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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΚΔΤΗ  PAPIMI™ 
 

 

 

Ζ ζπζθεπή PAPIMI™ (Ιon Magnetic Inductor/Ινληηθόο Μαγλεηηθόο Δπαγσγέαο) αλήθεη ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία κε ηηο πζθεπέο ηνπ Tesla θαη ηνπ D’ Arsonval, πνπ έγηλαλ πνιχ δεκνθηιείο ζηηο αξρέο 

ηνχ αηψλα καο, θαηαθηψληαο θάζε Ννζνθνκείν θαη Ηαηξηθφ Κέληξν, ιφγσ ησλ θαηαπιεθηηθψλ θαη 

πνιιαπιψλ ελδείμεσλ θαη απνηειεζκάησλ, πνπ πξνζέθεξαλ.  

 

 

Μεηαγελέζηεξα, νη ζπζθεπέο απηέο νλνκάζηεθαλ «Γηαζεξκηθέο» πζθεπέο (βξαρέσλ θπκάησλ) – 

κε ζθνπφ ηελ βαζηά ζεξκηθή δηήζεζε, φπσο επίζεο θαη «Ζιεθηξν-ρεηξνπξγν-δηαζεξκηθέο» - κε ζθνπφ ηηο 

ρεηξνπξγηθέο αλάγθεο.  

  

Οη  (Γηαζεξκηθέο) πζθεπέο  ηνπ D’ Arsonval θαη ηνπ Tesla, θαηά ηελ πεξίνδν 1900 - 1940 
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Ο ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο φξνο γηα ηηο ζπζθεπέο απηέο είλαη: «πζθεπέο Ναλνπαικηθνχ 

Ζιεθηξνκαγλεηηθνχ Πεδίνπ
1
», πνιχ ρακειήο ζπρλφηεηαο θαη ελέξγεηαο. ηελ ίδηα θαηεγνξία, αλ 

εμαηξέζνπκε ηελ απνδηδνκέλε ελέξγεηα, αλήθνπλ ηα ζχγρξνλα λαλνπαικηθά Coagulators, θαζψο θαη ηα 

λαλνπαικηθά LASERS, ηα νπνία άξρηζαλ λα επαλέξρνληαη ζην ρψξν ηήο Φπζηθήο Ηαηξηθήο. 

Σππηθά, ε ζπζθεπή PAPIMI™ κπνξεί λα νξηζηεί ζαλ «Γηαζεξκηθή» πζθεπή Βξαρέσλ Κπκάησλ, κε 

ζθνπφ ηελ ζχληνκε (λαλνπαικηθή) βαζηά δηήζεζε, φπσο είλαη νη πξσηφηππεο, γλσζηέο θαη θιαζζηθέο 

(Spark) Γηαζεξκηθέο πζθεπέο. Χζηφζν ε ζπζθεπή PAPIMI™ είλαη ην ηερλνινγηθφ απνηέιεζκα 

κειέηεο, ζχγθξηζεο θαη έξεπλαο, φιεο ηήο πξνεγνπκέλεο εκπεηξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηειεπηαία 

ζρεηηθή ηερλνινγία θαη επηζηεκνληθή γλψζε. θνπφο ηεο είλαη ε αζθάιεηα αζζελή θαη ρεηξηζηή, αιιά θαη 

ε πςειή απφδνζε. Φπζηθά, ε ζχγρξνλε ζπζθεπή PAPIMI™ ππεξέρεη θαηά πνιχ απφ ηηο αληίζηνηρεο 

παιαηφηεξεο ζπζθεπέο θαη σο πξνο ηα δχν: αζθάιεηα θαη απφδνζε, κε παληειή έιιεηςε παξελεξγεηψλ θαη 

γεληθψο θηλδχλσλ. 

Ζ πζθεπή PAP IMI™ ππεξέρεη θαηά πνιχ απφ φιεο ηηο πξνγελέζηεξεο ζπζθεπέο. 

 

Eπίζεο, ε ζπζθεπή «PAPIMI™» έρεη ζπγθξηζεί κε όιεο ηηο αληίζηνηρεο ζύγρξνλεο ζπζθεπέο ζην 

Health Restoration Center, ζην National Pain Center, ζην International Pain Research Institute 

(ησλ ΗΠΑ) θαη ζε πνιιά άιια Κέληξα ζηηο πεξηνρέο: Λνο Άληδειεο, αλ Νηηέγθν, Βνξείνπ 

Μεμηθνύ, Καλαδά θαη Δπξώπεο. Δπξέζεθε δε όηη, ππεξέρεη αζύγθξηηα από ηηο ζπζθεπέο απηέο, κε 

απνηειέζκαηα: από εθαηό έσο ρίιηεο θνξέο  πην γξήγνξα, πην εληππσζηαθά θαη απνιύησο αζθαιή. 

Η ππεξνρή ηήο ζπζθεπήο PAPIMI™ νθείιεηαη ζην όηη, νη λαλνπαικνί ηεο είλαη, κέρξη ζηηγκήο, 

κνλαδηθνί σο πξνο ηελ ηαρύηεηα, ηε ζηηγκηαία ηζρύ θαη ηελ ειαρίζηε ρξνληθή δηάξθεηα 

(εθαηνκκπξηνζηό ηνύ δεπηεξνιέπηνπ), ελώ ε δηαηηζεκέλε ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ λαλνπαικώλ είλαη 

πξαθηηθά κεδέλ. Οη λαλνπαικνί ηήο ζπζθεπήο PAP IMI™ είλαη ειαρίζηεο δηαξθείαο, κε ζπλέπεηα 

λα κε δίδεηαη πξαθηηθά ζεξκόηεηα. Έηζη, δελ ππάξρεη ζέκα ζεξκνπιεμίαο θαη ζεξκηθώλ βιαβώλ, 

ελώ ηαπηόρξνλα επηηαρύλεηαη ην θαηλόκελν ηήο βηνινγηθήο ζύλζεζεο, πνπ εμαξηάηαη από ηε βην-

ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθώλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ. Δπίζεο, νη λαλνπαικνί ηήο ζπζθεπήο 

PAP IMI™ πξνθαινύλ βην-ελεξγνπνίεζε ησλ ππξήλσλ  αηόκσλ (Ππξεληθόο Βην-πληνληζκόο θαη 

Βην-Γηέγεξζε (Π.Β.ΒΓ.). 

Η δηαθνξά ησλ παξακέηξσλ ηήο PAP IMI™ , θαζώο θαη ε ππεξνρή ησλ απνηειεζκάησλ από 

ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπέο, ζεσξεηηθά νθείιεηαη ζηελ ππεξνρή ησλ παξακέηξσλ ηεο απηώλ, νη 

νπνίεο απνηεινύλ κνλαδηθό επίηεπγκα πςειώλ απαηηήζεσλ θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Η επηινγή ησλ 

παξακέηξσλ απηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ εμήο ζεσξία καο: 

                                                           
1 Ο φξνο απηφο, δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο θιαζζηθέο δηαζεξκίεο πνπ δηαθέξνπλ φζν ε εκέξα κε ηε λχρηα: 

ειεθηξνκαγλεηηθνί λαλνπαικνί ζπληνλίδνπλ ζε έλα επξχ θάζκα ζπρλνηήησλ θαη πεξηέρνπλ πνιχ ρακειή ελέξγεηα, ζε πνιχ 

ρακειή ζπρλφηεηα. Αληίζεηα: ζπλερήο ειεθηξνκαγλεηηθή εθπνκπή ζπληνλίδεη ζε κία ζπρλφηεηα  - ηε ζπρλφηεηα εθπνκπήο - 

θαη απνδίδεη ελέξγεηα, πνπ εθδειψλεηαη ζαλ ζεξκφηεηα ζην εθηηζέκελν ζψκα. 
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«Όζν νη ειεθηξνκαγλεηηθνί λαλνπαικνί είλαη όιν θαη βξαρπηέξαο δηαξθείαο (ζηηγκηαίνη), θαη 

κηθξνηέξαο κέζεο ηζρύνο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε βην-ελεξγνπνίεζε ησλ εζσηεξηθώλ βαζκώλ ειεπζεξίαο 

ησλ κνξίσλ (θαη ηνύ πξνθαινπκέλνπ Ππξεληθνύ Βην-Σπληνληζκνύ θαη Βην-Γηέγεξζεο, Π.ΒΣ.ΒΓ), πνπ είλαη 

παξάγνληεο βηνζύλζεζεο, θαη όζν κηθξόηεξε είλαη ε δηαρενκέλε ζεξκόηεο (παξάγσλ βην-απνζύλζεζεο), 

ηόζν θαιύηεξα ηα βηνινγηθά απνηειέζκαηα. 

Η ελεξγνπνίεζε ησλ εξωηεπικών βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ, εθθξάδεηαη ζαλ ζεξκόηεηα θαη 

θαηαγξάθεηαη από ηα ζπκβαηηθά ζεξκόκεηξα. Δπηηαρύλεη δε, ρεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ νδεγνύλ ζηελ 

απνζύλζεζε καθξνκνξίσλ (θαηλόκελν ππεξζέξκαλζεο, ζεξκηθήο δηάζπαζεο, ζεξκηθήο απνζύλζεζεο, 

ππξόιπζεο, ππξάθησζεο, θαηάθαπζεο, εγθαύκαηνο, ηήμεο, εμαέξσζεο, ηνληζκνύ, αηνκηθήο δηάζπαζεο) θαη 

ηειηθά, απνζύλζεζεο ηήο ύιεο. Δμάιινπ, ε ζεξκηθή ηθαλόηεηα πξνο δηάζπαζε, θαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο 

όηη, κε αξθεηά πςειή ζεξκνθξαζία, ηειηθά δηαζπώληαη όινη νη δεζκνί ησλ ζηεξεώλ θαη έρνπκε ην 

θαηλόκελν ηήο ηήμεσο, θαζώο θαη όινη νη δεζκνί ησλ πγξώλ θαη έρνπκε ην θαηλόκελν ηήο εμαέξσζεο, 

ρσξίο θακία γλσζηή εμαίξεζε γηα όια ηα ζώκαηα, ώζηε ηειηθά, κε αξθεηά πςειή ζεξκνθξαζία, λα έρνπκε 

ην θαηλόκελν ηεο δηάζπαζεο ηεο ύιεο ζε αηνκηθό επίπεδν, ή δηάιπζεο ( θαηάζηαζε «πιάζκαηνο» ). 

Απελαληίαο, ε βην-ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθώλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ θαη ηνύ Π.ΒΣ.ΒΓ. δεν 

καηαγπάθεηαι από ζςμβαηικά θεπμόμεηπα, επηηαρύλεη όκσο δξαζηεξηόηεηεο πνπ νδεγνύλ ζηε ζύλζεζε 

καθξνκνξίσλ, πρ.: θαηλόκελν Μίιιεξ, ζύλζεζε ρισξνθύιιεο, βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο δώζεο ύιεο, 

θπηηάξνπ, θιπ. 

Η ελέξγεηα πνπ θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηνπο εξωηεπικούρ βαζκνύο ειεπζεξίαο, αληηζηνηρεί θαηά θαλόλα 

ζηελ ελέξγεηα ζεξκόηεηαο. Η βην-ελέξγεηα πνπ θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηνπο εζωηεπικούρ βαζκνύο 

ειεπζεξίαο θαη ηελ βην-ελέξγεηα ηνύ Π.ΒΣ.ΒΓ., εθθξάδεη  ηελ  Βην-Δλέξγεηα ελόο ζπζηήκαηνο». 

 

ΠΧ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ  Ζ  ΤΚΔΤΖ  PAPIMI™ 
 

Σν καγλεηηθφ πεδίν (θπζηθφ καγλεηηθφ πεδίν ηήο Γεο, θ.ι.π.), ζε αληίζεζε κε ην ειεθηξηθφ ή ην 

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, δηεηζδχεη αλεκπφδηζηα ζρεδφλ παληνχ. Έηζη, φηαλ ην πελίν ηεο ζπζθεπήο 

επηδξά ζ’ έλαλ ηζηφ, ην αζζελέο καγλεηηθφ πεδίν ηεο εθηείλεηαη θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ηζηφ απηφλ, σζάλ ν 

ηζηφο λα κελ πξνβάιιεη θακία αληίζηαζε. Σν εηζεξρφκελν καγλεηηθφ πεδίν κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα. 

Γελληέηαη θαη εμαθαλίδεηαη ζε ειάρηζην ρξφλν. Απφ ην λφκν ηεο επαγσγήο ηνχ Faraday, γλσξίδνπκε φηη 

έλα καγλεηηθφ πεδίν εμαθαληδφκελν, αθήλεη ζηε ζέζε ηνπ έλα θπθιηθφ, ειεθηξηθφ πεδίν. Έηζη, βαζηά 

κέζα ζηνλ ηζηφ γελληνχληαη ειεθηξηθά πεδία, απφ ηε δηείζδπζε θαη απφζβεζε ηνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ. Με 

έλαλ άιιν ζπκβαηηθφ ηξφπν, ηα επαγφκελα ηνηνπηνηξφπσο ειεθηξηθά πεδία, ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα 

δηεηζδχζνπλ απφ έμσ δηφηη ε αγψγηκε επηθάλεηα ελφο ηζηνχ (απφ ην λφκν ηνχ Gauss), απνηειεί έλαλ 

αδηαπέξαζην ζψξαθα γλσζηφ ζαλ: «θισβφ Faraday». Δπίζεο, έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν δελ 

δηεηζδχεη βαζηά ζε έλαλ ηζηφ, ιφγσ ηνχ γλσζηνχ επηδεξκηθνχ θαηλνκέλνπ: «Skin Effect». Λνηπφλ, ν 

κφλνο δπλαηφο ηξφπνο γηα ηελ είζνδν ειεθηξνκαγλεηηθήο ελεξγείαο ζε έλαλ ηζηφ, θαίλεηαη λα είλαη ην 
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καγλεηηθφ πεδίν, θαη ηδηαίηεξα ην πνιχ ρακειήο ζπρλφηεηαο ελεξγείαο, αιιά πςειήο βην-ελεξγείαο, ηήο 

ζπζθεπήο  PAP IMI™. 
 

ε ηη δηαθέξνπλ νη λαλνπαικνί ηήο ζπζθεπήο  PAP IMI™ από κία 

δηαζεξκία ; 

Οη ζπγθεθξηκέλνη λαλνπαικνί έρνπλ έλαλ ελεξγφ θχθιν δξάζεο, ηδηαίηεξα κηθξφ θαη κηα πεξίνδν 

αλάπαπζεο, ζρεηηθά πνιχ κεγάιε. Έηζη, ε ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε ελέξγεηα είλαη ακειεηέα ζε ζρέζε κε 

κία δηαζεξκία θαη θαηά ζπλέπεηα, ε αλχςσζε ηήο ζεξκνθξαζίαο ησλ αληηζηνίρσλ εθζεκάησλ είλαη 

πξαθηηθά κεδέλ (ζε αληίζεζε κε κία ζεξκαληηθή δηαζεξκία), ελψ ην χςνο ηεο εθπνκπήο εθάζηνπ 

λαλνπαικνχ κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά, κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηνλ ελεξγφ ρξφλν εθάζηνπ 

λαλνπαικνχ. 

Ζ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ λαλνπαικψλ ζπκβάιιεη ζηελ βην-ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθψλ βαζκψλ 

ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ θαη ηνπ Π.Β.ΒΓ., ελψ ε κηθξή δηάξθεηα θαη ε -πξαθηηθά κεδέλ - ζπλνιηθή 

ελέξγεηα αλά κνλάδα ρξφλνπ δελ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθήο ελεξγείαο (δειαδή, ηήο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ εθζεκάησλ), ε νπνία ζα νδεγνχζε ζε δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ησλ. 

      Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, νη λαλνπαικνί είλαη ηδαληθνί γηα ηελ επηηάρπλζε ηνχ ζρεκαηηζκνχ 

ζχλζεησλ ελψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη βην-ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ησλ  

κνξίσλ θαη  Π.Β. 

      Π.ρ., έρνπκε ηε γλσζηή απφ ηνλ Γάιιν εξεπλεηή Louis C. Kervran, ππξεληθή, βηνινγηθή 

αληίδξαζε: 

11Να
23

  +  8Ο
16

   =  19Κ
39

  + ελέξγεηα 

Σν Νάηξην ζπλ Ομπγόλν, ,  κεηαζηνηρεηώλεηαη ζε Κάιην, ζπλ ελέξγεηα ζπκβαηηθά γλσζηή ζηε 

Βηνινγία ζαλ: «αληιία Ναηξίνπ - Καιίνπ», θαηά ηελ νπνία:  Νάηξην εηζέξρεηαη ζην θχηηαξν θαη 

εμέξρεηαη ζαλ Κάιην. 

 Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη απζηεξά, ρσξίο ζεξκφηεηα θαη κε κεδεληθφ βαζκφ ζεξκηθήο 

απνζχλζεζεο, ην νπνίν είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν (θαηλφκελν ΟΥΙ ΘΔΡΜΗ, αιιά Φπρξήο 

Ππξεληθήο ύληεμεο). 

Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζθεπή PAP IMI™, είλαη κία ζπζθεπή παξνρήο πςειήο Βηνελεξγείαο, 

ζηεξηδνκέλε ζε απιέο επηζηεκνληθέο αξρέο, ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην θαηλφκελν ηεο δσήο. 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ  ΜΑΓΝΖΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΤΚΔΤΖ PAPIMI  
 
 

χκθσλα κε παξαηεξήζεηο κεγάινπ αξηζκνχ αζζελψλ θαη δψσλ, ζην Αληηθαξθηληθφ Ηλζηηηνχην 

«Παπαληθνιάνπ», ηνπ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο άββαο», ζηε β' Παζνινγηθή Κιηληθή ηνχ Ννζνθνκείνπ 

«Παπαδεκεηξίνπ» Μειηζζίσλ, ζην Health Restoration Center, ζην National Pain Research Institute 

(ησλ ΖΠΑ), θαζψο θαη ζε πνιιά άιια Κέληξα ησλ πεξηνρψλ Λνο Άληδειεο, αλ Νηηέγθν, Βνξείνπ 



 10 

Μεμηθνχ, Καλαδά θαη  Δπξψπεο, απεδείρζε φηη ε ζπζθεπή PAP IMI™ έρεη ζεκαληηθνχ βαζκνχ 

ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα,  φπσο άιισζηε αλαθέξνληαη απηά θαη ζηε Βηβιηνγξαθία: 

 Αζιεηηθέο Καθψζεηο. 

 Αξζξίηηδεο. 

 Φιεγκνλψδεηο πεξηπηψζεηο κε ή ρσξίο πφλν (κε εμαθάληζε ηνχ νηδήκαηνο). 

 Σελνληίηηδεο. 

 Μπνζθειεηηθνί πφλνη. 

 Γηαζηξέκκαηα. 

 Σαρχηεξε  απνθαηάζηαζε (πεξίπνπ ζην 1/4 ηνχ θαλνληθνχ ρξφλνπ) νζηηθψλ θαηαγκάησλ. 

 Σαρχηεξε επνχισζε αηφλσλ ειθψλ, ρξνλίσλ ή κε. 

 Γξεγνξφηεξε κέζνδνο  απνθαηάζηαζεο εγθαπκάησλ, νπιψλ θαη ζρεηηθψλ πφλσλ. 

 Ηζρπξφηεξν αληηνηδεκαηηθφ θαη αληηθιεγκνλψδεο κέζν, γηα φια ηα νηδήκαηα θαη θιεγκνλέο. 

 Οζθπαιγίεο, ηζρηαιγίεο, απρεληθά ζχλδξνκα. 

 Αξζξνιχζεηο. 

 Πφλνη, θιεγκνλέο θαη νηδήκαηα, θαξθηληθήο αηηηνινγίαο. 

Αμηνζεκείσηεο εθαξκνγέο ηήο ζπζθεπήο  PAP IMI™ είλαη: 

 Η Ταρύηαηε επνύισζε δεξκαηηθώλ αιινηώζεσλ (ζνβαξά αζιεηηθά ηξαύκαηα, εθδνξέο,, ηνκέο, 

εγθαύκαηα, θ.α.). 

 Η Ταρύηαηε επνύισζε νζηηθώλ θαηαγκάησλ.  

 Η Ταρύηαηε θαη απνηειεζκαηηθή, αληηθιεγκνλώδεο, αληηνηδεκαηηθή δξάζε ζρεδόλ γηα θάζε 

πεξίπησζε (πρ.:  ζθιεξνδεξκία, αηκνξξνΐδεο, θαξθίλνπο ). 

 Αύμεζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, κε δηεπθόιπλζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη 

εηζόδνπ–εμόδνπ δηαθόξσλ ηόλησλ ζην θύηηαξν (oxygen, drug, nutrient delivery to the cell …). 

 Αύμεζε ελδνθπηηαξηθήο θαη βηνινγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηόλσζε θαη αλαλέσζε ηνύ νξγαληζκνύ. 

 Αλαγέλλεζε λεπξηθνύ ηζηνύ θαη αλσηέξσλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ.  

 Δληαηηθνπνίεζε θαη ελίζρπζε  ηνύ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Απηά ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη απφ ηελ ζπληξηπηηθή ηερλνινγηθή ππεξνρή ηεο ζπζθεπήο PAP 

IMI™ , πξφο ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπέο λαλνπαικηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ελεξγείαο, ηφζνλ σο πξνο ηελ 

ηαρχηεηα, φζν θαη σο πξνο ηελ χπαξμε θαη έληαζε ησλ απνηειεζκάησλ, απηψλ θαζ’ απηψλ, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ εμεγήζακε.  
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Ζ εθαξκνγή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ γίλεηαη κε έλα πελίν, ρσξίο λα απαηηείηαη λα εηζέξρεηαη, ή λα 

αθνπκπά θάηη ζην αλζξψπηλν ζψκα. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σξφπνο εθαξκνγήο ηεο ζπζθεπήο PAPIMI™. 
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ΔΦΑΡΜΟΓΔ  ΣΗ  ΤΚΔΤΗ  PAP IMI™  ΣΑ ΦΤΣΑ 
 
 

 

Ζ ζπζθεπή PAP IMI™ έρεη θαηαπιεθηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε θπηψλ θαη ζπφξσλ.  

ηε βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη αλάινγεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ, κε καγλεηηθή 

επίδξαζε. Σα απνηειέζκαηα φκσο απηά, φπσο θαηφπηλ απεδείρζε, δελ ήηαλ πάληα επαλαιήςηκα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ακθηζβεηήζεθαλ ρσξίο λα πξνρσξήζνπλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή. Αληηζέησο, ηα απνηειέζκαηα 

ηήο ζπζθεπήο  PAP IMI™ ζηα θπηά, είλαη επαλαιήςηκα θαη ζεκαληηθά, φπσο δηαπηζηψζεθε ζε ζρεηηθή 

πξσηαξρηθή έξεπλα απφ ην Γεσπνληθφ  Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην νπνίν θαη ζπλερίδεη ην εξεπλεηηθφ ηνπ 

πξφγξακκα . Δπηπιένλ, δελ παξαηεξήζεθε θακία γελεηηθή αλσκαιία, ηνμηθφηεηα ή βιάβε ζηα 

εθηηζέκελα θπηά. Απελαληίαο, παξαηεξήζεθε επηηάρπλζε αλάπηπμεο θαη ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ αλακελφκελε κέγηζηε απφδνζε ηνχ θπηνχ. Αλάινγα 

απνηειέζκαηα έρνπλ βξεζεί θαη ζηα επί κία ηξηεηία πεηξάκαηα κε κηθξά δψα ηνχ Ηλζηηηνχηνπ 

«Παπαληθνιάνπ», ηνχ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο άββαο», ηα νπνία κεγάισζαλ θαη πνιιαπιαζηάζζεθαλ, επί 

ζεηξά γελεψλ, ρσξίο γελεηηθέο ή άιιεο αλσκαιίεο. 

Σν Γεσπνληθφ  Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζπλερίδεη ηελ έξεπλα πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηήο ζπζθεπήο 

PAP IMI™ γηά ηελ αλάπηπμε θπηψλ θαη ζπφξσλ. ρεηηθέο δηαηξηβέο είλαη ππφ εθπφλεζε, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Σερλνινγηθφ θαη Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Πεηξαηά. 

 

Παξαθάησ, δίδνπκε θσηνγξαθίεο έθζεζεο  θαη αλάπηπμεο θπηψλ θαη ζπφξσλ, κε ηελ ζπζθεπή PAP 

IMI™ . Δθάζηε έθζεζε δηαξθεί πεξίπνπ, απφ 5 ιεπηά, έσο 1 ψξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν θπηφ κε ηελ εηηθέηα,  έρεη εθηεζεί ζηε ζπζθεπή PAP IMI™. 
 

Ζ δηαθνξά ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ κε εθηεζέληα «αδειθφ»                        

κάξηπξα, είλαη πξνθαλήο. 
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Σειηθά, ε δηαθνξά πζηέξεζεο  ηνχ κάξηπξα, ελ ζρέζε κε ην εθηεζεηκέλν θπηφ, θαιχπηεηαη. 

κσο, ε λέα δεπηεξνγελήο αλάπηπμε θιάδσλ έρεη αξρίζεη θαη πξνεγείηαη ζην εθηεζεηκέλν θπηφ. 

 

 

 

 

Έθζεζε θπηψλ θαη ζπφξσλ κε ηε ζπζθεπή  PAP IMI™ 
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     Παξαθάησ, θσηνγξαθίεο έθζεζεο επεμεξγαζίαο  λεξνχ κε ηελ ζπζθεπή  PAPIMI™. 

                      

            

 
 
 
 
 
 

Πείξακα αλάπηπμεο θαιακπνθηνχ: νη κηζνί ζπφξνη θαιακπνθηνχ εθηέζεθαλ  40 ιεπηά πξηλ 

θπηεπηνχλ θαη άιινη κηζνί, φρη. Οη θσηνγξαθίεο δείρλνπλ ηα θπηά, απφ ηνχο κε εθηεζεηκέλνπο 

κάξηπξεο ζπφξνπο θαη ηα θπηά ησλ εθηεζεηκέλσλ ζπφξσλ. Ζ δηαθνξά είλαη εκθαλήο: 

ζεκαληηθά ρνλδξφηεξνο θνξκφο, ηξία αλεπηπγκέλα θχιια αληί ησλ δχν εκη-αλεπηπγκέλσλ 

θχιισλ γηα ηνχο κάξηπξεο. 
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      Απηφ ην εγρεηξίδην γξάθηεθε ζηε δηάξθεηα θάπνησλ εηψλ ζηηο ΖΠΑ, σο γλψζε ε νπνία πξνήιζε γχξσ 

απφ ηε ρξήζε απηήο ηεο ζαπκαζηήο ζπζθεπήο. Γελ αθαηξέζεθαλ ηκήκαηα εθηφο απφ εθείλα ηα νπνία 

ήηαλ παξσρεκέλα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φπσο παιηέο δηεπζχλζεηο, πξνθαλείο πιεξνθνξίεο. 

Δπηπιένλ, πξνζεηέζεζαλ πξνδηαγξαθέο θαη πεξηζ-ζφηεξεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ζπλέρεηα 

ηεο αξρηθήο ζχιιεςεο θαη ησλ επηπιένλ πξνζπαζεηψλ. Κάπνηεο επαλαιήςεηο ήηαλ αλαπφθεπθηεο. 

     χκθσλα κε ηνλ λφκν γηα θάζε αμηφπνηλε πξάμε, θάπνηνο είλαη αζψνο κέρξη λα απνδεηρζεί έλνρνο. 

     Βεβαίσο, απηφο ν θαλφλαο έρεη κηα εμαίξεζε. χκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FDA 

ησλ ΖΠΑ (επηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ θαξκάθσλ), θάζε ηαηξηθφ πξντφλ ζεσξείηαη 

αθαηάιιειν, κέρξη λα απνδεηρζεί θαηάιιειν κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο κεζφδνπο θαη πξσηφθνιια ηεο 

FDA. 

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ 
 

     ην παξφλ εγρεηξίδην εθθξάδνληαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, απφςεηο, ππνζέζεηο θαη ζεσξίεο ηνπ 

θαζεγεηή Παππά θαη άιισλ. Γελ πξνθχπηνπλ «ηαηξηθνί ηζρπξηζκνί» πνπ δελ είλαη απνδεθηνί απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο FDA. Βέβαηα, ε παξνπζίαζε απηή είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ καθξά Αθαδεκατθή 

εκπεηξία θαη έρεη ηελ ζρεηηθή ειεπζεξία ιφγνπ. 

