Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης
Μ.Τοσμπής
Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ.
Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,
πνπ είλαη ηθαλό λα εμαιείςε ζρεδόλ όια ζηα εηζεξρόκελα ζηνλ νξγαληζκό βαθηήξηα,
παξάζηηα θαη ηνύο. Παξά ηαύηα, ππάξρνπλ νξηζκέλα είδε, όπσο ηα κπθνβαθηεξίδηα, πνπ
έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξαθάκπηνπλ ην αλνζνινγηθό ζπζηεκα θαη λα πξνθαινύλ
λόζεζε θαη πηζαλό ην ζαλαηό. Έλα εμ απηώλ είλαη ην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο,
πνπ ελνρνπνηείηαη γηα ηε κέρξη ηώξα κόιπλζε δύν δηζεθαηνκκπξίσλ, ηε λόζεζε ελλέα
πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ θαη ην ζάλαην δύν πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ αηόκσλ εηεζίσο1.
Ζ θπκαηίσζε κεηαδίδεηαη αεξνγελώο από άηνκν ζε άηνκν. Διάρηζηνο αξηζκόο
κπθνβαθηεξηδίσλ πνπ θζάλεη ζηηο θπςειίδεο είλαη ηθαλόο λα ππξνδνηήζεη κεραληζκνύο
άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. ηα πεξηζζόηεξα άηνκα ε ηνπηθή ζύκθπηε αλνζία,
πνπ αθνξά θαηά θύξην ζηα καθξνθάγα, επηηπγράλεη λα εμαιείςεη παληειώο ηα βξαδέσο
αλαπηπζζόκελα κπθνβαθηεξίδηα. ε έλα κηθξό αιιά ζεκαληηθό πνζνζηό πεξηπηώζεσλ
επαθήο κε ηα κπθνβαθηεξίδηα, ε ζύκθπηε άκπλα απνηπγράλεη λα ηα ειέγμεη. Σν
ζπζζσξεπκέλν κεγάιν κπθνβαθηεξηδηαθό αληηγνληθό θνξηίν εθηεηζέκελν ζην
αλνζνινγηθό ζύζηεκα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε επίθηεηεο αλνζίαο. Ζ ηειεπηαία, πνπ
ελνξρεζηξώλεηαη θπξίσο από ηα Σ ιεκθνθύηηαξα, ειέγρεη αιιά δελ εμαιείθεη ηε
κόιπλζε. Δηζη κηα ζπλερόκελε πξνζηεπηηθή αλνζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ησλ
επίκνλσλ κπθνβαθηεξηδίσλ, πνπ όπσο πξναλαθέξζεθε είλαη παξόληα ζην έλα ηξίην
πεξίπνπ ηεο αλζξσπόηεηαο2.
Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε ηα κνιπζκέλα καθξνθάγα
παίδεη θαίξην ξόιν ζηελ επίθηεηε αλνζία θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. Αλακθίβνια ηα
CD4+ Σ-ιεκθνθύηηαξα παίδνπλ ην θεληξηθόηεξν θαη νπζηαζηηθόηεξν ξόιν ζηελ άκπλα
θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. ε απηή θαίλεηαη λα παίδνπλ θάπνην ξόιν θαη άιινη
ππνπιεζπζκνί ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ, όπσο εηλαη ηα CD8+, ηα γδTCR+, θαη ηα CD1
νξηδόκελα Σ-ιεκθνθύηηαξα. Οη κεραληζκνί ζπκβνιήο όισλ απηώλ ησλ θπηηάξσλ ζηελ
άκπλα θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ εξεπλώληαη επηζηακέλα. Από ην ζύλνιν ησλ
θπηηαξνθηλώλ πνπ παξάγνληαη από απηά ν TNF-a, ε IL-12 θαη ε IFN-γ παίδνπλ θεληξηθό
ξόιν, ηόζν θαηα ηε ξπζκηζηηθή όζν θαη θαηά ηελ ελεξγεηηθή θάζε ηεο αλνζνινγηθήο
αληίδξαζεο θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ3.
Από ηελ άιιε ην κπθνβαθηεξίδην ρξεζηκνπνηεί ζεηξά κεραληζκώλ πνπ αληηζηξαηεύνληαη
ηηο ακπληηθέο δπλάκεηο ηνπ μεληζηή θαη ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε
ηξνπνπνίεζε ησλ θαγνζσκάησλ, ε νπδεηεξνπνίεζε ησλ δξαζηηθώλ κνξίσλ ηνπ
καθξνθάγνπ, ε πξόθιεζε έθθξηζεο θαηαζηαιηηθώλ θπηηαξνθηλώλ θαη ε παξέκβαζε
ζηελ αληηγνλνπαξνπζίαζε πξνο ηα Σ ιεκθνθύηηαξα3.
Ζ ζρεηηθή ζεκαζία ηόζν ησλ ακπληηθώλ κεραληζκώλ ηνπ μεληζηή όζν θαη ησλ
κεραληζκώλ δηαθπγήο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ πηζαλό λα εμαξηώληαη από ηε θάζε ηεο
κόιπλζεο. Μεηά ηε αξρηθή ζύκθεηε αλνζηαθή απάληεζε, αλαπηύζζζεηαη ε επίθηεηε
αλνζία πξνθεηκέλνπ ειέγμεη ηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελα κπθνβαθηεξίδηα. Αθνινπζεί κηα
ρξόληα κλεκνληθή αλνζηαθή θάζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν θαη επηηήξεζε
ησλ επίκνλσλ κπθνβαθηεξηδίσλ απνηξέπνληαο κηα πηζαλή επαλακόιπλζε. Σειηθά ε
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ηζνξξνπία ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ
θαζνξίδεηαη από ηελ αιιεεπίδξαζε ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ κε ηα κνιπζκελα καθξνθάγα.
