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Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε 

όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη 

ζπκβίσζε πξέπεη ην θαζέλα από απηά λα αλαγλσξίδεη ην δηπιαλό ηνπ σο 

αδειθηθό ή θηιηθό,  

 



 
 

 

δηαθνξεηηθά ζα μεθηλνύζε ηελ δηαδηθαζία ηεο επίζεζεο ελαληίνλ ηνπ. 

Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ έθθξαζε ησλ αληηγόλσλ ηζηνζπκβαηόηεηαο 

ζηελ επηθάλεηα θάζε θπηηάξνπ. Θεσξείζηε νηη ηα αληηγόλα 

ηζηνζπκβαηόηεηαο είλαη έλαο κνλαδηθόο αξηζκόο ηαπηόηεηαο ηνλ νπνίν 

έρεη θνιιεκέλν θάζε θύηηαξν ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα (θπηηαξηθή 

κεκβξάλε). Απηή ε θνηλή ηαπηόηεηα ησλ θπηηαξσλ ζε θάζε δσληαλό 

νξγαληζκό ηα θαλεη λα αλαγλσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη ζε επίπεδν ηζηώλ, νξγάλσλ θαη ηειηθα νξγαληζκνύ. Απηόο 

ν κεραληζκόο επηηξέπεη λα αλαπηπρζνύλ κεραληζκνί πξνζηαζίαο ζε 

νπνηνλδήπνηε παξάγνληα αλαγλσξίδεηαη σο μέλνο. Ξέλνο (άιινο) 

επνκέλσο είλαη νηη έρεη θαη εθθξάδεη δηαθνξεηηθό αληηγόλν 

ηζηνζπκβαηόηεηαο (δηαθνξεηηθν αξηζκν ηαπηόηεηαο). Επάλσ ζε απηήλ 

ηελ αξρή θάζε νξγαληζκόο αλαπηύζεη έλα πνιύπνιθν ζύζηεκα 

πξνζηαζίαο ζε νηηδήπνηε μελν αξρίδνληαο πάληα απν ηελ αλαγλώξηζε 

απν κηα νκάδα εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ ηνπηθά αιιά θαη ζηό αίκα. 

Μεηά ηελ αλαγλώξηζε κεζνδεύεηαη ε απάληεζε κε ρπκηθνύο (νπζίεο πνπ 

ηαμηδεύνπλ ζηνλ ρπκό – αηκαηηθν πιάζκα θαη κεζνθπηηαξηα πγξά) θαη 

θπηηαξηθνύο κεραληζκνύο. Εηζη νηηδήπνηε μέλν-αιιν (μέλε πξσηείλε, 

ηνο, κηθξόβην, μελν θύηηαξν) κέζα απν ηελ δηαδηθαζία αλαγλώξηζε-

απάληεζε αληηκεησπίδεηαη είηε θηιηθά είηε ερζξηθά.  

 

 



 
  

Τν έκβξπν επεηδή πξνέξρεηαη από ηελ αλάκεημε γελεηηθνπ πιηθνύ 

κεηέξαο-παηέξα είλαη θαηά 50% «μέλν» σο πξνο ηελ κεηέξα, θη’απηό 

γηαηί ηα αληηγόλα ηζηνζπκβαηόηεηαο ηνπ έρνπλ πεξίπνπ ηνλ κηζό αξηζκό 

ηαπηόηεηαο ηνπ παηέξα θαη ηνλ κηζό ηεο κεηέξαο. Οη κνλαδηθνί ηζηνί πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κεηαμύ κεηέξαο θαη εκβξπηθνπ ζάθθνπ (ν ζάθθνο 

κέζα ζηνλ νπνίν αλαπηύζεηαη ην έκβξπν) είλαη ηα θύηηαξα ηεο 

ηξνθνβιάζηεο θαη ηνπ ρνξίνπ (εμσηεξηθε επηθάλεηα ηνπ ζάθθνπ) απν ηελ 

πιεπξά ηνπ εκβξύνπ θαη ηα θύηηαξα ηνπ θζαξηνύ (ηξνπνπνηεκέλα 

θύηηαξα ηνπ ελδνκεηξίνπ) απν ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο. Καη απηνί νη 

εκβξπηθεο πξνέιεπζεο ηζηνί θέξνπλ αληηγόλα ηζηνζπκβαηόηεηαο ηα 

νπνία όκσο αλήθνπλ ζε άιιε θαηεγνξία θαη κνηάδνπλ κε απηά ηνπ 

θπηηάξσλ ηνπ ζώκαηνο ηνπ εκβξύνπ. Εδώ μεθηλά ε αλνζνινγηθή 

παξαδνμόηεηα ηεο θύεζεο. Ελώ έρνπκε ζε επαθή δύν μελνπο 

θπηηαξηθνύο πιεζπζκνύο νη πεξηζζόηεξεο θπήζεηο δελ νδεγνύληαη ζε 

αλνζνινγηθή απόξξηςε.  

 

ΑΤΣΟΑΝΟΟΙ 

 

Μεξηθέο θνξέο, ζηα πιαίζηα ησλ αλνζνινγηθώλ απαληήζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνύ, ην ίδην ην ζώκα καο αλαγλσξίδεη ηκήκαηα ηζηώλ ή 

ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνύο ζαλ μέλνπο θαη μεθηλά επίζεζε ελαληίνλ ηνπο. 

