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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας-2018  

        ΒΛΑΣΗΣ ΣΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 



 

    ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: 

            ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 

Οι δύο αντίπαλοι: 
 

• Ξενιστής:Α  γραμμη άμυνας  
• Ενεργοποιημένο μακροφάγο 

(εκπαιδευμένο) :αδρανοποιεί το 
μυκοβακτηρίδιο. 

 

B γραμμη αμυνας 
• Ικανότητα διακοπής 

ενδοκυττάριου πολ/μου 
μυκοβακτηριδίων εντός των  

     μη ενεργ./νεκρών  μακροφάγων 

 Σχηματισμός συμπαγούς 
μάζας:φυματωμα-  

 

• Μυκοβακτηρίδιο:Πολ/σμός  

• A:Λογαριθμικός πολ/μός,στα 

            ΜΗ ενεργοποιημένα 
(ανεκπαίδευτα) μακροφάγα  
(προσκομίζονται με το αίμα 

• στο πεδίο της μάχης). 

 

• B:Τεράστια ικανότητα 
εξωκυττάριου πολ/σμού: 

     σε τακέν υλικό(σπήλαιο) 
•   

• Τρωτά σημεία του ενός= 
Δύναμη υπεροχής του άλλου   

• Y.Monanable&A.Dannenberg
.Tuberculosis 

• D.Schlossbera 5th Ed 2006; 
Mc. Grow  Hill 



 

      Η  πρόσβαση  του   μυκοβακτηριδίου  

 Εισπνοή: Μόνον  λεπτά σταγονίδια (1-3 μυκοβ) παραμένουν 

αιωρούμενα στο ρεύμα αέρα προς κυψελίδες : 

  (παχύτερα : στο κροσ. επιθ. κατάποση) 

 

 Τοξικότητα του βακίλλου 

 

 Ικανότητα κυψ. μακροφάγων να φονεύσουν τους βακίλλους 

(πλούσια σε ειδικά ένζυμα) 

 

Γεννετικοί παραγοντες 

    Lurie MB:Harvard Univ.press 1964 



 

          ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ  (1) 
 CMI: Κυτταρική αντίδραση: Λεμφοκύτταρα- 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΞ/ΚΟΙ 
Μακροφάγα:Στρατιώτες-- 

 

 

 

• Th1 κύτταρα (παρουσία αντιγόνου) ΚυτταροκίνεςΤΝF—IF-γ 

 

   Ελκουν/Ενεργοποιούν μακροφάγα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 

 

Ριζών  Ο2, νιτρωδών- Φόνος βακίλλων  

• DTH: 

•  Καθυστερημένη ιστική αντίδραση-- 



 

         ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (2) 

•Κυτταροκινες  

λεμφοκυτταρων 

•                             Μακροφαγα 

Ελκονται από τις κυτταροκίνες των λεμφοκυτταρων 



 

Τα πέντε στάδια της φυματίωσης -Στάδιο 1:Εγκατάσταση  
 Ενεργοποιημένο μακροφάγο : Mεσω 

Ιντερλευκινών εκκρινομενων από 

Λεμφοκυτταρα(από  διάφορα εισπνευσθέντα 
σωματίδια) 

Φαγοκυτταρώνει εισπνευσθέντα  
μυκοβακτηρίδια  ανάλογα: λυσοσωμικά/ 
οξειδ.ενζυμα- 

 αντίστροφα  της τοξικότητας του βακίλλου- 

 ΣΥΝΗΘΩΣ: ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ο 
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ 

 

ΜΗ φαγοκυττάρωση μυκοβακτηριδίων: 

               Νεκρωση μακροφάγων 

Πολ/σμος στην κυψελίδα Στάδιο 2 

•Ενεργοποιημενο 

 μακροφαγο: 

 



 

7η ημέρα:20-30 φορές περισσότεροι βάκιλλοι  στα μη ανθεκτικά 
κουνέλια, σε σχεση με τα ανθεκτικά(γεννετ.παράγ, κ.λ.π.)                     