Ζ απνηπρία θαηά ηελ νμεία ή ρξόληα επίθηεηε αλνζηαθή απάληεζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ηελ αλάπηπμε θιηληθήο λόζνπ3.
Ζ αλνζνπαζνγέλεηα ηεο θπκαηίσζεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πνιππινθόηεηα θαη
ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο γηα ηελ επαθξηβή δηεπθξίληζή ηεο. Γη απηό επηζηξαηεύνληαη ζρεηηθά
δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ όρη κόλν ζηνλ άλζξσπν αιιά θαη ζε κηα πιεηάδα πεηξακαηόδσσλ.
Καηά ηε παξνύζα βξαρεία αλαθνξά ζα παξαηεζνύλ ηα λεώηεξα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ
ζρεηηθά κε ηνπο αλνζνπαζνγελεηηθνύο κεραληζκνύο ηεο θπκαηίσζεο.

Σύμθσηη ανοζία
Δίζνδνο – εγθαηάζηαζε κπθνβαθηεξηδίνπ
Ζ θπκαηίσζε κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν, θαηά θύξην ιόγν αεξνγελώο. Πεγή
κόιπλζεο είλαη κόλν νη πάζρνληεο από θπκαηίσζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. Φνξείο ηεο
κεηάδνζεο είλαη ηα πξνεξρόκελα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα κηθξνζηαγνλίδηα πνπ
πεξηέρνπλ κπθνβαθηεξίδηα ηεο θπκαηίσζεο. Σα κνιπζκαηηθά ζηαγνλίδηα ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ παξάγνληαη όηαλ άηνκα πνπ πάζρνπλ από πλεπκνληθή θπκαηίσζε
βήρνπλ, θηαξλίδνληαη, ηξαγνπδνύλ ή θαη νκηινύλ. Από ηα ίδηα άηνκα κπνξνύλ λα
παξαρζνύλ κνιπζκαηηθά ζηαγνλίδηα θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζεξαπείαο κε εηζπλεόκελα
θάξκαθα, πξόθιεζεο πηπέισλ θαη βξνγρνζθόπεζεο. Δπίζεο κηθξέο πηζαλόηεηεο
δεκηνπξγίαο ηνπο ππάξρνπλ ζε εξγαζηήξηα όπνπ γίλεηαη επεμεξγαζία βηνινγηθώλ
δεηγκάησλ.
Σα παξαγόκελα από ην αλαπλεπζηηθό κεγάια ζηαγνλίδηα (κε δηάκεηξν > 5κ) αησξνύληαη
ειάρηζηα ζην πεξηβάιινληα ρώξν θαη πέθηνπλ ζρεδόλ ακέζσο ζην δάπεδν. Δάλ
εηζπλεπζζνύλ θαηαθξαηνύληαη ιόγσ κεγέζνπο ζηηο αλώηεξεο αλαπλεπζηηθέο νδνύο, από
όπνπ απνβάιινληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ βιελλνθξνζζσηνύ κεραληζκνύ. Σα κηθξά
ζηαγνλίδηα, δηακέηξνπ 1-5κ θαη πεξηέρνληα 1-2 κπθνβαθηεξίδηα, αησξνύληαη επί πνιύ
ζην πεξηβάιινλ. Απηά ηα κηθξά ζηαγνλίδηα εηζπλεόκελα κπνξνύλ λα θζάζνπλ κέρξη ηηο
θπςειίδεο4.
Ζ παζνγέλεηα ηεο θπκαηίσζεο αξρίδεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ ζηηο
θπςειίδεο. Ζ θαηαλνκή ησλ εηζπλεόκελσλ κνιπζκαηηθώλ κηθξνζηαγνληδίσλ θαζνξίδεηαη
από ην πξόηππν ηνπ αεξηζκνύ ησλ πλεπκόλσλ. Έηζη ζπρλόηεξα εληνπίδνληαη ζηηο κέζεο
θαη θαηώηεξεο πλεπκνληθέο δώλεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εληόπηζε ηνπο θαη ζηηο
ππόινηπεο δώλεο. Σα παξόληα θπςειηδηθά καθξνθάγα θαγνθπηηαξώλνπλ ηα
κπθνβαθηεξίδηα. Καηά ηελ πξώηε απηή θάζε, νη ζύκθπηνη ακπληηθνί κεραληζκνί ησλ
καθξνθάγσλ θαίλεηαη λα παίδνπλ ζπνπδαίν ξόιν θαη λα θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ
πεξαηηέξσ παζνγελεηηθή εμέιημε. Σελ ζέζε απηή εληζρύνπλ πάκπνιια πεηξακαηηθά,
θιηληθά θαη επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα.
