)

να μη θέλεις να καταπιείς μια μπουκιά

καρκίνος οισοφάγου

Στόμαχος (έλασσον τόξο)
Πυλωρός
Βολβός δωδεκαδακτύλου

σύγκρουση θυμού για την περιοχή κυριαρχίας ή,
σύγκρουση ταυτότητας

έλκος στομάχου, έλκη πυλωρού, έλκος
δωδεκαδακτύλου, γαστρική παλινδρόμηση,
γαστρίτιδα

Χοληδόχοι πόροι
Χοληδόχος κύστη

σύγκρουση θυμού για την περιοχή κυριαρχίας ή
σύγκρουση ταυτότητας

ίκτερος ηπατίτιδα, ηπατομεγαλία, κίρρωση
ήπατος, καρκίνος του ήπατος, χολοκυστίτιδα
πέτρες στη χολή

Παγκρεατικοί πόροι

σύγκρουση θυμού για την περιοχή κυριαρχίας ή
σύγκρουση ταυτότητας

παγκρεατίτιδα, καρκίνος στο πάγκρεας

Βλεννογόνος ορθού εντέρου

σύγκρουση ταυτότητας ή σύγκρουση θυμού για την
περιοχή κυριαρχίας, σύγκρουση απόφασης

αιμορροΐδες

Περιπρωκτικοί πόροι

να μην μπορείς να απαλλαγείς αρκετά γρήγορα από
το κομμάτι κοπράνων

περιπρωκτική κύστη, περιπρωκτικό
απόστημα/συρίγγιο

Νεφρική πύελος
Ουρητήρες

σύγκρουση οριοθέτησης της περιοχής κυριαρχίας

λοίμωξη νεφρών, πυελίτιδα, πέτρες στα νεφρά

Ουροδόχος κύστη
Ουρήθρα

σύγκρουση οριοθέτησης της περιοχής κυριαρχίας

λοίμωξη ουροποιητικού, κυστίτιδα, ουρηθρική
γονόρροια, θηλώματα κύστης, ουροθηλιακό
καρκίνωμα

Προστατικοί πόροι

σύγκρουση οριοθέτησης της περιοχής κυριαρχίας

ενδοπορικό καρκίνωμα προστάτη

Βάλανος πέους

σύγκρουση αποχωρισμού, σύγκρουση πέους

υπερευαισθησία πέους, υποευαισθησία πέους

Βλεννογόνος τραχήλου

σεξουαλική σύγκρουση, σύγκρουση ζευγαρώματος

καρκίνος τραχήλου μήτρας
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Κολπικός βλεννογόνος

σεξουαλική σύγκρουση αποχωρισμού

κολπική ξηρότητα, κολπικός έρπητας, κολπικά
κονδυλώματα

Κλειτοριδική βάλανος

σύγκρουση αποχωρισμού , σύγκρουση κλειτορίδας

υπερευαισθησία κλειτορίδας, υποευαισθησία
κλειτορίδας

Γαλακτοφόροι πόροι μαστού

σύγκρουση αποχωρισμού

σκληροί όζοι, ενδοπορικός καρκίνος μαστού,
κύστη μαστού, μαστίτιδα, νόσος Paget

Επιδερμίδα

σύγκρουση αποχωρισμού

αλωπεκία, λεύκη, αλμπινισμός, δερματίτιδα,
έκζεμα, κνίδωση, ιλαρά, ερυθρά,
ανεμοβλογιά,οστρακιά, ροδόχρους νόσος, λύκος,
έρπητας, ψωρίαση, μυρμηγκιές, βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα, σκληρόδερμα

Αδαμαντίνη

σύγκρουση δαγκώματος (να μη σου επιτρέπεται να
δαγκώσεις)

οδοντικές κοιλότητες

Στεφανιαίες αρτηρίες

σύγκρουση απώλειας της περιοχής κυριαρχίας ή
σεξουαλική σύγκρουση

στηθάγχη, αρτηριοσκλήρωση, καρδιακή
προσβολή

Στεφανιαίες φλέβες

σεξουαλική σύγκρουση ή, σύγκρουση απώλειας της
περιοχής κυριαρχίας

στηθάγχη ή πνευμονική εμβολή

Αορτή, καρωτίδες, υποκλείδιες
αρτηρίες

σύγκρουση απώλειας της περιοχής κυριαρχίας ή
σεξουαλική σύγκρουση

ανεύρυσμα καρωτίδας, στένωση καρωτίδας,
ανεύρυσμα υποκλειδίου αρτηρίας

Καρωτιδικός κόλπος

η πίεση του αίματος είναι πολύ υψηλή

αθήρωμα καρωτιδικού διχασμού
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΛΟΙΟ
(με λειτουργικές αλλαγές και λειτουργική απώλεια)

ΟΡΓΑΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Αμφιβληστροειδής χιτώνας

