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Ειζαγωγή (1) 

 Η παξνπζίαζε απηή ζα επηθεληξσζεί ζε κία έξεπλα 

πνπ μεθίλεζε από εηθνζηπεληαεηίαο κε αληηθείκελν: 

 ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη ηνπο κεραληζκνύο θαη 

θαλόλεο πνπ ην δηέπνπλ 

 πνπ θαηά  ηελ ηειεπηαία δεθαεηία επεθηάζεθε θαη ζε 

ηνκείο ζρέζεσλ ηεο αλνζνινγίαο κε δηάθνξα 

ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα θαη εηδηθόηεξα κε ηελ 

νκνηνπαζεηηθή (ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ 

ζπνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζηα «Οιηζηηθά 

Ελαιιαθηηθά Θεξαπεπηηθά Σπζηήκαηα-Κιαζηθή 

Οκνηνπαζεηηθή»). 

 



 Ο ζθνπόο ήηαλ: 

 ε πξνζέγγηζε θαη ε απνθσδηθνπνίεζε  εθείλσλ ησλ 

κεραληζκώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο- 

κεηά ηελ επίδξαζε ελόο εξεζίζκαηνο θαη ηελ 

πξφθιεζε κηαο «νμείαο θαηάζηαζεο» θαη 

 

 ε έξεπλα ηεο αλαγθαηόηεηαο ή κε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

γλώζεσλ ηεο αλνζνινγίαο ζηνπο ζεξαπεπηέο ηαηξνύο, 

νκνηνπαζεηηθνύο ή κε, πξηλ από κηα νπνηαδήπνηε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ελεξγεηαθή ή ρεκηθή 

 

 

Ειζαγωγή (2) 



 Βαζηθό αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ: 

 κηα κειέηε, αξρόκελε από 10εηίαο,  

ρξεζηκνπνίεζεο κηαο αλνζνινγηθήο εμέηαζεο, 

ηεο ειεθηξνθόξεζεο ησλ πξσηετλώλ, ζηνλ 

ζρεδηαζκό ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο 

 

σο πιεξνθνξία ηεο αλνζνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη  

ηνπ βαζκνύ νξγαλσζηαθήο εηνηκόηεηαο ηνπ  

αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ πξόθιεζε  

κηαο «νμείαο» θάζεο, ζε κηα επηρεηξνύκελε  

αλνζνινγηθή δηέγεξζε.  

 

Ειζαγωγή (3) 



 Η έξεπλα απηή ηέζεθε ζηελ θξίζε παιαηόηεξσλ 

εξεπλεηώλ όπσο ηνπ: 

 θ. Βπζνύιθα,  

 ηνπ  Έιιελα θβαληηθνύ θπζηθνύ θ. Ναλόπνπινπ 

θαη  

 κεηά ηελ παξόηξπλζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηάιζεθε 

ζηνλ θ. Andrea Mershin Ακεξηθαλό εξεπλεηή ηνπ 

MIT, κε αληηθείκελν ηε δνκή θαη  ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Ειζαγωγή (4) 



 Επίζεο παξνπζηάζηεθε ζην 65ν Παγθόζκην Σπλέδξην ηεο 

Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο, (LIGA 2010), ζηηο 18-22 Μαΐνπ 

ζην Los Angeles ηεο Καιηθόξληαο  ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηώλ, από εκέλα θαη ηελ ηαηξό Παξηαιίδνπ Αλίλα  κε 

ηίηιν: 

 «Blood Protein Electrophoresis-Immunological blood 

test in the planning of the homeopathic treatment and 

deconding Ηαhnemann and similia similibus curentur».  

 

 Τα αλαιπηηθά ηεο ζηνηρεία δεηήζεθαλ από ηα  Εξεπλεηηθά 

Ιαηξηθά θπβεξλεηηθά Ιλζηηηνύηα RAND ηνπ Los Angeles, 

ηνπ SAMUELI  INSTITUTE ηεο Oπάζηγθηνλ, από ηνλ 

83ρξνλν Ιλδό αθαδεκατθό θαζεγεηή θαη εξεπλεηή Krishna 

Murty θαη από  άιινπο εξεπλεηέο. 