Δπηά κέξεο κεηά ηελ πξσηνκόιπλζε ησλ πεηξακαηνδώσλ ηνπ Lurie, ν αξηζκόο ησλ
κπθνβαθηεξηδίσλ ζηνπο πλεύκνλεο ησλ αλζεθηηθώλ θνπλειηώλ είλαη 20-30 θνξέο
κηθξόηεξνο από όηη ζηνπο πλεύκνλεο ησλ επαίζζεησλ θνπλειηώλ5. Ζ δηαθνξά απηή ππέξ
ησλ αλζεθηηθώλ θνπλειηώλ απνδίδεηαη ζηε ζύκθπηε θαη όρη ζηελ επίθηεηε αλνζία πνπ
εμαξηάηαη από ηα Σ ιεκθνθύηηαξα.
Έρεη πξν πνιινύ αλαγλσξηζζεί όηη νξηζκέλνη πιεζπζκνί αλζξώπσλ είλαη ηδηαίηεξα
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επαίζζεηνη ζηε θπκαηίσζε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ππήξμαλ νη Δζθηκώνη ηεο
Β.Ακεξηθήο, νη Ηλδηάλνη Yanomami, νη απηόρζνλεο ηνπ Ακαδόληνπ θαη νη καύξνη ηεο
Αθξηθήο θαη ησλ ΖΠΑ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ ππόζεζε όηη ε
θπκαηίσζε πξσηνεκθαλίζζεθε ζηελ Γ. Δπξώπε, όπνπ κε ηε πάξνδν ησλ εηώλ
εληζρύζεθαλ νη κεραληζκνί ηεο ζύκθπηεο αλνζίαο έλαληη ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο
θπκαηίσζεο. Καηά ηελ επνρή ηεο εμεξεύλεζεο θαη απνηθηνθξαηίαο ε κεηαθίλεζε ησλ
Δπξσπαίσλ πξνο ηελ αλαηνιή, δύζε θαη λόην εηζήγαγε ηε θπκαηίσζε ζε πιεζπζκνύο
πνπ δελ δηέζεηαλ ηζρπξή ζύκθπηε αλνζία έλαληη ηεο λόζνπ κε απνηέιεζκα ηελ ύςηζηε
λνζεξόηεηα θαη ζλεηόηεηα6.
ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ε επίπησζε ηεο θπκαηίσζεο παξνπζηάδεη ζαθή θπιεηηθή
δηαθνξνπνίεζε πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε νηθνλνκηθνύο ή θνηλσληθνύο παξάγνληεο.
Γηα παξάδεηγκα, ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε νίθνπο επγεξίαο ησλ ΖΠΑ θαη αθνξνύζε 25000
άηνκα πνπ εθηέζεθαλ ηζόηηκα ζε ελεξγό θπκαηίσζε, ε ζπρλόηεηα κεηαηξνπήο ηεο
δεξκναληίδξαζεο θπκαηίλεο ήηαλ δηπιάζηα ζηνπο καύξνπο από όηη ζηνπο ιεπθνύο7.
Πξνθαλώο, θαηά ην πξώηκν απηό ζηάδην, νη ζύκθπηνη κεραληζκνί άκπλαο ησλ καύξσλ
ήηαλ ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθνί από όηη ησλ ιεπθώλ. ηελ ίδηα γξακκή βξίζθεηαη θαη ε
εξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε θαηά ηελ νπνία ηα καθξνθάγα ησλ Αθξν-Ακεξηθαλώλ
αλέρνληαη πεξηζζόηεξν ηνλ ελδνθπηηάξην πνιιαπιαζηαζκό ησλ κνιπζκαηηθώλ
κπθνβαθηεξηδίσλ8.
Από απηά ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα πξνέθπςε θαη ε ππόζεζε ηεο γελεηηθήο βάζεο ηεο
αληίζηαζεο ζηε θπκαηίσζε. ρεηηθέο κειέηεο ζε πνληίθηα ελνρνπνίεζαλ ην γνλίδην
nramp1 πνπ επζύλεηαη γηα ηε παξαγσγή ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο από ηα καθξνθάγα
θαη πνπ πξνζδίδεη αληνρή έλαληη ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο. ηνλ άλζξσπν
ην αλάινγν γνλίδην νλνκάδεηαη NRMP1. Σν πξσηετληθό πξντόλ απηνύ είλαη
δηακεβξαληθόο κεηαθνξέαο ζηδήξνπ ησλ όςηκσλ ελδνζσκάησλ ησλ εξεκνύλησλ
καθξνθάγσλ. Έρνπλ αλαγλσξηζζεί δηάθνξνη πνιπκνξθηζκνί ηνπ NRMP1 ζε
πιεζπζκηαθέο κειέηεο δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηνπ θόζκνπ, πνπ ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλν
θίλδπλν κεηαθίλεζεο ηεο ινίκσμεο από ηε ιαλζάλνπζα ζηελ ελεξγό θάζε απηήο9. Άιια
γνλίδηα πνπ πηζαλόλ λα εκπιέθνληαη ζηε κεησκέλε ζύκθπηε αλνζία είλαη απηά ησλ
ππνδνρέσλ ηεο βηηακίλεο D θαη ηνπ ζήκαηνο ηεο IFN-γ.