     Ο ζθνπφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, είλαη λα δψζεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή έξεπλα, 

ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε θαη λα βνεζήζεη ηελ απζηεξή επηζηήκε θαη ηειηθά ηελ 

αλζξσπφηεηα. Σν πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα γίλεη αληηθείκελν θξηηηθήο θαη επηπιένλ έξεπλαο, πξηλ 

εθαξκνζζεί ζηελ πξάμε. 

     Οη ζπζθεπέο δηάγλσζεο PAPIMI™, ππφθεηληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FDA θαη άιισλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ, γηα παξάδεηγκα ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηθιείνληαη ζην Δγρεηξίδην Έξεπλαο Δμαίξεζεο 

πζθεπψλ #FDA -924159 πνπ κπνξεί λα ζηαιεί θαηφπηλ αηηήζεσο απφ ην 1-800-638-2041. 

 

 

Ο ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΔΠΑΓΧΓΔΑ ΙΟΝΣΧΝ PAP 
 

     Ο Μαγλεηηθφο Δπαγσγέαο Ηφλησλ PAPIMI™, είλαη κηα εμειηγκέλε Ζιεθηξνζεξαπεπηηθή πζθεπή 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή βηνελέξγεηα. Δίλαη κηα ζπζθεπή δεχηεξεο γεληάο, πνπ πξνήιζε 

απφ ην DEC-IDD, κηα πξψηκε γελλήηξηα ζπλερψλ καγλεηηθψλ παικψλ ησλ Pappas θαη ζπλ, βαζηδφκελε 

ζε πλερείο Μνλνπνιηθνχο πλερείο Ναλνπαικνχο. 

     Ζ παξνχζα ζπζθεπή PAPIMI™, είλαη κηα γελλήηξηα εμαηξεηηθά γξήγνξσλ, ρακειήο δηάξθεηαο θαη 

αζεξκηθψλ δηπνιηθψλ καγλεηηθψλ θαη επαγφκελσλ ειεθηξηθψλ παικψλ, απνθιεηζηηθά πξνζηαηεπφκελε 

απφ ην δηπισκα επξεζηηερληαο ΟΒΗ 1001784, ην δηπισκα επξεζηηερληαο ησλ ΖΠΑ 5,556,418 θαη ην 

δηεζλεο ην δηπισκα επξεζηηερληαο PCT/US 93, πνπ θαηέρεη ν Γξ Παλ. Θ. Παππαο Ph.D. Πηζηνπνηεηηθά: 

Γξαθείν Ηαηξηθψλ Μεραλεκάησλ, Κιάδνο Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο ηνπ Καλαδά, Φάθεινο #168,403; ΔΝ 

60601, πηζηνπνηεηηθφ γηα παικηθή δηαζεξκία, Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο ηεο 

Διιάδνο, Φάθεινο #1321/94. Ζ ζπζθεπή επίζεο εγθξίζεθε  λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε  έλα εξεπλεηηθφ 

πξσηφθνιιν γηα εθαξκνγέο ζε αζζελείο κε AIDS απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ ηεο Διιάδνο. Ζ 

ζπζθεπή PAPIMI™ ζπκθσλεί κε ηηο CE θαη FCC πξνδηαγξαθέο, φηαλ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα 

πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα  ηχπνπ ΔΜΗ, ή κέζα ζε δσκάηην ή άιιν ρψξν. 

     Ζ κεγαιχηεξε θαηεγνξία ζπζθεπψλ πνπ ζπγγελεχνπλ κε ηελ κνλαδηθή ζπζθεπή PAPIMI™ είλαη νη 

πζθεπέο Παικψλ Μηθξνθπκάησλ, πζθεπέο Γηαζεξκίαο κε Παικνχο θαη νη πζθεπέο Παικψλ Τςειήο 

Μέγηζηεο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Δλέξγεηαο. Βεβαίσο ε παξνχζα ζπζθεπή, είλαη απνιχησο κνλαδηθή ζηελ 

παξαπάλσ ηαμηλφκεζε, θαζψο παξάγεη ηνπο πιένλ ηαρείο θαη ηζρπξνχο παικνχο, επηηπγράλνληαο 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε κηθξφηεξν ρξφλν, κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε 

δηεηζδπηηθφηεηα γηα πνιπάξηζκεο πεξηπηψζεηο παζήζεσλ, ζηηο νπνίεο νη άιιεο ζπζθεπέο θαίλεηαη λα 

έρνπλ νξηαθά ή θαη θαζφινπ απνηειέζκαηα. Ζ ζπζθεπή δελ παξνπζίαζε παξελέξγεηεο απφ ηελ εκθάληζή 

ηεο ην 1988. 

     Ζ ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί θαη ιεηηνπξγεί φπσο ζα αλακελφηαλ. Δίλαη έλαο εηδηθφο επαγσγέαο πνπ 

παξάγεη κηθξήο δηάξθεηαο, ζχλζεηνπο, γξήγνξνπο, δηπνιηθνχο καγλεηηθνχο παικνχο, νη νπνίνη παξάγνπλ 

έλα ελαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ πεδίν, απφ έλα πςειφ, κέγηζην (ζηηγκηαίν) δπλακηθφ, ην νπνίν παξάγεη 
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πςειφ, κέγηζην (ζηηγκηαίν) ειεθηξηθφ ξεχκα, (εμαξηψκελν απφ ην ππφζηξσκα) ή πξνθαιεί ηελ 

παξαγσγή ηφλησλ ζε δηάθνξνπο ηζηνχο. ηε καθξά εκπεηξία καο, νη παξάκεηξνη πνπ εκθαλίδνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη παικνί, είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη γηα ηελ παξαγσγή πςειήο Βηνελέξγεηαο, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή παξάγνπλ ηελ ρακειφηεξε ζεξκφηεηα ζηνλ ηζηφ. Ολνκάζακε απηφ ην θαηλφκελν "ππνδηαζεξκηθφ 

θαηλφκελν". Καηαλννχκε θαη νξίδνπκε ηε Βηνελέξγεηα γηα πξψηε θνξά κε ζαθήλεηα, σο ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ βαζκψλ ησλ κνξίσλ ηεο Βην-χιεο. Ζ Βηνελέξγεηα σο ελεξγνπνίεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ βαζκψλ ησλ κνξίσλ, είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ζεξκφηεηα πνπ είλαη ελεξγνπνίεζε θπξίσο 

ησλ εμσηεξηθψλ βαζκψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ Βηνελέξγεηαο θαη Θεξκφηεηαο, είλαη φηη ε 

Βηνελέξγεηα πξνθαιεί ζχλζεζε ή ζρεκαηηζκφ ζχλζεησλ δνκψλ Βηνκνξίσλ. Αληίζεηα, ε ζεξκφηεηα 

πξνθαιεί απνδηνξγάλσζε ή θαηαζηξνθή ζχλζεησλ Βηνκνξίσλ - Γηαζεξκηθή επίδξαζε. 

     Δμαηηίαο ηεο αξρήο κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί  θαη ηελ πςειήο duty Σερλνινγία πνπ πξνθαιεί ηελ 

εθπνκπή θσηφο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο, δελ βξίζθνληαη ζηελ βηνκεραληθή ηερλνινγία. 

Απνηεινχλ θπξίσο ζπλήζε ζπζηαηηθή θαη ζπζηαηηθά πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηα ρέξηα. Γφζεθε 

πξνζνρή ζηελ αζθάιεηα, ηελ απνκφλσζε ησλ ηκεκάησλ, εηδηθά ζηελ ρακειή αληίζηαζε ησλ θαισδίσλ. 

Ζ ζπζθεπή βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπλεζηζκέλν ζσιήλα thyratron θαη κηα ηξάπεδα θνξηίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

πνιχ πςειφ δπλακηθφ, πξνθαιψληαο έλαλ θπζηθφ κηθξνζπηλζήξα, πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηελ πςειή ηάζε 

ζε εθξήμεηο πςεινχ καγλεηηθνχ ξεχκαηνο, κε ηελ κνξθή πνιχ ηζρπξψλ θαη ηαρχηαησλ καγλεηηθψλ 

παικψλ, ηξνπνπνηεκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ πξσηφηππε κέζνδν Pappas. Γελ έρεη ξαδηελέξγεηα, παξάγεη 

ρακειή αληίζηαζε θαη ρακειφ κέζν επαγσγηθφ δπλακηθφ, ηεο ηάμεο ησλ 18 volts θαηά κήθνο ελφο 

βξφγρνπ 30cm, κε ζπλερή senseless δξάζε, ρσξίο επαθή ή άιιε κνξθή πιηθήο κεηαθνξάο. 

     Ζ πζθεπή Δπαγσγήο Μαγλεηηθψλ Ηφλησλ, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Βηνελεξγεηηθψλ 

Ζιεθηξνζεξαπεπηηθψλ πζθεπψλ. Βεβαίσο, ε παξνχζα ζπζθεπή δελ ζπγθξίλεηαη κε θακία άιιε γλσζηή 

ζπζθεπή, ιφγσ ηεο εηδηθήο θαη αζπλήζηζηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγεη εμαηξεηηθά κηθξήο δηάξθεηαο ζχλζεηνπο καγλεηηθνχο παικνχο, δηαθφξσλ ηάμεσλ κεγέζνπο, 

ηαρχηεξνπο απφ θάζε άιιε γλσζηή Ζιεθηξνζε-ξαπεπηηθή πζθεπή θαη κνλαδηθά ηξνπνπνηεκέλνπο απφ 

έλα δηεγεξκέλν αεξψδεο πιάζκα, παξάγνληαο έηζη εληζρπκέλε Βηνελέξγεηα θαη ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα. Δηδηθά, κε ηελ κνλαδηθή ηεο ηθαλφηεηα λα εμνπδεηεξψλεη θιεγκνλέο θαη δηαθφξσλ εηδψλ 

φγθνπο κεηά απφ απιέο θαη κηθξήο δηάξθεηαο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θάζκα απνηειεζκαηη-

θφηεηάο ηεο. 

 

     Θεσξείηαη φηη ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπζθεπήο, νθείινληαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

εληζρχεη ην ρακειφ δπλακηθφ κεηαμχ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ζε αζζελή θχηηαξα δεκηνπξγψληαο 

δηακέζνπ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ηα αλαγθαία ηφληα ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ Bjorn 

E.W.Nordenstrom θαη ηηο αξρέο ηνπ ηηκεζέληνο κε βξαβείν Νφκπει, Albert Szent-Gyoryi ν νπνίνο απφ ην 

1941 ζεψξεζε φηη νη δνκηθέο πξσηείλεο ζπκπεξηθέξνλ-ηαη ζαλ εκηαγσγνί ζηεξεάο θαηάζηαζεο ή 

αλνξζσηέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαζνξίζηεθε φηη νη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή 

κε γξακκηθή αληίζηαζε, αλνξζψλνπλ έλα ελαιιαζζφκελν δπλακηθφ (πνπ πξνθαιείηαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε απφ ειεθηξηθνχο παικνχο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηζρπξνχο-πνηθηιφρξνλνπο δηπνιηθνχο 

καγλεηηθνχο παικνχο).     

     Έηζη νη ζπγθεθξηκέλνη καγλεηηθνί παικνί, εληζρχνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ην δπλακηθφ κεηαμχ 

ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ηνπ θπηηάξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηε δξάζε ηνπ. 

 

     Έλα λεαξφ θαη πγηέο θχηηαξν, έρεη έλα δπλακηθφ εθαηέξσζελ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ηνπ, ηεο 

ηάμεο ησλ 70m volts. Έλα ειηθησκέλν ή έλα αζζελέο θχηηαξν έρεη δπλακηθφ θπηηαξηθήο κεκβξάλεο 

ρακειφ κέρξη θαη 15m volts. Έλα θαξθηληθφ θχηηαξν έρεη δπζθνιία ζηελ ειεθηξηθή θαηάζηαζε ζχκθσλα 

κε ηνπο Szent-Gyorgyi, Cone θαη άιινπο. Κχηηαξα κε ρακειφ δπλακηθφ κεηαμχ ησλ κεκβξαλψλ ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ θιεγκνλή, θάηη πνπ απνηειεί ηελ πεγή ζπκπησκάησλ πφλνπ. Σν δπλακηθφ ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο είλαη ν δείθηεο ηεο ελέξγεηαο ή Βηνελέξγεηαο (θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην δπλακηθφ κηαο 

θνηλήο κπαηαξίαο είλαη ν δείθηεο ηεο ελέξγεηάο ηεο). Απηή ε ελέξγεηα ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ, 

δξαζηεξηνπνηεί ηελ αληιία λαηξίνπ-θαιίνπ ηνπ θπηηάξνπ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε ηφλησλ ηνπ θπηηάξνπ θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. 

πλεπψο, ην δπλακηθφ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ελφο θπηηάξνπ θαη ε αληιία λαηξίνπ-θαιίνπ απνηεινχλ 

ην θξίζηκν ζεκείν γηα ην θχηηαξν, απφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα μεθχγεη αλ ην δπλακηθφ ηνπ είλαη 

εμαηξεηηθά ρακειφ, εθηφο αλ ηνπ ρνξεγεζεί εμσηεξηθά δπλακηθφ ή ειεθηξηθή ελέξγεηα. 
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     Ο Μαγλεηηθφο Δπαγσγέαο Ηφλησλ PAP ζρεδηάζηεθε ψζηε λα εληζρχεη θαη ζπλεπψο λα απνθαζηζηά ην 

ρακέλν ηνληθφ δπλακηθφ, ψζηε ην θχηηαξν λα μεπεξλά ην θξίζηκν ζεκείν ηεο ελέξγεηάο ηνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο φξνπο ηεο θπζηθνρεκείαο, ζα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε ην θαηλφκελν σο εμήο: Σν 

θχηηαξν νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε πην πςειήο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ζε πην πςειή ελέξγεηα γηα 

ηνπο εζσηεξηθνχο βαζκνχο ειεχζεξσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζχλζεζεο ATP, ζπλεπψο ε Βηνελέξγεηα ηνπ 

θπηηάξνπ απμάλεηαη θπζηνινγηθά. 

 

     Με ηελ πεξίζζηα εζσηεξηθήο ελέξγεηαο (Βηνελέξγεηα), ην θχηηαξν ππεξληθά ηπρφλ δπζθνιίεο 

ειεθηξηθήο θχζεσο θαη ζπλερίζεη λα δηαηεξεί κε απηάξθεηα ηελ ηνληθή ηζνξξνπία ηνπ δπλακηθνχ 

εθαηέξσζελ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο λαηξίνπ-θαιίνπ, 

κε ηελ ρξήζε ηνπ Μαγλεηηθνχ Δπαγσγέα Ηφλησλ, πνπ εληζρχεη κε ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε, ηελ 

αξρηθή ελέξγεηα θαη ην θνξηίν ηφλησλ κέζα ζην θχηηαξν. Καη ηειηθά απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία ζηελ ξνή 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ζρεηηδφκελε θιεγκνλή. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εκθαλίζηεθαλ θαη 

άιιεο ελδείμεηο ηεο ρξήζεο ηνπ PAPIMI™, Αζεξκηθψλ θαη Βηνελεξγεηαθψλ παικψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ γεληθέο ππνζέζεηο: 

 

     Οη παικνί θαίλεηαη λα πξνκεζεχνπλ ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα (ζηνπο εζσηεξηθνχο βαζκνχο), ρσξίο 

ηελ θαηαζηξεπηηθή ζεξκφηεηα (ελέξγεηα ζηνπο εμσηεξηθνχο βαζκνχο), γηα ηελ πξναγσγή ή έθιπζε 

ελδνζεξκηθψλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ θαη κπνξεί λα επηηξέςνπλ ζε θάπνηα άηνκα λα θηλεζνχλ θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε latent ζχλζεηεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, πνπ δελ ζα ιάβαηλαλ ρψξα δηαθνξεηηθά, ιφγσ 

έιιεηςεο ηεο θαηάιιειεο ελέξγεηαο. Έηζη πξνάγνπλ ή θαηαιχνπλ αδξαλείο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ή 

επηηαρχλνπλ ηελ ρεκηθή δξαζηεξηφηεηα ζχλζεζεο, ζε κηα θαηάζηαζε ρακειήο βηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ελφο ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγψληαο ζχλζεηεο ελψζεηο, ρσξίο ηελ κε αληηζηξεπηή θαηαζηξεπηηθή θαη 

απηνδηνξγαλσηηθή επίδξαζε ηεο ζεξκφηεηαο. Ζ ζπζθεπή PAPIMI™, θαίλεηαη λα πξνζθέξεη εζσηεξηθή 

ελέξγεηα κεηψλνληαο ηελ γεληθή εληξνπία ελφο ζπζηήκαηνο. 

     Γξα ζαλ εξέζηζκα θαη ρνξεγεί βηνελέξγεηα ζηηο θπζηθέο αλαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο δψληνο 

ζπζηήκαηνο θαη ζπλεπψο έρεη πνιιαπιέο ελδείμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο ψζεζεο ζην αλνζνινγηθφ 

ζχζηεκα, δεκηνπξγίαο ηάμεο κέζα απφ ηελ αηαμία, κεηψλνληαο ηελ εληξνπία ελφο ζπζηήκαηνο. Γειαδή 

βνεζψληαο ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ κέζσ ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο δψληνο ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο δξάζεο ηεο Βηνελέξγεηαο. 

 

     Έλαο κεγάινο αξηζκφο ελδείμεσλ, θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ή ζηελ αιιαγή ηεο ειεθηξνδηαπεξαηφηεηάο ηεο. Ζ ειεθηξνδηαπεξαηφηεηα, είλαη 

έλαο γεληθφο φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο θαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θπηηάξνπ λα αληαιιάζζεη πιηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

θάησ απφ ηελ επίδξαζε εμαηξεηηθά ρακειήο δηάξθεηαο ειεθηξηθψλ παικψλ. Παξαηεηακέλε έθζεζε ζηνπο 

παικνχο, είλαη πηζαλφ λα βιάςεη ηηο αζζελείο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο, φπσο είλαη νη κεκβξάλεο 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, ή λα απνκαθξχλνπλ κηθξννξγαληζκνχο κε ιεπηή ή θαη θαζφινπ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε. ια απηά, είλαη δπλαηφ λα εμεγήζνπλ πσο νη ππεξηαρείο παικνί θαηαθέξλνπλ λα 

απνκαθξχλνπλ απνδηνξγαλσκέλα θχηηαξα, κηθξννξγαληζκνχο, θαηαζηάζεηο απνδηνξγάλσζεο, δηάθνξεο 

κνιχλζεηο, θιεγκνλέο, λα εληζρχζνπλ ην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο επαλνξζσηηθνχο κεραληζκνχο 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ή ηνπ ζψκαηνο άιισλ δψσλ ηφζν εληππσζηαθά. 
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ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 
 

     Ζ πζθεπή Μαγλεηηθήο Δπαγσγήο Ηφλησλ, ζε ζπλεζηζκέλεο εθζέζεηο πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο, 

ρακειήο ζε ζεξκίδεο βηνελέξγεηα, ή πςειήο ηάμεο αζεξκηθή ελέξγεηα, ελεξγνπνηψληαο εζσηεξηθνχο 

βαζκνχο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο θπηηαξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

δηαπεξαηφηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Με απηή ηελ δηαδηθαζία απνθαζηζηά ή απμάλεη δπλακηθφ 

κεηαμχ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα, θαηαπνιεκά θιεγκνλψδεηο θαη επψδπλεο 

θαηαζηάζεηο, απμάλεη ηελ αηκαηηθή θπθινθνξία θαη παξνρή, εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, 

ειαρηζηνπνηεί θιεγκνλέο θαη ινηκψμεηο, επηηαρχλεη ηελ επνχισζε ηξαπκάησλ θαη νζηηθψλ θαηαγκάησλ, 

νδεγεί δπζιεηηνπξγίεο ή θαηαζηάζεηο απνδηνξγάλσζεο ζε απηνταζε, επαλαθέξεη ηελ θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ζε έλα δηαηαξαγκέλν ζχζηεκα θαη πξνάγεη ηε Βηνζχλζεζε. 

 

Σππηθέο ζπληζηώκελεο δόζεηο, γηα ζνβαξέο πeξηπηώζεηο: 

 

Ρςθμόρ: Ηζρχο (power) ζην 4, ξπζκφο επαλάιεςεο παικψλ κεηαμχ 1 θαη 3 παικψλ ην δεπηεξφιεπην 

(pps), ή 60 κε 180 παικνί ην ιεπηφ (ppm).  

Υποδιαθεπμικό εύπορ: Γίλεη ηελ κέγηζηε ηζρχ γηα θάζε παικφ, κε ηε ιηγφηεξε κέζε ζεξκφηεηα. 

Πξνζθέξεη ηνλ κέγηζην βαζκφ εζσηεξηθήο κνξηαθήο δηέγεξζεο, κε ηε ιηγφηεξε εμσηεξηθή κνξηαθή 

δηέγεξζε, δειαδή ηε κηθξφηεξε ζεξκηθή δηέγεξζε. 

Διάπκεια: Γχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (κέξα παξά κέξα ή θάζε ηξίηε κέξα), γηα 5 κε 10 ιεπηά 

εθαξκνγήο. Καηά πεξηνρή, γηα κεξηθέο εβδνκάδεο ή πεξηζζφηεξν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ ηζηψλ. Ζ αληαπφθξηζε ζηνλ εξεζηζκφ, αξρίδεη λα γίλεηαη εκθαλήο κεηά απφ 48 έσο 58 

ψξεο. 

Μέγιζηο εύπορ έκθεζηρ: Έρνπλ  δνθηκαζζεί, έσο 6 κήλεο θαλνληθήο θαη ζπλερνχο ρξήζεο θαη έσο ηξία 

ρξφληα κε θαλνληθήο ή κε πεξηνδηθήο ρξήζεο. 

Παπενέπγειερ: Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί παξελέξγεηεο κέρξη ζήκεξα, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο 

παξαηεηακέλεο έθζεζεο, κε ζπλερείο εθαξκνγέο κέρξη κηα ψξα εκεξεζίσο, γηα κεξηθέο κέξεο κε πιήξε 

ηζρχ. Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθαλ παξελέξγεηεο ζε ρεηξηζηέο ηνπ κεραλήκαηνο, ζε κηα ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεζζάξσλ εηψλ. 

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: (Απφ αλαθνξέο ηνπ Dr. Bruce Frome 8/25/1993, 9/14/1993). Μεηά απφ 

εληαηηθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, ηα νθέιε (φπσο ε αλάλεςε απφ ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο), κπνξνχλ 

λα δηαηεξεζνχλ ιακβάλνληαο πεξηνδηθά ηελ ζεξαπεία. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί θαηλφκελν 

επαλεκθάληζεο, αλ νη αθηηλνβνιίεο ζηακαηήζνπλ απφηνκα, έλδεημε φηη πξφθεηηαη γηα πνιχ αζζελή άηνκα. 

Ζ πίεζε ηνπ αίκαηνο, κπνξεί λα ειαηησζεί 10-20% εμαηηίαο κηθξήο επίπνλεο δηαζηνιήο ησλ κηθξψλ 

αγγείσλ, κεηά ηελ έθζεζε θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ είλαη 

αλεπηζχκεην ή αληελδείθλπηαη. Ζ ειαηησκέλε πίεζε ηνπ αίκαηνο, απνθαζίζηαηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 10 

εψο 30 ιεπηά κεηά ηελ αθηηλνβνιία. Ο πφλνο γεληθά ειαηηψλεηαη ζχληνκα, πηζαλφλ κε ηελ παξαγσγή 

ελδνξθηλψλ θαη εγθεθαιηθψλ, ελψ ππάξρεη θαη κηα καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ζηνλ πφλν πνπ νθείιεηαη 

ζηελ αληηθιεγκνλψδε, αληηινηκνγφλν θαη επνπισηηθή επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Βεβαίσο, ην 

θαηλφκελν ηχπνπ ππεξαηζζεζίαο, έρεη παξαηεξεζεί ιφγσ ηεο παξαηεξνχκελεο αχμεζεο ζε 

ζπεξκαηνγφλεο πεξηνρέο θαη νθείιεηαη πηζαλφλ ζε λεπξηθή δηέγεξζε. Έρεη παξαηεξεζεί κεηά ηηο 

αθηηλνβνιίεο, πφλνο ηχπνπ ππεξαηζζεζίαο κεηά απφ ηηο εθζέζεηο. πνπ ππάξρεη πεξηθεξηθή λεπξηθή 

βιάβε - έξπεο δσζηήξνο - αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία, κεηεξπεηηθφο πφλνο, 

νζηενπαζεηηθφο πφλνο, πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο θιπ, νη αθηηλνβνιίεο κπνξεί λα ειαηηψζνπλ ή λα 

απμήζνπλ ηνλ πφλν. Υακειφηεξεο δφζεηο ηνπηθά, φπνπ εκθαληζζεί πφλνο θαη ε επαλάιεςή ηνπο γηα 

κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπληζηψληαη απφ ηνλ Γξ. Σζηιηκηγθάθε, κε θαιά απνηειέζκαηα. Σα 

επίπεδα νξηζκέλσλ νξκνλψλ, θαίλεηαη λα απμάλνληαη κεηά απφ αθηηλνβνιίεο, εηδηθά ησλ νηζηξνγφλσλ 

θαη ηεο ηεζηνζηεξφλεο. Οη αθηηλνβνιίεο ζηνπο αληίζηνηρνπο αδέλεο, αληελδείθλπληαη φπνπ ππάξρεη 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ νξκνλψλ θαη πξέπεη απηή λα απνθεπρζεί. ε κεηεγρεηξεηηθά ηξαχκαηα ή 

ηξαχκαηα απφ δπζηπρήκαηα (πξηλ ηελ πάξνδν 12 σξψλ), νη αθηηλνβνιίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αηκνξξαγία ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παξνρήο αίκαηνο ηνπηθά. 
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     Καξθηλνπαζείο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, κε εθηεηακέλνπο φγθνπο κπνξεί λα δηαθηλδπλεχ-ζνπλ ηελ 

εκθάληζε ελφο ηνμηθνχ shock, απφ εθηεηακέλε ιχζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη λέθξσζε σο απνηέιεζκα 

αιφγηζηεο, παξαηεηακέλεο ζεξαπείαο. Έρνπλ αλαθεξζεί κεξηθέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο 

εκθαλίζηεθε πςειφο ππξεηφο, έληνλε δηνχξεζε, ηξφκνο γηα κηα κε δχν ψξεο, κεηά απφ έληνλε ζεξαπεία, 

δηάξθεηαο άλσ ηεο κηζήο ψξαο. Παξαηεξήζεθε αλάλεςε κε βειηίσζε ηεο θαξθηληθήο βιάβεο. ε ηφζν 

ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ηαηξψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο 

απμαλφκελεο δφζεηο αξρίδνληαο κε κηα minimum δφζε πέληε ιεπηψλ ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ζα 

θαηαγξαθνχλ. Γφζεηο ηεο ηάμεο ησλ 30 ιεπηψλ, ζα πξέπεη λα απνθαζίδνληαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα 

πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα θαη ηελ αλνρή ηνπ αζζελνχο. 

 

ημανηική παπαηήπηζη: Οη αλσηέξσ παξελέξγεηεο πεξηνξίδνληαη γηα ην Τπνδηαζεξκηθφ εχξνο, 1 έσο 3 

pps ή 60 έσο 180 ppm. Γηα παξάδεηγκα: δηαζεξκίεο ζηαζεξνχ παικνχ, πνπ ππεξβαίλνπλ ην 

ππνδηαζεξκηθφ εχξνο άλσ ησλ 60 pps ή άλσ ησλ 3600 ppm, αληελδείθλπληαη γηα θαξθηλνπάζεηεο - δεο ην 

παξάδεηγκα Α Παικηθή θαη πλερήο Μηθξνθπκαηηθή ζεξαπεία Α, ηελ Enraf-Nonius, βηβιηνγξ. 

Παξαπνκπή αξ.32. 

Έρεη δηαπηζησζεί, φηη ην Τπνδηαζεξκηθφ εχξνο απνηειεί ην αζθαιέζηεξν εχξνο. 