28η-35η ημέρα: 13 φορές περισσότεροι  

META THN AΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ: 21η Ημερα: ΙΔΙΟΣ  ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ-   

 

Lurie M.B. Am. Rev. Tub. Pulm Dis1995: 72: 297-329 

 •Μακροφάγο/μυκοβακτηρίδιο 



 

              Στάδιο 2:  Συμβίωση (α)  

 Σημαίνει: αποτυχία φαγοκυττάρωσης- εξουδετέρωσης    

μυκοβακτηριδίων 

                                    

•  Πολ/σμός εντός των μακροφάγων  ρήξη                      

                                    

• Μεγάλο Μικροβιακό φορτίο:  

                                    

                  Καταπίνεται από άλλα μακροφάγα  

  (ενεργοποιημενα/μηενεργ:μονοκύτταρα απο τονμυελό)-  

  

Σπεύδουν εγκαλούμενα από χημειοτακτικούς παράγοντες 

του βακίλλου και του οργανισμού (C5a)  



 

Στάδιο 2: Συμβίωση (2β):<<ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΩΝ βακίλλων>> 
 Συσσώρευση μη   ενεργ.  μακροφάγων-          

κατάποση βακίλλων 

 Ο Μ Ω  Σ 

 Φαγοκυτταρικά κενοτόπια: 

 (λευκά άνευ ενζ):      

 Αριστο περιβάλλον πoλ/μού b-Koch 

 

                                       

Αναγκαστική   Συμβίωση-ΑΛΛΑ: 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ του οργανισμού: 

                    

Πολ/μός β-koch 
 

•Συμβίωση 

•Μη   ενεργ.  Μακροφάγα 

•Λευκά κενοτόπια- 



 

Στάδιο 2 : Συμβίωση (γ):   Η πλαστιγγα  αρχίζει να γέρνει: 

 7-20 ημέρες μετά την είσοδο των μυκοβακτηριδίων 

                              ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟΣ  ΠΟΛ/ΜΟΣ b-Koch 

 

 Ενδοκυττάριοι βάκιλλοι: εμποδίζουν την  

μικροβιοκτόνο  δράση  μη ενεργ/νων  μακροφάγων 

                                               

                                          

   Διαρκώς καταφθάνοντα μακροφάγα (μονοκύτταρα αίματος):  

       προσφέρουν τόπο ανάπτυξης στους βακίλλους 

     (ΑΠΛΑ: Ανεκπαίδευτοι στρατιώτες, χωρις εξοπλισμό, 

              ΑΛΛΑ: ΜΕ  ΓΕΜΑΤΑ  ΣΑΚΚΙΔΙΑ  ΜΕ  ΤΡΟΦΙΜΑ) 



 

Στάδιο 3:Πρώιμο στάδιο τυρώδους νέκρωσης  

 20 ημέρες μετά την είσοδο βακίλλων 

ΤΟΤΕ ‘΄ΞΥΠΝΑΕΙ ¨¨ Ο ΞΕΝΙΣΤΗΣ 
 

ΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΞΕΝΙΣΤΟΥ 

 

                 Delayed –Type Hypersensitivity (DTH):  
ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΑ   Τ-Λεμφ: Νatural Killers Cells 

                                 Ιστική καταστροφή  
      ( καταστροφή των <<ΑΧΡΗΣΤΩΝ>>μη ενεργ.μακροφ. )-  

 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ :Να μην προμηθεύουν τρόφιμα τον εχθρό-  

 

 

 Πρώτα στάδια νέκρωσης ιστών στερεοποιημένο υλικό- 

            



•Στάδιο 3:Πρώιμο στάδιο τυρώδους νέκρωσης  

 

•Πρώτες δυσκολίες για τους  b-Koch <<κακούς>>: 

             Αρχίζουν να νικούν οι <<καλοί>> 

•   Eγκαταλείπουν το <<φιλόξενο>> οικιακό περιβάλλον  

στα   μακροφάγα : 