Έρεη παξαηεξεζεί όηη ε επίθηεηε αλνζία πνπ πξνθαιείηαη κε ην εκβόιην BCG απνηξέπεη
ηελ εκθάληζε ζηα πεηξακαηόδσα θαη ζηνλ άλζξσπν ησλ ζνβαξώλ θαη εθηεηακέλσλ
κνξθώλ ηεο λόζνπ θαη όρη από ηελ πξσηνπαζή πλεπκνληθή θπκαηίσζε10,11. Δπηπιένλ, ε
θπζηθή επίθηεηε αλνζία δελ πξνθπιάζζεη από ηελ εμσγελή αλακόιπλζε ησλ πλεπκόλσλ.
Έηζη, ηνπηθνί ζύκθπηνη ακπληηθνί κεραληζκνί πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ
επίθηεηε αλνζία, εκπιέθνληαη ζηελ πξόιεςε θαη πξνζηαζία έλαληη ησλ
κπθνβαθηεξηδηαθώλ πλεπκνληθώλ ινηκώμεσλ.
Σέινο, γελεηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο θπκαηίσζεο θαη
ηνπ πνιπκνξθηζκνύ δηαθόξσλ κπθνβαθηεξηδηαθώλ πξνηόλησλ12
Καζήιωζε - Φαγνθπηηάξωζε
Σα θπςειηδηθά καθξνθάγα είλαη ηα πξσηνγελή θύηηαξα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αξρηθή
πξόζιεςε ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ. ηε ζπλέρεηα δελδξηηηθά θύηηαξα θαη κνλνπύξελα
θύηηαξα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαγνθπηηαξώζεσο. Δπηπιένλ, ηα
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κπθνβαθηεξίδηα κπνξεί λα πξνζιεθζνύλ θαη από κε εηδηθά θαγνθύηηαξα, όπσο είλαη ηα
θπςειηδηθά επηζειηαθά θύηηαξα.
Έλα πξώην βήκα πνπ πξνεγείηαη ηεο θαγνθπηηαξώζεσο είλαη ε πξνζθόιιεζε ησλ
κπθνβαθηεξηδίσλ επί ησλ θπςειηδηθώλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ
καθξνθάγσλ. Πηζηεύεηαη όηη ε απμεκέλε πξνζθόιιεζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο
θπκαηίσζεο επί ησλ θπηηάξσλ απηώλ αληηπξνζσπεύεη απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο
θπκαηίσζεο.
ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζθνιιήζεσο θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν δηάθνξεο
ζπιιεθηίλεο (collectins) ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη επηθαλεηνδξαζηηθέο πξσηείλεο
(Sp), ιεθηίλεο πξνζθνιιόκελεο ζε καλλόδε (MBLs) θαη ην C1q ηνπ ζπκπιεξώκαηνο.
Πνην ζπγθεθξηκέλα ε επηθαλεηνδξαζηηθή πξσηείλε Α (Sp-A) επνδώλεη ηελ πξνζθόιιεζε
θαη πξόζιεςε ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ από ηα καθξνθάγα, θπςειηδηθά επηζειηαθά
θύηηαξα θαη νπδεηεξόθηια. Μάιηζηα αλαθέξεηαη όηη ζε HIV (+) άηνκα ε ζπγθέληξσζε
ηεο Sp-A ζηνπο πλεύκνλεο είλαη απμεκέλε θαη ζπλδπάδεηαη κε ηξηπιάζηα ζπρλόηεηα
πξνζθόιιεζεο ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ επί ησλ θπςειηδηθώλ καθξνθάγσλ13. Αληίζεηα, κηα
άιιε επηθαλεηνδξαζηηθή πξσηείλε, ε Sp-D, έρεη θαηαδεηρζεί όηη απνθιείεη ηελ
πξνζθόιιεζε θαη πξόζιεςε κνιπζκαηηθώλ κπθνβαθηεξηδίσλ14.
H MBL ηνπ πιάζκαηνο επνδώλεη ηε θαγνθπηηάξσζε είηε έκκεζα κε ηελ ελεξγνπνίεζε
ηνπ ζπκπιεξώκαηνο είηε άκεζα κέζσ άγλσζησλ ππνδνρέσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο ζην
πιάζκα πνηθίιε ζηνπο δηάθνξνπο πιεζπζκνύο. Σνύην απνδίδεηαη ζε γελεηηθό
πνιπκνξθηζκό ηνπ γνληδίνπ ηεο MBL. Γεληθά, ν γελεηηθόο πνιπκνξθηζκόο πνπ
ζπλνδεύεηαη από απμεκέλε παξαγσγή MBL, θαίλεηαη λα πξνδηαζέηεη ζε αλάπηπμε
θπκαηίσζεο. Πξάγκαηη ζε κηα κειέηε αλαθέξνληαη απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ηεο MBL
ζε αζζελείο κε ελεξγό θπκαηίσζε15.