«φόβος στο σβέρκο» που δεν μπορούμε να
αποτινάξουμε/ξεφορτωθούμε

μυωπία, πρεσβυωπία, σκότωμα, αποκόλληση
αμφιβληστροειδούς, εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Υαλοειδές σώμα

φόβος για έναν θηρευτή

γλαύκωμα

Κοχλίας (εσωτερικό αυτί)

σύγκρουση ακοής

εμβοές, διαταραχές ακοής

Αιθουσαίο όργανο (εσωτερικό
αυτί)

σύγκρουση ισορροπίας, σύγκρουση πτώσης

ίλιγγος, αταξία, νόσος Meniere

Περιόστεο

βαρύτατη σύγκρουση αποχωρισμού

ρευματισμοί, νευραλγία τριδύμου, μούδιασμα,
έλκη κάτω άκρων, νόσος Raynaud, γάγγραινα
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΦΛΟΙΟ

ΟΡΓΑΝΟ
Μύες βλεφάρων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ανελκτήρας μυς: αδυναμία να κρατηθούν τα μάτια
ανοικτά

βλεφαρόπτωση, λαγόφθαλμος, βλεφαρόσπασμος

σφιγκτήρας μυς: αδυναμία να κρατηθούν τα μάτια
κλειστά

εκτρόπιο, εντρόπιο

Μύες ακτινωτού σώματος
(γραμμωτοί)

αδυναμία να δεις αυτό που είναι μακριά

πρεσβυωπία

Εξοφθάλμιοι μύες

να μη θέλεις ή να μη σου επιτρέπεται να κοιτάξεις
προς μια κατεύθυνση

στραβισμός, νυσταγμός, αμβλυωπία

Μυς αναβολέα

σύγκρουση θορύβου

υπερακουσία, μυϊκοί σπασμοί αναβολέα

Μύες λάρυγγα

σύγκρουση φόβου-τρόμου ή, σύγκρουση φόβου για
την περιοχή κυριαρχίας

κοκκύτης, σπασμωδική λαρυγγίτιδα, λαρυγγικό
άσθμα

Μύες βρόγχων

σύγκρουση φόβου για την περιοχή κυριαρχίας ή,
σύγκρουση φόβου-τρόμου

κοκκύτης, σπασμωδική βρογχίτιδα, βρογχικό
άσθμα

Διάφραγμα

αδυναμία «βαθιάς» ανάσας, σύγκρουση να νοιώθεις
σωματικά καταβεβλημένος

διαφραγματοκήλη
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Μύες της γλώσσας

αδυναμία να απομακρύνεις τη γλώσσα

παράλυση γλωσσικών μυών

Μύες οισοφάγου

αδυναμία αναμάσησης μιας μπουκιάς

οισοφαγικές συσπάσεις

Μύες ορθού εντέρου (κατώτερο
τμήμα ορθού)
Εξωτερικός σφιγκτήρας ορθού

αδυναμία επαρκούς οριοθέτησης περιοχής κυριαρχίας ακράτεια κοπράνων, σπασμοί ορθού

Μύες ουροδόχου κύστης
Εξωτερικός σφιγκτήρας κύστης

να μην μπορείς να οριοθετήσεις επαρκώς την περιοχή ακράτεια ούρων, συσπάσεις κύστης, νυχτερινή
σου
ενούρηση

Μύες τραχήλου
Σφιγκτήρας τραχήλου

αδυναμία επαρκούς συγκράτησης του εμβρύου

σπασμοί τραχήλου

Κολπικοί μύες

αδυναμία συγκράτησης του πέους

κολεοσπασμός

Σκελετικοί μύες

κινητική σύγκρουση σχετική με αδυναμία κίνησης, να
νιώθεις παγιδευμένος

παράλυση, πάρεση Βell, πολιομυελίτιδα, ALS
(Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση), σκλήρυνση
κατά πλάκας, σύνδρομο Guillain Barre, επιληπτική
κρίση, εστιακή δυστονία, νόσος Parkinson,
τέτανος, εγκεφαλικό επεισόδιο

Μύες γνάθου

σύγκρουση αυτοϋποτίμησης

«κλείδωμα» γνάθου, βρουξισμός

Μυοκάρδιο (κοιλίες)

σύγκρουση να νοιώθεις καταβεβλημένος

καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδίτιδα, σάρκωμα
μυοκαρδίου, μυοκαρδιακή ίνωση κοιλίας,
έμφραγμα μυοκαρδίου, υπνική άπνοια
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟ
(με λειτουργικές αλλαγές ή λειτουργική απώλεια)

ΟΡΓΑΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Θάλαμος

απόλυτη παραίτηση

ακραία νευρικότητα, γλοίωμα θαλάμου

Οσφρητικά νεύρα

να μην μπορείς να μυρίσεις κάτι ή κάποιον

υποσμία, αοσμία, υπεροσμία

Κυτταρικά νησίδια (πάγκρεας)

σύγκρουση φόβου-αηδίας ή, σύγκρουση αντίστασης

υπογλυκαιμία, διαβήτης

Πηγή: www.LearningGNM.com
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