 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΣΕ:Στερεοποιημένο υλικό- 

 

Λιγότερο ευνοϊκό για πολ/σμό βακίλλων- 
Υποξικές συνθήκες-χαμηλό ΡΗ- διακοπή  πολ/μού----------- 

 

EΝΑΣ TΡΟΠΟΣ ΑΜΥΝΑΣ… 

ΑΝ ΚΑΙ ΌΧΙ  Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ 

     



 

   

 CMI : Aνθεκτικοί ξενιστές:δεν αναπτύσεται άμεσα –απαιτεί χρόνο 

 

 

 Ευάλωτοι ξενιστές: Στάδιο 2 και μετά: Εμποδίζουν την ανάπτυξη 
των βακίλλων όπως οι ανθεκτικοί (αν και έχουν  CMI) 

                           

   Άρα: νέος μηχανισμός υπεισέρχεται από: Στάδιο 2 

και εφεξής DTH-για βοήθεια των   CMI  

 

• Διαφοροποίηση  

 CMI :cellular mediated immunity 

(Ενεργοπ/να μακροφ-μέσω λεμφ) 

 
 

DTH :delayed type hypersensitivity 

                (Απ’ευθείας Τ-λεμφ.) 

         Ο Αξιωματικός παίρνει ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΟΠΛΟ 



 
•Εξισορροπιση πολ/μου 

b-Koch σε ευαίσθ/ανθεκτικούς 

           ΞΕΝΙΣΤΕΣ: 

Με Ενεργοποίηση της DTH 
:delayed type hypersensitivity 

 

•DTH 



 

   Εξέλιξη βακίλλων στο συμπαγές τυρώδες υλικό 
 Επιβίωση αλλ’ όχι πολ/σμός (ανοξία, PH, λιπ.οξέα) 

 

                                    

 

 

                                  Άρα:  

 O ξενιστής  μερικώς    αυτοκαταστρέφεται  

   ώστε  να αυτοπροστατευθεί  

                 ⇩ 

 



 

    ΣΤΑΔΙΟ  4   ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ( α) 
 

• Τύχη τυρώδους υλικού  

 

• Εξέλιξη (κλιν.+ακτ. νόσος) 

 
• Διακοπή εξέλιξης: Απλά θετική PPD  

• Εξέλιξη=CMI 
• Διαφυγή β-koch από περιφ.νεκρώσεως  

πολ/μος σε μακροφάγα- φονεύονται από 
την DTH  μεγέθυνση κέντρου νέκρωσης 

• Διακοπή εξέλιξης: ↑↑↑ CMI 
Φαγοκυττάρωση από πλήθος 
ενεργ.μακροφάγων 

• ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  

    CMI / DTH :Ακόμα και τώρα 

 

•Μεγέθυνση κέντρου 
           νέκρωσης 



 

   ΣΤΑΔΙΟ  4  ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ  (β) 

Διαφοροποίηση φυματώματος ανθεκτικ/μη ανθεκτικών   

 Ανθεκτικοί ξενιστες:μείωση νεκρ.κέντρου  

    Μικρή νέκρωση – πολλα ενεργ.μακροφ 

Tcellλεμφοκίνες  
Ενεργ/να μακροφάγα :Ελεγχος  νόσου 

 

 Διαφεύγοντες  βάκιλλοι :  

συλλαμβάνονται από 
ενεργ.μακροφάγα-φονεύονται  

 

 
• Μη ανθεκτικοί= Διεύρυνση 

κέντρου νέκρωσης- 
εκτεταμένη νόσος- 
ανενεργά μακροφάγα  

              

     Διαφυγή βακίλλων 

 

• Ανενεργά μακροφάγα 

 

• Πολ/μός εντός 

 

• Φαύλος κύκλος 



 

   ΣΤΑΔΙΟ  4  ΦΥΜΑΤΙΩΣHΣ  (γ) 

 Συντριπτική  πλειοψηφία  ανοσοεπαρκών: 4b 
ΣΥΜΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ /ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ κέντρου νέκρωσης 

(πηγή πολ/μου)  

                     Aπό τα ενεργ/να  μακροφάγα. 