Γηάθνξνη ππνδνρείο ηεο επηθάλεηαο ησλ καθξνθάγσλ θαη θπςειηδηθώλ επηζειηαθώλ
θπηηάξσλ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία πξνζθόιιεζεο θαη ηεο ελ ζπλερεία
ελδνθπηηαξώζεσο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. Οη ζεκαληηθόηεξνη εκπιεθόκελνη ππνδνρείο
ησλ καθξνθάγσλ είλαη θπξίσο νη ηνπ ζπκπιεξώκαηνο 1, 3, 4 (CR1, CR3, CR4) θαη ηεο
καλλόδεο (MR). πκκεηνρή θαίλεηαη λα έρνπλ θαη νη ππνδνρείο ζάξσζεο (scavenger
receptors, ScR), ηεο SP-A, ηνπ C ηύπνπ ιεθηίλεο. Οη ππνδνρείο ηλνλεθηίλεο εκπιέθνληαη
ζηε πξόζιεςε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ από ηα θπςειηδηθά επηζειηαθά θύηηαξα. Οη
ππνδνρείο Fcγ πνπ απαληώληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ καθξνθάγσλ θαη πνπ δηεθνιύλνπλ
ηελ θαγνθπηηάξσζε ζσκαηηδίσλ επηθαιπκκέλσλ κε αλνζνζθαξίλεο G, θαίλεηαη λα
παίδνπλ κηθξό ξόιν ζηελ θπκαηίσζε 16.
Σα νςνλνπνηεκέλα κπθνβαθηεξίδηα θαζειώλνληαη θαη ελδνθπηηαξώλνληαη κέζσ ησλ
ππνδνρέσλ ηνπ ζπκπιεξώκαηνο. Ζ ζεκαζία απηώλ ησλ ππνδνρέσλ θαηαθαίλεηαη επί
απνθιεηζκνύ απηώλ. Γηα παξάδεηγκα επί απνθιεηζκνύ ηνπ CR1 ε θαγνθπηηάξσζε ησλ
κπθνβαθηεξηδίσλ κεηώλεηαη θαηά 70-80%17. Οη ππνδνρείο CR3 θαη CR4 κπνξεί λα
πξνζιακβάλνπλ θαη κε νςνλνπνηεκέλα κπθνβαθηεξίδηα. Οκσο, ηα ηειεπηαία
θαζειώλνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηνλ ππνδνρέα MR. Δπί απνθιεηζκνύ ηόζν ησλ CR όζν
θαη ησλ MR ε θαγνθπηηάξσζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ζπλερίδεηαη κέζσ άιισλ
ππνδνρέσλ, όπσο ησλ ScR-A16.
In vitro έρεη θαηαδεηρζεί όηη ε εκπινθή δηαθόξσλ ππνδνρέσλ ζηε πξόζιεςε ησλ
κπθνβαθηεξηδίσλ έρεη θαη δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο. Γηα παξάδεηγκα ε ζπκκεηνρή ησλ
ππνδνρέσλ CR θαη MR ππξνδνηεί κηθξή παξαγσγή ππεξνμεηδίνπ. Αληίζεηα ε εκπινθή
ησλ Fcγ ζηε θαγνθπηηάξσζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα έληνλε θιεγκνλώδε αληίδξαζε.
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ηα πνιύ ινηκνγόλα κπθνβαθηεξίδηα απνθεύγνπλ ηελ
είζνδν ηνπο ζηα θύηηαξα κέζσ ησλ Fcγ ππνδνρέσλ. Οη MR εθθξάδνληαη ζε ώξηκα
καθξνθάγα θαη επηηξέπνπλ ηελ πξόζιεςε ινηκνγόλσλ (H37Rv) θαη όρη κε ινηκνγόλσλ
κπθνβαθηεξηδίσλ (H37Ra). Δπεηδή νη MR ππνξπζκίδνληαη από ηελ IFN-γ, θαίλεηαη όηη ν
ξόινο ηνπο ζηε πξόζιεςε ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ πεξηνξίδεηαη ζηα πξώηκα ζηάδηα ηεο
κόιπλζεο θαη ζε άηνκα κε αλνζνθαηαζηνιή. Παξόια απηά, ε πιεηνςεθία ησλ
πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ θαηαδεηθλύεη όηη ν ηύπνο ηνπ ππνδνρέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ
είζνδν ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ζηα θύηηαξα κηθξό ξόιν παίδεη ζηελ ελδνθπηηάξηα
επηβίσζή ηνπ17. Ζ in vivo ζεκαζία όισλ ησλ αλσηέξσ παξακέλεη αθόκα πξνο
δηεπθξίληζε.