 

Ειζαγωγή (5) 



 Καηά ηελ αλνζνινγία θάζε θαξκαθεπηηθή 

παξέκβαζε: 

 ελεξγεηαθή 

 ρεκηθή 

πξνθαιεί αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκό, κία νμεία 

θαηάζηαζε (κηθξή ή κεγάιε, αλάινγα κε ην  

εξέζηζκα) 

 

 

ελεξγνπνίεζε αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (1) 

 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (2) 

 

Αποκωδικοποιώνηας ηον  Hahnemann (1) 

 Καηά ηελ έξεπλά καο ηα νκνηνπαζεηηθά 

θάξκαθα θαίλεηαη λα νθείινπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο: 

ζηην μέθοδο παραζκεσής ηοσς 
 

Tν παξαπάλσ πξνθύπηεη: 

 κειεηώληαο αλαθνξέο ηνπ Hahnemann θαη 

 εξκελεύνληάο ηηο κε βάζε ζύγρξνλεο 

επηζηήκεο όπσο: 

1. Κβαληηθή θπζηθή 

2. Η Αλνζνινγία 

 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (3) 

 

Αποκωδικοποιώνηας ηον  Hahnemann (2) 

 «Όξγαλνλ», § 269: «…Τν Οκνηνπαζεηηθό Θεξαπεπηηθό 

Σύζηεκα επηθαιείηαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κέρξη ζήκεξα 

αγλώζησλ θαη απόθξπθσλ ηδηνηήησλ ησλ αθαηέξγαζησλ 

νπζηώλ, ππό ηνλ όξν όηη απηέο νη νπζίεο ζα ππνζηνύλ 

εμεηδηθεπκέλε θαηεξγαζία. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεξγαζία 

όια ηα είδε ηεο ύιεο αλεμαηξέησο, θαζίζηαληαη αζύιιεπηα 

δξαζηηθά θαη πξνηθίδνληαη κε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο αθόκε 

θαη εθείλα πνπ ζηελ αθαηέξγαζηε  κνξθή ηνπο δελ 

επηδεηθλύνπλ νύηε ίρλνο ζεξαπεπηηθήο δξάζεο  πάλσ ζηνλ 

αλζξώπηλν νξγαληζκό … κηα ηέηνηνπ είδνπο ηδηόξξπζκε 

κεηαηξνπή ησλ ηδηνηήησλ ησλ θπζηθώλ νπζηώλ επηηπγράλεηαη 

κε κεραληθό ηξόπν πάλσ ζηα απεηξνειάρηζηα ζσκαηίδηα 

ηεο χιεο, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κεηά από 

ιεηνηξίβεζε θαη δφλεζε θαη κε ηελ πξνζζήθε κηαο 

νπδέηεξεο(ζηεξεάο ή πγξήο)νπζίαο…» 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (4) 

 

Αποκωδικοποιώνηας ηον  Hahnemann (3) 

 «Όξγαλνλ»: «… ζην ζεκείν απηό ζηεθόκαζηε γηα λα 

αλαθεξζνύκε ζηηο δπλακηθέο ηδηόηεηεο ησλ 

νκνηνπαζεηηθώλ θαξκάθσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

δξνκνινγνύλ κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε  ηεο πγείαο 

ησλ δώσλ θαη αλζξώπσλ…» 

 

 «…αλ ηα θάξκαθα απηά ζπληνληζζνχλ κε ηελ 

παιιφκελε ρνξδή ηεο δσήο, ή αλ έξζνπλ ζε ζηελή 

επαθή κε απηήλ, όπσο π.ρ. κεηά από ρνξήγεζε ή 

έζησ θαη κέζσ εηζπλνήο. Πξόθεηηαη δει. κε άιια 

ιόγηα  γηα ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν όπσο  θαη έλαο 

καγλήηεο κπνξεί λα καγλεηίζεη κηα αηζαινβειόλε 

από κηθξή απόζηαζε… ». 