Βάζνο Γηείζδπζεο: Μέρξη 15 cm ζε πιήξε ξπζκφ ηζρχνο, γηα ηε ζεξαπεία ζνβαξψλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Η πζθεπή Δπαγσγήο Μαγλεηηθώλ Ιόλησλ ΡΑΡ,  

ελδείθλπηαη γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

 

Ογθνινγηθέο  
Πεξηπηψζεηο φγθσλ, απφ πεξηνξηζκφ σο εμαθάληζε ηνπ φγθνπ ζε δχν κε ηξεηο εβδνκάδεο. Με ζεξαπεία 

ζπληήξεζεο (ζπληζηψκελε) κηαο εβδνκάδαο πεξίπνπ, γηα δχν κε ηξεηο κήλεο, θαίλεηαη λα ζηαζεξνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα δηα παληφο. Διαηηψλεη ζχληνκα θαη εληππσζηαθά ηελ έλδεημε θαξθίλνπ CA ζε 

θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ηειηθά δηαηεξεί απηά ηα επίπεδα ηνπιάρηζηνλ γηα δηάζηεκα ηέηνην, αλάινγα κε 

ην πφζν ζπρλέο δφζεηο δίδνληαη - 20/min αλά εβδνκάδα. Δίλαη επίζεο πνιχ εληππσζηαθή, ε ειάηησζε 

εθηεηακέλσλ γάκκα GT θαη λαηξίνπ. Μεξηθή ζεξαπεία ηλσκάησλ. 

 

Γπλαηθνινγηθέο  
Πξνβιήκαηα θιηκαθηεξίνπ: νμχο πφλνο ιεθάλεο, ρξφληνο πφλνο ιεθάλεο, σνζεθηθή θχζηε πνπ έρεη 

δηαλνηρζεί, ινίκσμε νπξνθφξσλ νδψλ, κεηεγρεηξεηηθφ εβηθφ αηκάησκα, ίλσζε νπξεηήξα, δχζθνιε θαη 

επψδπλε ζπλνπζία γηα γπλαίθεο, δπζκελφξξνηα, ελδνκεηξίσζε. 

 

Οξζνπεδηθέο  
Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, αξζξηηηθφο πφλνο απφ θαξθίλν, θιεγκνλψδνπο αηηηνινγίαο πφλνη, ηζρηαιγία, 

ιαγφληνο πφλνο, κπαιγία, αξζξαιγία, θάηαγκα ζπνλδχινπ, αξζξηηηθφ θάηαγκα, αξζξφιπζε, εμάξζξσζε, 

ηελνληίηηδα. 

 

Γεξκαηνινγηθέο  
Δξεζηζκφο δέξκαηνο θαη αιιεξγία, ζθιεξνδεξκία, αηκνξξνίδεο,  

 

Ινινγηθέο 
Ηνγελείο ινηκψμεηο, αδξαλνπνηεί/ειέγρεη ηνγελείο/βαθηεξηδηαθέο ινηκψμεηο, ινίκσμε ηεο ρνιεδφρνπ 

θχζηεσο, έξπεο, θαζαξίδεη αθξνρνξδψλεο,  

 

Παζνινγηθέο 
 Παζήζεηο Νεπξηθνχ πζηήκαηνο: 

Δξεζηζκφο λεχξνπ, πηζαλή λεπξηθή αλαγέλλεζε, επαλεπηζειίσζε, ππεξαηζζεζία. 

 Παζήζεηο Αλαπλεπζηηθνχ πζηήκαηνο 

 Παζήζεηο Πλεπκφλσλ: 

Άζζκα, πλεπκνλία, εκθχζεκα, ρξφληεο απνθξαθηηθέο παζήζεηο ησλ πλεπκφλσλ  

(αζβέζησζηο, ζηιίθνζηο). 
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 Παζήζεηο Πεπηηθνχ πζηήκαηνο: 

Γηάξξνηα. 

 

Οξκνληθέο  
Αχμεζε έθθξηζεο Αλδξηθψλ/Γπλαηθείσλ Γελλεηηθψλ Οξκνλψλ. 

 

Κπθινθνξηαθέο 
Αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, δηαζηνιή αγγείσλ, κείσζε αξηεξηαθήο πίεζεο, αχμεζε 

ηξηρνεηδηθήο θπθινθνξίαο, ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αηκαηηθήο παξνρήο ζηελ αθηηλνβν-ινχκελε πεξηνρή 

πνπ δηαηεξείηαη γηα θάπνην ρξφλν κεηά ηελ έθζεζε, νμπγφλσζε ηζηψλ, αηκνζηαηηθή δξάζε, επάλνδν ζηηο 

θπζηνινγηθέο ηηκέο δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηνπ αίκαηνο. 

 

Θεξαπείεο 

 ηηο ζεξαπείεο θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ αθηηλνβνιία παξέρεη ζεακαηηθά θαιά 

απνηειέζκαηα. Οη ζεξαπείεο κε ην ΡΑΡΗΜΗ ελδείθλπληαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηηο 

αθηηλνβνιίεο γηα λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηα εζσηεξηθά εγθαχκαηα θαη λα απμήζνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα αλακελφκελα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ξαδηελέξγεηαο – κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ 

πεξηζηαηηθψλ απνθαηάζηαζεο κε ηηο ζεξαπείεο ΡΑΡΗΜΗ. 

 Θεξαπείεο ακέζσο κεηά απφ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ελδείθλπληαη ηδηαίηεξα γηα γξήγνξε 

απνθαηάζηαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξόιεςε κεηαζηάζεσλ - κεηαμχ ησλ 

θαιχηεξσλ πεξηζηαηηθψλ απνθαηάζηαζεο κε ηηο ζεξαπείεο ΡΑΡΗΜΗ. 

 Θεξαπείεο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ ρεκεηνζεξαπεία, πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθέο βιάβεο ζην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ζα αλακελφηαλ λα παξέρεη ζπγθξηηηθά, κηθξφηεξεο βειηηψζεηο, φκσο 

ππάξρεη ζρεηηθή βειηίσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα αλακέλνληαη 

λα έρνπλ ζρεηηθή βειηίσζε. 

Πξνβιήκαηα εκκελφξξνηαο: νμείο θαη ρξφληνη πφλνη ζηελ ιεθάλε, ινίκσμε νπξνθφξσλ νδψλ, 

κεηεγρεηξεηηθφ εβηθφ αηκάησκα, ηλψδεο φγθνο ηεο κήηξαο, dysperareunia, δπζκελφξξνηα, ελδνκεηξίσζηο, 

αξζξίηηο, αξζξηηηθνί πφλνη απφ θαξθίλν, θιεγκνλψδεηο πφλνη, ηζρηαιγίεο, θαηάγκαηα ζπνλδχισλ, 

ηελνληίηηδα. 

Δξεζηζκνί ηνπ δέξκαηνο θαη αιιεξγίεο, ζθιεξνδεξκία, αηκνξξνΐδεο, ηνγελείο θιεγκνλέο, 

αδξαλνπνηεκέλεο/ειεγρφκελεο ηηθέο/βαθηεξηδηαθέο θιεγκνλέο, θιεγκνλή θχζηεο, θιπ, έξπεηο, θαζάξηζκα 

θξεαηνειηψλ, λεπξηθή δηέγεξζε, πηζαλή λεπξηθή αλαγέλλεζε, επαλαεπηζπιίσζε, ππεξαηζζεζία. 

Φιεγκνλέο ησλ πλεπκφλσλ, άζζκα, πλεπκνλία, εκθχζεκα, ρξφληεο εκθξαθηηθέο παζήζεηο ησλ 

πλεπκφλσλ (αζβέζησζηο, ππξηηίαζηο…), πλεπκνλία, αζζέλεηεο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηάξξνηα, 

αχμεζε ησλ ζειπθψλ/αλδξηθψλ νξκνλψλ. 

Γηέγεξζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, δηεχξπλζε αηκνθφξσλ αγγείσλ, ππφηαζε, ζεκαληηθή αχμεζε 

θπθινθνξίαο αίκαηνο ζηα ηξηρνεηδή αγγεία, ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο παξνρήο αίκαηνο ζηηο εθηηζέκελεο 

πεξηνρέο νη νπνίεο θαηαθάζνληαη γηα έλα δηάζηεκα κεηά ηελ έθζεζε, νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ, αηκνζηαηηθφ 

(παχζε αηκνξξαγίαο), εμνκάιπλζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ αίκαηνο. 

 

Γεληθά  
Δπηηαρχλεη εληππσζηαθά ηελ επνχισζε, επηηαρχλεη ζεακαηηθά ηελ αλάλεςε ζε πεξηπηψζεηο 

εγθαπκάησλ, ηελ επνχισζε ειθψλ δηαβεηηθήο ή αγγεηνπαζεηηθήο αηηηνινγίαο ησλ θαηψηεξσλ άθξσλ, 

ειαηηψλεη ηε ραιάξσζε ησλ ηζηψλ κεηά απφ ιηπναλαξξφθεζε, απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θνιιαγφλνπ 

ζηνπο ηζηνχο, κεηψλεη ή εμαθαλίδεη ηηο ξπηίδεο ηνπ πξνζψπνπ, βειηηψλεη ηελ θιηληθή εηθφλα ζε 

πεξηπηψζεηο λφζνπ ηνπ Addison, ελεξγνπνηεί γεληθψο ηελ φξαζε (ζε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ εληππσζηαθά, δχν πεξηπηψζεηο αθνξνχζαλ αηξνθία ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, ειαηηψλεη ηελ πξεζβπσπία, 

εληζρχεη ηελ πεξηθεξηθή φξαζε, εθεί φπνπ θακκία άιιε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη), 

πξνιακβάλεη ή ζηακαηά ηε γξίπε, πξνθαιεί ειεθηξνδηαπεξαηφηεηα in vitro θαη in vivo θιπ. 

Βνεζά ζεκαληηθά ην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα. Απμάλεη ηνπο ηίηινπο ησλ CD4 θπηηάξσλ, ηελ 

Ηληεξθεξφλε, ηελ Ηληεξιεπθίλε ΗΗ θαη βειηηψλεη ηελ αλαινγία CD4/CD8. Οη αθηηλνβνιίεο πξνθάιεζαλ 

ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ, ζε πεξηπηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ εκβνιηαζκψλ (ζε 21 πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα 

κε ηνλ Dr. Sam Chachoua, ηα αληηζψκαηα παξήρζεζαλ κεηά απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν εκβνιηαζκφ, κφλν 
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κεηά ηελ αθηηλνβφιεζε) θιπ. Βνεζά εληππσζηαθά ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ AIDS. Έρεη 

κηθξνβηνθηφλν δξάζε ζε πεξηπηψζεηο βαθηεξηδίσλ θαη κηθξννξγαληζκψλ. 

 

Απνκαθξχλεη ηα ζθνπιήθηα απφ ηελ εληεξηθή νδφ (αλαθ. Σνπ Jorge del Rio). 

 

Υεινεηδή, Αθξνρνξδψλεο (Αλαθ. Σνπ Dr. Gutstein) 

 

Απνθαζηζηά ηελ αηζζεηηθφηεηα ηνπ δέξκαηνο ζε πεξηπηψζεηο εγθαπκάησλ (αλαθέξεηαη απφ ηνλ Dr. 

Zimmerman πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππήξρε ζνβαξφ έγθαπκα ηξίηνπ βαζκνχ ζην δέξκα ηνπ ζηήζνπο, 

κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο αηζζεηηθφηεηαο ηνπηθά, γηα δέθα ρξφληα. Ζ αηζζεηηθφηεηα ηνπ δέξκαηνο 

επαλήιζε ζεακαηηθά κεηά απφ δχν ζεξαπείεο, δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ). 

 

Βειηηψλεη ηελ λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Αλαθ. ηνπ Γξ. Σζηιηκηγθάθε). ηακαηά ηελ αηκνξξαγία 

γαζηξηθήο αηηηνινγίαο (Αλαθ. Σεο Dr. Eleftheriadou). 

 

Πξνάγεη ηελ δεκηνπξγία λεφπιαζηνπ πγηνχο ηζηνχ θαηά ηελ επνχισζε. ε πεξηπηψζεηο θαθνεζψλ 

φγθσλ κεηψλεη ην κέγεζνο ηνπ φγθνπ θαη ην αληηθαζηζηά κε θαινήζε ηζηφ (Αλαθ. ηνπ Γξ. Σζηιηκηγθάθε, 

ν νπνίνο αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε ηε ζεξαπεία φγθσλ, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα). 

Δπνχισζε θαηαγκάησλ ησλ ηζηψλ: Θεξάπεπζε καθξάο δηάξθεηαο αζεξάπεπην θάηαγκα ηνπ 

θπβνεηδνχο ηζηνχ (cuboid), ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο κελφο (Αλαθ. ηνπ Γξ. Εακπάθνπ). 

 

Απνκαθξχλεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ ρξφληαο θνπψζεσο θαη δεκηνπξγεί αίζζεκα επεμίαο. 

Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζε αζζελείο (ειάηησζε ηα πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηά αζζελψλ κε AIDS, 

κε ζηαζεξή ζεξαπεία ζε ξπζκφ ηνπιάρηζηνλ 20/min, γηα δχν ή ηξεηο εβδνκάδεο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, 

κε ζηαζεξή βειηίσζε). 

 

 

χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Dr. Jacob Swilling, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε ζπζθεπή απφ ην 1990 

θαη πξψηνο αλαθάιπςε ην «θαηλφκελν ηεο ζπζθεπήο γηα ην AIDS», ην 1992 

 

«...ε ζπζθεπή απηή έρεη δξακαηηθή επίδξαζε ζηελ απελεξγνπνίεζε ηνγελώλ 

ινηκώμεσλ θαη ζα κπνξνύζε λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελώλ 

κε ινηκώμεηο  HIV... 

Δίλαη ε θαιύηεξε, θαηά ηε γλώκε κνπ, από ηηο γλσζηέο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο γηα 

ηε ζεξαπεία ηνπ AIDS…» . 

 

 

Ζ αλσηέξσ παξαηήξεζε επηβεβαηψλεηαη ζπλερψο ζήκεξα απφ αξθεηά θέληξα (Γξ. Σζηιηκηγθάθεο) 

.Ήδε βξίζθεηαη ζε εθαξκνγή Πξσηφθνιιν Έξεπλαο (πάλσ απφ δχν ρξφληα), ζε κεγάιν Ννζνθνκείν ηνπ 

ΗΚΑ. 

 

εκαληηθή παξαηήξεζε 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, παξαηεξήζεθαλ θνληά ή εληφο ησλ Τπνδηαξζεκηθνχ εχξνπο 

ιεηηνπξγίαο, 1 σο 3 pps (παικνί αλά δεπηεξφιεπην), ή 60 σο 180 ppm (παικνί αλά ιεπηφ). Σν εχξνο απηφ 

απνδίδεη ηε κέγηζηε ηζρχ, κε ηε κηθξφηεξε ζεξκφηεηα. Οη ζχγρξνλεο δηαζεξκίεο κε παικνχο βαζίδνληαη 

ζε ειεθηξνληθνχο ζσιήλεο ή ηξαλδίζηνξο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εχξνο παικψλ, πνιχ πςειφηεξν ηνπ 

Τπνδηαζεξκηθνχ εχξνπο, δειαδή ησλ 60 pps ή 3600 ppm, ή θαη αθφκε πςειφηεξν, φπσο επίζεο, 

παξάγνπλ πςειά πνζά ζεξκφηεηαο, έρνληαο αξθεηέο άιιεο παξελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απαγνξεπηηθήο  έθζεζεο ζε θαξθηληθνχο φγθνπο, δεο βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή 32. 

Βεβαίσο παιαηφηεξεο, ηχπνπ ηφμνπ δηαζεξκίεο, ζπληζηψληαη ζε πεξηπηψζεηο φγθσλ, δεο θεθάιαην «Οη 

πξψηεο Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο πζθεπέο». Γηα δηαζαθήληζε  ησλ δηαθνξψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία κεηαμχ 

φισλ ησλ ζπζθεπψλ, δεο ζηε ζπλέρεηα ζην θεθάιαην «Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε». 
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εκείσζε:  

     Απνηειέζκαηα παξαηεξνχληαη κφλνλ κέζα ζην σθέιηκν εχξνο απφζηαζεο πάζρνληνο ηζηνχ θαη αληρλεπηήξα (probe). 

Χθέιηκν εχξνο απφθξηζεο πνηθίιιεη κεηαμχ 5 θαη 15 cm, ελψ ε έληαζε ηνπ πεδίνπ ειαηηψλεηαη πάξα πνιχ, φζν απμάλεηαη ε 

απφζηαζε θαη γεληθά είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο ηξίηεο δχλακεο ηεο απφζηαζεο. 

Ο αλσηέξσ θαηάινγνο ελδείμεσλ ηεο ζπζθεπήο, δελ είλαη πιήξεο θαη νη ελδείμεηο δελ απνηεινχλ απνηέιεζκα πιήξνπο 

θιηληθήο έξεπλαο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ελδείμεηο, βαζίδνληαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ. Βεβαίσο, έρνπλ 

ηεθκεξησζεί σο ηψξα απφ έλαλ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ. Καηαγξάθνληαη φπσο αλαθνηλψζεθαλ θαη δελ ηαμηλνκήζεθαλ αθφκε. 

Δίλαη δπλαηφ λα εκθαληζζεί επαλάιεςε ησλ αλαθνξψλ. 

Οη ξπζκνί θαη ηα πνζά δφζεσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ είλαη εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ζπγθεθξη-κέλεο 

πεξηπηψζεηο. Ίζσο απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Αθξηβείο ξπζκνί θαη πνζά δφζεσλ 

δελ έρνπλ γεληθά θαζνξηζζεί. 

Γεο "Guide to Electroporation and Electrofusion by D.C.Chang, B.M. Chassy, J.A.Saunders, A.E. Sowers, Academic press, 

San Diego,1992. 
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 ΜΔΡΙΚΔ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΑΜΔΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
 
(Οη παξαθάησ εθαξκνγέο, πξνηάζεθαλ απφ ηελ IPRI ζην NIH κεηά απφ δχν ρξφληα θιηληθήο εκπεηξίαο, κε πέληε ζπζθεπέο 

PAP-IMI™  θαη είλαη ζήκεξα ελδεηθηηθέο θαη φρη απνθιεηζηηθέο). 
 

Ομείεο θαη ρξόληεο ινηκώμεηο ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο 

 

Ζ επίδξαζε ηεο ζπζθεπήο PAP-IMI™, κηαο ζπζθεπήο πςειήο peak ηζρχνο ρακειήο ελέξγεηαο, πνπ 

δελ είλαη επηζεηηθή θαη αλήθεη ζηηο παικηθέο ειεθηξνκαγλεηηθέο ζπζθεπέο ζε αζζελείο κε νμείεο θαη 

ρξφληεο ινηκψμεηο ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο. 

Οη ινηκψμεηο ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο είλαη ζπρλφηεξεο ζηηο γπλαίθεο, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο θαη είλαη 

απνηέιεζκα βαθηεξηδηαθήο ινίκσμεο ή veneral λφζνπ. 

Τπάξρνπλ κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, φηη νη πςεινχ peak ηζρχνο ειεθηξνκαγλεηηθνί παικνί κεηψλνπλ 

πνιιά είδε βαθηεξηδηαθψλ ινηκψμεσλ ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο. 

Ζ ζπζθεπή PAP-IMI™-300, είλαη κηα εμειηγκέλε ειεθηξνζεξαπεπηηθή ζπζθεπή, πνπ παξάγεη ηζρχ 

εμαηξεηηθά πςειήο κέγηζηεο ηηκήο ζε ρακειήο ελέξγεηαο καγλεηηθνχο παικνχο, δηακνξθσκέλνπο απφ έλα 

αεξψδεο πιάζκα, έηζη ψζηε ε ζπλερήο δξάζε πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 

πςειήο κέγηζηεο ηηκήο, δηαρένληαο ειεθηξηθά θνξηία θαη ζπγθεληξψζεηο ηφλησλ κέζα ζηνλ βηνινγηθφ 

ηζηφ. πλεπψο, ε ζπζθεπή είλαη ρξήζηκε γηα ηε δεκηνπξγία κεηαβνιήο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ, 

εηδηθά ζε βηνινγηθνχο ηζηνχο, ελψ ζεσξείηαη φηη απμάλεη ην δπλακηθφ κεηαμχ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ 

θαη ηε δηαπεξαηφηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο επάλσ ζηα θχηηαξα πνπ επηδξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

απμάλεη ηελ θπηηαξηθή ηθαλφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ κε ηε ζεηξά ηεο, πξνθαιεί σθέιηκα 

απνηειέζκαηα ζηνπο ηζηνχο, επάλσ ζηνπο νπνίνπο επηδξά. Ζ κειέηε απηή δίλεη θάπνηα ζηνηρεία, σο πξνο 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν, ε ζπζθεπή PAP-IMI™-300 κπνξεί λα κεηψζεη ηα ζπκπηψκαηα νμείαο θαη ρξφληαο 

θπζηίηηδαο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε θαιιηέξγεηα νχξσλ. 
 

Ιζραηκηθά, δηαβεηηθά ή varicose έιθε 

 

Ζ επίδξαζε ηεο ζπζθεπήο PAP-IMI™ -300, κηαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπζθεπήο πςεινχ peak ηζρχνο, 

ρακειήο ελέξγεηαο πνπ δελ είλαη επηζεηηθή ζπληζηάηαη ζε αζζελείο κε ηζραηκηθά, δηαβεηηθά ή θηξζψδε 

έιθε, φπνπ έρνπλ απνηχρεη νη ζπκβαηηθέο κέζνδνη ζεξαπείαο. 

Σα ηζραηκηθά, δηαβεηηθά ή θηξζψδε έιθε, απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, θαζψο εκθαλίδνληαη ζε 

ήδε επηβαξεκέλνπο αζζελείο. Σα έιθε απηά, απνηεινχλ κία θαζπζηέξεζε ζηελ επνχισζε, πνπ νθείιεηαη 

ζε κεησκέλε αηκαηηθή παξνρή ζηελ πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή. Αλ πεξηπιερζνχλ ηα έιθε απηνχ ηνπ  

ηχπνπ, είλαη δπλαηφ λα επηκνιπλζνχλ θαη λα γαγγξαηλν-πνηεζνχλ κε απνηέιεζκα ηνλ αθξσηεξηαζκφ. 

Τπάξρνπλ κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, σο πξνο ηε βειηίσζε πνπ πξνζθέξνπλ ζε ηέηνηα έιθε, νη 

πςειήο κέγηζηεο ηζρχνο ειεθηξνκαγλεηηθέο παικηθέο ζπζθεπέο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αηκαηηθήο 

παξνρήο πνπ πξνθαινχλ, δηεγείξνληαο ηελ παξαγσγή θνθθηψδνπο ηζηνχ θαη πξνιακβάλνληαο ηε 

δεπηεξνγελή επηκφισζε. 

Ζ κειέηε απηή δίλεη θάπνηα ζηνηρεία, σο πξνο ην εχξνο ζην νπνίν ε ζπζθεπή PAP-IMI™ -300, κπνξεί 

λα βειηηψζεη ηνλ ξπζκφ ηεο επνχισζεο ησλ ρξφλησλ δεξκαηηθψλ ειθψλ. Γηα λα εθηηκεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ αθξηβείο κεηξήζεηο ηεο δηακέηξνπ ηνπ έιθνπο, 

γηα θάζε πεξίπησζε. 
 

Με επνπισκέλα έιθε από θαηάθιηζε  

 

Ζ επίδξαζε ηεο κε επηζεηηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπζθεπήο PAP-IMI™ -300, κηα ζπζθεπή πςειήο 

κέγηζηεο ηηκήο ηζρχνο θαη ρακειήο ελέξγεηαο, πξνηείλεηαη ζε κε επνπισκέλα έιθε απφ θαηάθιηζε, κεηά 

απφ απνηπρία φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ . 

Σν έιθνο απφ θαηάθιηζε, νξίδεηαη σο ηζραηκηθή λέθξσζε θαη έιθσζε ησλ ηζηψλ πνπ θαιχπηνπλ έλα 

νζηηθφ έιιεηκκα, πνπ πξνήιζε απφ ππεξβνιηθή πίεζε ελφο εμσηεξηθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. αλαπεξηθή 

θαξέθια, λάξζεθαο). Δίλαη ζπρλφηεξν, ζε αζζελείο κε κεησκέλε ή ρσξίο αηζζεηηθφηεηα, ή είλαη 
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επηβαξεκέλνη, ηζρλνί παξάιπηνη θαη γεληθά θαηάθνηηνη. Οη ηζηνί επάλσ απφ ην ηεξφ νζηνχλ, ηα ηζρία, νη 

κείδνλεο ηξνραληήξεο, ηα έμσ ζθπξά θαη νη θηέξλεο, είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή ζηε δεκηνπξγία ειθψλ. Σα 

έιθε απφ θαηάθιηζε, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπο θαιππηήξηνπο ηζηνχο, θαζψο επίζεο ηνπο κπο θαη ηα 

νζηά. Λφγσ ησλ ζέζεψλ ηνπο θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ αζζελψλ, είλαη δχζθνιε ε ζεξαπεία ηνπο. 

Τπάξρνπλ κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο επνχισζεο απφ πςεινχ peak, ηζρχνο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχο παικνχο, ζε ηέηνηα έιθε, ιφγσ ηεο απμήζεσο ηεο αηκαηηθήο παξνρήο, δηέγεξζεο ηεο 

δεκηνπξγίαο θνθθηψδνπο ηζηνχ θαη πξφιεςεο ηεο δεπηεξνγελνχο ινίκσμεο. Ζ ζεξαπεία απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα ηζνξξνπεκέλε δίαηηα πςεινχ πεξηερνκέλνπ ζε πξσηείλεο θαη ε θαηάιιειε θξνληίδα 

ηνπ έιθνπο, κε απνκάθξπλζε ηεο εμαζθνχκελεο πίεζεο, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζηελ επνχισζε απηψλ 

ησλ βιαβψλ ρσξίο ηε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε. 

Ζ κειέηε απηή, δείρλεη ζε πνην βαζκφ ε ζπζθεπή PAP-IMI™ -300, κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ ξπζκφ 

επνχισζεο ζε έιθε απφ θαηάθιηζε. Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο, 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, αθξηβήο κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ έιθνπο. 
 

Τπνηξνπηάδσλ έξπεο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, ςσξίαζε θαη άιιεο ππνηξνπηάδνπζεο θιεγκνλώδεηο 

δεξκαηηθέο λόζνη. 

 

Ζ επίδξαζε ηεο κε επηζεηηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπζθεπήο PAP-IMI™-300, πνπ ιεηηνπξγεί κε 

πςειή κέγηζηε ηηκή ηζρχνο θαη ρακειή ελέξγεηα πξνηείλεηαη ζε αζζελείο κε ππνηξνπηάδνληα έξπεηα ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ςσξίαζε θαη άιιεο ππνηξνπηάδνπζεο θιεγκνλψδεηο δεξκαηηθέο λφζνπο κεηά απφ 

απνηπρία φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο δεξκαηηθέο βιάβεο γλσζηήο ή αγλψζηνπ αηηηνινγίαο, πνπ ε ζχγρξνλε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε είηε έρεη κηθξή επηηπρία, είηε νη παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο είλαη ηέηνηεο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηε βαξχηεηα ηεο αξρηθήο βιάβεο. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο πεξηιακ-βάλνπλ ηνλ έξπεηα ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ, ηελ ςσξίαζε, ην πνιχκνξθν εξχζεκα, ηελ πέκθηγα θαη άιιεο ππνηξνπηάδνπζεο θιεγκνλψδεηο 

δεξκαηηθέο λφζνπο. 

Τπάξρνπλ κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ή ηελ πιήξε ζεξαπεία πνπ πξνθαινχλ 

νη ειεθηξνκαγλεηηθέο παικηθέο ζπζθεπέο. 

Ζ κειέηε απηή δείρλεη ζε πνην βαζκφ ε ζπζθεπή PAP-IMI™ κπνξεί λα επεξεάζεη απηέο ηηο λφζνπο. 
 

Δπώδπλεο θαη εμνηδεκέλεο αηκνξξνΐδεο 

 

Ζ επίδξαζε ηεο κε επηζεηηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπζθεπήο PAP-IMI™-300, κηαο ζπζθεπήο πςειήο 

κέγηζηεο ηζρχνο θαη ρακειήο ελέξγεηαο, ζε αζζελείο κε επψδπλεο θαη εμνηδεκέλεο αηκνξξνΐδεο.   

Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο αηκνξξνΐδεο, είλαη δπλαηφ λα εκθαληζζνχλ ζε ελήιηθεο, αιιά θαη ζε 

παηδηά. Οη εμσηεξηθέο αηκνξξνΐδεο (πεξηπξσθηηθά αηκαηψκαηα), ζπλήζσο ζξνκβψλνληαη θαη ζπρλά 

εμνγθψλνληαη. Δίλαη ζρεδφλ πάληα εμαηξεηηθά επψδπλεο. Οη εζσηεξηθέο αηκνξξνΐδεο, είλαη ζπρλά 

αζπκπησκαηηθέο αιιά φηαλ εηζέξρνληαη ζηνλ δεχηεξν βαζκφ αλάπηπμεο αξρίδνπλ λα αηκνξξαγνχλ. Οη 

ηξίηνπ βαζκνχ εζσηεξηθέο αηκνξξνΐδεο πθίζηαληαη πηψζε θαη έηζη γίλνληαη νηδεκαηψδεηο θαη κπνξεί λα 

ππνζηνχλ ζξφκβσζε ή εμέιθσζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βαζαληζηηθφ πφλν. 

Τπάξρνπλ κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία σο πξνο ηε βειηίσζε πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη ζπζθεπέο 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ παικψλ κε κέγηζηε ηζρχ, σο πξνο ην νίδεκα ζε εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο 

αηκνξξνΐδεο. 

 
Δπθαηξηαθέο ινηκώμεηο ζε αζζελείο πξνζβεβιεκέλνπο από ηνλ Ιό ηεο Αλνζναλεπάξθεηαο. (ΗΙV). 

 

H Δπίδξαζε ηεο κε επηζεηηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο παικηθήο ζπζθεπήο PAP-IMI™ -300, κηαο 

ζπζθεπήο πςειήο κέγηζηεο ηηκήο ηζρχνο θαη ρακειήο ελέξγεηαο, ζε επθαηξηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο 

πξνζβεβιεκέλνπο απφ ηνλ Ηφ ηεο Αλνζναλεπάξθεηαο. 

Ζ ζεξαπεία ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS), απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηαηξηθφ 

πξφβιεκα. 

Σν AIDS, είλαη κηα ζχλζεηε πξννδεπηηθή, ρξφληα εθθπιηζηηθή λφζνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ κφιπλζε κε 

ηνλ ξεηξντφ ηεο Αλζξψπηλεο Αλνζναλεπάξθεηαο (HIV). 

Tα CD4 + T - ιεκθνθχηηαξα είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο HIV ινίκσμεο, ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ηνπ ηνχ, 

κε ηνπο markers CD4 ηεο επηθάλεηαο απηψλ ησλ θπηηάξσλ. Σα CD4 +T –ιεκθνθχηηαξα, ιακβάλνπλ 
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κέξνο ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ αλνζνινγηθψλ δξάζεσλ θαη ε κείσζε απηψλ ησλ δξάζεσλ, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή επηδείλσζε ηεο αλνζνινγηθήο αληαπφθξηζεο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο ηάζεο 

γηα πξνζβνιή απφ επθαηξηαθέο ινηκψμεηο.  

Μειέηεο έρνπλ δείμεη έλα επξχ θάζκα ηέηνησλ εθδειψζεσλ, πνπ πνηθίιινπλ απφ ηελ αζπκπησκαηηθή 

ινίκσμε, κέρξη θαηαζηάζεηο επηθίλδπλεο γηα ηε δσή ηνπ αζζελή, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξή 

αλνζναλεπάξθεηα, έληνλεο επθαηξηαθέο ινηκψμεηο θαη θαθνήζεηο φγθνπο. Άιιεο κειέηεο, έρνπλ δείμεη κηα 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο επηθίλδπλσλ γηα ηε δσή ηνπ αζζελή, επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ 

θαη ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ (αλά κηθξφιηηξν αίκαηνο), ή ηνπ πνζνζηνχ ησλ CD4 + T - ιεκθνθπηηάξσλ. 

ζν ν αξηζκφο ησλ CD4+T - ιεκθνθπηηάξσλ ειαηηψλεηαη, απμάλεηαη ν θίλδπλνο θαη ε βαξχηεηα ηεο 

ινίκσμεο. 

Με δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία in vitro, είραλ δείμεη φηη νη ηνί ηνπ AIDS ζε δείγκα αίκαηνο, απψιεζαλ ηε 

ινηκνγφλν ηθαλφηεηά ηνπο, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δπαλαιακβαλφκελεο δφζεηο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, άθελαλ ην αίκα ειεχζεξν απφ ηνχο HIV, φπσο επίζεο θαη απφ ηνχο επαηίηηδαο.  

Θεσξείηαη επίζεο φηη επθαηξηαθέο ινηκψμεηο φπσο ην ζάξθσκα Kaposi θαη άιιεο κνξθέο θαξθίλνπ, 

φπσο πλεπκνλία θαη δηάξξνηα, κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ, κεηαβάιινληαο ην δπλακηθφ 

ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ θαη ηε δηαπεξαηφηεηά ηνπο. 

 

Ζ κειέηε απηή, δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ππεξπςεινχ peak 

ηζρχνο θαη ρακειήο ελέξγεηαο, ζε επθαηξηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ AIDS, εηδηθά ηελ 

επίδξαζε ζην ζάξθσκα Kaposi θαη ηελ Πλεπκνλία απφ Πλεπκνλνθχζηε Carinii (PCP) 

 

Σίηινη ησλ Helper -T- θπηηάξσλ ζε αζζελείο πξνζβεβιεκέλνπο από ηνλ ηό ηεο αλζξώπηλεο 

αλνζναλεπάξθεηαο. 

 

Ζ επίδξαζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο κε επηζεηηθήο ζπζθεπήο PAP-IMI™-300, πςειήο κέγηζηεο ηηκήο 

ηζρχνο θαη ρακειήο ελέξγεηαο, επάλσ ζηνπο ηίηινπο helper -T- θπηηάξσλ, ζε αζζελείο πξνζβεβιεκέλνπο 

απφ ηνλ ηφ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο. 

 

Ζ ζεξαπεία ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS), παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ 

ηαηξηθφ πξφβιεκα. Σν AIDS είλαη κηα ζχλζεηε, ρξφληα εθθπιηζηηθή λφζνο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ινίκσμεο κε ηνλ ξεηξντφ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV). Σα CD4 + Σ- ιεκθνθχηηαξα, 

απνηεινχλ ηνλ θχξην ζηφρν ηεο ινίκσμεο HIV, ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ηνπ ηνχ κε ηνλ δείθηε επηθαλείαο 

CD4. Σα CD4 + T - ιεκθνθχηηαξα ζπκβάιινπλ ζε αξθεηέο ζεκαληηθέο αλνζνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε 

απψιεηα απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ επηξξέπεηα ζε ινηκψμεηο. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη, φηη ε ινίκσμε HIV, 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα κεγάιν εχξνο επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ αζπκπησκαηηθέο 

ινηκψμεηο κέρξη βιάβεο πνπ κπνξεί λ' απεηιήζνπλ ηε δσή ηνπ αζζελή θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε 

αλνζναλεπάξθεηα, ζνβαξέο ινηκψμεηο θαη θαθνήζεηο φγθνπο. Άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη, ηζρπξφ 

ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο επηθίλδπλσλ γηα ηε δσή επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ θαη ηνπ απφιπηνπ 

αξηζκνχ (αλά κηθξφιηηξν αίκαηνο), ή ηνπ πνζνζηνχ ησλ CD4 + T - ιεκθνθπηηάξσλ. Καζψο ν αξηζκφο 

ησλ CD4 + T -ιεκθνθπηηάξσλ κεηψλεηαη, ν θίλδπλνο θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ, 

απμάλεηαη. 

Ζ κέηξεζε ησλ CD4 +T –ιεκθνθπηηάξσλ, ρξεζηκνπνηείηαη σο νδεγφο ζηελ θιηληθή θαη ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε ινίκσμε HIV. Ζ αληηκηθξνβηαθή ρεκεην-πξνθχιαμε θαη νη αληηηνγελείο 

ζεξαπείεο, είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα αλνζνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Χο 

απνηέιεζκα νη αληηηνγελείο ζεξαπείεο, ελδείθλπληαη γηα φινπο ηνπο αζζελείο κε ηηκή CD4 + T –

ιεκθνθπηηάξσλ, κηθξφηεξε ησλ 500/:L θαη ε ρεκεηνπξνθχιαμε έλαληη ηεο πλεπκνλίαο Pneumonocystis 

Carinii (PCP), ηελ πιένλ ζπλήζε επθαηξηαθή ινίκσμε ζε αζζελείο κε AIDS, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη 

φηαλ ππάξρνπλ ηίηινη CD4+T -ιεκθνθπηηάξσλ ρακειφηεξε ησλ 200/:L, φπσο επίζεο γηα άηνκα πνπ 

έρνπλ πξνζβιεζεί ζην παξειζφλ απφ PCP. Λφγσ απηψλ ησλ ελδείμεσλ, ε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ησλ 

CD4+T –ιεκθνθπηηάξσλ, απνηειεί έλα βαζηθφ ζηάδην ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο ησλ αηφκσλ κε ινίκσμε 

HIV, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 
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Με δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, είραλ δείμεη in vitro, φηη ν ηφο ηνπ AIDS ζε δείγκα αίκαηνο, ζην νπνίν 

ρνξεγήζεθε ειεθηξηθφ ξεχκα, έραζε ηε ινηκνγφλν ηθαλφηεηά ηνπ. 

 

Ζ κειέηε απηή, ζρεδηάζηεθε ψζηε λα δείμεη βειηίσζε ησλ ηίηισλ ησλ helper T –θπηηάξσλ, ζε αζζελείο 

κε AIDS. Ζ κέηξεζε ησλ helper θαη suppressor T -θπηηάξσλ, ησλ επηπέδσλ ησλ αληηγφλσλ P-24 θαη 

ηνινγηθέο PCR κειέηεο ηνπ DNA, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξάκεηξνη, ψζηε λα ειέγρεηαη ε 

πνξεία ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ. 

 

Υξόληα δηάξξνηα ζε αζζελείο κε ινίκσμε αλζξώπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο. 

 

Ζ επίδξαζε ηεο κε επηζεηηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπζθεπήο PAP-IMI™-300, κε πςειή κέγηζηε ηηκή 

ηζρχνο θαη ρακειήο ελέξγεηαο, ζηελ αληηκεηψπηζε ρξφληαο δηάξξνηαο ζε αζζελείο κε ινίκσμε αλζξψπηλεο 

αλνζναλεπάξθεηαο, φπνπ έρνπλ απνηχρεη φιεο νη ζπκβαηηθέο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη. 

 

Ζ ζεξαπεία ηνπ ζπλδξφκνπ επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS), απνηειεί έλα ζνβαξφ ηαηξηθφ 

πξφβιεκα. Σν AIDS είλαη κία ζχλζεηε ρξφληα εθθπιηζηηθή λφζνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ινίκσμε κε 

ηνλ ξεηξντφ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV). 

 

H δηάξξνηα πξνθαιείηαη απφ Κξππηφθνθθνπο θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηνπο αζζελείο 

πνπ πάζρνπλ απφ AIDS, γηαηί επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. 

 

Με δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, έρνπλ δείμεη φηη, in vitro, o ηφο ηνπ AIDS ζε δείγκα αίκαηνο 

αδξαλνπνηήζεθε φηαλ ρνξεγήζεθε ζην δείγκα ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Δπαλαιακβαλφκελε αθηηλνβφιεζε, θαίλεηαη φηη άθεζε ην δείγκα ειεχζεξν απφ ηφ HIV, φπσο επίζεο 

θαη ηφ επαηίηηδαο. Θεσξείηαη φηη επθαηξηαθέο ινηκψμεηο φπσο ε θξππηνθνθθηθή εληεξίηηδα θαη θνιίηηδα, 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηε δηάξξνηα, κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ, κε ηελ αιιαγή ηνπ δπλακηθνχ 

ησλ κεκβξαλψλ ελφο θπηηάξνπ, απνθαζηζηψληαο ην δπλακηθφ κεηαμχ ησλ κεκβξαλψλ θαη ηε 

δηαπεξαηφηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ζε κε πγηή θχηηαξα. 

 

Ζ κειέηε απηή δείρλεη ηελ επίδξαζε πςειήο κέγηζηεο ηζρχνο ειεθηξηθψλ παικψλ ζε αζζελείο κε 

AIDS πνπ πάζρνπλ απφ κε αληηζηξεπηή δηάξξνηα. 

 

Τπνμαηκία ιόγσ νμείαο ή ρξόληαο πλεπκνληθήο λόζνπ. 

 

«Ζ επίδξαζε ηεο κε επηζεηηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπζθεπήο PAPIMI™-300, πςειήο κέγηζηεο ηηκήο 

ηζρχνο θαη ρακειήο ελέξγεηαο, ζε αζζελείο κε ππνμαηκία, ιφγσ νμείαο ή ρξφληαο πλεπκνληθήο λφζνπ, 

φπνπ νη ζπκβαηηθέο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη έρνπλ απνηχρεη». 

 

Σφζν ζηελ νμεία, φζν θαη ζηελ ρξφληα πλεπκνληθή λφζν, κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζπκπηψκαηα ηνπ 

πλδξφκνπ Αλαπλεπζηηθήο πκθφξεζεο Distress ησλ Δλειίθσλ (ΑΔ). πλνπηηθά, απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη, είλαη φηη ην πιάζκα θαη ην αίκα δηαρένληαη σο πξνο ηνλ κεζνθπηηάξην θαη ηνλ 

ελδνθπςεδειηθφ ρψξν. Απνηέιεζκα απηψλ, είλαη ε θπςεδειηθή ζπκθφξεζε θαη ε επηθαλεηαθή ηάζε 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά νδεγψληαο ζε αηειεθηεζία. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζεηαη κεζνθπηηάξηα θαη 

βξνγρνθπςειηδηθή θιεγκνλή, κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

κεζνθπηηάξησλ ρψξσλ, φπσο επίζεο θαη αχμεζε ηνπ νηδήκαηνο. ηε ρξφληα θάζε, κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί ρξφληα κεζνθπηηάξηα ίλσζε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακειή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

πλεπκφλσλ. Ο ζπλνδεχσλ βξνγρνζπαζκφο, ζα εληζρχζεη παξαπάλσ ηελ ππνμαηκία. 

Τπάξρνπλ αλέθδνηα ζηνηρεία, φηη νη πςειψο κέγηζηεο ηζρχνο ειεθηξνκαγλεηηθνί παικνί, κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ην κεζνπλεπκφλην νίδεκα, φπσο επίζεο θαη λα κεηψζνπλ ηνλ αθνχζην κπτθφ ζπαζκφ θαη 

ζπλεπψο ηνλ βξνγρφζπαζκν. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ε ππνμαηκία. 

Ζ κειέηε απηή, θαζνξίδεη ζε πνην βαζκφ ε ζπζθεπή PAP-IMI™   –300, είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε 

ζεξαπεία ηεο ππνμαηκίαο ιφγσ ΑΔ. Ζ κέηξεζε ησλ αεξίσλ ηνπ αίκαηνο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

κεηά ηε ζεξαπεία, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο παξάκεηξνη, γηα ηελ πξφνδν ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ. 
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Ηβηθόο πόλνο ιόγσ λενπιάζκαηνο, ελδνκεηξίσζε ή άιιεο επώδπλεο βιάβεο κεηά από απνηπρία 

όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ. 

 

«Ζ επίδξαζε ηεο κε επηζεηηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπζθεπήο PAP-IMI™ -300 κε πςειή κέγηζηε 

ηηκή ηζρχνο θαη ρακειή ελέξγεηα ζε αζζελείο κε πφλν ηεο ήβεο ιφγσ λενπιάζκαηνο, ελδνκεηξίσζε ή 

άιιεο επψδπλεο βιάβεο ηεο ήβεο κεηά απφ απνηπρία φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ». 

 

Ο πφλνο ηεο ήβεο είλαη έλα ζπλεζηζκέλν ζχκπησκα. Ζ θχζε θαη ε έληαζή ηνπ, κπνξεί λα πνηθίιεη θαη 

ε αηηία ηνπ είλαη ζπρλά αζαθήο. Μπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηα γελλεηηθά φξγαλα, αιιά λα είλαη θαη 

δηάθνξεο αηηηνινγίαο. Ζ αηηηνινγία πεξηιακβάλεη δπζκελφξξνηα, ελδνκε-ηξίσζε, λενπιαζία, απεπζείαο 

εξεζηζκφ ησλ λεχξσλ θιπ. 

 

Τπάξρνπλ αδεκνζίεπηα ζηνηρεία, φηη νη ειεθηξνκαγλεηηθνί παικνί πςειήο κέγηζηεο ηζρχνο, κπνξνχλ 

λα πεξηνξίζνπλ ηνλ εβηθφ πφλν, πνπ νθείιεηαη ζε ζπαζκφ ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ, ή ζε θιεγκνλψδεηο 

θαηαζηάζεηο. 

Ζ κειέηε απηή, θαζνξίδεη ζε πνην βαζκφ ε ζπζθεπή PAP-IMI™-300 είλαη απνηειεζκαηηθή, ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ή ηε βειηίσζε ηνπ εβηθνχ πφλνπ πνιιαπιήο αηηηνινγίαο. Ο εβηθφο πφλνο κπνξεί λα 

ηππνπνηεζεί ππνθεηκεληθά, κε ηε ρξήζε ζηαζεξψλ νπηηθψλ αλαιφγσλ θαηεγνξηψλ θαη αξηζκεηηθψλ 

θιηκάθσλ. 
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Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 

PAP-IMI™  - 600: 
Σάζε εηζόδνπ 230/120 VAC, 50/60Hz 

  

Fuse 8 amps 

  

Ιζρύο εηζόδνπ 1KWatt max 

  

Έμνδνο χλζεην παικηθφ επαγφκελν καγλεηηθφ πεδίν, σο πξνο 

ηαιαληνζθφπην, κε ζπλερψο κεηνχκελε έληαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα θάζε ζχλζεηνπ  παικνχ, ζηηγκηαίν αξρηθφ 

peak 10.000 ampere - turns max, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

125 gauss, δηακνξθσκέλν απφ ηαιαληψζεηο 

αηκνζθαηξηθνχ  πιάζκαηνο κε ηε κέζνδν ΡΑΡ 

 

πλνιηθή δηάξθεηα θάζε ζύλζεηνπ  

παικνύ 

10 κs, Γηάξθεηα παικνχ<1us, επαλαιακβαλφκελε αλά 

300 ms 

  

Δλέξγεηα αλά ζύλζεην παικό 54 Joules 

  

Μέζε ηζρύο πεδίνπ 2X54 Joules/s ή 108 Watts 

  

πρλόηεηα πλερή ζηνηρεία αξκνληθήο Fourier απφ 0.3 ΜΖZ σο 

250 ΜΖΕ. 
 

Παξαγόκελν δπλακηθό από ηνλ θαζεηήξα Απνηειεζκαηηθφ ή κέζν δπλακηθφ 18volts θαηά πιάηνο 

βξφγρνπ 30cm ζε απφζηαζε 8cm 

 

Δπαγόκελνο θαζεηήξαο Κιεηζηφ επαγσγηθφ πελίν, 30 cm dia, ηνπηθφ πεδίν¹, κε 

αθηηλνβνιία² 

 

Απνηειεζκαηηθή δηείζδπζε 15cm ζε πιήξε ηζρχ, ειαηηψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ 

ηξίηε δχλακε ηεο απφζηαζεο 

 

Κιίκαθα ηζρύνο Γχν ζέζεηο, 1 law σο 4 high 

  

Έιεγρνο επαλάιεςεο θαη θιεξόηεηαο Πξνζαξκνδφκελνο κε απηφκαην Μεραληζκφ 

  

Υξνλνδηαθόπηεο 10 min max. 

  

Αζθάιεηεο Eμσηεξηθή αζθάιεηα, αζθάιεηα ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο γηα ηελ απνθπγή ιεηηνπξγίαο απφ 

άζρεηνπο 

 

Μεηξεηήο παικώλ Μεηξά ην ζπλνιηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

  

Κύξηνο δηαθόπηεο Φσηηδφκελνο 

  

Γηαθόπηεο έλαξμεο / ηέινπο ηακαηά απηφκαηα κεηά απφ ηελ έλδεημε ηνπ κεηξεηή, 

πηέδνληαο ηνλ δηαθφπηε stop ε ζπζθεπή ζηακαηά 

 

Λακπηήξαο ιεηηνπξγίαο Κφθθηλνπ ρξψκαηνο 
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Βάξνο 
 

Πεξίπνπ 75 kgr. 

  

Αεξηζκόο Μέζσ θίιηξνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε 

  

Γηαζηάζεηο 42΄, 17.5΄Μ, 16.5΄Π 

  

Δπέλδπζε ηεο ζπζθεπήο Γηπιή επέλδπζε: Eμσηεξηθφ δηειεθηξηθφ θνπηί 

αζθάιεηαο, Δζσηεξηθφ κεηαιιηθφ θνπηί ΔΜΗ. 
 

Δηδηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ θαη 

αζθάιεηαο 

Αληρλεπηήο δηαξξνήο θαη Μεραληζκφο ηακαηήκαηνο, 

Θεξκηθφο Μεηξεηήο 

 

Υώξνο ιεηηνπξγίαο Γηπινεπελδπκέλνο: Δζσηεξηθή δηειεθηξηθή κφλσζε 

αζθάιεηαο. Δμσηεξηθή νζφλε ΔΜΗ επέλδπζε - ΔΜΗ ζε 

θαηάιιειν δσκάηην ή άιιν ρψξν. Ζ ζπζθεπή 

αθνινπζεί ηεο CE θαη FCC πξνδηαγξαθέο φηαλ 

ιεηηνπξγεί κέζα ζε πεξίβιεκα ΔΜΗ, ζε εηδηθφ δσκάηην. 

 
1. Ζ ηζρχο ειαηηψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ ηξίηε δχλακε ηεο απφζηαζεο. Απηφ θαζνξίδεη έλα κε αθηηλνβνινχλ πεδίν. 

2. Τπελζχκηζε: Ζ αθηηλνβνιία ειαηηψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ δεχηεξε δχλακε ηεο απφζηαζεο. 
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ΠΑΛΜΟΙ ΤΦΗΛΗ ΙΥΤΟ, ΥΑΜΗΛΗ 

ΘΔΡΜΟΣΗΣΟ 
 

Ζ ζπζθεπή PAP-IMI™ , δεκηνπξγεί καγλεηηθνχο παικνχο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο παξάγνπλ 

ειεθηξηθνχο παικνχο, κέζα ζηε βηνινγηθή χιε κε ζηηγκηαίεο κέγηζηεο ηηκέο, ηεο ηάμεο ησλ 1,000 

volts/cm ή ιηγφηεξν θαη κε κία κέζε ηηκή ζεξκηθνχ ηζνδχλακνπ κηθξφηεξε ηνπ 1 volt/cm. 

 

H ζπζθεπή απηή ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα απμάλεη ην δπλακηθφ κεηαμχ ησλ κεκβξαλψλ ησλ 

θπηηάξσλ, κεηά απφ ηε κειέηε ησλ βηνρεκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ παξακέηξσλ ησλ επθαξπσηη-θψλ 

θπηηάξσλ. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ, φηη ε κεκβξάλε ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ επηηξέπεη ζηηγκηαία θαη 

επηιεθηηθά, ην πέξαζκα ελφο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, ελφο ηφληνο κέζσ ελφο κεραληζκνχ φρη πιήξσο 

θαηαλνεηνχ, αιιά ην κφληκν δηειεθηξηθφ κήθνο ηεο κεκβξάλεο ηνπ επθαξπσηηθνχ θπηηάξνπ θαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπ λα απνκνλψλεη ειεθηξηζκφ, είλαη πςειφηεξε εθείλεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα. 

Δθηφο απηνχ ην πάρνο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ, ηεο ηάμεο πεξίπνπ ησλ 10 

Augstroms. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε κπνξεί λα αληέμεη 0.1 volts ζε έλα κηθξνζθνπηθφ 

θξαγκφ. Ζ ηζρχο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, νξίδεηαη ζηε Φπζηθή σο volts δηαηξνχκελα κε ηελ απφζηαζε 

v/m. Ζ πξνθχπηνπζα ηζρχο ηνπ πεδίνπ πνπ εκπνδίδεηαη απφ ηε κεκβξάλε, είλαη ζπλεπψο 0.1 volts/100 

Angstroms = 0.1/10X10 = 10,000,000 volts/κέηξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη, κηα αλάινγε ηδεαηή κεκβξάλε κε 

ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε πνπ εμεηάδνπκε, κπνξεί λα αληέμεη πάλσ απφ δέθα εθαηνκκχξηα volts ζε 

απφζηαζε ελφο κέηξνπ, ηε ζηηγκή πνπ έλα αηκνζθαηξηθφ κφξην, κπνξεί λα αληέμεη κφλν έλα εθαηνκκχξην 

volts ζηελ ίδηα απφζηαζε. Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο ζε κήθνο ελφο κέηξνπ ππφ ηε δξάζε ηάζεο ελφο 

εθαηνκκπξίνπ volts, παξάγεη ηφληα, ελψ ε θπηηαξηθή κεκβξάλε φρη. Απηφ απνηειεί κηα αζπλήζηζηε 

δηειεθηξηθή δχλακε γηα ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Μπνξεί λα επεξεαζηεί άκεζα, κφλν αλ ε πνζφηεηα 

αθηηλνβνιίαο επηδξάζεη ζηνλ αέξα πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Απηή είλαη θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ηνλίδνπζαο (βιαπηηθήο) αθηηλνβνιίαο θαη ηεο κε ηνλίδνπζαο. Ζ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία παξάγεη άκεζα 

απνηειέζκαηα ζηε δσληαλή χιε. 

Σν PAP-IMI™  έρεη ππνινγηζζεί λα παξάγεη κία κέγηζηε ηηκή πεδίνπ, ην νπνίν ζηελ πιένλ θνληηλή 

απφζηαζε βξίζθεηαη θάησ απφ ην φξην ηνληζκνχ ηνπ αέξα θαη ε δηάξθεηα ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ, λα 

δηαξθεί ιηγφηεξν απφ έλα ρηιηνζηφ ηνπ second - δηάξθεηα δειαδή πνιχ κηθξή, ψζηε λα πξνθαιέζεη 

ηνληζκφ ζηνλ αέξα. 

Άκεζε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε θπηηάξσλ in vitro, φπσο επίζεο θαη θπηηάξσλ δψσλ, δελ έδεημε 

δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θπηηάξσλ πνπ εθηέζεθαλ ζηελ αθηηλνβνιία ηεο ζπζθεπήο PAP-IMI™ , 

ζε ζρέζε κε ηα κε αθηηλνβνιεζέληα θχηηαξα. 

Ο ζρεδηαζκφο επηλνήζεθε έηζη ψζηε λα εληζρχεη ηελ ακθίπιεπξε ελαιιαγή ηφλησλ, δηακέζνπ ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, φπσο ησλ ηφλησλ Να θαη Κ. 

Οπσζδήπνηε, κεηά ηνλ πξψην ζρεδηαζκφ ην 1988, κηα λέα ηερληθή έγηλε δεκνθηιήο ην 1990 ζηε 

βηνκεραληθή βηβιηνγξαθία. Ζ Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηα. Ζ ηερληθή απηή εληζρχεη παξφκνηνπο ειεθηξηθνχο 

παικνχο κε ηνπο παικνχο ηεο ζπζθεπήο PAP-IMI™. Έηζη επηηπγράλεη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνο θαη απφ ην 

θχηηαξν κεηαθνξάο, δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη απνηειεί έλα κνλαδηθφ ειεθηξηθφ θαη 

βηνινγηθφ θαηλφκελν. 

 

 

Ηιεθηξνδηαπεξαηόηεηα (Electroporation), ζε πξφζθαηε 

αλαζθφπεζε (review article) ζην  

Jurnal of Cellular Biochemistry, 51:426, April 1993, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ J.C.Weaver ηνπ Harvand - MIT 

Division of Health Science and Technology σο: 

 

         έλα εληππσζηαθό θαηλόκελν ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο 

κε πνιιέο βηνινγηθέο εθαξκνγέο... 