Αλαγλώξηζε κπθνβαθηεξηδίνπ από ηα καθξνθάγα
Πέξαλ ηεο θαγνθπηηαξώζεσο, ε αλαγλώξηζε γεληθά ησλ κηθξνβίσλ ή ησλ πξντόλησλ
ηνπο απνηειεί θξίζηκν βήκα πξνο κηα απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ηνπ μεληζηή. ηε
δηαδηθαζία ηεο αλαγλώξηζεο πνπ γίλεηαη ζηα καθξνθάγα θαη δελδξηηηθά θύηηαξα, θαίξην
ξόιν παίδνπλ νη πξνζνκνηάδνληεο κε δηόδηα ππνδνρείο (Toll-like Reseptors, TLR) πνπ
αλήθνπλ ζηελ νκάδα ππνδνρέσλ αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ (pattern recognition receptors,
PRRs). Πξόθεηηαη γηα δηακεκβξαληθέο δνκέο ησλ νπνίσλ ην εμσθπηηάξην ηκήκα ελώλεηαη
κε δηάθνξα ζπζηαηηθά ή πξντόληα ησλ κηθξνβίσλ, ελώ ην θπηηαξνπιαζκαηηθό ηνπο
ηκήκα ζεκαηνδνηεί ηελ αλνζηαθή ελεξγνπνίεζε. Από ηνπο 13 TLR πνπ έρνπλ
πεξηγξαθεί θαη ραξαθηεξηζζεί κέρξη ζήκεξα, ηξεηο κόλν (TLR2,TLR4,TLR9) θαίλεηαη
λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. Οη TLR2 θαη
TLR4 πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ππνδνρείο CD14. Οη TLR2 δεζκεύνπλ
ιηπνπξσηεΐλεο (LM, LpqH), PIMs, STF θαη ιηπναξαπηλνκάλαλ (LΑΜ). Οη TLR4
δεζκεύνπλ LAM θαη HSP65. Οη TLR9 πηζαλόηαηα αλαγλσξίδνπλ ηκήκαηα ηνπ
κπθνβαθηεξηδηαθνύ DNA. Ζ δέζκεπζε επνδώλεηαη θαη εληζρύεηαη κε ηελ επίδξαζε
δηαθόξσλ παξαγόλησλ όπσο είλαη ε δεζκεπόκελε από ηελ βαθηεξηαθή ιηπνζαθραξίδε
(LPS) πξσηεΐλε ηνπ πιάζκαηνο θαη νη δηαιπηνί CD14, όηαλ ηα ππεύζπλα θύηηαξα
ζηεξνύληαη απηνύο18,19 .
Μεηά ηε δέζκεπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ
ππξνδνηνύληαη δηάθνξα θαλάιηα ζήκαηνο. ε απηά κεηέρεη ε πξσηεΐλε δηαθνξνπνίεζεο
κπεινθπηηάξσλ MyD88 θαη άιια ελαιιαθηηθά κόξηα όπσο IRAK (IL-1 receptorassociated kinases), TRAF6 ( TNF receptor-associated factor 6), ΣΑΚ1 (TGFβ-activated
protein kinase 1), θαη MAP ( mitogen-activated protein kinase). Σα κεηαθεξόκελα
ζήκαηα ελεξγνπνηνύλ κεηαγξαθηθνύο παξάγνληεο, όπσο είλαη ν ΝF-kB θαη ν IRF-3 (
IFN-regulated factor-3), νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζεκαηνδνηνύλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
ζύκθπηεο αλνζίαο θαη θπξίσο ηε παξαγσγή πξνθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ (TNF, νη
ΗL1β θαη IL-12) θαη ΝΟ16,20,21. Πξόζθαηα βξέζεθε όηη ην αλεμάξηεην από ηελ MyC88
θαλάιη ελεξγνπνίεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο απηνθαγίαο.
Καηά πόζν ε παξαηεξνύκελε επί ινηκώμεσο αληζνξξνπία κεηαμύ θαηαζηαιηηθώλ θαη κε
θπηηαξνθηλώλ νθείιεηαη ζε ππξνδόηεζε ησλ TLR ππνδνρέσλ από ζπγθεθξηκέλα
ζπζηαηηθά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ δελ είλαη γλσζηό. Πάλησο, ν ξόινο ησλ TLR θαη ησλ
πξνζαξκνζηηθώλ κνξίσλ ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ΜΣΒ ζηελ θαη ελεξγνπνίεζε ηεο
ζύκθπηεο αλνζίαο θαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη πεηξακαηόδσα κε έιιεηςε απηώλ
παξνπζηαδνληαη ηδηαίηεξα επάισηα ζην ΜΣΒ22.
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Πέξαλ ησλ TLR ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ΜΣΒ εκπιέθνληαη θαη άιινη ππνδνρείο
αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ. ε απηνύο πεξηιακβάλνληαη νη ππνδνρείο RIG-like, NOD-like
(NLRs), θαη ιεθηίλεο C ηύπνπ23.
Οη NOD-like ππνδνρείο εληνπίδνληαη ζην θπηηαξόπιαζκα. Ο ηύπνο NOD2 απηώλ
ελώλνληαη κε ην κνπξακύι-πεπηίδην (MDP) ηεο πεπηηδνγιπθάλεο ηνπ ΜΣΒ. Εώληα ΜΣΒ
πνπ εληνπίδνληαη ζηα θαγνζώκαηα ελεξγνπνηνύλ ην θπηηαξνπιαζκαηηθό θαλάιη NOD2
πξνθαιώληαο βιάβε ζηε θαγνζσκηθή κεκβξάλε. Σν θαλάιη κε ηε ζεηξά ηνπ εκπιέθεηαη
ζηε παξαγσγή πξνθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ. Πεηξακαηόδσα κε έιιεηςε ησλ NOD2
παξνπζηάδνπλ ειαηησκαηηθή παξαγσγή θπηηαξνθηλώλ θαη ΝΟ όηαλ πξνζβιεζνύλ κε
ΜΣΒ23.
ηελ νηθνγέλεηα ησλ NLRs ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη NLRP1, NLRP3 NLRCA
(IPAF). Οη ζπγθεθξηκέλνη ππνδνρείο εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία δηαθόξσλ ηύπσλ
θιεγκνλνζσκάησλ ηα νπνία κε ηξόπν εμαξηώκελν από ηε θαζπάζε-1 πξνθαινύλ ηελ
έθθξηζε IL-1b θαη IL-18. Πξόζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηα ΜΣΒ αλαζηέιινπλ
απηνύ ηνπ ηύπνπ ηελ έθθξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θπηηαξνθηλώλ. Τπεύζπλν γηα απηή ηελ
αλαζηνιή είλαη ην γνλίδην zmp1 πνπ θσδηθνπνηεί κηα θαζαξή κεηαιινπξσηεάζε Zn2+.
