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Πεξίιεςε 

Ο αλζξώπηλνο θπηηαξνκεγαιντόο έρεη ελνρνπνηεζεί σο παξάγνληαο παζνγέλεηαο θαη εμέιημεο 

απηνάλνζσλ ξεπκαηνινγηθώλ λνζεκάησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπ ζπζηεκαηηθνύ 

εξπζεκαηώδνπο ιύθνπ, ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο ζθιήξπλζεο (θ). 

Εζηηάδνληαο ζηε θ, ν ηόο απηόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επάγεη ηελ έθθξαζε ηνπ TGF-β1, κηαο 

θπηηαξνθίλεο κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ ίλσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηε θ, ελώ ε αγγεηνπάζεηα 

πνπ πξνθαιεί νκνηάδεη κε απηήλ ηεο θ. Ωο πηζαλόο κεραληζκόο παζνγέλεηαο έρεη πξνηαζεί 

απηόο ηεο κνξηαθήο κίκεζεο, θαζώο αληηζώκαηα ελαληίνλ ηεο ηηθήο πξσηεΐλεο UL94 αληηδξνύλ κε 

ην επηθαλεηαθό απηναληηγόλν ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ NAG-2 θαη αληηζώκαηα ελαληίνλ πεπηηδίσλ-

κηκεηώλ πξνθαινύλ βιάβε ηνπ ελδνζειίνπ θαη ίλσζε. Με ζθνπό λα εθηηκήζνπκε ην ξόιν ηνπ 

θπηηαξνκεγαιντνύ ζηε θ [1-3], ρξεζηκνπνηήζακε ηελ αλνζναπνηύπσζε θαηά Western γηα λα 

εθηηκήζνπκε ηε ζπρλόηεηα θαη ηνπο ηίηινπο αληηζσκάησλ ελαληίνλ έμη αληηγόλσλ ηνπ ηνύ ζε 

αζζελείο κε θ (n=110) θαη πγηείο κάξηπξεο αληίζηνηρεο ειηθίαο θαη θύιινπ (n=51). Η ζπρλόηεηα 

ησλ IgG αληηζσκάησλ ελαληίνλ ηνπ θπηηαξνκεγαιντνύ ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλε ζηνπο αζζελείο 

(θ: 92.7%, κάξηπξεο: 70.6%, p<0.01). Οη ηίηινη ησλ αληηζσκάησλ ελαληίνλ ησλ ηηθώλ αληηγόλσλ 

UL57, UL83 θαη UL99 ήηαλ πςειόηεξνη ζηε θ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο πγηείο κάξηπξεο (p<0.01 γηα 

όια). Θεηηθή ζπζρέηηζε εκθαλίζηεθε αλάκεζα ζηνπο ηίηινπο ησλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ UL83 θαη 

ηνπ UL44 κε ηνπο ηίηινπο ησλ αληηθεληξνκεξηδηαθώλ απηναληηζσκάησλ. Οη έληνλεο αληηγνλνεηδηθέο 

ρπκηθέο απνθξίζεηο πνπ παξαηεξήζακε ζε αζζελείο κε θ ζπγθξηηηθά κε πγηείο κάξηπξεο 

πηζαλώο λα ππνδεηθλύνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θπηηαξνκεγαιντνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λνζήκαηνο 

απηνύ. 
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