 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (5) 

 

Αποκωδικοποιώνηας ηον  Hahnemann (4) 

 «Όξγαλνλ», §108: 

    «…δηεπθξίλεζε ησλ θαξκαθνινγηθώλ ηδηνηήησλ ησλ 

ζεξαπεπηηθώλ νπζηώλ πνπ νδεγεί  ζε ηερλεηή 

αλσκαιία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Σθνπόο απηήο 

ηεο πξαθηηθήο είλαη ε κειέηε ησλ λνζεξώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ην θάξκαθν νδεγεί θαη ηηο 

νπνίεο ην θάζε θάξκαθν είλαη ζε ζέζε λα 

ζεξαπεύζεη…» 

 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (6) 

 

Αποκωδικοποιώνηας ηον  Hahnemann (5) 

 

 Τα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα ράξε ζηνλ ηξφπν πνπ 

επεμεξγάδνληαη απνθηνύλ ηδηόηεηεο λαλνζσκαηηδίσλ 

 

 

 

πνπ δξνχλ ζηνπο βηνινγηθνχο ηζηνχο θαη ηνπο δηεγείξνπλ 

 

 

 

θαη ελεξγνπνηνχλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (7) 

 

Μελεηώνηας ηην κβανηική θσζική (1) 

 

 Σε επίπεδν λαλνζσκαηηδίσλ ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή από απηή ησλ 

κεγάισλ καδώλ ηεο ύιεο. 

 

 Αλαθεξόκαζηε ζε καγλεηηθά πεδία ηα νπνία 

ππάξρνπλ αθόκε θαη όηαλ ε κάδα είλαη ειάρηζηε αιιά 

ζε πεξηζηξνθηθή θίλεζε. 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (8) 

 

 Οη ηδηόηεηεο ησλ λαλνζσκαηηδίσλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνκαζηε 

είλαη απνηέιεζκα: 

 Φαηλνκέλσλ καγλεηηζκνύ 

 Μαγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ 

 Μαγλεηηθήο αληζνηξνπίαο 

 Φαηλνκέλνπ Zeeman θαη άιισλ 

 

 Οη ηδηόηεηεο απηέο εξκελεύνπλ ηε ιεηηνπξγία πνιιώλ 

ζύγρξνλσλ εθαξκνγώλ: 

 όπσο  ν ζθιεξφο δίζθνο ησλ ππνινγηζηψλ θαη άιιεο 

θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγία: 

 ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

 ηεο κλήκεο θαη  

 ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. 

 

Μελεηώνηας ηην κβανηική θσζική (2) 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (9) 

 

 Αλάιπζε ηεο ύιεο ζύκθσλα κε ηελ θβαληηθή 

θπζηθή: 

 Φνληξηθή πθή 

  

 Λεπηή πθή 

  

 Υπέξιεπηε πθή 

  

 

Μελεηώνηας ηην κβανηική θσζική (3) 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (10) 

 

 Η ρνληξηθή πθή: 

 είλαη ε πξώηε ελεξγεηαθή θιίκαθα ηεο ηεξαξρίαο 

ησλ αηνκηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

 Εδώ θαζνξίδεηαη αλ ην θσηόλην πνπ εθπέκθζεθε 

βξίζθεηαη ζην ππέξπζξν ή ζην νξαηό ή ζην 

ππεξηώδεο ή ζηελ πεξηνρή ησλ αθηίλσλ Φ.  

 Η ιεπηή πθή: 

 είλαη πνιύ ζεκαληηθή ζηε ρεκεία, θαζώο είλαη ε 

πθή πνπ επεξεάδεη ηε θύζε ησλ ρεκηθώλ 

δεζκώλ.  

 

  

Μελεηώνηας ηην κβανηική θσζική (4) 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (11) 

 

 Η ππέξιεπηε πθή: 

 Η απνθάιπςε ηεο ζπκβαίλεη θάησ από εηδηθέο ζπλζήθεο 

θαη είλαη  απνηέιεζκα  ηεο  θβαληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηόκνπ, όηαλ βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε εμσηεξηθνύ  

καγλεηηθνύ πεδίνπ  θαη «ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ». 

 

 Σηε θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε ηεο ππέξιεπηεο δνκήο, νη 

ελεξγεηαθέο ηεο ζέζεηο,   δελ αληρλεύνληαη ζην  νξαηό θάζκα, 

αιιά ζην θάζκα ησλ ρακειήο ελέξγεηαο ξαδηνθπκάησλ. 

 

  

 

Μελεηώνηας ηην κβανηική θσζική (5) 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (12) 

 

 

 Φαηλφκελν Zeeman 

 νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ε ιεπηή πθή ηεο ύιεο 

αλαιύεηαη ζηελ ππέξιεπηε πθή θάησ από ηελ επίδξαζε 

εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπρλόηεηαο. (Η ππξεληθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI), ε ESR-

Φαζκαηνζθνπία ειεθηξνληθνύ παξακαγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ, ε 

αθνινπζία παικώλ Spin Echo θαη άιιεο). 

