ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Παθήσεις / καταστάσεις προς µελέτη
•
•
•
•

εγκεφαλικό επεισόδιο (CVA)
παροδικό ισχαιμικό (εγκεφαλικό) επεισόδιο
παράλυση
πάρεση

•
•
•
•
•
•

δισχιδής ράχη
σκλήρυνση κατά πλάκας7
7
νόσος του κινητικού νευρώνα
νόσος του Parkinson7 7
7
νόσος Alzheimer
πολιομυελίτιδα 7 7
7
7

7

7

7

• μηνιγγίτιδα7
• νευρίτιδα
• τραυματισμός περιφερικών νεύρων
• τραυματισμός νωτιαίου μυελού, εγκεφάλου
Παθήσεις όπου ενδείκνυνται ιδιαίτερα διάφορες µορφές µάλαξης, σιάτσου ή / και
βελονισµός. Τα συµαντικότερα αναγράφονται µε έντονη γραφή:
•
•
•
•
•

ημικρανία
νευραλγία τριδήμου, βραχιόνιου πλέγματος κ.λπ.
ισχιαλγία
παράλυση του προσώπου (πάρεση Bell)
ερπης ζωστήρ<

Επίσης, οι θεραπείες αυτές ενδείκνυνται και σε ορισµένα από τα προαναφερούµενα:
•
•
•
•
•
•
•

παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο
παράλυση
πάρεση
σκλήρυνση κατά πλάκας7
7
νόσος του κινητικού νευρώνα
νόσος του Parkinson7 7
7
επιληψία

7

7
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Συµπτώµατα προς µελέτη TCM & Συµβατική
Συµπτώµατα και καταστάσεις όπου ενδείκνυνται ιδιαίτερα διάφορες µορφές µάλαξης,
σιάτσου και βελονισµός. Τα σηµαντικότερα αναγράφονται µε έντονη γραφή:
•
•
•
•
•
•
•
•

κεφαλαλγία, ημικρανία
τρέμουλο μυών, διάφορα τικ
κράμπες, σπασμοί, σύσπαση μυών
πάρεση, παράλυση
ατροφία & αδυναμία
μούδιασμα, μυρμίγγιασμα
ζαλάδα & ίλιγγος
νευραλγίες γενικά
πόνος προσώπου / νευραλγία τριδήμου
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

• σπασμοί (seizures)
• έρπης ζωστήρ
• απώλεια συνείδησης, λιποθυμία, κώμα: εγκεφαλικό επεισόδιο κανονικό &
παροδικό, αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, τραύμα, υδροκέφαλος, διαβητικό κώμα,
ανακοπή και άλλες αιτίες απώλειας συνείδησης.
• προβλήµατα συντονισµού κινήσεων
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Άλλα Σ & Σ που µπορεί να δείχνουν υποκείµενη παθολογία του ΝΣ:
Συµπτώµατα & σηµεία
• ανισοκορία
• νυσταγμός
• αλλαγή στον τόνο της φωνής ή αλλαγές ομιλίας (ταχύτητα κ.ά)
• αφασία
• αλεξία
• αγραφία
• αγνωσία
• ασυντόνιστη κίνηση, ασταθές βάδισμα κ.λπ.
• απώλεια / αλλαγή γεύσης
• διπλοπία, ημιανοπία κ.λπ.
• ψυχολογικά, διάφορες εκδηλώσεις: κόπωση, ατονία, κατάθλιψη, αϋπνία κ.λπ.
• ασυνάρτητη συμπεριφορά
• μείωση συγκέντρωσης
• απώλεια ή μείωση μνήμης
• phantom limb syndrome

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/neurologicdiseases.html#cat5
Neurologic diseases are disorders of the brain, spinal cord and nerves throughout your body.
Together they control all the workings of the body. When something goes wrong with a part of your
nervous system, you can have trouble moving, speaking, swallowing, breathing or learning. You can
also have problems with your memory, senses or mood.
There are more than 600 neurologic diseases. Major types include
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseases caused by faulty genes, such as Huntington's disease and muscular dystrophy
Problems with the way the nervous system develops, such as spina bifida
Degenerative diseases, where nerve cells are damaged or die, such as Parkinson's disease
and Alzheimer's disease
Diseases of the blood vessels that supply the brain, such as stroke
Injuries to the spinal cord and brain
Seizure disorders, such as epilepsy
Cancer, such as brain tumors
infections, such as meningitis
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