 

 Διαφεύγοντες βάκιλλοι  Λεμφ.σύστημα- Αίμα  
Ταχεία πλέον αντίδραση μακροφάγων – υψηλή 
(τώρα πλέον) CMI  εξάλειψη βακίλλων. 

 

 

  Σημαντικός ο ρόλος της CMI 



 

•ΦΥΜΑΤΩΜΑ 5 ΕΒΔ 
•Ανοσοανεπαρκεις:διευρυνση 

                κεντρου νέκρωσης 

•Ανοσοεπαρκείς: 

•Συμπαγοποίηση 

•ΟΧΙ διευρυνση νεκρ.κέντρου  



 

   ΣΤΑΔΙΟ  4   ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (δ) 
Νεογνά και  Ανοσολογικά Ανεπαρκείς 

Μεγάλη ευθύνη της DTH αδρανοποίηση  των 
βακίλλων :ΑΛΛΑ: νέκρωση διαφυγή b-koch  
σύλληψη από ανενεργά μακροφάγα     

                     Φ Α Υ Λ Ο Σ   Κ Υ Κ Λ ΟΣ 

    

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ: 

Ενεργοποίηση   Μακροφάγων 

 

Ανοσοεπαρκείς αλλά τοξικοί βάκιλλοι Ασθενής CMI  
(δεν αποτελεί υπόθεση μόνον του ξενιστού)  
διασπορά φυματίων δια της αιματικής οδού                

θάνατος ξενιστού   



 

          ΣΤΑΔΙΟ    5     ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 
 Ρευστοποίηση  τυρώδους υλικού:     ΣΠΗΛΑΙΟ 

 Αριστο υπόστρωμα εξωκυττάριας ανάπτυξης βακίλλων-      

Open air  Party 
 

• Κύρια αιτία εξέλιξης της νόσου (ακόμη και σε 
ανοσοεπαρκείς: όπου ↑↑↑ CMI)-Τεραστιος πολ/μός 

 

• Διάβρωση βρόγχου από το τυρώδες υλικό  
Διασπορά – Ανάπτυξη μεγάλου αριθμου ανθεκτικών βακίλλων 

 

• Ενεργοποιημένα μακροφάγα :  

   Ανεπαρκή για τον έλεγχο της σπηλαιώδους νόσου- 

ΔΕΝεπιβιώνουν στο ρευστοποιημένο τυρώδεςυλικό 



 



 

       ΠΡΩΤΗ/ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ 

 Περισσότερα  Τ- λεμφοκύτταρα (+ειδικοί υποδοχείς) 
σε αντιγόνα   μυκοβακτηριδίου, στο αίμα των ήδη 
εκτεθέντων ξενιστών 

 
                                

Επανείσοδος ή επανενεργοποίηση βακίλλου: 
 

  Μεγαλύτερος αριθμός Τ- κυττάρων  
 κυτταροκίνες  ενεργοποίηση πολλών 

μακροφάγων  καταστροφή βακίλλων προ πολ/μού  
–Μικρή και αυτοιωμενη τοπική αντίδραση 

. 
 
       Διαφορετική η αντίδραση των μη εκτεθέντων. 



 

Διάρκεια της CMI- Επαναμόλυνση: META  TI; 

Πειραματόζωα:  
(IV  BCG)  

   Με  το 

  χρόνο 

 

 επίκτητης ιστ.αντιδρασης(PPD) 

 

  επανέγχυση BCG 

   H ΠΑΛΗΑ  ΜΝΗΜΗ  ΞΥΠΝΑ 

    Μεταβίβαση   

΄΄μνήμης’’: από Τ- σε Τ-  λεμφοκύτταρο, για μεγάλη 
παραγωγή κυτταροκινών ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ 

  ενεργοποίηση μακροφάγων  

                   (αύξηση CMI)  