 

 Η ζπρλόηεηα είλαη κνλαδηθή γηα ηνλ θάζε ζπληνληδόκελν 

ππξήλα, γλσζηή σο ζπρλφηεηα Larmor. 

  

 

 

 

Μελεηώνηας ηην κβανηική θσζική (6) 



Πιθανός μητανιζμός δράζης ηων ομοιοπαθηηικών θαρμάκων (13) 

 

 Σπρλφηεηα Larmor: 

 είλαη αλάινγε κε ην καγλεηηθό πεδίν πνπ εθαξκόδεηαη 

 πνηθίιιεη από ππξήλα ζε ππξήλα 

 παίξλεη θβαληηθέο ηηκέο θαη  

 πξνθαιεί καγλεηηθό ζπληνληζκό ζηνπο ηζηνύο πνπ 

εθαξκόδεηαη 

  

 

 Απνθαιχπηεη: 

1. ηελ ππέξιεπηε δνκή ηεο ύιεο  

2. ηηο εθθπιηζκέλεο ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

 

Μελεηώνηας ηην κβανηική θσζική (7) 



Πως ενεργοποιείηαι ηο ανοζοποιηηικό ζύζηημα 

 

“Similia similibus currentur” 

 Η ζύγρξνλε επίδξαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη εηδηθήο ζπρλόηεηαο 

ζπληνληζκνύ έρεη σο απνηέιεζκα: 

 ηελ αλαγθαζηηθή καγλήηηζε θαη  

 δηάηαμε ηεο δνκήο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ αζθνύκελνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 Όηαλ ε δνκή είλαη θπζηνινγηθή: 

 κεηαθηλείηαη κε ζπγθεθξηκέλε  ηξηζδηάζηαηε ζέζε ζηνλ ρώξν 

 Όηαλ ππάξρνπλ «εθθπιηζκέλεο» ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο δνκήο: 

 ηόηε ε κεηαηόπηζε  είλαη δηαθνξεηηθή  ζηνλ ρώξν  
 

 θαη απηφ  γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

σο «ιάζνο» θαη  σο «νμεία» θαηάζηαζε, απνηειψληαο έηζη ην 

έλαπζκα θηλεηνπνίεζήο ηνπ. 

  
 



Πως ενεργοποιείηαι ηο ανοζοποιηηικό ζύζηημα 

 

Σσμπεραζμαηικά 

 

 H απνηειεζκαηηθόηεηα νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο 

εμαξηάηαη από: 

 

 Τελ εύξεζε ηνπ νκνίνπ θαξκάθνπ (similia 

similibus) γηα λα επηηύρεη ηνλ καγλεηηθό 

ζπληνληζκό ηεο δνκήο. 

 

 Τελ αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ αζζελή  (currentur) πνπ ζα έρεη 

ηνλ θύξην ιόγν ζηε ζεξαπεία ηνπ.  

 

  



 Η εθηίκεζε ηεο αληηθεηκεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη εθηθηή από ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε κέζσ ηεο αλνζνινγίαο: 

 γηα ηε  δνκή, 

 ηελ ύπαξμε πηζαλώλ πξσηνγελώλ 

αλνζναλεπαξθεηώλ  ή άιισλ  πξνθιεηώλ 

δεπηεξνγελώλ,  

 ηνλ ρξόλν σξίκαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ηελ θπζηνινγηθή ή παζνινγηθή ηνπ θάκςε θ.ι.π. 

 

 Απηή ε πξνζέγγηζε, ζαθώο δίλεη ζηξαηεγηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηελ ζεξαπεία ησλ  λνζεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνπλ κηα πνιππινθόηεηα. 

 



 Εθπνλήζεθε από:  

1. Τζνκπάλε Βαζηιηθή (ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο-

Οκνηνπαζεηηθόο- MSc Παλ/κίνπ Αηγαίνπ, Οιηζηηθώλ 

ελαιιαθηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ ζπζηεκάησλ-θιαζηθήο 

νκνηνπαζεηηθήο) 

2. Παξηαιίδνπ Αλίλα (ηαηξόο) 

 

Με ηελ ππνζηήξημε ησλ: 

1. Βπζνχιθαο Γεψξγηνο (επίηηκνο θαζεγεηήο 

νκνηνπαζεηηθήο Παλ/κίνπ Αηγαίνπ) 

