5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ MD, MBA,PHD(UK)

ΕΧΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΝΟΣΗΜΑ;
ΘΕΛΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΤΙΣ ΛΑΒΕΙΣ?
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙ;
Η οµάδα µας στο Εργαστήριο της Κλινικής Ρευµατολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, της Ιατρικής
Σχολής στο Παν. Θεσσαλίας ανέπτυξε µια εξέταση (απλή αιµοληψία) που µπορεί να προσδιορίσει από 9299% εάν οι θεραπείες που λαµβάνεις έχουν το αναµενόµενο θεραπευτικό ανοσολογικό αποτέλεσµα και σε
τι βαθµό.
Εν συντοµία, σκοπός της θεραπείας είναι να καταστρέφει τα βλαπτικά φλεγµονώδη κύτταρα του
ανοσοποιητικού και να αυξάνει αν είναι δυνατόν τα προστατευτικά ανοσορυθµιστικά και
ανοσοκατασταλτικά κύτταρα.
Τα κύτταρα αυτά µπορούν να προσδιοριστούν πολύ πριν την έναρξη της θεραπείας και µετά από αυτήν σε
τακτά χρονικά διαστήµατα. µε αυτίν τον τρόπο τόσο ο θεράπων ιατρός, όσο και ο ασθενής θα γνωρίζουν
µε ακρίβεια το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας σε ανοσολογικό επίπεδο, πολλές φορές πριν καν η
θεραπεία δώσει απτά κλινικά αποτελέσµατα (ύφεση συµπτωµάτων κλπ)
Για παράδειγµα, θα λάβεις ένα anti-TNF βιολογικό παράγοντα για την ρευµατοειδή αρθρίτιδα ΜΟΝΟ
ΕΑΝ οι εξετάσεις του αίµατος δείξουν ότι υπάρχουν κύτταρα στο ανοσοποιητικό σου που υπερπαράγουν
αδιαµφισβήτητα πολύ από αυτην την κυτταροκίνη. Εάν δεν την παράγουν δεν έχει νόηµα να υποβληθείς
σε τέτοιου είδους θεραπείες, το µικρο θεραπευτικό αποτέλεσµα των οποίων είναι προδεδισµαµένο και
χωρίς νόηµα µπορεί να βάλει σε περιπέτειες την υγεία σου.
Η εκγκυρότητα της µεθοδολογίας και την ευαισθησίας και ειδικότητας της µεθόδου ανγνωρίστηκε από την
επιστηµονική κοινότητα σε πρόσφατα συνέδρια του 2019 στην Δρέσδη της Γερµανίας, την Ρώµη της
ιταλίας και την Λισαβώνα της Πορτογαλίας και συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες ανοσοδιαγνωστικές και
φαρµακυετικές εταιρίες για να αναπτύξει σε ευρεία κλίµακα το απλό διαγνωστικό τέστ που για την ώρα
γίνεται µόνο στο εργαστήριο µας.
Τα τεστ έχουν εφαρµογή σε όλες τις αυτοάνοσες ή ανοσοεπαγόµενες παθήσεις πχ σλήρυνση κατα πλάκας,
άλλα αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήµατα, αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα, ψωρίαση κα
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