ηελ νκάδα ησλ ππνδνρέσλ ηεο ιεθηίλεο C ηύπνπ αλήθνπλ νη ηεο καλλόδεο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ θαη νη εηδηθνί γηα δελδξηηηθά θύηηαξα DC-SIGN (Dendritic cell-specific
intercellular adhesion molecule-3 grabbing nonintegrin), νη dectin-1 θαη νη Mincle . Οη
DC-SIGN απαληώληαη ζηα δελδξηηηθά θύηηαξα θαη δξνπλ σο ππνδνρείο αλαγλώξηζεο θαη
πξνζθόιιεζεο κεηέρνληαο ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ θαη ηελ επαθή
ηνπο κε ηα Σ θύηηαξα. Αλαγλσξίδνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ΜΣΒ Man-LAM θαη LM. Μεηά
ηελ έλσζε κε ηα κόξηα απηά νη DC-SIGN πξνάγνπλ αληηθιεγκνλώδε απάληεζε κέζσ
σξίκαλζεο ησλ πξνζβιεκέλσλ δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ θαη επαγσγή ηεο παξαγσγήο IL10. Ζ αλαγλώξηζε ησλ ΜΣΒ κέζσ ησλ ππνδνρέσλ dectin-1 πξνθαιεί ηελ έθθξαζε
γνληδίσλ γηα TNF-α, IL-6 θαη IL-12. Πξόζθαηα θαηαδείρζεθε όηη νη ππνδνρείο Μincle
αλαγλσξίδνπλ ην πιένλ αλνζνδηεγεξηηθό ζπζηαηηθό ηνπ ΜΣΒ, ηνλ TDM (cord factor)
ηξνπνπνηώληαο έηζη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ23.
Γηα ηελ αλαγλώξηζε ινηπόλ ηνπ ΜΣΒ ρξεζηκνπνηνύληαη πνηθίινη ππνδνρείο. Οξηζκέλνη
εληνπίδνληαη ζηε θπηηαξηθή ή ηελ θαγνζσκηθή κεκβξάλε (TLR, C-ηύπνπ ιεθηίλεο) θαη
άιινη ζην θπηηαξόπιαζκα (NLR). Ζ ζπλεξγηθή ελεξγνπνίεζε απηώλ ησλ ππνδνρέσλ
νδεγεί ζηε δόκεζε απνηειεζκαηηθήο αλνζηαθήο απάληεζεο.
Γξαζηηθά κόξηα θαηά ηνπ ΜΤΒ απόηνθα ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ
Ζ αλαγλώξηζε ησλ ΜΣΒ από δηάθνξνπο ππνδνρείο πξνθαιεί ηελ έθθξαζε πνηθίισλ
γνληδίσλ πνπ επάγνπλ ηελ άκπλα ηνπ μεληζηή. Αλαιύζεηο ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο
πνληηθώλ κε ΜΣΒ κόιπλζε θαηαδεηθλύνπλ δηάθνξα TLR εμαξηώκελα γνλίδηα. ε απηά
πεξηιακβάλνληαη ηα γνλίδηα VDR, Cyp27b1, Slp1, και Lcn2.
Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ TLR ππνδνρέσλ θαη θπξίσο ησλ TLR2, πξνθαιεί ηελ έθθξαζε ηνπ
ππνδνρέα ηεο βηηακίλεο D (VDR) θαη ηεο πδξνμπιάζεο Cyp27b1. Ζ ηειεπηαία θαηαιύεη
ηελ κεηαηξνπή ηεο πξνβηηακίλεο D ζε βηνελεξγό βηηακίλε D3. Δξεζηζκόο ησλ
καθξνθάγσλ κε βηηακίλε D έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ έθθξαζε ηνπ πεπηηδίνπ ηεο
θαζειηζηδίλεο ε νπνία αζθεί αληηκπθνβαθηεξηδηαθή δξάζε24.
Ζ SLP1 είλαη εθθξηηηθόο αλαζηνιέαο ηεο ιεπθνθπηηαξηθήο πξσηεάζεο θαη παξάγεηαη
από βξνγρηθά θαη επηζειηαθά θπςειηδηθά θύηηαξα θαζώο θαη από θπςειηδηθά
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καθξνθάγα θαηά ηε πξώηκε θάζε ηεο κόιπλζεο ησλ πλεπκόλσλ κε ΜΣΒ. Σα
πεηξακαηόδσα κε έιιεηςε ηνπ ραξαθηεξίδνληαη από επαηζζεζία ζηα ΜΣΒ. Ο
ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο πξνθαιεί δηάζπαζε ηνπ ηνηρώκαηνο ησλ ΜΣΒ25.