2. Αλησλίνπ-Κεθδεθγηάλλε Αηθαηεξίλε (γεληθή 

ηαηξόο-νκνηνπαζεηηθόο) 

 
 

Ηλεκηροθόρηζη πρωηεϊνών ορού: πως μπορεί να 

τρηζιμοποιηθεί ζηο ζτεδιαζμό ηης ομοιοπαθηηικής 

θεραπείας 



 

 Αλαδήηεζε αλνζνινγηθήο εμέηαζεο πνπ λα 

πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζκό νξγαλσζηαθήο  εηνηκόηεηαο 

ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

 Σύγθξηζε ησλ επξεκκάησλ  καο  κε ηα «Επίπεδα 

Υγείαο θαηά Βπζνύιθα- groups» 

 

 Αμηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

ηνπ αζζελή θαη ηεο πνξείαο ηεο ζεξαπείαο. 
 

 

 

  

Σκοπός 



Γιαηί επιλέτθηκε η ζσγκεκριμένη (1) 

 Εμεηάζεηο ειέγρνπ ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ππάξρνπλ πνιιέο, αιιά επεηδή νη 

δνκέο πνπ δηεγείξνληαη θαη παίξλνπλ κνξθή ζην 

ρώξν θαη θαη’ επέθηαζε ελεξγνπνηνύλ ην 

αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα είλαη νη πξσηεΐλεο, ζηελ 

έξεπλα απηή επηιέρζεθε ε αλνζνινγηθή εμέηαζε 

ειεθηξνθόξεζεο ησλ πξσηετλώλ ηνπ νξνύ.  

 

 Αληαλαθιά ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο ζύλζεζεο θαη 

θαηαβνιηζκνύ ησλ πξσηετλώλ  

 



Γιαηί επιλέτθηκε η ζσγκεκριμένη (2) 

Οη πξσηεΐλεο: 

 απνηεινύλ εθθξαζηέο ησλ γνληδίσλ 

 ηα δνκηθά  πιηθά ησλ θπηηάξσλ  

 εθηεινύλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ βηνινγηθώλ 

ζπζηεκάησλ 

 παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ: 

 αλνζναπάληεζε 

 αλνζνξύζκηζε 

 



  

 Μεηξάεη πξσηεΐλεο ηνπ νξνύ δηαρσξίδνληάο ηηο ζε 

θιάζκαηα: 

 ιεπθσκαηίλεο 

 α1-ζθαηξίλεο 

 α2-ζθαηξίλεο 

 β-ζθαηξίλεο 

 γ-ζθαηξίλεο 

 

  

 
 

  

 

Ηλεκηροθόρηζη πρωηεϊνών ορού (1)  

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 94 άηνκα θαη δηελεξγήζεθαλ  

140 πξσηετλνγξάκκαηα κε κεράλεκα ηύπνπ SAS-3 ηεο  

εηαηξίαο  Helena laboratories (ηαηλίεο αγαξόδεο). 



 

 Λεπθσκαηίλεο: 

 δηαηήξεζε σζκσηηθήο πηέζεσο ηνπ πιάζκαηνο 

 ξύζκηζε νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ pH ηνπ 

αίκαηνο 

 ξύζκηζε κεηαβνιηζκνύ  

 ξύζκηζε απνζήθεπζεο αδώηνπ  

 αλήθνπλ ζηηο πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο 

 Σθαηξίλεο: 

 ελεξγόο ξόινο ζηελ αλνζνξύζκηζε θαη ζηελ 

αλνζναπάληεζε (πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο) 

 κεηαθνξά πνιιώλ νπζηώλ 

 

 

Ηλεκηροθόρηζη πρωηεϊνών ορού (2) 



 

 Αθπδάησζε 

 Πνιιαπινχλ κπέισκα θιπ 

 

 Κχεζε 

 Βξέθε 

 Μεηά ηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 70 εηψλ βαζκηαία ειάηησζε  

 Γηαηαξαρέο ηεο ζξέςεο- ππνζηηηζκφο, ζχλδξνκα 

δπζαπνξξφθεζεο 

 Γηαηαξαρέο ζπλζέζεο (πρ. επαηνπάζεηεο) 

 Φξφληεο λφζνη, ρξφληεο θνθθησκαηψδεηο λφζνη 

 Σε απψιεηα ηνπο (αηκνξξαγία, εγθαχκαηα, εμηδξψκαηα, 

απψιεηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ ή ην νπξνπνηεηηθφ) 

  Γξήγνξε ειάηησζε ησλ ιεπθσκαηηλψλ ζε νμείεο παζήζεηο  ή 

ζε θαθψζεηο.  

