NAGRODA NOBLA 2013 Z MEDYCYNY A MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA
Nagroda Nobla 2013 z Medycyny za odkrycie transportu wewnątrzkomórkowego
i zewnątrzkomórkowego wyjaśnia również hipotezę wpływu mechanizmu tensegracji [1] na funkcje
komórek, tkanek i narządów.
Cząsteczki enzymów, hormonów, neuroprzekaźników, cytokin i wielu innych substancji, przesyłane są
zarówno pomiędzy poszczególnymi organellami wewnątrz tej samej komórki, jak i pomiędzy
komórkami. Substancje te otoczone są pęcherzykami zbudowanymi z błon lipidowych. James E.
Rothman stwierdził, że białka znajdujące się na błonie pęcherzyka i błonie docelowej (czy to innej
organelli wewnątrzkomórkowej, czy błonie całej komórki) zlewają się ze sobą. Białka na błonach łączą
się tylko w specyficznych kombinacjach, transportowane przez pęcherzyki substancje trafiają idealnie
w to miejsce, w które powinny.
Zmiana kształtu komórki a zarazem błony komórkowej
i błon organelli może utrudnić albo zablokować dostęp do właściwego miejsca połączenia
pęcherzyków, co może zaburzyć fizjologię komórki, tkanek i narządów. Do zaburzenia kształtu
komórki – cytoszkieletu dochodzi w wyniku działania nieodpowiednich sił mechanicznych [2, 3].
Prawidłowe ukształtowanie przestrzenne komórek, zapewnia cytoszkielet - białkowe struktury mikrotubule i mikrofilamenty [4]. Prawidłowe ukształtowanie komórki, umożliwiana sprężyste
odkształcanie się komórek co wpływa na mechanizm piezoelektryczny komórki
i utrzymuje ją w homeostazie [5].
Aby odtworzyć prawidłowe ukształtowanie komórek, tkanek a nawet całych narządów (w zmianach
funkcjonalnych), stosujemy zabiegi sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur
Medycznych (ICD-9 nr 93.65); Osteopatyczne zabiegi lecznicze – funkcjonalne (Functional technique),
BMT (Balanced ligamentous tension), dla narządów wewnętrznych stosujemy zabiegi visceralne.
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