         Η ειεθηξνδηαπεξαηόηεηα είλαη έλα κνλαδηθό κε ζεξκηθό 

βηνρεκηθά ήπην θαηλόκελν. 
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Ζ ειεθηξνδηαπεξαηφηεηα ζπκβαίλεη κεηαμχ 1000 θαη 10.000 V/cm. Ζ ζπζθεπή PAP-IMI™  , παξάγεη 

κέγηζηνπο παικνχο ζε έληαζε πεδίνπ, κηθξφηεξε ησλ 1000 V/cm, κε αζήκαληα πνζά ζεξκφηεηνο. Γελ 

έρνπλ αλαθεξζεί παξελέξγεηεο κέρξη ζήκεξα. Σν παξαγφκελν πνζφ ελέξγεηαο, είλαη αλάινγν ηεο νιηθήο 

ελέξγεηαο, πνπ κεηαθέξεηαη αλά δεπηεξφιεπην. ηελ πεξίπησζε ηνπ PAP-IMI™ , ην πνζφ απηφ είλαη 40 

σο 60 joules, κείνλ ηηο απψιεηεο, πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ελφο κεγάινπ φγθνπ ηεο ηάμεσο ησλ  

30Υ30Υ30=27.000 cm
3
 ή 27 ιίηξσλ. 

Απηφ ην πνζφ, είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν πνπ κεηαθέξεηαη κε ηηο δηαζεξκίεο. 

Βέβαηα ε άκεζε ηζρχο αλά παικφ, είλαη ζπγθξηηηθά πςειφηεξε. ζν πςειφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

παικψλ, ηφζν ρακειφηεξν είλαη ην κέγεζνο ηεο επηηξεπφκελεο ηζρχνο αλά παικφ, ή φζν ρακειφηεξνο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ παικψλ, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε πνζφηεηα ηεο επηηξεπφκελεο ηζρχνο αλά παικφ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή έρεη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιιεο κε ζεξκηθέο ζπζθεπέο πςειήο 

κέγηζηεο ηηκήο ειεθηξνκα-γλεηηζκνχ ή παικηθέο δηαζεξκίεο, κε πνιχ ρακειφηεξεο κέγηζηεο ηηκέο ηεο 

ηάμεσο ησλ 1000  volts/cm.,Απηά ηα δεπηεξεχνληα αιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά δελ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζηελ ζεξκφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα απνδνζνχλ ζηελ Ζιεθηξν-

δηαπεξαηφηεηα, ε νπνία θαίλεηαη φηη αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θάησ απφ ην φξην ησλ 1.000 volts/cm, 

νπσζδήπνηε κε πην αξγφ ξπζκφ. 

Μηα ελεξγεηαθή επίδξαζε απαηηείηαη γηα ηηο πιένλ αλεπαίζζεηεο κεηαβνιέο ζην ζχκπαλ. Αλ δελ 

ππάξρεη ελεξγεηαθή επίδξαζε, δελ ππάξρεη κεηαβνιή. Οπσζδήπνηε δελ παξάγνπλ φιεο νη κνξθέο 

ελέξγεηαο σθέιηκα απνηειέζκαηα ή νξγαλσκέλν έξγν. Ζ ελέξγεηα ζα πξέπεη λα  απειεπζεξψλεηαη κε 

ειεγρφκελν ξπζκφ δηαθνξεηηθά είλαη βιαπηηθή. Μηα έθξεμε ελέξγεηαο, είλαη κηα κε ειεγρφκελε 

απειεπζέξσζε ελέξγεηαο, πνπ νδεγεί ζε βιαπηηθά απνηειέζκαηα. ζν πεξηζζφηεξν ειέγρεηαη ε 

ελέξγεηα, ηφζν πεξηζζφηεξν σθέιηκε θαη απνηειεζκαηηθή γίλεηαη. Μηα κεραλή combustion, βαζίδεηαη ζε 

κηα ειεγρφκελε έθξεμε, πνπ βεβαίσο φζν πην ζπγρξνληζκέλε είλαη, ηφζν θαιχηεξε είλαη θαη ε απφδνζε 

ηεο κεραλήο. Τπάξρνπλ πνιιά ζρεηηθά παξαδείγκαηα. Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε, φηη φζν 

πςειφηεξε είλαη ε νξγάλσζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο, ηφζν πςειφηεξν είλαη θαη ην φθεινο πνπ 

ιακβάλνπκε απφ θάπνην πνζφλ ελέξγεηαο. Έηζη ε ελέξγεηα ηαμηλνκείηαη ζε ελέξγεηα πςειήο θαη ρακειήο 

πνηφηεηαο. Ζ πιένλ θαθήο πνηφηεηαο ελέξγεηα, είλαη ε ζεξκφηεηα θαη κάιηζηα ε ζεξκφηεηα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηαηί δελ παξάγεηαη θαζφινπ ρξήζηκν έξγν. Καιήο 

πνηφηεηαο ελέξγεηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ειεθηξηζκφο,-εηδηθά ν πςεινχ δπλακηθνχ. 

Ο ζεξκνειεθηξηζκφο είλαη ειεθηξηζκφο πνιχ ρακεινχ δπλακηθνχ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ επαθή κε 

θάζε κέηαιιν, ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη ρακειήο ηηκήο (ρακειφηεξεο απφ έλα θιάζκα ηνπ volt) θαη πνπ 

δελ παξάγεη εχθνια ρξήζηκν έξγν, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζφλ ηνπ ράλεηαη, θαζψο δελ ππάξρεη πξαθηηθφο 

κεραληζκφο πνπ λα παξάγεη ρξήζηκν έξγν απφ απηφ. 

 

 

ΠΑΛΜΟΙ ΜΔΓΙΣΗ 

ΙΥΤΟ 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΡΟΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΔΛΑΣΣΟΤΜΔΝΟΙ ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΝΣΡΟΠΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΝΣΡΟΠΙΑ 

ΑΝΑΒΟΛΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΣΑΒΟΛΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ ΑΠΟΤΝΘΔΗ ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ 

ΣΑΞΗ ΥΑΟ 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΑΠΟΓΙΟΡΓΑΝΧΗ 

ΓΟΜΗΗ ΑΠΟΓΟΜΗΗ 

ΤΝΘΔΗ ΑΠΟΤΝΘΔΗ 

ΤΜΠΛΟΚΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΑΝΑΣΟ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΥΑΟ 

ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΔΚΦΤΛΙΜΔΝΟ 
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ηελ νξγαλσκέλε χιε, ε εληξνπία απμάλεηαη γξακκηθά κε ην ρξφλν ή ράλεη ηελ νξγάλσζή ηεο φζν 

θπιάεη ν ρξφλνο. Με άιια ιφγηα, ε νξγάλσζε ελφο κεραληθνχ ζπζηήκαηνο θπζηνινγηθά ειαηηψλεηαη 

δηαξθψο, εθηφο αλ εηζαρζεί λέα νξγάλσζε ζε απηφ. Μεηαμχ φισλ ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, ππάξρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, ην δνκηθφ ζχζηεκα, πνπ ππεξληθά ηελ θπζηθή απψιεηα νξγάλσζεο, κε ηελ 

ηδηφηεηα πνπ έρεη λα απνξξνθά νξγάλσζε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, κε ξπζκφ απνξξφθεζεο πςειφηεξνλ 

απφ ηελ απψιεηα νξγάλσζεο. 

 Απηή ε απνξξφθεζε νξγάλσζεο πξνθαιεί ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είηε ζε επίπεδν θνηλσλίαο, 

είηε ζε επίπεδν εμέιημεο )εμειηζζφκελν ζε πην ζχλζεην ζχζηεκα, πνιηηηζκφ ή είδνο) είηε θαη ζηα δχν. Ζ 

απνξξφθεζε νξγάλσζεο απφ ην πεξηβάιινλ, γίλεηαη κε ηελ πξφζιεςε ηεο ελέξγεηαο άιισλ ζπζηεκάησλ, 

ή απινχζηεξα κε ηελ ηξνθή άιισλ εηδψλ, ή θπηψλ πνπ κεηαθέξνπλ νξγάλσζε. Ζ ελέξγεηα, δελ κπνξεί 

λα δηαηεξήζεη κφλε ηεο έλα ζχζηεκα, φπσο ηα θαχζηκα δελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ έλα απηνθίλεην θαη 

γεληθφηεξα κηα κεραλή. Ζ ελέξγεηα ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ νξγάλσζε, δηαηεξνχλ έλα ζχζηεκα ή ην 

εμειίζζνπλ πξνο έλα ζπλζεηφηεξν. 

 

 

Η βαζηθή έλλνηα ηεο δσήο  

είλαη έλα γεληθό θαηλόκελν, ε κεραληθή ηνπ νπνίνπ δελ είλαη πιήξσο γλσζηή, αιιά γηα 

ην νπνίν γλσξίδνπκε όηη εμηζνξξνπεί ηελ θπζηνινγηθή απώιεηα νξγάλσζεο, 

ιακβάλνληαο νξγάλσζε, από ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 

 

Υνξεγψληαο ζεξκφηεηα κε κηα ζπλεζηζκέλε δηαζεξκία, πξνζθέξνπκε ρακειήο πνηφηεηαο ελέξγεηα ζε 

έλα ζχζηεκα, κεηαθέξνληαο πνιχ ιίγε, ή θαη θαζφινπ νξγάλσζε ζην ζχζηεκα. Αλ δελ ππάξρεη θάπνηνο 

ηξφπνο ειέγρνπ, κπνξνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαηαζηξέςνπκε ην ζχζηεκα, κε ηελ ζπζζψξεπζε 

ππεξβνιηθήο ζεξκφηεηαο. Μηα παικηθή δηαζεξκία πςειήο ζεξκνθξαζίαο, πξνζθέξεη πςειφηεξε 

πνηφηεηα ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη σθέιηκε κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο δελ είλαη ππεξβνιηθφ, π.ρ. νη παικνί πςειήο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη αξθεηά ζχληνκεο 

δηάξθεηαο, ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηελ ζπζζψξεπζε ζεξκφηεηαο. Απφ ηελ άπνςε ηεο ζεξκνδπλακηθήο, 

γηα ην ίδην πνζφ ελέξγεηαο, φζν πςειφηεξεο ελέξγεηαο θαη πην ζχληνκνη είλαη νη παικνί, ηφζν πςειφηεξε 

είλαη ε ηζρχο (ή ην πνζφλ νξγάλσζεο) θαη ρακειφηεξε ε εληξνπία ή ην πνζφλ ηεο απνδηνξγάλσζεο πνπ 

κεηαθέξνπλ. Πηζαλφλ δελ είλαη ηπραίν φηη ε ζπλερήο ελέξγεηα (ελέξγεηα κε ρακειφ πνζνζηφ νξγάλσζεο), 

απνζπλζέηεη ηηο πξσηεΐλεο. Ζ παξνπζία ειεθηξηθψλ απνθνξηίζεσλ - έλα θαηλφκελν εμαηξεηηθά παικηθφ 

θαη ζπλεπψο θαηλφκελν νξγάλσζεο - πξνθαιεί ηελ ζχλζεζε πξσηετλψλ - θαηλφκελν πνπ 

πξσηναλαθέξζεθε απφ ηνλ Stanley Miller ην 1953. Ζ θσηνζχλζεζε επίζεο, ιακβάλεη ρψξα θπξίσο κε 

ππεξηψδεο θσο θαη φρη κε ππέξπζξν. Σν ππεξηψδεο θσο, ζε ζχγθξηζε κε ην ππέξπζξν, έρεη πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα ή ρακειφηεξν κήθνο θχκαηνο θαη ζπλεπψο κε ηα δεδνκέλα ηεο Κβαληνκεραληθήο έρεη 

πεξηζζφηεξν έληνλα ραξαθηεξηζηηθά θπκαληηθνχ παθέηνπ ή ζσκαηηδίνπ. Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία 

ζπλεπψο, είλαη πην αζπλερήο ή, γηα λα ην πνχκε απιά, παικηθή ζε ζρέζε κε ηελ ππέξπζξε. ηνλ παικηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ζα απνδψζνπκε ηελ ηθαλφηεηά ηεο, λα πξνάγεη ηελ 

θσηνζχλζεζε θαη λα δηαηεξεί ηελ δσή επάλσ ζηε  γε. 

Πνιχ εληζρπκέλνη παικνί, δελ ζα πξέπεη λα επηδηψθνληαη, εθηφο θη εάλ κεηαθέξνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφλ ελέξγεηαο. Σν πνζφλ ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεη έλαο παικφο, είλαη αλεμάξηεην ηεο ελίζρπζεο 

πνπ δέρεηαη, ή ηεο ηζρχνο ηνπ. Ζ ελέξγεηα ελφο παικνχ, ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηεο ελίζρπζήο ηνπ, επί 

ηελ δηάξθεηά ηνπ θαη αθφκε, ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηεο ηζρχνο ηνπ, επί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί. 

 

Δλέξγεηα παικνύ = Δλίζρπζε x Γηάξθεηα = Ιζρύο x Γηάξθεηα 
 

Δίλαη δπλαηφλ, έλαο ρακειήο ηζρχνο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο παικφο, λα κεηαθέξεη πςειή ελέξγεηα, 

φπσο επίζεο έλαο πςειήο ηζρχνο θαη κηθξήο δηάξθεηαο παικφο λα κεηαθέξεη ιηγφηεξε ελέξγεηα. Έλαο 

παικφο κπνξεί λα είλαη ή φρη θαηαζηξεπηηθφο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν, ε ζπλνιηθή ελέξγεηα 

πνπ κεηαθέξεη, είλαη πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απφ ην πνζφλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκβεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή (βιαπηηθή ή φρη). Αλ ην πνζφλ ηεο κεηαθεξφκελεο ελέξγεηαο, είλαη ρακειφηεξν 

ηνπ απαηηνχκελνπ, ηφηε ε κεηαβνιή δελ ζα ζπκβεί. 
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     Μεηαμχ δχν παικψλ κε ην ίδην πνζφλ ελέξγεηαο Δ1,Δ2 ηζρχεη: 

 

Δ1 =h1 x t1 = h2 x t2 = E2 

 

ζν  πην πνιχ βνεζά ζηελ δφκεζε έλαο παικφο - κε ηελ έλλνηα φηη ε δσληαλή χιε απνξξνθά απφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ απηήλ πνπ ράλεη - ηφζν πεξηζζφηεξε νξγάλσζε ή ρακειφηεξε 

εληξνπία κεηαθέξεη απηφο ν παικφο. 

ε απηφ ην ζεκείν, κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε γηαηί νη ειεθηξνκαγλεηηθνί παικνί πςειήο κέγηζηεο 

ηζρχνο θαη ρακειήο ελέξγεηαο, ή ε Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηα, απνηεινχλ ηφζν ζεκαληηθή θαη πνιιά 

ππνζρφκελε ζεξαπεπηηθή νληφηεηα. 

 

εκείσζε: πλίζηαηαη ε παξαπνκπή ζην βηβιίν ηνπ Prof. Dr. Franco Bistolfi, 

Radio Therapy Department,Galliera Hospitals,Genova, 

Biostructures and Radiation Order Disorder,Edizioni Minerva Medica,Torino 1991. 

 

πκπιήξσκα: 

 

ΠΑΛΜΟΙ ΤΦΗΛΗ ΙΥΤΟ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 

Δίλαη νη παικνί κε ηελ ρακειφηεξε εληξνπία, νη πξαθηηθψο λαλνπαικνί κεδεληθήο εληξνπίαο. 

 

Καηά ηελ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ κηα πεγή πξνο έλαλ δέθηε, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

πνπ επηδξά ζηε κεηαθνξά ελέξγεηαο, ε νπνία ιέγεηαη εληξνπία. Ζ εληξνπία ηζνχηαη κε ηελ αλαινγία ηεο 

ζεξκφηεηαο Q πνπ κεηαθέξεηαη, πξνο ηε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο Σ, δειαδή Q/Σ. Ζ ζπνπδαηφηεηα απηήο 

ηεο παξακέηξνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε βηβιίν Φπζηθήο. Γελ ππάξρεη φκσο παξφκνηα παξάκεηξνο ζηε 

ζχγρξνλε Φπζηθή γηα άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο, δει. ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή, ηνλ ήρν θ.ι.π. 

Τπνζέηνπκε φηη θαη γηα άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο, ππάξρεη κηα γεληθή παξάκεηξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

έλλνηα ηεο Δληξνπίαο ηεο Θεξκνδπλακηθήο θαη είλαη ε αλαινγία  Ρκέζε / Ρκέγηζηε. 

Τπνινγίζακε φηη ην αληίζηξνθν απηήο ηεο  αλαινγίαο, δει. Ρκέζε / Ρκέγηζηε είλαη πην πξαθηηθφ θαη 

ζα ην απνθαινχκε ζην εμήο Δπηξνπία ηεο κεηαθεξφκελεο ελέξγεηαο, γηα λα ην δηαρσξίζνπκε απφ ηελ 

έλλνηα ηεο Δληξνπίαο. Ζ Δληξνπία ηεο ζεξκφηεηαο είλαη Σ/Q. Ζ δηαθνξά κεηαμχ Δληξνπίαο θαη 

Δπηξνπίαο είλαη αλαινγηθή. Ζ Δληξνπία απμάλεηαη φηαλ ειαηηψλεηαη ε Δπηξνπία. Ζ Δληξνπία 

αληηζηνηρεί ζηελ απνδηνξγάλσζε, ελψ ε Δπηξνπία ζηελ ηάμε. 

 ηελ Θεξκνδπλακηθή ππάξρνπλ δπν βαζηθέο έλλνηεο: ε ζεξκφηεηα, πνπ είλαη πνζφλ ελέξγεηα, θαη ε 

ζεξκνθξαζία, πνπ είλαη ε θαηάζηαζε αλαθνξάο γηα ηελ ζεξκφηεηα θαη δείρλεη πφζν γξήγνξα δνλνχληαη 

ηα κφξηα ή θηλνχληαη ζπνξαδηθά ζε έλαλ νξηζκέλν ρψξν. 

Ζ ζεξκφηεηα είλαη ην κέηξν ηεο νιηθήο κεηαθεξφκελεο ελέξγεηαο. Αλ νξίζνπκε ηελ ηζρχ ηεο 

κεηαθεξφκελεο ελέξγεηαο, κε ηε κνξθή ηεο ζεξκφηεηαο, καδί κε ην πνζφ ηεο κεηαθεξφ-κελεο 

ζεξκφηεηαο, έρνπκε εμαληιήζεη φιεο ηηο παξακέηξνπο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο. 

Αλακθηζβήηεηα, ε ζεξκφηεηα είλαη ην πνζφλ ηεο ελέξγεηαο, πνπ κεηαθέξεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη ε 

ηζρχο ηεο κεηαθνξάο, δει. ε ηαρχηεηα κεηαθνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. Τπάξρεη κηα πξνθαλήο 

δπαδηθή αληηζηνηρία ζεξκφηεηαο, ζε ελέξγεηα θαη ζεξκν-θξαζίαο ζε ηζρχ.  

ε έλα γεληθφ ηχπν ηεο κεηαθνξάο Δλέξγεηαο πέξαλ ηεο ζεξκφηεηαο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ 

Δληξνπία σο: 

Δλέξγεηα / Ιζρύ 
 

Απηή ε αλαινγία αληηζηνηρεί ζηελ παξαθάησ αλαινγία: 
 

Μέζε Ιζρύο / Μέγηζηε Ιζρύ 
 

Αλ ε κέγηζηε ηζρχο είλαη κέγηζηε θαη ε κέζε ηζρχο ε ειάρηζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη 

ππνζέζνπκε φηη ε κεηαθεξφκελε ηζρχο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζεξκφηεηα Q, πνπ είλαη θάηη πηζαλφλ, ηφηε ε 

ζηηγκηαία ζεξκνθξαζία ηνπ δέθηε ζα είλαη κέγηζηε, ελψ ε κεηαθεξφκελε ζεξκφηεηα Q ζα είλαη ε 

ειάρηζηε. Ζ αλαινγία: Q/T ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα είλαη ειάρηζηε φηαλ ε αλαινγία  
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Μέζε Ιζρύο / Μέγηζηε Ιζρύ 
 

είλαη ειάρηζηε. Ολνκάδνπκε ηελ αλαινγία απηή, γεληθεπκέλε κεηαβνιή ηεο εληξνπίαο θαηά ηε 

κεηαθνξά ελέξγεηαο γεληθψο. Ζ αληίζηξνθε αλαινγία  
 

Μέγηζηε Ιζρύο / Μέζε Ιζρύ 
 

είλαη πην ζεκαληηθή, θαζψο αληηζηνηρεί ζηηο έλλνηεο ηεο ηάμεο θαη ηεο αηαμίαο, ηεο αχμεζεο ηνπ 

θέξδνπο, ζε ζρέζε κε ηελ απψιεηα θέξδνπο θ.ι.π. θαη βξίζθεηαη εγγχηεξα ζηηο θαζεκεξηλέο πξνζπάζεηεο 

ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ζηηο ηάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ολνκάδνπκε απηήλ ηελ 

αλαινγία κεηαβνιή ηεο Δπηξνπίαο θαηά ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο. 

 

Παξαδείγκαηα: 

Ζ Δπηξνπία, θαηά ηε κεηαθνξά ζπλερνχο ξεχκαηνο είλαη Μέγηζηε Ιζρύο / Μέζε Ιζρύ = 1. Ζ Δπηξνπία, 

θαηά ηε κεηαθνξά ελαιιαζζφκελνπ εκηηνλνεηδνχο ξεχκαηνο, είλαη 
 

Μέγηζηε Ιζρύο / Μέζε Ιζρύ = 2. 
 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ελαιιαζζφκελνπ εκηηνλνεηδνχο ξεχκαηνο, σο πξνο ην ζπλερέο, πεξηγξάθνληαη 

ζε θάζε εγρεηξίδην ειεθηξηζκνχ. Δίλαη επίζεο γλσζηφ, φηη φζν πην πςειή είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ, 

ηφζν ρακειφηεξεο είλαη νη απψιεηεο κεηαθεξφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δίλαη θαλεξφ φηη, αλ ην 

εκηηνλνεηδέο ξεχκα κεηαηξαπεί ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα κε εληζρπφκελα κέγηζηα, ηφηε ην ξεχκα ζα 

παξακείλεη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε πςειή δηαθνξά δπλακηθνχ θαη νη απψιεηεο ζα είλαη 

κηθξφηεξεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηξνπία ηνπ ξεχκαηνο κε εληζρπφκελα κέγηζηα, κε ιηγφηεξεο 

απψιεηεο έρεη κηα ηηκή κεγαιχηεξε απφ 2. 

Γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα παξαδείγκαηα, φηη πςειφηεξεο πνηφηεηαο κεηαθεξφκελν ζχζηεκα, 

αληαλαθιάηαη ζε πςειφηεξν αξηζκφ Δπηξνπίαο. 
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ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΧΝ  ULF, ELF, LF 
 

Πξφζθαηα, δεκηνπξγήζεθε ελδηαθέξνλ θαη ππήξμαλ δεκνζηεχκαηα, ζρεηηθά κε ηηο γξακκέο πςειήο 

ηάζεο, πνπ δηαηξέρνπλ ηε ρψξα, πεξλψληαο επάλσ απφ ζπίηηα, ζρνιεία θαη άιια θηίξηα θαη είλαη δπλαηφ 

λα πξνθαιέζνπλ ηελ δεκηνπξγία θαξθίλνπ, ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε απηά. Οπσζδήπνηε ε άπνςε 

απηή έρεη ακθηζβεηεζεί, θαη ηειηθά ηίπνηα ζρεηηθφ δελ είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλν. ,ηη θαη λα 

ζπκβαίλεη απφ ηελ έθζεζε ζε γξακκέο πςειήο ηάζεο, δελ αθήλεη νξαηέο ή αληρλεχζηκεο ελδείμεηο ζηα 

θπηά θαη ζηα δψα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απηέο. 

 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα ξίμνπκε θάπνην θσο, ζρεηηθά κε ην αλ ν ειεθηξηζκφο έρεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο. Αξρηθψο ζα δηαρσξίζνπκε δχν θαηεγνξίεο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ. Με ηελ έλλνηα 

«πεδίν», ζεσξνχκε ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ν ειεθηξηζκφο αζθεί ηελ επίδξαζή ηνπ, ρσξίο λα έρεη θπζηθή 

επαθή κε ηα άηνκα. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη ηα ζπλερή πεδία, δει. πεδία πνπ δελ αιιάδνπλ πνιηθφηεηα ζπλαξηήζεη 

ηνπ ρξφλνπ (SF), ή πνπ αιιάδνπλ πνιηθφηεηα πνιχ αξγά (ULF, ELF, LF). Έλα ηέηνην πεδίν είλαη ην 

γεσειεθηξηθφ, ην νπνίν είλαη έλα ηζρπξφ θάζεην ειεθηξηθφ πεδίν, πνπ βξίζθεηαη παληνχ γχξσ καο, φηαλ 

ππάξρνπλ θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οθείιεηαη ζε πνιχ πςειή δηαθνξά δπλακηθνχ, ε νπνία βξίζθεηαη 

πάλσ απφ ηα θεθάιηα καο θαη είλαη ηεο ηάμεο ησλ δηζεθαηνκκπξίσλ volts, κεηαμχ ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

ηνλφζθαηξαο, πεξίπνπ 50 km επάλσ απφ εκάο. Σν πεδίν απηφ αλαζηξέθεηαη γξήγνξα, φηαλ ν θαηξφο είλαη 

άζρεκνο θαη πξνθαιεί θεξαπλνχο, κήθνπο κεξηθψλ km. Γηα ηελ δεκηνπξγία θεξαπλνχ κήθνπο 1cm, 

απαηηνχληαη 10.000 volts ή 1/100.000 km κήθνο ιάκςεσο ζηελ αηκφζθαηξα. Απφ απηφ, κπνξεί θαλείο λα 

ππνινγίζεη ην κέγεζνο ηεο θπζηθήο δηαθνξάο δπλακηθνχ, κέζα ζηελ νπνία δνχκε. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά, 

φηη ν άλζξσπνο δελ θαηαζθεχαζε πνηέ ηφζν ηζρπξφ πεδίν, πνπ λα ζπγθξηζεί κε ην θπζηθφ ειεθηξηθφ 

πεδίν. 

 

Έλα άιιν πεδίν, είλαη ην θπζηθφ θαη αζζελέο καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο, ηεο ηάμεο ησλ 1 έσο 2 gauss. 

Παξφκνηα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο θαη ηα νπνία είλαη ρακειήο κεηαηξνπήο ή ρακειήο 

ζπρλφηεηαο, είλαη νη γξακκέο πςειήο ηάζεο, νη ειεθηξηθέο νηθηαθέο γξακκέο ή νη ειεθηξηθνί ιακπηήξεο 

πνπ έρνπκε ζηα δσκάηηά καο. Γελ είλαη κφλν ην κέγεζνο ηεο πςειήο ηάζεο πνπ κεηαθέξνπλ απηέο νη 

γξακκέο, αιιά θαη ε απφζηαζή ηνπο απφ εκάο, θαζψο ε επίδξαζή ηνπο κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

αχμεζε ηεο απφζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί λα δερζεί κεγαιχηεξε δφζε αλ θνηκάηαη θνληά 

ζε έλαλ ειεθηξηθφ ιακπηήξα, απφ φζν απφ ηε γξακκή πςειήο ηάζεο πνπ βξίζθεηαη επάλσ απφ ην ζπίηη 

ηνπ, εηδηθά φηαλ ε γείσζε ηεο νηθηαθήο γξακκήο είλαη ειιηπήο, ή ρξεζηκνπνηεί ιάκπεο θζνξίνπ πνπ 

απνηεινχλ αληζφξξνπνπο ειεθηξηθνχο βξφγρνπο, παξάγνληαο γχξσ ηνπο, πνιχ ηζρπξφηεξα πεδία ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ιακπηήξεο. 

 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, είλαη ε ηαρεία δηαθχκαλζε ηεο πςειήο ζπρλφηεηαο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

πεδίσλ HF,VHF, UHF, MW. Σέηνηα πεδία έξρνληαη θπζηνινγηθά ζηε γε σο ξαδηνθχκαηα, πνπ 

εθπέκπνληαη απφ ην δηάζηεκα ή απφ ηνλ ήιην, 

Σα δηάθνξα ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά θχκαηα, ηα κε ξαδηελεξγά πεδία, φπσο είλαη ηα πεδία ησλ 

δηαζεξκηψλ, ηα ηαρεία παικηθά πεδία, ην πεδίν ηεο ζπζθεπήο ΡΑΡΗΜΗ, ην πεδίν δεκηνπξγίαο ζπηλζήξα 

ζηα απηνθίλεηα θιπ., εθζέηνπλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ηερληθνχο, ρεηξνπξγνχο  θαη αζζελείο. 