 



 

 
               MANTOUX  (PPD) 

 

 Ειδικά Τ- λεμφοκύτταρα με το χρόνο  
αρνητικοποίηση Mantoux(Επι εξάλειψης του μυκοβ) 

 

     ΟΙ  <<Απόγονοι>> όμως αυτών τωνΤ-Λεμφ/ρων 

(έχει μεταβιβαστεί το μήνυμα της παραγωγής κυτταροκινών): 

                     

                      

                     Σε νέα είσοδο μυκοβακτηριδίων: 

  ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ  CMI KAI DTH:ανοσιακη ετοιμότητα 

 

                                       ΆΛΛΟ : ΘΕΤΙΚΗ Mantoux – 

ΚΑΙ  ΆΛΛΟ: ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ TBC: Ανάκληση 
μνήμης  από  Απογόνους  ευαισθητοποιηθέντων                                                  

Τ  λεμφοκυττάρων 

 



•ΟΥΔΕΜΙΑ  ΣΗΜΑΣΙΑ   ΕΧΕΙ  

            ΤΟ   ΜΕΓΕΘΟΣ  ΤΗΣ   MANTOUX 



 

             Μεγάλο   μέγεθος    MANTOUX 
                   ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
 

 

   ↑↑Αντίσταση ξενιστού:  

↑↑↑ ικανότητας αποστολής  
Τ-λεμφοκ. στην περιοχή 
επανεισόδου ειδικού 
αντιγόνου(δέρμα,κυψελίδες) 

 

   Αντίσταση ξενιστού: 
απαιτείται μεγάλος 
αριθμός βακίλλων 
(αντιγον.ερεθισμού) 

    για εκδήλωση θετικής 
Mantoux 

Αρα δεν εκφράζει, παρά 

μόνο την ιστική κινητοποίηση 
ΣΤΟ   ΔΕΡΜΑ 

 
Θετική Mantoux  

μετά από έτη  

 Επαναμόλυνση  

    Κοιμώμενοι βάκιλλοι  
απελευθέρωση καταστροφή των 

 επανενεργοποίηση Μantoux  



•Θετική Mantoux : ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ  
ΔΕΥΤΕΡΗ  ΕΙΣΟΔΟ  ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ  

•ΘΕΤΙΚΗ Mantoux: Ικανότητα οργανισμού να αποστείλει 

  Τ λεμφοκύτταρα στο ΔΕΡΜΑ: 
 

  Δηλαδή:  Γραφείο ενημέρωσης  Ιατρού /ασθενούς 
για το status των μακροφάγων-/μυκοβακτηριδίων 

•ΣΥΝΗΘΩΣ:ΣΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΕΙΣΟΔΟ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΙ /ΕΝΗΜΕΡΩΤΕΣ(Τ-λεμφοκ/Μantoux θετική) 
                                               

•ΑΛΛΑ: 
ΔΕΝ αποτελεί αυτό την πρώτη προτεραιότητα  για τον οργανισμό  

•ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

•ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ  ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ :   KYΨΕΛΙΔΑ- 
 

•ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ(ΔΕΡΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΑΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 
 



 

                    Booster Effect 

Μόλυνση : Μετά  

   έτη  

Mantoux 1:  αρνητική 

 (με ή χωρίς αγωγή) 
 

Νέα Mantoux 2: μετά >3 εβδ: 
Θ Ε Τ Ι Κ Η  

    Mantoux 1 : 
Κινητοποιηση 
ανοσολ.μηχανισμού 
(Τ- κύτταρα μνήμης) 

 



 

Αρνητική Mantoux σε ενεργό  νόσο  
 Εξαιρετικά σοβαρά ασθενείς (τοξικοί) λόγω  

TBC μπορεί να έχουν αρνητική Mantoux- 

Οταν αργότερα συνέλθουν, η Mantoux:+ 
    

μέγα πλήθος Τ- λεμφοκυττάρων: 
συγκεντρώνεται στις πνευμ.βλάβες 
(ελάχιστα είναι διαθέσιμα για την 
δερμoαντίδραση-Ενημέρωση) 

 

    Yπεύθυνα για την αρνητική Mantoux: 

 τα μονοκύτταρα:  εκκρίνουν  TGF-β, IL – 10: 

                  εμποδίζουν τα Τ-λεμφ.  