Απηέο είλαη θαηαζηάζεηο κε ηελ γεληθόηεξε νλνκαζία απηνάλνζα 

λνζήκαηα θαη ην εύξνο ηνπο μεθηλά από ηα θιαζζηθά λνζήκαηα ηνπ 

θνιιαγόλνπ (εξπζεκαηώδεο ιύθνο, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηο, ζθιεξόδεξκα 

θιπ) θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ αλίρλεπζε απηναληηζσκάησλ ελαληίνλ 

θπηηάξσλ ή ηκεκάησλ ησλ θπηηάξσλ (ππξήλαο, κηηνρόλδξηα, κεκβξάλε). 



Οη θαηαζηάζεηο απηέο εθδειώλνληαη θιηληθά κε ηελ θαηαζηξνθηθή 

απάληεζε ζε θπηηαξηθέο νκάδεο ζπγθεθξηκκέλσλ ηζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ 

καο είηε ζε όπνηνλ ηζηό κνηάδεη αλνζνινγηθά (εκβξπηθνο ηζηνο, εθόζνλ 

αλαθέξακε νηη κνηξάδεηαη ηνλ αξηζκό ηαπηόηεηαο ηνπ νξγαληζκνύ ηεο 

κεηέξαο). Δηαγλσζηηθά ειέγρνπκε ηελ ύπαξμε απηναληηζσκάησλ ελώ 

ζεξαπεπηηθά ε αληηκεηώπηζε θηλείηαη κεηαμύ ησλ ζεξαπεηώλ ησλ 

αιιναλόζσλ αηηηώλ θαη ηεο ζξνκβνθηιίαο όπσο ζα αλαθέξνπκε 

παξαθάησ.  

   

 Αντιυωσυολιπιδικό σύνδρομο 

 

Τα θσζθνιηπίδηα είλαη κνξηαθά ζπζηαηηθά ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ 

όισλ ησλ θπηηάξσλ. Αληηζώκαηα θαηα ησλ θσζθνιηπηδίσλ επεξεάδνπλ 

ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θπηηάξσλ σο ρπκηθνη παξάγνληεο, θαη 

πξνθαινπλ θπηηαξηθέο αληηδξάζεηο (ρσξίο ηελ παξνπζία κηθξνβίσλ -  

άζεπηε θιεγκνλή) όπσο θαη αύμεζε ηεο πεθηηθόηεηαο ηνπ αίκαηνο.  

 
Ερεη βξεζεί νηη νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή ηζηνύ (αθόκε θαη έλαο 

κηθξνηξαπκαηηζκόο κε ην καραίξη ηεο θνπδίλαο) ζε θπηηαξηθό επίπεδν 

νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό αληηζσκάησλ ελάληηα ζε θσζθνιηπίδηα, ηα νπνία 

θαινύληαη αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζώκαηα. Απηά είλαη: Καξδηνιηπίλε, 

αηζαλνιακίλε, γιπθεξόιε, λνζηηόιε, θσζθαηηδηθό νμύ, ζεξίλε. 1 ζηηο 5 

πεξίπνπ γπλαίθεο κε απνβνιέο έρνπλ αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζώκαηα. Η 

ζεξίλε θαη αηζαλνιακίλε είλαη πνιύ ζεκαληηθά θσζθνιηπίδηα γηαηί 

παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο 

θπηηαξνηξνθνβιάζηεο ζε ζπγθπηηνηξνθνβιάζηε θαη ρξεζηκεύνπλ ζαλ 

κόξηα πξνζθόιιεζεο ηνπ πιαθνύληα ζην ελδνκήηξην θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο εκθύηεπζεο.  

 ΕΝΔΟΜΗΣΡΙΩΗ 

Σηα πιαίζηα ησλ απηναλόζσλ αηηίσλ ζα αλαθέξνπκε θαη ηελ 

ελδνκεηξίσζε. Η ελδνκεηξίσζε είλαη κία θιηληθή θαη παζνινγηθή 

νληόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ έθηνπε αλάπηπμε ελδνκεηξηθνύ 



ηζηνύ (αδέλσλ θαη ζηξώκαηνο) εθηόο ηεο κήηξαο.  

 
 

 
 

 Σε πξόζθαηεο κειέηεο ππνζηεξίδεηαη όηη ζε γπλαίθεο κε ελδνκεηξίσζε 

παξάγνληαη απηναληηζώκαηα. Απηέο νη αλνζνβηνινγηθέο δηαηαξαρέο, 

όκσο, ηεο ελδνκεηξίσζεο πηζαλώο ζπληεινύλ ζηελ εκθάληζε ζηείξσζεο 

ζε απηέο ηηο γπλαίθεο θαη ζε απμεκέλν πνζνζηό απηόκαησλ απνβνιώλ. 

Απηό ην ηειεπηαίν δεδνκέλν είλαη ππό έξεπλα, αθνύ δελ έρεη αθόκε 

απνδεηρζεί ζαθήο ζπζρέηηζε ηεο ελδνκεηξίσζεο θαη ηεο πξόθιεζεο θαζ’ 

έμηλ απνβνιώλ. Η δηάγλσζε ηίζεηαη κε ιαπαξνζθόπεζε. Θεξαπεπηηθά 

αθνινπζείηαη θαξκαθεπηηθή ή ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε αιιά θαη 

ζπλδπαζκόο ηνπο. 

 