 

ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα ζεξκηθά πεδία, ηα πεδία ππέξπζξνπ - νξαηνχ - 

ππεξηψδνπο θσηφο, ηηο αθηίλεο Υ θαη γάκκα. Οη ξαδηελεξγέο αθηηλνβνιίεο Υ θαη γάκκα εμεηάδνληαη αιινχ 

θαη δελ ζα ηηο ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ παξνχζα κηθξή αλάιπζε. 

 

Ζ βαζηθή εξψηεζε πνπ πξνθχπηεη, είλαη ζε πνηφλ βαζκφ απηά ηα πεδία είλαη επεξγεηηθά ή βιαπηηθά; 

Λακβάλνληαο ππ' φςηλ ηε ζπλερή θαζεκεξηλή καο  έθζεζε ζε απηά, δελ ζα πξέπεη λα είλαη βιαπηηθά, 

δηφηη δηαθνξεηηθά ζα είραλ εμαθαλίζεη ηελ δσή απφ ηε γε εψο ηψξα. Αθ’ εηέξνπ, γλσξίδνληαο φηη ε δσή 

νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε, φηη θάπνηα απφ απηά 

αζθνχλ επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο. Απφ ηελ άπνςε ηεο Φπζηθήο, ζεσξνχκε φηη 

επεξεάδνπλ ηε δσή, δεκηνπξγψληαο δηάθνξεο εζσηεξηθέο θηλήζεηο ζηα ειεθηξηθά πεδία θαη ζηα ηφληα ηεο 
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χιεο, δει. εηζάγνληαο έλα ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα πνηθίιεο ηηκήο (ρακειήο ή 

πςειήο), ζηε δψζα χιε. Έηζη γηα λα απαληεζεί ε γεληθή εξψηεζε, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί γεληθά ε 

επίδξαζε ησλ ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ ζηε δψζα χιε. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο επηδξάζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο επάλσ ζηελ χιε, ε ειεθηξφιπζε θαη ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγίαο ζεξκφηεηαο. 

  

Θα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο ζεξκφηεηαο, σο εηδηθή ππνθαηεγνξία ησλ πςειήο 

νξγάλσζεο ελεξγεηαθψλ επηδξάζεσλ ηνπ ειεθηξηζκνχ, πνπ ελδηαθέξεη ην θαηλφκελν ηεο ζπζθεπήο PAP-

IMI™. Σν θαηλφκελν ηεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, παξάγεηαη φπνηε δηέιζεη ειεθηξηθφ ξεχκα δηακέζνπ 

ηεο χιεο, νξγαληθήο ή αλφξγαλεο. Δίλαη γλσζηφ, σο ην θαηλφκελν ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ ειεθηξηζκνχ ηνπ 

Joule θαη είλαη νηθείν ζε θάζε έλαλ. Μπνξεί λα είλαη επεξγεηηθφ ή βιαπηηθφ, αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ 

ξεχκαηνο. 

 

Σν άιιν θαηλφκελν πνπ πξνθαιεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα είλαη ε ειεθηξφιπζε. Ζ ειεθηξφιπζε, είλαη 

έλαο γεληθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Φπζηθή θαη ζηε Υεκεία, γηα λα δειψζεη ηε ρεκηθή 

απνζχλζεζε θαη κεηαθνξά, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε δηάθνξεο 

νπζίεο, πνπ νλνκάδνληαη ειεθηξνιχηεο, αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αξθεί απηή λα 

ππεξβαίλεη θάπνην φξην κεξηθψλ volts. Ζ ειεθηξφιπζε πξνθαιείηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ζπλερνχο 

πφισζεο, ή αξγήο κεηαβνιήο φπσο ηα ξεχκαηα ULF, ELF, LF. Ρεχκαηα πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο φπσο ηα 

HF, VHF, UHF, δελ πξνθαινχλ ειεθηξφιπζε, ιφγσ ηεο ηαρείαο αιιαγήο πνιηθφηεηαο ηνπ πεδίνπ πνπ 

δεκηνπξγνχλ, πξνθαιψληαο κία θίλεζε εκπξφο πίζσ, ε νπνία αδξαλνπνηείηαη κφλε ηεο. 

 Αλεμέιεγθηε θαη έληνλε ειεθηξφιπζε ζε δσληαλνχο ηζηνχο κπνξεί λα είλαη βιαπηηθή, ηνμηθή θαη 

ίζσο κνηξαία. Δίλαη ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ απφ ειεθηξνπιεμία. 

 

Θεσξεηηθά, ηα πεδία ULF, ELF θαη LF, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αζζελή ειεθηξφιπζε, φηαλ έρνπλ 

κηα ηηκή πνπ λα ππεξβαίλεη ην ειεθηξνιπηηθφ δπλακηθφ ηνπ ειεθηξνιχηε, ζηελ νπζία πνπ δέρεηαη ηελ 

αθηηλνβφιεζε. Πεδία ζηαζεξήο πνιηθφηεηαο, δελ πξνθαινχλ ειεθηξφιπζε, γηαηί δελ εηζάγνπλ θίλεζε 

ζηα ειεθηξηθά θνξηία θαη ηφληα. 

Τπάξρεη κηα αζπλήζηζηε ηάζε, λα δεκηνπξγείηαη αζζελήο ειεθηξφιπζε απφ ηζρπξά ULF θαη LF 

πεδία, φηαλ επηδξνχλ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα ήηαλ φκσο παξάμελν, κηα αζζελήο ειεθηξφιπζε 

απφ ηζρπξά LF πεδία, λα κελ αληηκεησπηζζεί θαηάιιεια απφ ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ηεο δψζαο 

χιεο, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ φηη κεξηθά LF πεδία ζπλαληηνχληαη ζηε θχζε, ζηελ θνηιφηεηα ηεο γεο-

ηνλφζθαηξαο (γλσζηά σο ηαιαληψζεηο Schumann). 

  

Σα πεδία HF πξνθαινχλ ζεξκφηεηα. Ζ ζεξκφηεηα είλαη κηα αθαλφληζηε θίλεζε ησλ κνξίσλ πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο. Ζ ζεξκφηεηα ή ε ραψδεο θίλεζε, είλαη κηα random θηλεηηθή ελέξγεηα ζε αηνκηθφ θαη 

κνξηαθφ επίπεδν. Ζ παξνρή ζεξκφηεηαο επάλσ απφ θάπνην φξην, κπνξεί λα θαηαζηξέςεη έλα ζχζηεκα. 

Ηζρπξά νκνηφκνξθα HF πεδία, κπνξεί λα είλαη βιαπηηθά εμαηηίαο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγνπλ. Μεηαμχ 

ησλ HF πεδίσλ, φπσο ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ δηαζηήκαηνο, ησλ κνηνζηθιεηψλ, ηνπ 

κεραληζκνχ δεκηνπξγίαο ζπηλζήξα ζηα  απηνθίλεηα, θαλέλα δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πςειά πνζά 

ζεξκφηεηαο ηνπηθά, εθηφο απφ ηηο ζπλερείο δηαζεξκίεο θαη ηηο Ζιεθηξνρεηξνπξγηθέο δηαζεξκίεο, κέζα ζην 

εχξνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
  

Ζ ελέξγεηα ζεσξείηαη φηη δηαηεξείηαη, δειαδή δελ δεκηνπξγείηαη απφ ην ηίπνηα, νχηε εμαθαλίδεηαη, ε 

ελέξγεηα φκσο κεηαζρεκαηίδεηαη αιιάδνληαο κνξθή. Ζ κεηαηξνπή απηή, θάζε θνξά είλαη ρακειφηεξεο 

ηάμεο, ψζπνπ λα θαηαιήμεη ζηε ζεξκφηεηα πνπ δελ κεηαηξέπεηαη πιένλ. ε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα, ε 

ελέξγεηα δηαηεξείηαη ζηαζεξή, απμάλεηαη φκσο δηαξθψο ε εληξνπία ηνπ. Σν ζχζηεκα γίλεηαη αδξαλέο, 

φηαλ ε εληξνπία ηνπ θζάλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο. 

 

Σα πεδία HF δεκηνπξγνχλ, φρη κφλν ζεξκφηεηα, πνπ είλαη εηδηθήο κνξθήο ελέξγεηα, αιιά γεληθφηεξα 

ελέξγεηα πςειφηεξεο νξγάλσζεο. Δηζάγνληαο ελέξγεηα πςειήο νξγάλσζεο ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα, 

αληηζηξέθνπκε ηελ απνδηνξγάλσζή ηνπ. Σα HF πεδία πξνζθέξνπλ ελέξγεηα πςειήο νξγάλσζεο, ζε 

ζρέζε κε ηε ζεξκφηεηα αλ ηξνπνπνηεζνχλ θαηάιιεια. 

 Δπηπρψο ηα ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά θχκαηα, θαζψο θαη ηα θχκαηα πνπ ρξεζηκν-πνηνχληαη ζηα 

ξαληάξ είλαη θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλα.  
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Έηζη κπνξεί λα είλαη σθέιηκα, πξνζθέξνληαο νξγάλσζε ζε βηνινγηθά ζπζηήκαηα. 

 

Σξνπνπνηεκέλα  HF - ε  σθέιηκε  επίδξαζε 

Πνύ έραζε ηελ νπζία ε επηζηήκε… πξηλ εβδνκήληα ρξόληα πεξίπνπ 

 

Παικηθή Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή Γηαζεξκία – ην άγλσζην εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ρεηξνπξγνχ 

Παικηθή Υεηξνπξγηθή Laser – ην θιεηδί ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
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ΑΠΟΜΤΣΙΚΟΠΟΙΗΗ   ΣΧΝ   ΜΤΣΙΚΧΝ   

ΤΚΔΤΧΝ 
 

Ζ θχζε ζπλήζσο είλαη απιή, άζρεηα αλ θξχβεη ηα κπζηηθά ηεο. Ζ επηζηήκε έρεη ηε ζπλήζεηα λα 

δηαηεξεί ηα φξηά ηεο θαη απνκαθξχλεη θάζε ηη πνπ ζα άιιαδε ην παξφλ θαζεζηψο. 

 

Τπάξρεη ελδηαθέξνλ ζηελ ελαιιαθηηθή ηαηξηθή, γηα ζπζθεπέο πνπ δέρζεθαλ ηξνκαθηηθή επίζεζε απφ 

ηνλ ηαηξηθφ θφζκν. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ έμε εηψλ ηεο πξνζσπηθήο κνπ έξεπλαο, γλψξηζα θάζε κία απφ 

απηέο ηηο ζπζθεπέο. Απίζηεπηεο ηζηνξίεο εθηπιίρζεθαλ γχξσ απφ απηέο. Άγλνηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, 

πξνθάιεζε έληνλε αληηπαξάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

εηδηθψλ ηεο πγείαο. 

 

Γελ ζα πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο, φηη θάζε κία απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα πεξηγξαθνχλ 

παξαθάησ, απνηειεί έλα αξηζηνχξγεκα πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο επίζεο φηη θάζε ζπζθεπή, απνηειεί 

κηα πξνζπάζεηα θάησ απφ δχζθνιεο ζπγθπξίεο πξνο κία πξφθιεζε, ηελ νπνία αληηκεηψπηδε ν λνπο ηνπ 

επηλνεηή ηεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ πιήξεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηγξαθή απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ. 

 

Μηα αξρή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θπζηθή ζεσξία. Μηα ζεσξία φκσο δελ είλαη πάληα 

ηθαλνπνηεηηθή ψζηε λα δεκηνπξγήζεη εθαξκνγέο, γηαηί νη εθαξκνγέο απαηηνχλ ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. Ζ 

ηερλνινγία είλαη κία ηέρλε, ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπλδηάζεη θαλείο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο θπζηθήο 

ζεσξίαο. Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ απηψλ, κπνξεί λα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αζθάιεηα, ε 

ζηαζεξφηεηα, ε δηάξθεηα, ε αλαπαξαγσγηθφηεηα. Ζ εθινγή ησλ παξακέηξσλ απηψλ, δελ είλαη πάληα 

εχθνιε, νχηε είλαη πάληνηε γλσζηή. 

Ζ θαηάιιειε εθινγή είλαη εθείλε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο. Δίλαη ζπλήζσο 

απνηέιεζκα, πνιιψλ εηψλ πξνζπάζεηαο ηαιαληνχρσλ επηζηεκφλσλ. 
 

Απαηηνύληαη θάπνηεο ηερληθέο γλώζεηο, όπσο θαη γλώζε θπζηθήο θαη θαηαλόεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάγλσζε. 

 

Γηεπθξηλίζεηο Σερληθώλ Όξσλ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ξαδηνθσληθνχ θχκαηνο ή κηαο ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο είλαη ε πρλφηεηα θαη ε 

Δληαζε. 

 

πρλόηεηα:   Δίλαη ν αξηζκφο ησλ αιιαγψλ ηεο πνιηθφηεηαο ελφο 

ξαδηνθσληθνχ θχκαηνο ή κηαο ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο. 

Μεηξάηαη ζε  Hz,KHz (1.000 Hz), MHz (1.000.000 Hz), GHz 

(1.000.000.000 Hz). Ζ αθνπζηηθή ζπρλφηεηα (AF), είλαη ε 

ζπρλφηεηα κηθξνηεξε απφ 20 KHz, ξαδηνθσληθή ζπρλφηεηα (RF), 

είλαη νη ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξε απφ 100 KHz. 

  

Δληαζε:      Δίλαη ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη απφ έλα θχκα, ή ε ελέξγεηα 

κηαο ηαιάλησζεο. 

  

πλερέο  θύκα  (CW): Δίλαη ην θχκα πνπ δηαηεξεη ηελ εληαζε ηνπ ζηαζεξή  
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Απνζβελλπκελν θύκα 

(DW) : 

Δίλαη έλα θχκα ηνπ νπνίνπ ε εληαζε κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. Ο ήρνο ηνπ θνπδνπληνχ κεηά ην ρηχπεκα, πξνθαιεί 

έλαλ απνζβελλπκελν ήρν. Αλάινγα έλαο ειεθηξηθφο ηαιαλησηήο 

κε ιήςε κηαο ειεθηξηθήο ψζεζεο πξνθαιεί κηα απνζβελλπκελε 

ηαιάλησζε. Σν απνζβελλπκελν θχκα (DW) ζεσξείηαη σο ηζρπξά 

θαη απφηνκα δηακνξθσκέλν CW (δεο παξαθάησ: δηακφξθσζε). 

  

Γηακόξθσζε (ΑΜ) : Δίλαη ε κεηαηξνπή ηεο εληαζε ελφο θχκαηνο ή κηαο ηαιάλησζεο. 

Οη ηειεπηθνηλσλίεο, ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε, είλαη 

παξαδείγκαηα ηεο ηέρλεο ηεο δηακφξθσζεο ξαδηνθσληθψλ 

θπκάησλ θαη ηεο εθπνκπήο ηνπο. Με ηε κέζνδν απηή, 

εθνδηάδεηαη κε πιεξνθνξίεο έλα επίπεδν θχκα ή CW. 

H δηακφξθσζε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ησλ παξαθάησ 

Ζιεθηξν-ζεξαπεπηηθψλ ζπζθεπψλ. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ 

φκσο φηη δηακφξθσζε δελ είλαη θάηη απιφ. Τπάξρνπλ άπεηξνη 

ηξφπνη δηακφξθσζεο ελφο CW. Κάζε εηθφλα, ήρνο ή πιεξνθνξία 

πνπ κεηαδίδεηαη απφ έλα ξαδηνθσληθφ θχκα πξνέξρεηαη απφ κηα 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο κέζα ζην ρξφλν ελφο CW.                      

Τπάξρνπλ άιινη δχν ηξφπνη δηακφξθσζεο ξαδηνθσληθψλ 

θπκάησλ: κε ηε ζπρλφηεηα – δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο (FM) θαη 

κε ηε θάζε –δηακφξθσζε θάζεο (PM). Παξαθάησ 

αλαθεξφκαζηε κφλν ζε  AM. 

  

Παικόο : Θεσξείηαη σο έληνλε ή απφηνκε δηακφξθσζε ελφο 

ξαδηνθσληθνχ θχκαηνο ή ηαιάλησζεο, ζηα νπνία ε εληαζε 

κεηαπεδά απφ ελέξγεηα κεδέλ ζηε κέγηζηε ελέξγεηα. Ζ 

παξαγσγή ελφο παικνχ δελ είλαη θάηη απιφ, θαζψο ε κεηαβνιή 

απφ ηηκή ελέξγεηαο κεδέλ ζηε κέγηζηε ελέξγεηα, απαηηεί ρξφλν. 

Ο ιαλζάλνλ απηφο ρξφλνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη 

ραξαθηεξηζηηθφο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παικνχ. ζν ηαρχηεξε είλαη 

ε κεηαβνιή, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε απαηηνχκελε dissipating 

ηζρχο πνπ ηελ πξνθαιεί. 

  

Ώζεζηο :       Δίλαη έλαο πνιχ πεξησξηζκελεο ρξνληθεο  δηαξθεηαο ηζρπξφο 

παικφο. 

  

Ηιεθηξνδηαπεξαηόηεηα: Δίλαη έλα πξφζθαηα αλαθαιπθζέλ θαηλφκελν πνπ έρεη ζρέζε κε 

ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Οξίδεηαη σο κε ζεξκηθφ βηνρεκηθφ 

θαηλφκελν πνπ επηδξά ζηελ δηαπεξαηφηεηα ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο, φηαλ ζην θχηηαξν επηδξνχλ ειεθηξηθνί παικνί ηεο 

ηάμεο ησλ 1.000 V/cm σο 10.000 V/cm. Ζ πιένλ εκθαλήο 

εθδήισζε ηεο Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηαο, είλαη ε δεκηνπξγία πφξσλ 

ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, νη νπνίνη ζρεκαηίδνληαη κε ηε κνξθή 

θξαηήξσλ απφ κέζα πξνο ηα έμσ. Δίλαη ινγηθφ λα ζεσξεζεί φηη 

ην θαηλφκελν ηεο Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηαο δελ εληνπίδεηαη κφλν 

ζηελ δεκηνπξγία πφξσλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, αιιά νη 

πφξνη απηνί είλαη ην απνηέιεζκα έληνλεο θπηηαξηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο θαη απμεκέλεο θπθινθνξίαο πιηθψλ εθαηέξσζελ ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. ε ρακειέο ηηκέο ηνπ παικηθνχ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ζεσξείηαη φηη ε απμεκέλε θπηηαξηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ επαξθεί γηα ηελ δεκηνπξγία πφξσλ. Παικνί 

ρακειήο ελέξγεηαο, είλαη δπλαηφ λα εληζρχζνπλ ηελ θπηηαξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ πφξνπο, φηαλ ε ηηκή 
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ηνπο βξίζθεηαη θάησ απφ 1.000 V/cm. Αληίζεηα, ηηκέο ηνπ 

παικηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ άλσ ησλ 1.000 V/cm αδπλαηίδνπλ 

ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. 
 

 Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ε Ηιεθηξνδηαπεξαηόηεηα 

δελ δεκηνπξγείηαη κε CW πεδία ή κε ζηαηηθά πεδία, αιιά 

κόλν κε  θαηάιιεια παικηθά ειεθηξηθά πεδία. 

  

Ζ ρνξήγεζε ελφο ειεθηξηθνχ πεδίνπ βαζηά κέζα ζηε κάδα ηνπ 

ηζηνχ, απνηειεί έλα άιιν ηερληθφ πξφβιεκα, θαζψο ε επηθάλεηα 

επαθήο ή ην δέξκα, δξνπλ σο θισβφο Faraday (έλα θαηλφκελν 

πνπ είλαη γλσζηφ σο θαηλφκελν δέξκαηνο), απνξξνθψληαο ζην 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνηθίια παικηθά πεδία: Ζ 

Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηα επηηπγράλεηαη ζε βηνινγηθά εξγαζηήξηα 

κε ζπζθεπέο Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηαο πνπ ππάξρνπλ ζην εκπφξην 

(παικηθέο θαη RF παικηθέο ζπζθεπέο Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηαο - 

δεο παξαθάησ) in vitro, δειαδή ζε θχηηαξα πνπ θπιάζζνληαη ζε 

κηθξνχο δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ραξα-

θηεξηδφκελεο «ζαπκαζηέο» ζπζθεπέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ 

έρνπλ ζρέζε κε Ζιεθηξηθνχο Παικνχο ΑΜ Αλφξζσζε, ή RF θαη 

Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηα. 

  

In vivo : ε πιηθα πνπ απνηεινχλ ηκήκα δσληαλήο νληφηεηαο 

  

In vitro : ε απνκνλσκέλα πιηθα, ζε ζπλζεθεο εξγαζηεξηνπ. 

 

ΟΙ   ΠΡΧΣΔ   ΗΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ   ΤΚΔΤΔ 

 

Οη πξψηεο Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο βαζίζηεθαλ ζηνλ ζπκππθλσηή Leyden Jar. Ήηαλ θπξίσο 

δχν ηχπσλ: ηνπ ηχπνπ D’Arsonval θαη ηνπ ηχπνπ Tesla. Ακθφηεξεο ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή πςειήο 

ηάζεο ηνπ Tesla, ζε κεηξηαζκέλνπ θχκαηνο (DW) θαη γελλήηξηαο ξαδηνθσληθψλ ζπρλνηήησλ, 

δηαθέξνληαο βέβαηα σο πξνο ην θχθισκα εμφδνπ. Ζ ζπζθεπή ηχπνπ Tesla, ρξεζηκνπνηνχζε έλαλ step up 

κεηαζρεκαηηζηή – ην πελίν Tesla πνπ αχμαλε ηελ ηάζε φζν γηλφηαλ πεξηζζφηεξν, πεξηνξίδνληαο 

αλαπφθεπθηα ην ζπλνδφ ξεχκα ζε ρακειέο ηηκέο. Ζ ζπζθεπή ηχπνπ D’Arsonval έγηλε πην δεκνθηιήο. 

Σππνπνηήζεθε θαη ζηηο δχν ζπζθεπέο ε ρξήζε ηνπ νλνκαδφκελνπ «ζπληνληζηή Oudin». Ο ζπληνληζηήο 

Oudin είλαη έλαο γπάιηλνο ζσιήλαο ρακειήο πίεζεο. Ο ζσιήλαο απηφο ζπλδεφηαλ ζηελ έμνδν απηψλ ησλ 

ζπζθεπψλ, παξάγνληαο κεηαβνιέο ηχπνπ θνξψλαο ή ζηαηηθέο κεηαβνιέο – γλσζηέο σο «ςπρξνχ» 

θεξαπλνχ ζπηλζήξαο, πνπ εηζέδπε κέζσ ηνπ γπαιηνχ θαη έθζαλε ην ζψκα ηνπ αζζελνχο. 

Οη πξψηεο Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο, θαηαζθεπάζηεθαλ απφ κεγάιεο εηαηξίεο φπσο ε 

Thompson-Plaster X-ray Co, Inc., Leesburg, Virginia. Βξηζθφηαλ ζρεδφλ ζε θάζε λνζνθνκείν. Οη 

εθαξκνγέο ηνπο βξίζθνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ θαζεγεηή Eberhard θαη θαηαιακβάλνπλ πάλσ απφ 120 

ζειίδεο. Οη εθαξκνγέο εκθαλίδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά απφ : Abscess (Απνζηήκαηα), Acne Rosacea – 

Vulgaris  (Ρνδφρξνπο Αθκή), Αθηηλνκχθσζε, Αδελίηηδα, Κεξζψδε έιθε, Αθξνρνξδνλψδε,  Cramp ηνπ 

Writer, Wry  Neck (Ξεξφο ιαηκφο). 

    

Οη ζπζθεπέο απηέο, ιφγσ ηεο κεηξηαζκέλεο θχζεο ησλ ηαιαληψζεψλ ηνπο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

παικηθέο θαη είλαη πςειήο κέγηζηεο ηζρχνο θαη ρακειήο κέζεο ελέξγεηαο. Βαζίδνληαη ζηηο αξρέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη επηδξνχλ ζηε κεζνθπηηάξηα δξαζηεξηφηεηα, απμάλνπλ ηελ θπηηαξηθή 

Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ακθίδξνκε κεηαθνξά πιηθψλ θαη ηειηθψο απμάλνληαο ηνλ 

κεηαβνιηζκφ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζσιήλσλ ρακειήο πίεζεο Oudin, βαζίδεηαη ζηε ζηηγκηαία ελίζρπζε ηεο 

έληαζεο ηεο κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ηαιάλησζεο, κε αλεμάξηεηεο θνξσλνεηδείο ηαιαληψζεηο, πνπ 

παξάγνληαη ζην ζσιήλα Oudin θαη εληζρπφκελεο απφ ηηο θχξηεο DW ηαιαληψζεηο. 



 44 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

 

 

 

 

 

Η ζπζθεπή Rife 

Η ζπζθεπή  Crane 

Η ζπζθεπή  Lakhovsky 

Η ζπζθεπή  Priore 

Ο δαθηύιηνο  Dotto 

Η ζπζθεπή  ππεξζεξκίαο 

Η ζπζθεπή  Rapsomanikis 

Οη παικηθνί ζεξκαζηέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Η ζπζθεπή Rife 
 

Ο Royal R. Rife γελλήζεθε ζην Elkhorn ηεο Nebraska. ε ειηθία 25 εηψλ, ην 1913, έθηαζε ζην San 

Diego. Γηα 7 ρξφληα ηαμίδεςε ζηελ Δπξψπε, φπνπ κειέηεζε δηάθνξα εξγαζηήξηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

θπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α. Έλα απφ απηά ήηαλ ε Zeiss, έλαο κεγάινο Γεξκαληθφο Οπηηθφο Οίθνο, φπνπ ν 

Rife έκαζε λα θαηαζθεπάδεη κηθξνζθφπηα (δηδάρζεθε πξνζσπηθά απφ ηνλ Carl Zeiss). Σελ πεξίνδν απηή 

απέθηεζε ηα εθφδηα γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ νξγάλσλ. Σνλ ελζνπζίαζε ε κηθξνβηνινγία θαη ηα 

κηθξνζθφπηα, ελψ δελ ηνλ ελδηέθεξε ζεκαληηθά ε ειεθηξνληθή κεραλνινγία. Σα κηθξνζθφπηα ηνπ Rife 

είλαη γλσζηά θαη έγηλαλ ζξχινο γηα ηηο κεγεζχλζεηο πνπ επηηχγραλαλ. Λίγα είλαη φκσο γλσζηά γηα ηηο 

κεραλέο ξαδηνθσληθήο ζπρλφηεηαο ηνπ Rife. 

Σν 1920 έθηηαμε ην πξψην ηνπ κηθξνζθφπην θαη ηελ πξψηε ζπζθεπή ζπρλφηεηαο πνπ ήηαλ κηα 

ζπζθεπή Ζιεθηξνζεξαπεπηηθή Thompson-Plaster ηνπ ηχπνπ D’Arsonval, εθνδηαζκέλε κε γπάιηλνπο 

ζσιήλεο θελνχ Oudin (νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξνήξρνλην απφ ηνπο βνεζνχο ηνπ J. 

Crane θαη J. Flores). Ζ ζπζθεπή είρε ρξήζε ζηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, είρε κηθξνβηνθηφλεο ηδηφηεηεο 

θαη κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ ηψλ. 

Σν 1912, ν κεγάινο εθεπξέηεο Lee De Forest αλαθάιπςε ηελ ηξίνδν ζσιήλα θελνχ πνπ ελίζρπε θαη 

παξήγαγε ζπλερείο ηαιαληψζεηο θπκάησλ (CW). Σα κεηξηαζκέλα θχκαηα ήηαλ αθαηάιιεια γηα ηε 

κεηάδνζε ηεο αλζξψπηλεο θσλήο, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ήρνπ ή άιισλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο νπνίεο ζήκεξα 

γλσξίδνπκε φηη είλαη δπλαηφ λα κεηαδνζνχλ κε ζπλερή θχκαηα (CW). Σα κεηξηαζκέλα θχκαηα απφ ηε 

θχζε ηνπο κεηαθέξνπλ ζφξπβν πνπ παξεκβάιιεηαη κε ηνλ ήρν ή ηελ πιεξνθνξία ε νπνία κεηαθέξεηαη 

απφ ηα θχκαηα. Μεηά απφ 8 ρξφληα, ην 1920, ηα πξψηα ζπλερή θχκαηα CW ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

εθπνκπή, εγθαηληάδνληαο κηα λέα επνρή γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ην ξαδηφθσλν, παξάγνληαο λέα 

θχκαηα Hertz – ηα ζπλερή θχκαηα – CW. Ο ήρνο, ε κνπζηθή θαη ε εηθφλα κεηαδφζεθαλ κε CW. ζν 

φκσο ήηαλ επηηπρία ηα CW γηα ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε, ηφζν ππήξμαλ θαηαζηξνθή γηα ηηο 

Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο πζθεπέο. 