 Γελεηηθά αίηηα (πρ. νηθνγελή ηδηνπαζή δπζπξσηεηλαηκία) 

 

Λεσκωμαηίνες 

 



 

 Κύεζε 

 Καηά ηελ ρνξήγεζε νηζηξνγόλσλ  

 Νεθξώζεηο ηζηώλ 

 Νενπιάζκαηα  

 Λνηκώμεηο θιπ 

 

 Έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο (θιεξνλνκνύκελε 

δηαηαξαρή πνπ πξνδηαζέηεη ζηελ αλάπηπμε 

εκθπζήκαηνο) θιπ 

 

 

 

α1-ζθαιρίνες 



 

 Καηαζηάζεηο stress (π.ρ. νμείεο ινηκψμεηο, θαθψζεηο, 

ηξαπκαηηζκνί, εγθαχκαηα, νμεία λέθξσζε ηζηψλ, 

εθηεηακέλα λενπιάζκαηα ή ρξφληα λνζήκαηα ζε ελεξγφ 

θάζε) 

 Νεθξσζηθφ ζχλδξνκν (κεξηθέο θνξέο ζπλδπάδεηαη θαη κε 

αχμεζε ησλ β-ζθαηξηλψλ, ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη 

κεγάιε ειάηησζε ησλ ιεπθσκαηηλψλ) 

 Υπεξζπξενεηδηζκφο 

 Σαθραξψδεο δηαβήηεο   

 Δπηλεθξηδηθή αλεπάξθεηα θιπ. 

 

 Παζήζεηο ηνπ παγθξέαηνο 

 Βαξηέο επαηνπάζεηεο 

 Αηκνιπηηθή αλαηκία 

 Νφζνο Wilson θιπ. 

 

α2-ζθαιρίνες 



 

 Σε αχμεζε ηεο ηξαλζθεξξίλεο (πρ. ρξφληα ζηδεξνπελία, 

θχεζε ζην 3ν ηξίκελν θιπ.) 

 Υπεξρνιεζηεξνιαηκία 

 Υπνζπξενεηδηζκφο 

 Φνιηθή θίξξσζε, απνθξαθηηθφο ίθηεξνο  

 Ηπαηηθή θίξξσζε (κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ γ-

ζθαηξηλψλ θαη ειάηησζε ησλ ιεπθσκαηηλψλ), επαηίηηδεο 

 Νεθξσζηθφ ζχλδξνκν 

 Απηνάλνζα λνζήκαηα, κεηαβνιέο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, 

εκθάληζε ςπρξνζπγθνιιεηηλψλ, ηζνζπγθνιιεηηλψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ, εκθάληζε 

ξεπκαηνεηδνχο παξάγνληα, κεηαβνιέο ηνπ ηλσδνγφλνπ, 

αχμεζε ησλ IgM αλνζνζθαηξηλψλ θιπ. 

 

 Αλεπαξθήο πξφζιεςε πξσηετλψλ (ειάηησζε 

ηξαλζθεξξίλεο)  

β-ζθαιρίνες 



 

 Λνηκψμεηο νμείεο θαη ρξφληεο 

 Ννζήκαηα ηνπ θνιιαγφλνπ, (π.ρ.  ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηο, 

εξπζεκαηψδεο ιχθνο θιπ) 

 Ννζήκαηα ππεξεπαηζζεζίαο 

 Σαξθνείδσζε 

 Σχθηιε 

 Αθξνδίζην ιεκθνθνθθίσκα 

 Νφζνο Hodgkin, θαθφεζεο ιέκθσκα, ρξφληα ιεκθνγελή 

ιεπραηκία, πνιιαπινχλ  κπέισκα 

 Ηπαηνπάζεηεο, επαηίηηδεο, θίξξσζε, απνθξαθηηθφο 

ίθηεξνο θιπ 

 

 Πξσηνπαζήο ππν- θαη αγακκαζθαηξηλαηκία  

 Γεπηεξνπαζήο ππν- θαη αγακκαζθαηξηλαηκία  (πρ. 