              να μεταναστεύουν στο δερμα 



 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ TBC 
 O εμβολιασμός ΔΕΝ προλαμβάνει την μόλυνση  

 ΑΛΛΑ 

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

  

• ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΚΙΛΛΟΥ 
 

    ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ 

• Ταχύτατος σχηματισμός 
φυματίου  άφθονα 
ενεργ.μακροφάγα (ήδη 
έτοιμα Τ-λεμφοκύτταρα 
που αναγνωρίζουν το 
αντιγόνο) 

   ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ 

• Αργός ο ρυθμός 
ενεργοποιήσεως 
μακροφάγων--- 
Μεγαλύτερη 
πιθανότητα εξέλιξης σε 
νόσο 



 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ  

 

• Ενίσχυση PPI 

• Ενίσχυση των Τ- 
λεμφ/υποπληθ. 
που ενεργοποιούν 
τα μακροφάγα 

 

• Μείωση της DTH (Μείωση 
των Τ-λεμφ/υποπληθ. που 
προκαλούν ρευστοποίηση)  

 

 

PPI >DTH 
•                             ΣΤΟΧΟΣ: 

• ΕΜΒΟΛΙΑ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ 
ΜΙΚΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ (Μantoux) 



 

            ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1) 

 Είσοδος b-koch  
συνάντηση με μακροφάγα 

 Κινητοποίηση Τ-λεμφ/ρων 

 CMI:Ενεργ/να μακροφάγα 

(θάνατος βακίλλου) 
     Μη ενεργοποιημένα 

(εξαίρετο έδαφος για 
πολ/σμό βακίλλου) 

• DTH (Αντίδραση ξενιστού  

    με ιστική καταστροφή) 

• Κύριος μηχανισμός 
διακοπής πολ/σμου 
βακίλλου εντός μη 
ενεργών μακροφάγων 

 

    Καταστροφή υγιών 
ιστών ξενιστή   

• Σχηματισμός 
συμπαγούς 
νέκρωσης 

 

μη ευνοϊκό για  

bkochπεριβάλλον  

• Διαφυγή βακίλλων από την περιφέρεια  πολ/μος 
εντός μη ενεργ.μακροφ.(φαύλος κύκλος) 

 



 

             ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2) 

CMI: Μόνον αυτή μπορεί να 

σταματήσει την ιστική καταστροφή 

περιορίζοντας ΕΜΜΕΣΑ  την DTH 

 

 
 

Ειδικά Τ- λεμφοκύτταρα: λεμφοκίνες, 

(IFN-γ) ενεργοποιούν τα μακροφάγα-  

                 φόνος  βακίλλου 



 

                 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (3) 

Συμπαγής τυρώδης νέκρωση: 

 
• Προκαλείται από 

την DTH 

 

• Δεν είναι ό,τι 
καλύτερο για τον 
οργανισμό 

 
 Διαφυγή 

 βακίλλων 

 

• Τήξη (αύξηση 
πολ/μού 
εξωκυττάρια) 

 

• Μικρή 
τότε η 
συμβολή 
της CMI  

• Διασπορά 
διά των 
βρόγχων 



 

              ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (4) 

Νέα εμβόλια: 

  Στοχεύουν στον περιορισμό της DTH 

(φυματιν.υπερευαισθ.στα αντιγόνα-  τυρώδης νέκρωση)  

  Στην ενίσχυση της CMI (αύξηση Τκυττάρων) 

• Υποπληθυσμοί      Τ-λεμφ 

     

INF-γ 

 •  προκαλούν ιστική 
νέκρωση (και θετική 
Μantoux)  

•  προκαλούν 
αύξηση της CMI 