 

Ζ λέα ηερλνινγία ησλ CW, αηπρψο εηζήιζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ Ζιεθηξνζεξαπεπηηθψλ 

ζπζθεπψλ, εθηνπίδνληαο ηα Leyden Jars θαη ηα θελά ζπηλζήξσλ κε ηξηφδνπο θαη ηεηξαφδνπο ζσιήλεο 

ηαιαληψζεσλ θελνχ πνπ παξήγαγαλ ζπλερείο, κε δηαθνπηφκελεο ηαιαληψζεηο. Καλείο δελ εξγαδφηαλ κε 

ηα DW. Σα DW ζεσξνχληαλ πξσηφγνλα, αθαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ήρνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο 

εηθφλαο. ινη ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη κε ηα δπλακηθά ηειεπηθνηλσληψλ ησλ λέσλ θπκάησλ θαη θαλείο 

(πιελ ηνπ Rife), δελ θαηλφηαλ λα αζρνιείηαη κε ηε βηνινγηθή αμία ησλ θπκάησλ DW. Ζ λέα ηερλνινγία 

ησλ ζπλερψλ θπκάησλ CW δεκηνχξγεζε ηελ επνρή ηεο ξαδηνηειεπηθνηλσλίαο, ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο 

ηειεφξαζεο θαη ζηακάηεζε ηελ επνρή ησλ Ζιεθηξνζεξαπεπηηθψλ πζθεπψλ. 

Οη ηειεπηθνηλσλίεο ζήκεξα, βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο θνξείο CW, πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

κεραλνιφγνη – ειεθηξνληθνί γλσξίδνπλ θαιά. Ο Rife, αθνινχζεζε θη απηφο  ηε λέα ηάζε, ησλ 

ξαδηνζσιήλσλ. Καηφξζσζε λα απνθηήζεη κηα γελλήηξηα CW ηερλνινγίαο ξαδηνζσιήλσλ. Έθηηαμε 

επίζεο έλα λέν ζσιήλα θελνχ Oudin, πνπ ηνλ νλφκαζε σιήλα Rife Ray. Ζ λέα ηερλνινγία ησλ CW 

Ζιεθηξνζεξαπεπηηθψλ πζθεπψλ, κε ζπλερή ιεηηνπξγία, παξήγαγε ζεξκφηεηα θαη δελ είρε θαιά 

απνηειέζκαηα ζηελ Ηαηξηθή. Οη Γηαζεξκίεο, νλνκαζία πνπ ραξαθηήξηδε ην θαηλφκελν ηεο «ελ ησ βάζεη 

ζεξκφηεηα», αληηθαηέζηεζε ηελ παιηά νλνκαζία, πνπ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ηεο ζεξαπείαο κε ειεθηξηζκφ 

– Ζιεθηξνζεξαπεπηηθήο. 

Ο Rife παξαηήξεζε κε ην κηθξνζθφπηφ ηνπ, πνπ δελ ππήξρε παξφκνηφ ηνπ εθείλε ηελ επνρή, φηη δελ 

είρε ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηηο Γελλήηξηεο CW, ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ παιηψλ Ζιεθηξνζεξαπεπηηθψλ 

ζπζθεπψλ. Ο Rife, γξήγνξα θαηάιαβε φηη ε αηηία ηεο απνηπρίαο, βξηζθφηαλ ζηε θχζε ησλ ζπλερψλ CW 

ξεπκάησλ. Απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη ηα CW θαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε ηηο παιαηέο 

Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο damping θπκάησλ DW. Ο Rife, βξηζθφηαλ κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπ 

γηα δεχηεξε θνξά, αληηιακβαλφκελνο πξψηνο ηε ζεκαζία ησλ DW γηα ηελ βηνινγία θαη ηελ Ηαηξηθή. Οη 

κεηέπεηηα γελλήηξηεο Rife, ήηαλ γελλήηξηεο ξαδηνζπρλφηεηαο CW πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζχγρξνλε 

ηερλνινγία ξαδηνζσιήλσλ, δηακνξθσκέλε ή θνκκέλε απφ έλαλ εληζρπηή ζε αθνπζηηθή ζπρλφηεηα, γηα 

λα παξάγεη έλα DW. Ήηαλ απηέο νη αθνπζηηθέο ζπρλφηεηεο θαη φρη νη CW ξαδηνζπρλφηεηεο, πνπ ν Rife 

κειέηεζε θαη ζεψξεζε ππεχζπλεο, γηα πνιιά απνηειέζκαηα πνπ παξαηήξεζε (δεο The Cancer Cure that 

worked by Barry Lynes, Marcus Books, Ontario 1989). 
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Ση ζπλέβε κε ηηο λέαο ηερλνινγίαο CW Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο ή CW Γηαζεξκίεο, πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ ηηο παιαηέο DW Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο; Πξνθαλψο δελ είραλ θαιά 

απνηειέζκαηα, φπσο αλαθέξεη ν θαζεγεηήο Eberhard ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνζεξαπείαο ηνπ Chicago 

Medical College. Σα λνζνθνκεία δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ζχγρξνλεο CW Γηαζεξκίεο, ζηνλ βαζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο παιηέο DW Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο πζθεπέο. 

Οη γελλήηξηεο δηακνξθσκέλσλ RF ηνπ Rife, ήηαλ νη πξψηεο ζχγρξνλεο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

φπσο νη παιηέο Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο. 

 

Η   ΤΚΔΤΗ   Crane 
 

Ο John Crane, ζπλεξγάηεο ηνπ Rife, πξνρψξεζε έλα βήκα παξαθάησ θαη ίζσο ιίγν πην καθξηά. 

Τπέζεζε φηη νη ερεηηθέο ζπρλφηεηεο, πξνθαινχζαλ φια ηα βηνινγηθά θαη ηαηξηθά απνηειέζκαηα. 

Τπέζεζε φηη ε παξνπζία ελφο CW θνξέα ήηαλ απαξαίηεηε. Γεκηνχξγεζε κηα γελλήηξηα ερεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ, «Μνληέιν CFR-1000» (ζην Ίδξπκα Crane γηα ηηο Σερλνινγίεο Rife), πνπ ήηαλ έλαο 

πξνγξακκαηηζκέλνο εληζρπηήο ζηεξεάο θαηάζηαζεο, ηνπ ηχπνπ πνπ ν Rife ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηεο δηθήο ηνπ CW γελλήηξηαο. Ο Crane θαηέγξαςε ζε βίληεν ηελ θαηαζηξνθή κηθξνβίσλ, 

απφ ηηο ερεηηθέο ηνπ ζπρλφηεηεο. 

 

Οη γελλήηξηεο ηνπ Crane, έγηλαλ δεκνθηιείο φπσο εθείλεο ηνπ Rife. Ήηαλ ηξνπνπνηεκέλεο ερεηηθέο 

γελλήηξηεο, πνπ κπνξνχζε θαλείο λα αγνξάζεη απφ ην Radio Shack (πξνζζέηνληαο έλα ζηάδην ελίζρπζεο). 

Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ γξάθνληνο κε ηε ζπζθεπή ηνπ  Crane, έδεημε φηη επξφθεηην γηα κηα γελλήηξηα 

Rife, πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνδηαπεξαηφηεηαο, θαηαζηξέθνληαο κηθξννξγαληζκνχο in 

vitro, ζε πνιχ κηθξέο απνζηάζεηο, ηεο ηάμεο θιάζκαηνο ηνπ mm, επάλσ ζε έλα θνκκάηη γπαιί, θάησ απφ 

ην κηθξνζθφπην. Ζ ζπζθεπή Crane έδηλε έμνδν ιηγφηεξε απφ 60 volts (κέγηζηε ηάζε πνπ κπνξνχζε λα 

γίλεη αλεθηή απφ ην δέξκα). Με ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε ζπζθεπή Crane, δελ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη in vivo, ζε άλζξσπν ή δψν. Ζ δηάηαμε ηνπ Crane (πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ 

Crane ζηνλ γξάθνληα), αληηζηνηρνχζε ζε κηα δηάηαμε ειεθηξνδηαπεξαηφηεηαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζειίδα 12 ηνπ  «Guide to Electroporation and Electrofusion»,  Academic Press, 1992.  

 

Ο Crane πέξαζε ηξία ρξφληα ζηε θπιαθή, γηα ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ν 

πξψηνο πνπ πέηπρε in vitro Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηα, ζε κηα επνρή πνπ ε Δπηζηήκε αγλννχζε έλαλ απφ 

ηνπο πιένλ πνιιά ππνζρφκελνπο θιάδνπο ηεο Ηαηξηθήο θαη ηεο Βηνινγίαο. Ζ ηζηνξία ηνπ Crane απνηειεί 

κέξνο κηαο Αξραίαο Διιεληθήο ηξαγσδίαο πνπ δηαδξακαηίζηεθε απφ ηε ζχγρξνλε Δπηζηήκε. 

 

Η  ΤΚΔΤΗ  Lakhovsky 
 

Ο George Lakhovsky ήηαλ έλαο Ρψζνο Μεραληθφο, πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηε Γαιιία, έγηλε Γάιινο 

ππήθννο θαη ηηκήζεθε κε ηελ θφθθηλε ηαηλία ηεο Λεγεψλαο ηεο Σηκήο, γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Πέζαλε ζηε Νέα Τφξθε ην 1942, ζε ειηθία 73 εηψλ. Ο 

Lakhovsky ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ θαζεγεηή  D’ Arsonval, πνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξψηεο 

ειεθηξνζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο (δεο παξαπάλσ: «Οη Πξψηεο Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο πζθεπέο»). Ο D’ 

Arsonval ήηαλ έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο καο θαη παξνπζίαζε ηηο εξγαζίεο ηνπ 

Lakhovsky ζηελ Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ησλ Παξηζίσλ, ελψ παηξνλάξηζε ην βηβιίν ηνπ Lakhovsky: “The 

Secret of Life” πνπ εθδφζεθε απφ ηηο εθδφζεηο Heinemann Medical Book Ltd. ην 1935. 

 

Ζ ζπζθεπή ηνπ George Lakhovsky, είλαη κηα ζχλζεηε πνιπθπκαηηθή Ζιεθηξνζεξαπεπηηθή ζπζθεπή, 

κε αξθεηνχο DW ηαιαλησηέο. Πεξηγξάθεηαη ζηελ παηέληα ηνπ Lakhovsky  ζηηο Ζ.Π.Α. ππ’αξ. 2,351,055.: 

«Ζ εθεχξεζε απηή, έρεη ζρέζε γεληθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, δξαζηεξηνπνηείηαη κε ψζεζε θαη πην 

εηδηθά, κε πνιιαπινχ κήθνπο θχκαηνο αληίζηαζε θαη / ή παξάγσγα κέζα». 

 

Ο Lakhovsky αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ζηε ζπζθεπή ηνπ σο ηαιαλησηή ζπλερψλ θπκάησλ, ζην βηβιίν 

ηνπ “The Secret of Life” θαη δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε ζπζθεπή ηνπ ήηαλ ηέηνηα. Ζ ζπζθεπή ηνπ, 
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φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παηέληα επξεζηηερλίαο πνπ είρε θαηαζέζεη, είλαη γελλήηξηα κε ζπλερψλ 

πνιιαπιψλ ξαδηνθπκάησλ θαη εηδηθά κηα γελλήηξηα DW, κε θεξαίεο ζπληνληζκνχ, πνπ ξπζκίδνπλ ην 

ζπληνληζκφ ζε DW mode, κεηά απφ ηελ ιήςε ελφο ειεθηξηθνχ παικνχ ή ψζεζεο. Ο Lakhovsky δελ 

δέρηεθε πνηέ ηε λέα ηερλνινγία ησλ ξαδηνζσιήλσλ ηνπ Lee de Forest, πνπ ήηαλ ηεο επνρήο ηνπ, φπσο 

ζπλέβε θαη κε ηνλ Rife. Ο Lakhovsky δελ πξφζεμε ηελ αλεπάξθεηα ησλ ζπζθεπψλ CW, σο πξνο ηηο 

ζπζθεπέο DW. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ κεηξηαζκέλσλ θπκάησλ θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηα ζπλερή 

θχκαηα, πέξαζαλ απαξαηήξεηα, αλ θαη θαηά πεξίεξγν ηξφπν, ζηηο εθαξκνγέο ν Lakhovsky 

ρξεζηκνπνηνχζε ηα ζσζηά θχκαηα. Ζ ζπκβνιή ηεο ζπζθεπήο Lakhovsky ζην ζχλνιν ησλ 

Ζιεθηξνζεξαπεπηηθψλ ζπζθεπψλ, είλαη πεξηνξηζκέλε επεηδή ηερληθά, ήηαλ αδχλαηε ζε ζρέζε κε εθείλεο 

ησλ Priore θαη Dotto. Ζ ζπζθεπή ζεσξεηηθά, δηέγεηξε ηε κεζνθπηηάξην δξαζηεξηφηεηα, αχμαλε ιίγν ηελ 

Ζιεθηξνδηαπεξαηφηεηα ησλ θπηηάξσλ, εληζρχνληαο ηελ εθαηέξσζελ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο δηέιεπζε 

νπζηψλ θαη γεληθφηεξα, πξνθαινχζε αχμεζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Ο επηλνεηήο ηεο ηζρπξίζηεθε φηη πέηπρε 

ηε ζεξαπεία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ θαη άιισλ εθθπιηζηηθψλ αιινηψζεσλ. 

 

Η  ΤΚΔΤΗ  Priore 

 

O Antoine Priore, ηειείσζε κία ρνιή Ζιεθηξνινγίαο ζηελ Σεξγέζηε θαη έγηλε ρεηξηζηήο ξαληάξ ζην 

Ηηαιηθφ Ναπηηθφ. «Δθείλε ηελ πεξίνδν παξαηήξεζε θάηη πνπ ηνπ θάλεθε σο αλσκαιία: κεξηθά 

πνξηνθάιηα πνπ έκεηλαλ ζε έλα δσκάηην κε ειεθηξηθφ bric-a-brac παξέκελαλ δηαξθψο θξέζθα. Άιια 

πνξηνθάιηα κέζα ζην δσκάηην, ζάπηζαλ. Δληππσζηαζκέλνο απφ ηελ παξαηήξεζή ηνπ ν Priore, 

νλεηξεπφηαλ ηνλ εαπηφ ηνπ λα δνπιεχεη κεηά ηνλ πφιεκν ζηελ ζπληήξεζε ηξνθίκσλ κε ειεθηξηθά κέζα: 

Σν κήιν ηνπ Νεχησλα είρε γίλεη ην πνξηνθάιη ηνπ Priore». 

Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη κηα εθπνκπή ξαληάξ ζπλίζηαηαη ζηελ εθπνκπή ηζρπξά δηακνξθσκέλσλ 

κηθξνθπκάησλ ή φπσο είλαη γλσζηφ σο κηθξνθπκαηηθνί παικνί ξαληάξ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ 

γηα ηα κήια ηνπ Newton, θαλείο δελ γλσξίδεη γηα ηα πνξηνθάιηα ηνπ Priore, παξ’ φια απηά, κηα ζπγαηξηθή 

εηαηξία ηεο Maxwell Laboratories ηνπ San Diego, ε Food Co, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηαηήξεζε 

ηξνθίκσλ, θαίλεηαη φηη γλσξίδεη ηα ζπγθεθξηκέλα πνξηνθάιηα. Ζ εηαηξία ζπληεξεί ηξφθηκα κε κηα 

ηερληθή, πνπ βαζίδεηαη ζε ηζρπξνχο ειεθηξηθνχο παικνχο θαη ηελ ειεθηξνδηαπεξαηφηεηα. 

Ζ ζπζθεπή ηνπ Priore αλέπηπζζε ηζρπξνχο παικνχο radar, δηακνξθσκέλνπο ζε ηξεηο ζεηξέο 

ζπρλνηήησλ: κία ππνερεηηθή, ηεο ηάμεο ησλ 0,5 εψο 2 Hz, κία ερεηηθή, κεηαμχ 300 θαη 900 Hz, θαη κία 

πςειή σο  VHF ξαδηνζπρλφηεηα, απφ 16 εψο 300 MHz.  

Ζ ζπζθεπή Priore ζεσξείηαη φηη δηεγείξεη ηε κεζνθπηηάξηα δξαζηεξηφηεηα, απμάλεη ηελ 

ειεθηξνδηαπεξαηφηεηα ησλ θπηηάξσλ, εληζρχνληαο ηελ εθαηέξσζελ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο δηαθίλεζε 

νπζηψλ θαη ηειηθψο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Πηζαλφλ φζν εληνλφηεξε είλαη ε αθηηλνβφιεζε, 

ηφζν πην έληνλα εκθαλίδνληαη ηα θαηλφκελα ειεθηξνδηαπεξαηφηεηαο, δειαδή ε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ 

πφξσλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, αθφκε θαη ε θαηαζηξνθή αζζελψλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ, φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα νη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν πξνθαιεί ηελ 

θαηαζηξνθή κηθξννξγαληζκψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ αλαθνηλψζεσλ ζηε Γαιιηθή 

Αθαδεκία Δπηζηεκψλ. Αξηζκφο Γαιιηθήο παηέληαο ηνπ Priore : 1,342,772. 

«AIDS Biological war fare» by T. E. Beardeu, Tesla Book Company, Greenville, Texas, 1988. 

 

Ο   ΓΑΚΣΤΛΙΟ   Dotto 

 

Ο Gianni A. Dotto γελλήζεθε ζηε Βελεηία θαη ήηαλ γηνο ελφο επηηπρεκέλνπ Μεραληθνχ, ν νπνίνο ήηαλ 

ζρεδηαζηήο δχν πδξνειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ, ζηηο δχν πιεπξέο (Ακεξηθαληθή θαη Καλαδηθή) ησλ 

θαηαξξαθηψλ ηνπ Νηαγάξα. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ καξθήζηνο θαη αλήθε ζε κία νηθνγέλεηα πνπ θαηαγφηαλ 

απφ ηνλ Γαιηιαίν. Ο Dotto εθπαηδεχηεθε σο αιεμηπησηηζηήο, πηιφηνο αεξνπιάλσλ θαη έγηλε αξρεγφο ηεο 

αγσληζηηθήο νκάδαο ηεο Alfa Romeo, ζρεδηαζηήο απηνθηλήησλ αγψλσλ θαη ηειηθά έγηλε θαζεγεηήο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Μηιάλν. Δίρε δχν δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο, έλαλ ζηε Μεραλνινγία θαη έλαλ ζηελ 

Ππξεληθή Φπζηθή απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μηιάλν, πηπρίν Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ απφ ην 

Παλεπηζηήκην Wayne ηνπ Detroit θαη έθαλε κεγάιν αξηζκφ αλαθαιχςεσλ κε Ηηαιηθέο θαη Ακεξηθαληθέο 

παηέληεο. 
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Ο δαθηχιηνο Dotto ήηαλ εθνδηαζκέλνο κε κηα εηδηθή ζεξκνειεθηξηθή κεηαιιηθή έλσζε, πνπ παξήγαγε 

ηφζν κία ηαιάλησζε θνξέα, φζν θαη κηα δηακφξθσζε κε έλαλ ηξφπν άγλσζην ζηα βηβιία Φπζηθήο. Ζ 

εηθφλα 30.000 Amperes πνπ δίδεηαη απφ ηνλ Dotto, αλ θαη πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά πςειφ ξεχκα, 

ζπκθσλεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ηζρπξνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κέγεζνο δαθηπιίνπ (θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ γξάθνληνο). Δπίζεο, ε έκθαζε πνπ 

έδσζε ν Dotto ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηαιαληψζεσλ ζε πςειή ελέξγεηα, ζπκθσλεί κε ηελ θηινζνθία φισλ 

ησλ ζπζθεπψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Οη ζεσξεηηθέο ελδείμεηο ηεο ζπζθεπήο, είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο 

ηεο ζπζθεπήο ηνπ Priore. 

 

Η   ΤΚΔΤΗ   Rapsomanikis 
 

Ο Evans Rapsomanikis, απεθνίηεζε απφ ην Πνιπηερλείν ηεο Αζήλαο σο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο. 

Ήηαλ ζπλεξγάηεο αιιά θαη πξντζηάκελνο ζε πνιιά κπζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο 

Lockheed – φπσο εθείλν γηα αληηππνβξπρηαθφ πφιεκν, ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο θαη άιια, πεξίπνπ 30 

ρξφληα. Αλέπηπμε ην θαζνδεγεηηθφ Γνξπθνξηθφ χζηεκα L 10 ΗΗ, πνπ ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

επηβαηηθά αεξνπιάλα. Αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπζθεπήο ηνπ, κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζή 

ηνπ απφ ηελ Lockheed. 

Ο Rapsomanikis δελ δεκνζίεπζε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ. Απφ ηελ πεξηγξαθή αζζελψλ πνπ 

έθαλαλ ζεξαπεία κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή, ν γξάθσλ ζπκπέξαλε φηη ν Evans ρξεζηκνπνηνχζε 

ειεθηξφδηα πάλσ ζην δέξκα ησλ αζζελψλ, σο TENS ζπζθεπή θαη είρε ηελ επθπή επηλφεζε, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα θάζεην καγλεηηθφ πεδίν, ψζηε λα νδεγήζεη ηνπο παξαγφκελνπο ειεθηξηθνχο παικνχο 

βαζηά κέζα ζην ζψκα. Θπκεζείηε φηη ηαρείο ειεθηξηθνί παικνί, ρνξεγνχκελνη κε επαθή ζην δέξκα, ζα 

παξακείλνπλ ζην δέξκα εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δέξκαηνο. Παξφκνηα, έλαο ειεθηξηθφο παικφο, δελ 

ζα δηεηζδχζεη θάησ απφ ην δέξκα, επεηδή φπσο δηδάζθεη ε αξρή ηνπ Gauss ζηελ Φπζηθή: κέζα ζε κηα 

θνίιε ή ζπκπαγή αληίζηαζε – ην δέξκα – ην ειεθηξηθφ πεδίν είλαη κεδεληθφ (ην δέξκα ιεηηνπξγεί σο 

θισβφο  Faraday). Ζ επηλφεζε ηεο επθπίαο ηνπ Rapsomanikis, είλαη έλα καγλεηηθφ πεδίν, πνπ ην 

ρξεζηκνπνηεί σο νδεγφ ή θνξέα ησλ ειεθηξηθψλ ηνπ παικψλ. Ο ίδηνο ηζρπξίζηεθε φηη ζεξάπεπζε 

θαξθίλν, AIDS θαη εθθπιηζηηθέο λφζνπο. 

 

ΠΑΛΜΙΚΔ   ΗΛΔΚΣΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ 

ΓΙΑΘΔΡΜΙΔ 
 

Οη  ζπζθεπέο απηέο απνηεινχλ εμέιημε ησλ ζπζθεπψλ ηνπ Tesla θαη ηνπ D’ Arsonval (δεο πεξηγξαθή 

ζηνλ θαηάινγν). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη γηα ηνλ Γηαπαικφ, ηε ζπζθεπή ΡΑΡΗΜΗ, θαη ηηο 

πξψηεο Ζιεθηξνζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο αλαθέξνληαη ζε Γαιιηθά εγρεηξίδηα, δειαδή αχμεζε ηεο φξαζεο, 

ηεο αθνήο θ.ι.π. 

Οη Ζιεθηξνρεηξνπξγηθέο δηαζεξκίεο είλαη ην θαιχηεξν παξάδεηγκα ζην νπνίν θαίλεηαη φηη παικνί CW 

θαη DW έρνπλ δηαθνξεηηθέο βηνινγηθέο επηδξάζεηο. Ζ Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή δηαζεξκία είλαη ζπλδηαζκφο 

δχν ηχπσλ πεδίσλ κε ηελ ίδηα ελέξγεηα: ελφο ζπλερνχο CW – ηχπνπ θελνχ ( cut mode ) θαη ελφο παικηθνχ 

ηχπνπ (coagulation mode). 

Ζ Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή δηαζεξκία απνηειεί ην θαιχηεξν παξάδεηγκα ψζηε λα θαηαδεηρζεί ε δηαθνξά 

κεηαμχ νξγαλσκέλεο (παικηθήο) ελέξγεηαο θαη απιήο ελέξγεηαο. 

Οη εθαξκνγέο ησλ Ζιεθηξνρεηξνπξγηθψλ δηαζεξκηψλ είλαη πνιιέο θαη κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηα 

εγθεθξηκέλα απφ ηελ FDA εγρεηξίδηα  

 

ΠΑΛΜΙΚΗ   ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ   Laser 
 

Οη ρεηξνπξγηθέο ζπζθεπέο laser είλαη επίζεο δχν ηχπσλ : cut mode θαη coagulation mode, αλάινγα 

πξνο ηηο ζπζθεπέο Ζιεθηξνρεηξνπξγηθήο. Σν coag mode είλαη κηα ιεπηή παικηθή αθηίλα laser, δειαδή κία 
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θνκκέλε ή δηακνξθσκέλε αθηίλα laser. Πξφθεηηαη γηα πςειήο κέγηζηεο ηζρχνο θαη ρακειήο κέζεο 

ελέξγεηαο ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα κε ηε κνξθή laser.  

Σν cut mode είλαη ζπλερνχο ηχπνπ αθηίλα laser ή ζπλδηαζκφο ζπλερνχο θαη παικηθνχ ηχπνπ 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε βιαπηηθή δξάζε ηνπ ζπλερνχο ηχπνπ. Ζ ρεηξνπξγηθή laser κε ηηο παξαπάλσ 

ζπζθεπέο, κε κφλε δηαθνξά ηε λφεζε δηαθνξεηηθνχ κέζνπ, κηαο αθηίλαο laser – πνπ είλαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα ζηε ζπρλφηεηα ηνπ θσηφο, αληί γηα κηα ξαδηνθσληθή ηαιάλησζε ή θχκα – ε 

νπνία είλαη επίζεο ζπλαθήο ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα. 
 

εκείσζε 1: 

Ακθφηεξα ηα ξαδηνθχκαηα θαη ηα θχκαηα laser είλαη ζπλαθείο αθηηλνβνιίεο κε κφλε δηαθνξά ηε 

κεηαμχ ηνπο ζπρλφηεηα. 
 

εκείσζε 2: 

Σν ζχλεζεο ειεθηξηθφ θσο είλαη κε ζπλαθήο ζπλδηαζκφο δηαθφξσλ ζπρλνηήησλ). 

Πξφθεηηαη γηα έλα γεληθφ θαηλφκελν πνπ εθδειψλεηαη κε δηαθφξσλ ηχπσλ ηαιαληψζεηο, αλεμαξηήησο 

ζπρλφηεηαο, θαη θπξίσο εμαξησκέλσλ απφ ηε κνξθή ηεο ελίζρπζεο ή ηεο δηακφξθσζεο, δειαδή 

εμαξησκέλσλ απφ ηε κνξθή ηεο απειεπζεξνχκελεο  ελέξγεηαο. 
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Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξεη ην 

βηβιίν ηνπ Καζεγεηνύ 

Eberhard 
 

εκείσζε: 

Οη ελδείμεηο απηέο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη ίδηεο κε εθείλεο ηεο ζπζθεπήο PAP-IMI™  , γηαηί νη δχν 

ηερλνινγίεο δελ είλαη φκνηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο PAP-IMI™  γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ 

άζζκαηνο θαη ησλ αηκνξξνΐδσλ είλαη εληππσζηαθή, ελψ ηα επξήκαηα ηνπ Eberhard δελ είλαη αλάινγα.      

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε πνιιέο απφ ηηο παξαθάησ ελδείμεηο, δελ δνθηκάζηεθε ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο 

PAP-IMI™  . 

 

Δλδείμεηο   Eberhard: 
 

 
 

Ο παξαθάησ πίλαθαο, σο επίζεο θαη νη παξφκνηνη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ,  

δίλνληαη κφλν γηα ζχγθξηζε θαη επηζηεκνληθή έξεπλα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ   1    
   

Keloid  Δλδείθλπηαη 

   

Ring ζθνπιήθηα (tinea)  Δλδείθλπηαη 

   

Αδπλακία  Δλδείθλπηαη 

   

Αηκνξξντδεο  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Αθακςία απρέλνο  Δλδείθλπηαη 

   

Αθκή Vulgaris (βιαηίδεο)  Δλδείθλπηαη 

   

Αθξνρνξδψλεο  Δλδείθλπηαη 

   

Αθηηλνκπθεηίαζε  (Μχθεηαο Ray)  Δλδείθλπηαη 

   

Αιβνπκηλνπξία (Νεθξίηηο, Νφζνο Bright) Μέηξηα έλδεημε 

   

Αιθννιηζκφο  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Αισπεθία (απφπησζε ηξηρψλ)  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Ακελφξξνηα  Δλδείθλπηαη 

   

Ακπγδαιεθηνκή  Δλδείθλπηαη (κφλν απφ αλαθνξέο). 
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Ακπγδαιίηηο  Δλδείθλπηαη (ζε ζπλδηαζκφ κε ηηο ζπλήζεηο 

  ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο). 