καθξνρξφληα ζεξαπεία  κε ζηεξνεηδή θαη 

αλνζνθαηαζηαιηηθά, ινηκψμεηο ξαγδαίαο εμειίμεσο) θιπ. 

γ-ζθαιρίνες 



Ηλεκηροθόρηζη πρωηεϊνών ορού: πως μπορεί να τρηζιμοποιηθεί ζηο ζτεδιαζμό 

ηης ομοιοπαθηηικής θεραπείας 

 

Αζζελείο κε θπζηνινγηθά πξσηετλνγξάκκαηα:  

  πνιύ θαιή αλνζναπάληεζε  ζηε δηέγεξζε  κε πςειέο  

 δπλακνπνηήζεηο θαξκάθσλ 

   Θεξαπεπηηθό απνηέιεζκα 

 

Αζζελείο κε θπζηνινγηθέο ιεπθσκαηίλεο θαη παζνινγηθέο 

ζθαηξίλεο: 

  θαιή αλνζναπάληεζε ζηελ νκνηνπαζεηηθή δηέγεξζε 

 κε κέηξηεο δπλακνπνηήζεηο θαξκάθσλ 

    Θεξαπεπηηθό απνηέιεζκα 

 

 

  

 

Αποηελέζμαηα  (1) 



Ηλεκηροθόρηζη πρωηεϊνών ορού: πως μπορεί να τρηζιμοποιηθεί ζηο ζτεδιαζμό 

ηης ομοιοπαθηηικής θεραπείας 

Αζζελείο κε παζνινγηθέο ιεπθσκαηίλεο θαη θπζηνινγηθέο  

ζθαηξίλεο:  

  θαιή αλνζναπάληεζε  ζηε δηέγεξζε  κε ρακειέο  

 δπλακνπνηήζεηο θαξκάθσλ 

   Θεξαπεπηηθό απνηέιεζκα 

 

Αζζελείο κε παζνινγηθέο ιεπθσκαηίλεο θαη παζνινγηθέο 

ζθαηξίλεο: 

  θαιή αλνζναπάληεζε ζηελ νκνηνπαζεηηθή δηέγεξζε 

 κε πνιύ ρακειέο δπλακνπνηήζεηο θαξκάθσλ 

    Θεξαπεπηηθό απνηέιεζκα κηθξήο δηάξθεηαο 

 

 

  

Αποηελέζμαηα  (2) 



Παρακολούθηζη ηης πορείας ηοσ αζθενή 

 

 Σηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο ησλ ρακειώλ 

επηπέδσλ πγείαο, ππήξμε βειηίσζε ζην θιάζκα ησλ 

ιεπθσκαηηλώλ  θαη εμηζνξξόπεζε ζηα θιάζκαηα ησλ  

ζθαηξηλώλ. 

 

Ηλεκηροθόρηζη πρωηεϊνών ορού: πως μπορεί να τρηζιμοποιηθεί ζηο ζτεδιαζμό 

ηης ομοιοπαθηηικής θεραπείας 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ηλεκηροθορηηικές εικονές ζε ζσνδσαζμό με ηα 

«επίπεδα σγείας» καηά Βσθούλκα 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Σσμπέραζμα 

 

 Θα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε, όηη  ε 

νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή είλαη: 

 κηα ξηδνζπαζηηθή ελεξγεηαθή κέζνδνο 

«ζηνρεπκέλεο καγλήηηζεο ησλ φκνησλ 

δνκψλ» θαη απνθάιπςεο ησλ παζνινγηθψλ», 

πνπ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ γίλνληαη 

αληηιεπηέο από ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, 

δηέγεξζήο ηνπ, κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

ηελ  ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζηεκάησλ.  

 

 



 Είλαη κε ηνμηθή, επεηδή πξνθαιεί αζζελείο  

αιιειεπηδξάζεηο ζηηο δνκέο, κε ηελ άζθεζε 

αζζελψλ καγλεηηθψλ πεδίσλ θαη 

ξαδηνζπρλφηεηαο. 

 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ, είλαη ε χπαξμε 

θαινχ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Τν ζεξαπεπηηθό ηεο πεδίν, είλαη  νη ιεηηνπξγηθέο 

δηαηαξαρέο θαη  νη αλαζηξέςηκεο δεπηεξνγελείο  

αλνζναλεπάξθεηεο ησλ έκβησλ νξγαληζκώλ. 
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Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