   

Ακθηβιεζηξνεηδίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Αλαηκία θαη Υιψξσζε  Δλδείθλπηαη 
   

Αλάξξσζε  Δλδείθλπηαη 

   

Αλεχξηζκα  Γελ ελδείθλπηαη 

   

Απψιεηα φξαζεο απφ ελδνθζάικηα αηκνξξαγία Δλδείθλπηαη 

   

Αξζξνζπιαθίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Αξηεξηνζθιήξσζε θαη Τςειή Αξηεξηαθή πίεζε Δλδείθλπηαη 

   

Αζζέλεηεο ηεο ξηλφο  Δλδείθλπηαη (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο). 

   

Αζζέλεηεο ησλ ψησλ (ρξφληα κέζε 
σηίηηδα θιπ.) 

 Δλδείθλπηαη 

   

Αζζελνπία  Δλδείθλπηαη 

   

Άζζκα  Δλδείθλπηαη (ρσξίο λα αλακέλεηαη ζεξαπεία). 

   

Αηαμία  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Αηνληθή δηάηαζε ζηνκάρνπ  Δλδείθλπηαη 

   

Αηξνθία Οπηηθνχ Νεχξνπ  Δλδείθλπηαη 

   

Αηξνθία ηεο ξάρεο (Κηλεηηθή αηαμία)  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Αηξνθηθή Ρηλίηηο (Όδαηλα)  Δλδείθλπηαη 

   

Αυπλία  Δλδείθλπηαη 

   

Αθξνδίζηα έιθε  Δλδείθλπηαη 
   

Βιεθαξίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Βξνγρηθή Νεπξίηηδα  Δλδείθλπηαη (κε θεηδψ). 

   

Βξνγρηθφ άζζκα  Δλδείθλπηαη (δελ πξέπεη λα 

  αλακέλεηαη ζεξαπεία). 

   

Βξνγρίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Βξνγρνθήιε  Δλδείθλπηαη (ζεξαπεία ζην 50% ησλ πεξηπηψ- 



 52 

  ζεσλ). 

   

Γαζηξίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Γθξίδα καιιηά  Δλδείθλπηαη 

   

Γιαχθσκα  Δλδείθλπηαη 

   

Γνλνθνθθηθή Οπξεζξίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Γνλφξξνηα  Δλδείθλπηαη 

   

Γξίππε  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Γπξνεηδήο Αισπεθία  Δλδείθλπηαη 

   

Γεξκαηνπάζεηεο  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Γηαβξψζεηο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο  Δλδείθλπηαη 

   

Γηαπχεζε  Δλδείθλπηαη (βειηίσζε). 

   

Γηάξξνηα  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Γηαζηξέκκαηα  Δλδείθλπηαη 

   

Γηνγθσκέλνο Πξνζηάηεο (λφζνη ηνπ πξνζηάηνπ) Δλδείθλπηαη 

   

Γηφγθσζε εληέξνπ  Δλδείθλπηαη 

   

Γνζηήλεο  Δλδείθλπηαη 

   

Γνκηθέο παζήζεηο ηεο νπξήζξαο  Δλδείθλπηαη (δελ ζεξαπεχεη φιεο ηηο 

  πεξηπηψζεηο). 

   

Γπζθνηιηφηεηα  Δλδείθλπηαη 

   

Γπζπεςία  Δλδείθλπηαη 

   

Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία  Δλδείθλπηαη 

   

Δγθεθαιηθή εμάληιεζε  Δλδείθλπηαη 

   

Δζηζκφο ζε θάξκαθα  Δλδείθλπηαη (φρη ε θαιχηεξε ζεξαπεία). 

   

Έθδεκα  Δλδείθλπηαη 

   

Δκβνιέο  Δλδείθλπηαη 
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Δκκελφπαπζε  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Δλδνκεηξίσζε  Δλδείθλπηαη 

   

Δλνχξεζε  Δλδείθλπηαη 

   

Δληεξίηηο  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Δμψθζαικνο  Δλδείθλπηαη 

   

Δπηδηδπκίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Δπηζειίσκα  Δλδείθλπηαη (αλ έρνπλ εκπιαθεί ιεκθαδέλεο, 

  ε πιήξεο ζεξαπεία ειαηηψλεηαη). 
 

Δπηιεςία  Δλδείθλπηαη 

   

Δπηπεθπθίηηδα  Δλδείθλπηαη 

   

Δπψδπλα ηηθ  Δλδείθλπηαη 

   

Έξπεο δσζηήξ  Δλδείθλπηαη 

   

Δξπζεκαηψδεο Λχθνο  Δλδείθλπηαη (ζε ζπλδηαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία). 

   

Ηβηθέο ζπκθχζεηο  Δλδείθλπηαη 

   

Ηβηθφ απφζηεκα  Δλδείθλπηαη 

   

Ηβηθφ εμίδξσκα  Δλδείθλπηαη 

   

Ηκηθξαλία  Δλδείθλπηαη (πξνζσξηλή αλαθνχθηζε). 

   

Θήισκα  Δλδείθλπηαη 

   

Θήισκα ρνιεδφρνπ θχζηεο  Δλδείθλπηαη 

   

Θφισζε ηεο ίξηδνο  Δλδείθλπηαη 

   

Ιγκνξίηηο  Δλδείθλπηαη (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.) 

   

Ιξίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Ιζρηαιγία  Δλδείθλπηαη 

   

Κάινη  Δλδείθλπηαη 

   

Καξδηνπάζεηεο  Δλδείθλπηαη 

   



 54 

Καξθίλνο  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Καηαξάθηεο  Δλδείθλπηαη (ίζσο λα βνεζά ζηα αξρηθά  

  ζηάδηα). 

   

Καηαζηάζεηο νπξηθνχ νμένο  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Κηλεηηθή Αηαμία  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Κηξζνθήιε  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Κηξζψδε έιθε  Δλδείθλπηαη 

   

Κλεζκφο  Δλδείθλπηαη (ζπρλά πξνζσξηλή βειηίσζε.) 

   

Κλεζκφο ηνπ βνιβνχ  Δλδείθλπηαη 

   

Κνιίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Κνιπίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Κφξπδα  Δλδείθλπηαη 

   

Κξχα άθξα  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Κπζηίηηο  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Κπζηίηηο ρνιεδφρνπ θχζηεο  Έληνλε έλδεημε 

   

Κπηηαξίηηδα  Δλδείθλπηαη 

   

Κψθσζε  Δλδείθλπηαη (βειηίσζε). 

   

Λαξπαγγίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Λεηρήλαο Rubra  Δλδείθλπηαη 

   

Λεπραηκία  Δλδείθλπηαη 

   

Λνπκπάγθν  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Μαζηνεηδίηεο  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Μεηαγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεηο  Δλδείθλπηαη 

   

Μεηαθαηαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο  Δλδείθλπηαη 

   

Μεησπηαία Κνιπίηηδα  Δλδείθλπηαη 
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Μελνξξαγία (Μεηξνξξαγία)  Δλδείθλπηαη 

   

Μνιπζκαηηθή Σέξκηλζνο  Δλδείθλπηαη 

   

Μνιπζκαηηθφ θεξίν  Δλδείθλπηαη 

   

Μπτθνί Ρεπκαηηζκνί  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Μπμνίδεκα  Δλδείθλπηαη 

   

Νεπξαιγία  Δλδείθλπηαη 

   

Νεπξαζζέλεηα  Δλδείθλπηαη 

   

Νεπξίηηο  Δλδείθλπηαη (αιιά ζπληζηάηαη ρξήζε κε 

  πξνζνρή). 

   

Νεθξφιηζνη  Δλδείθλπηαη 

   

Νφζνη κήηξαο ηξαρειίηηο, ελδνκεηξίσζηο) Έληνλε έλδεημε 

   

Νφζνη νξζνχ  Δλδείθλπηαη 

   

Νφζνη Οθζαικψλ  Δλδείθλπηαη 

   

Νφζνη ηνπ πξνζηάηε  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Νφζνο Raynaud  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

Ξεξφο ιαηκφο (Φαξπγγίηηο, Λαξπγγίηηο) Δλδείθλπηαη 

   

Οδνληνθαηληαθφ απφζηεκα  Δλδείθλπηαη 

   

Οκαιφο ιεηρήλαο  Δλδείθλπηαη 

   

Οξρίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Οπιέο  Δλδείθλπηαη 

   

Οπξεζξίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Οπξηθή αξζξίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Οπξνγελλεηηθέο Νφζνη  Δλδείθλπηαη 

   

Οπξηηθάξηα  Δλδείθλπηαη 
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Παηδηθή παξάιπζε (Πξφζζηα πνιπνκπειίηηδα) Δλδείθλπηαη 

  

Παξάιπζε  Δλδείθλπηαη 

   

Παξάιπζε Agitans  Δλδείθλπηαη 

   

Παξάιπζε ηνπ πξσθηηθνχ ζθηγθηήξα Δλδείθλπηαη (βειηίσζε). 

   

Παξάιπζε ησλ νπηηθψλ κπψλ  Δλδείθλπηαη 

   

Πεξηνζηίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Πεξηηνλίηηο  Γελ ελδείθλπηαη 

   

Πηηπξίαζηο  Δλδείθλπηαη 

   

Πιεπξίηηδα  Δλδείθλπηαη 

   

Πλεπκνλία  Δλδείθλπηαη (ε ρνξήγεζε φδνληνο ζην 
δσκάηην ηεο ζεξαπείαο είλαη επηβεβιεκέλε). 

   

Πνλνθέθαινη Μεησπηαίαο Υψξαο  Δλδείθλπηαη (ηνμηθνί ή αληαλαθιαζηθνί, κφλνλ 
πξνζσξηλή αλαθνχθεζε). 

   

Πξφιεςε απνζηεκάησλ  Δλδείθλπηαη (σιήλαο ρακεινχ θελνχ ζε 
πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζσιήλαο 
πςεινχ θελνχ) 

   

Πξφπησζε ηνπ νξζνχ  Δλδείθλπηαη 

   

Πξσθηηθφ πξίγγηνλ  Δλδείθλπηαη 

   

Πξσθηηθφο θλεζκφο  Δλδείθλπηαη 

   

Πξσθηίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Ππνζαιπηγγίηηδα  Δλδείθλπηαη 

   

Ππξεηφο εηο ρφξηνπ (πεξηνδηθή ππεξαηζζεηηθή  Δλδείθλπηαη 

ξηλίηηδα)   

   

Ρεπκαηηθή πνξθχξα  Δλδείθλπηαη 

   

Ρεπκαηηζκνί (κπτθνί θαη ρξφληνη αξζξηθνί πφλνη) Δλδείθλπηαη 

   

Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηο  Γελ ελδείθλπηαη 

   

Ρνδφρξνπο αθκή (εξπζξή κχηε)  Δλδείθλπηαη 
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αθραξψδεο Γηαβήηεο  Δλδείθλπηαη (βειηίσζε -ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

  ζεξαπεία). 

   

κεγκαηφξξνηα  Δλδείθλπηαη 

   

παζκφο Writer  Δλδείθλπηαη 

   

πεξκαηφξξνηα  Δλδείθλπηαη 

   

ηεηξφηεηα  Δλδείθλπηαη 

   

ηξφγγπιν έιθνο  Δλδείθλπηαη 

   

χθσζε  Οπδέηεξε έλδεημε 

   

πκθχζεηο  Δλδείθλπηαη 

   

πλάρη  Δλδείθλπηαη 

   

Σξαρειηθή αδελίηηο (Φπκαηίσζε αδέλσλ) Δλδείθλπηαη (ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία) 

   

Σξαρειίηηδα  Ιζρπξή έλδεημε 

   

Σξάρσκα  Δλδείθλπηαη 

   

Σξηρνθπία  Δλδείθλπηαη 

   

Τπν-παιηλδξφκεζε  Δλδείθλπηαη 

   

Τςειή πίεζε  Δλδείθλπηαη 

   

Φαιάθξα (Αισπεθία)  Δλδείθλπηαη 

   

Φαξξπγγίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Φιεβίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

Φπκαηίσζε (ηνπ πλεχκνλα)  Δλδείθλπηαη 

   

Φπκαηίσζε αδέλσλ  Δλδείθλπηαη (ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία) 

   

Φπκαηίσζε ηνπ πεξηηφλαηνπ  Δλδείθλπηαη 

   

Υαιαξνί καζηνί  Δλδείθλπηαη 

   

Υακειή αξηεξηαθή πίεζε  Δλδείθλπηαη 

   

Υιφαζκα (Λεχθε)  Δλδείθλπηαη 
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Υιψξσζε  Δλδείθλπηαη 

   

Υνξεία  Δλδείθλπηαη 

   

Υξφληα έιθε  Δλδείθλπηαη 

   

Υξφληνη Ρεπκαηηζκνί  Δλδείθλπηαη 

   

Φεπδάλζξαθαο  Δλδείθλπηαη 

   

Φσξίαζε  Δλδείθλπηαη 

   

Χηαιγία  Δλδείθλπηαη 

   

Χηίηηο  Δλδείθλπηαη 

   

   

 Σν Fischer Diathermy Therapy Book, published by H. G. Fischer Co. Inc., 2323-37 Wabansia Avenue 

(company address in 1927) Chicago IL, ζπληζηά ηε ρξήζε δηαζεξκηψλ ηχπνπ ζπηλζήξα – Fischer ζηε 

ζεξαπεία ησλ παξαθάησ λφζσλ: 

ΠΗΝΑΚΑ  2 
 

Αγγεηνλεπξσηηθφ νίδεκα 

Αηκνξξντδεο 

Αθαλφληζηνο έκκελνο θχθινο 

Αιβνπκηλνπξία 

Ακελφξξνηα       

Ακπγδαιέο 

Αλαιγεζία 

Αλεπξίζκαηα 

Αξζξίηηο 

Αξηεξηνζθιήξσζε 

Αηνλία 

Βξαρηφληα λεπξίηηο 

Βξνγρίηηο,Ομεία θαη Υξφληα 

Γάγγξαηλα 

Γνλφξξνηα 

Γπλαηθνινγηθήο αηηηνινγίαο θιεγκνλέο ηεο εβηθήο πεξηνρήο 

Γεπηεξνγελήο αλαηκία 

Γηαζηξέκκαηα 

Γσδεθαδαθηηιηθφ έιθνο 

Γσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο 

Δγθεθαιηθή ππεξαηκία 

Δλδνκεηξίηηο 

Δπηδπδηκίηηο 

Δπηπεθπθίηηδα 

Δπψδπλν ηηθ 

Ηκηθξαλία 
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Θεξαπεία ψησλ θαη νθζαικψλ 

Θπιαθίηηο 

Ιεξνθνθθπγηθή αξζξίηηο 

Ιλψδεο αγγεηναξζξίηηο 

Ιξίηηο - Ομεία ή ρξφληα 

Ιζρπαιγία 

Καθψζεηο ηνπ γνλάηνπ 

Καινήζεηο παζήζεηο δέξκαηνο (ζπίινη, αθξνρνξδψλεο, δνζηήλεο) 

Καηάγκαηα 

Κηξζνί 

Κηξζψδε έιθε 

Κνθθπγνδπλία 

Κνιπίηηο 

Κφξπδα 

Κπζηίηηο - Ομεία θαη ρξφληα 

Κπηηαξίηηο 

Λαξπγγίηηο 

Λεκθαδελίηηο 

Λίζνη ρνιήο - Κνιηθφο 

Λνίκσμε ηγκνξείσλ άληξσλ (ηγκνξίηηο) 

Λνπκπάγθν 

Μαιαθφ έιθνο 

Μέζε σηίηηο 

Μηθξά αγγεηψκαηα 

Μπνθαξδίηηο 

Μπνζίηηο 

Νενπιαζίεο (Δπηζειηψκαηα / Γεξκαηηθνί θαξθίλνη) 

Νεπξαιγία 

Νεπξίηηο 

Νεπξνηνκηαθή λεπξαιγία 

Νεπξσηηθά ζπκπηψκαηα εκκελφπαπζεο 

Νφζνο ηεο ιαγνλίνπ αξζξψζεσο 

Όδαηλα 

Ολπρία 

Ομχ ξαηβφθξαλν 

Οξρίηηο 

Οζηενκπειίηηο 

Οπιέο 

Οπξεζξίηηο 

Πεξηνζηίηηο 

Πεξηθεξηθέο θαθψζεηο λεχξσλ 

Πιεπξίηηο 

Πνλνθέθαινο 

Πξσθηηθφ ζπξίγγην 

Ρηληθή ζεξαπεία 

Ρηλίηηο 

Ρηλφξξνηα 

αιπηγγίηηο 

ηεζάγρε 
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πκθχζεηο 

Σειαγγεηεθηαζίεο, Σνπηθέο δεξκαηηθέο ινηκψμεηο 

Σξαρειηθή αδελίηηο 

Σξαρειηηηο ηεο κήηξαο 

Τπεξνθζαικηθή λεπξαιγία 

Τπέξηαζε 

Τπεξηξνθηθέο ξηληθέο θφγρεο 

Φαξπγγίηηο 

Φιεγκνλή βνπβνληθψλ ιεκθαδέλσλ 

Φιεγκνλή ηεο ζπεξκαηνδφρνπ θχζηενο 

Φπκαηηψδεηο αδέλεο 

Φπκαηίσζε πλεπκνληθή 

Φπκαηίσζε ηνπ ηζρίνπ 

Φπκαηησζηθή νζηενκπειίηηο 

Υνινθπζηίηηο 

Υσινεηδή 

Χνζεθηθή λεπξαιγία 

Χηαιγία 

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν Short Ware Diathermy ηνπ Tibor de Cholnoky 

(New York Columbia University Press, 1973). 

 

Μηθξόβηα: 

«Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηα πνιπάξηζκα πεηξάκαηα ησλ Haase θαη Schliephake θαη άιισλ, 

ζρεηηθψο κε ηελ επίδξαζε ησλ κηθξνθπκάησλ ζηα κηθξφβηα. Οη εξεπλεηέο απηνί βξήθαλ φηη ηα 

κηθξνθχκαηα ζθνηψλνπλ ηα κηθξφβηα ζε κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία απφ φηη ν βξαζκφο. Απηφ θαηά ηε 

γλψκε ηνπο νθείιεηαη, εθηφο απφ ηε ζεξκηθή επίδξαζε, ζηελ χπαξμε ελφο άιινπ θαηλνκέλνπ 

ζρεηηδφκελνπ κε ηα πεδία κηθξνθπκάησλ, αλ θαη ζεσξνχλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο πξφσξα.» (ζει. 29) 
 

Βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή: 

Haase W. and E. Schliephake, “Verusche uber den Einfluss kurzer elektrischer Wellen auf das Wachstum 

von Bakterien”. 

Bietr. z. klin. Chir., 60 (1931), 133-58. 
 

In vitro πεηξάκαηα ζε ζηαθπιφθνθθνπο, ζηξεπηφθνθθνπο, βάθηιιν Coli, βάθηιιν θπκαηίσζεο, έδσζαλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ θάπνηα ζηειέρε ήηαλ αλζεθηηθά ζηε ζεξαπεία. 
 

Ινί: (εμέηαζε ηεο δηέγεξζεο ηνπ αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο): 

«Οη Carpenter θαη Page έδεημαλ φηη ε απμεκέλε παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζην ζψκα κε ηε ρξήζε 

κηθξνθπκάησλ, δεκηνχξγεζε έλα πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ηψλ. Ζ ζεξκφηεηα απμάλεη ην 

ξπζκφ δηαθφξσλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε γεληθή άκπλα ηνπ ζψκαηνο ελάληηα ζε ινηκνγφλνπο 

παξάγνληεο». (ζει. 37) 
 

Βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή: 

Carpenter C. M. θαη A. B. Page, «The production of fever in man by short radio waves». Science, 71 

(1931),450-52. 
 

Σν βηβιίν Short Ware Diathermy ηνπ Cholnoky δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαθάησ λφζνπο πνπ 

ζεξαπεχζεθαλ κε παικηθέο δηαζεξκίεο ηχπνπ ζπηλζήξα. 



 61 

ΠΗΝΑΚΑ  3 
 

 

Λνηκώδεηο λόζνη 

   Κνηλφ θξπνιφγεκα 

   Πλεπκνλία 

   Πλεπκνληθή θπκαηίσζε 

   Δξπζίπειαο (πξνγαγγξαηληθή θαηάζηαζε) 

   Δξπζηπεινεηδέο (ινηκψδεο δεξκαηίηηο) 

   Αθηηλνκεθπηίαζε (πξνζβάιιεη ηνπο καιαθνχο ηζηνχο θαη ην νζηνχλ ηεο θάησ γλάζνπ) 
 

Αιιεξγηθέο λόζνη 

   Βξνγρηθφ άζζκα 
 

Μεηαβνιηθέο λόζνη 

   Οπξηθή αξζξίηηο 
 

Obesity 

   Νεαληθφο δηαβήηεο 

   Αλσκαιίεο ηεο ελδνθξηλνχο νξκνληθήο ιεηηνπξγίαο 
 

Νόζνη ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ 

   Λαξπγγίηηο 

   Βξνγρίηηο 

   Βξνγρηεθηαζία 

   Δκθχζεκα 

   Πιεπξίηεο 

   Δκπχεκα 

   Πλεπκνληθφ απφζηεκα 

   Πλεπκνληθή γάγγξαηλα 
 

Νόζνη ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο 

   Οδνληηθφ θνθθίσκα – πεξηνδνληίηηο 

   Ακπγδαιίηηο 

   παζκφο ηνπ νηζνθάγνπ 
 

Νόζνη ηνπ ζηνκάρνπ 

   Γαζηξίηηο 

   Πεπηηθφ έιθνο 

   Γαζηξηθέο λεπξψζεηο 
 

Νόζνη ησλ εληέξσλ 

   Φπκαηησζηθή θνιίηηο 

   Υξφληα πεξηηνλίηηο 

   πκθχζεηο πεξηηφλαηνπ 

   παζηηθή θνιίηηο 

   Πεξηηπθιίηηο 
 

Νόζνη ησλ ρνιεθόξσλ πόξσλ 

   Υνινθπζηίηηο 

   Ππειίηηο 

   Νεθξίηηο 

   Πεξηλεθξηθφ απφζηεκα 

 
 

Νόζνη ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ 

   Φιεγκνλή θαη ινηκψμεηο ηεο εβηθήο ρψξαο 

   Παιαηά θπκαηίσζε ηεο κήηξαο 

   Ομεία ζαιπηγγίηεο 
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   γθνο ηεο κήηξαο 

   Πεξηηνλίηηο 

   Γνλνθνθθηθή θιεγκνλή ηεο κήηξαο 

   Γηφγθσζε ηεο κήηξαο ιφγσ ινίκσμεο, ςεπδνθχεζεο ή πξαγκαηηθήο θχεζεο 

   Υξφληα θιεγκνλή ηεο κήηξαο 

   Μεηξνελδνκεηξίηηο 

   Απφζηεκα ησλ βαξζνιίλεησλ αδέλσλ 

   Γπζκελφξξνηα 
 

Νόζνη ησλ αλδξηθώλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ 

   Γνλνθνθθηθή νπξεζξίηηο 

   Δπηδηδπκίηηο 

   Νφζνη ηνπ πξνζηάηε 

   Φπκαηίσζε ησλ φξρεσλ, ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο θαη ησλ λεθξψλ 
 

Νόζνη ηνπ Κπθινθνξηαθνύ 

   ηεζάγρε 

   Μπνθαξδίηηο 

   Αξηεξηνζθιήξπλζε 

   Γηαβεηηθή γάγγξαηλα 

   Νφζνο  Raynaud 

   πθηιηδηθή ελδναξηεξίηηο 

   Γεξνληηθή γάγγξαηλα 

   Τγξή γάγγξαηλα 

   Θξφκβν-αγγεηίηηο 

   Με ινηκψδεο παξσηίηηο 
 

Κηλεηηθέο Νόζνη ηνπ Μπτθνύ πζηήκαηνο: 

   Μπαιγία 

   Λνπκπάγθν 

   παζηηθέο ζπζπάζεηο 

   Ρεπκαηηζκνί θ.ι.π. 

   Σελνληνθνιπίηηο 

   Θπιαθίηηο 

    Σαλνζηετηηο 

   Πεξηνζηίηηο 

   Οζηενκπειίηηο 
 

Νόζνη ησλ αξζξώζεσλ: 

   Αξζξίηηο 

   Γνλνξξντθή αξζξίηηο 

   Σξαπκαηηθή αξζξίηηο 

   Αηξνθηθή αξζξίηηο 

   Τπεξηξνθηθή αξζξίηηο  

   Φπκαηίσζε 
 

Σξαπκαηηθέο θαθώζεηο: 

   Αηκάησκα 

   Γηάζηξεκκα 

   Ρήμε ζπλδέζκσλ 
 

Νόζνη ηνπ Νεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 

   Νεπξνζχθηιε 

   Νεπξίηηδεο 

   Νεπξαιγία ηνπ νζθπντεξνχ πιέγκαηνο 

   Νεπξαιγίεο ηξηδχκνπ, βξαρηφληνπ θαη κεζνπιεχξησλ λεχξσλ 

   Πνιπλεπξίηηο 

   Ζκηθξαλία 

   Νφζνο ηνπ Parkinson 

   Δπηιεςία 
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   Λφμπγθαο 

   Οπξεηεξηαθή αζπλέρεηα λεπξνινγηθήο αηηηνινγίαο (ιφγσ πνιιαπιήο ζθιήξσζεο, 

          ζχθηιεο, ηξαπκαηηθήο αηκαηνκπειίηηδαο, λπθηεξηλήο ελνχξεζεο) 

   Νεχξσκα (π.ρ. αθξσηεξηαζηηθφ) 
 

Νόζνη ηνπ δέξκαηνο 

   Γνζηήλεο 

   Καθνήζεο άλζξαθαο 

   Αμνληθή ινίκσμε ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ θαη απφζηεκα 

   Φιέγκσλ 

   ηξεπηνθνθθηθή ινίκσμε 

   Έθδεκα (ρξφληα έιθε, ιχθνο) 

   Αθκή Vulgaris 

   Κλεζκφο 
 

Νόζνη ηεο θεθαιήο 

   Κνιπίηηο (νμεία θαη ρξφληα) 

   Δξχζεκα ησλ ηγκνξείσλ άληξσλ θαη ησλ γεηηνληθψλ θφιπσλ, θαζψο θαη ησλ  

   Ζζκνεηδψλ θφιπσλ 
 

Νόζνη ηνπ νθζαικνύ 

   Αηξνθία ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ 

   Έιθνο ηνπ Cornes 

   Οπηηθέο θιεγκνλέο 

   Ηξηδνθπθιίηηο, θπκαηηαζηθέο αιινηψζεηο, θιεγκνλψδεηο βιάβεο θαη πφλνο ησλ 

   Οπηηθψλ κπψλ 
 

Νόζνη ησλ ώησλ 

   Μέζε σηίηεο 

   Μαζηνεηδίηηο 

   Μαζηίηηο 
 

Καθνήζεηο λόζνη 

    
 

ΠΗΝΑΚΑ   4: 
 

Οη λφζνη πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνλ πίλαθα 4 πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν: “Diathermy” ηνπ E. P. 

Cumberbatch (Baltimore, William Wood, 1937). 
 

 

Υξόληα αξζξίηηο 

Λνηκψδεο ζπνλδπιίηηο 

Δθθπιηζηηθή ζπνλδπιίηηο 

Ηλνζίηηο 

Κνθθπγνδπλία 

Μεηαηαξζαιγία (λφζνο ηνπ Morton) 

Νόζνη ηνπ Νεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 

Παξάιπζε Agitans 

Νόζνη ηνπ Πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Βιελλψδεο θνιίηηο 

πκθχζεηο ηνπ πεξηηφλαηνπ 
 

 

εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζρεηηθή γλψζε γηα ηηο παξαπάλσ αζζέλεηεο κε ηε 

ρξήζε ηεο ζπζθεπήο PAP-IMI™  . 
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