Ζ Lcn2 γλσζηή θαη σο ζηδεξνθαιίλε αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ιηπνθαιηλώλ θαη έρεη
ηελ ηθαλόηεηα λα ελώλεηαη κε κηθξά πδξνθνβηθά κόξηα, ηα ζηδεξνθόξα. Σα ηειεπηαία
είλαη βαθηεξηαθά κόξην πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε πεξηβάιινλ πησρό ζε ζίδεξν θαη
δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζιεςε ζηδήξνπ από απηά. Ζ Lcn2 εθθξίλεηαη ζην θπςειηδηθό
ρώξν από ηα επηζειηαθά θύηηαξα θαη θπςειηδηθά καθξνθάγα θαηά ηε πξώηκε θάζε ηεο
ΜΣΒ κόιπλζεο. Δλδνθπηηαξώλεηαη ζηα θπςειηδηθά επηζειηαθά θύηηαξα, πεξηνξίδνληαο
έηζη ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΣΒ αθνύ ηνπο ζηεξεί ηνλ ζίδεξν26.
Έλα άιιν κόξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζίδεξν είλαη ε πξσηεΐλε Nramp1 πνπ
θσδηθνπνηείηαη από ην Slc11a1. H Nramp1 θαηαθξαηεί δηζζελή ζίδεξν ζην ηνίρσκα ησλ
θαγνζσκάησλ καθξάλ ησλ ΜΣΒ, ζπκβάιινληαο έηζη ζην πεξηνξηζκό ηεο αλάπηπμήο
ηνπο. Ο ξόινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο ζηε κπθνβαθηεξηδηαθή κόιπλζε δελ έρεη
αθόκα δηεπθξηληζζεί26.
Απηνθαγία
Ζ απηνθαγία αξρηθά ζεσξήζεθε σο κεραληζκόο νκνηόζηαζεο κε ηνλ νπνίν απνδίδνληαη
ζηα ιπζνζώκαηα θπηηαξνπιαζκαηηθά ζπζηαηηθά γηα απνδόκεζε. Ζ δηαδηθαζία απηή
παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο δνκηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη πξνκήζεηαο
ακηλνμέσλ ζε πεξηόδνπο αζηηίαο. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα αλαγλσξίζηεθε όηη ν
κεραληζκόο ηεο απηνθαγίαο αζθεί επξύηεξε ιεηηνπξγία ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε
αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη γεληθά ε αλνζηαθή αληίδξαζε. Έηζη ε απηνθαγία εκπιέθεηαη
ζηελ εμάιεηςε ελδνθπηηάξησλ (ΜΣΒ, Shigella) θαη εμσθπηηάξησλ παζνγόλσλ πνπ
πξνζβάιινπλ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε (A streptococcus)27.
ηελ απηνθαγία παξαηεξνύληαη ηξεηο θάζεηο αλάπηπμεο, ε έλαξμε, ε πεξηραξάθσζε θαη
ε σξίκαλζε, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεκβξαλώδνπο νξγαληδίνπ, ηνπ
απηνθαγνζώκαηνο. ε απηό πεξηθιείνληαη αηειή νξγαλίδηα, κεγάια καθξνκνξηαθά
αζξνίζκαηα, ελδνθπηηάξηα παζνγόλα θιπ. Σν απηνθαγόζσκα ζηε ζπλέρεηα
ζπγρσλεύνληαη κε ιπζνζώκαηα δεκηνπξγνύκελνπ έηζη ηνπ απηνιπζνζώκαηνο. Έρεη
πιένλ θαηαδεηρζεί όηη ε απηνθαγία πξνάγεη ηε ζύκθπηε αλνζία θαηά ηνπ ΜΣΒ
επάγνληαο ηελ θαγνιπζνζσκηθή σξίκαλζε ζηα καθξνθάγα.
Πξνζαξκνζηηθό κόξην θιεηδί γηα ηελ έλαξμε ηεο απηνθαγίαο είλαη ε LRG47 ( γλσζηή σο
Irgm1 ζηα πνληίθηα θαη σο IRGM ζηνλ άλζξσπν). Σν ζπγθεθξηκέλν κόξην
ελεξγνπνηείηαη από ηελ IFN-γ ή κέζσ ησλ LTR4 ππνδνρέσλ. Πεηξακαηόδσα κε έιιεηςε
ηνπ LRG47 είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζηα ΜΣΒ27.
Παξαγωγή θπηηαξνθηλώλ
Μεηά ηελ αλαγλώξηζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο από ηα καθξνθάγα θαη ηα
δελδξηηηθά θύηηαξα ππξνδνηείηαη κία θιεγκνλώδεο αληίδξαζε, ζηελ νπνία δηάθνξεο
θπηηαξνθίλεο θαη ρεκεηνηαθηηθνί παξάγνληεο παίδνπλ θαίξην ξόιν. Μέζσ ηνπ πιέγκαηνο
απηώλ ησλ παξαγόλησλ επηηπγράλεηαη ε ξύζκηζε θαη απηνξξύζκηζε ηεο όιεο
αληίδξαζεο, πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαζηξνθή ή πεξηνξηζκό ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ.
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Προθλεγμονώδεις κσηηαροκίνες.
TNF-α Ο παξάγσλ λεθξώζεσο ησλ όγθσλ-α (Tumor Necrosis Factor-a, TNF-α)
παξάγεηαη από ηα κνλνπύξελα, ηα καθξνθάγα θαη ηα δελδξηηηθά θύηηαξα κεηά από
εξεζηζκό κε κπθνβαθηεξίδηα ή πξνηόληα απηώλ. Παίδεη ηδηαίηεξν ξόιν ζηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ, ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ θνθθηώκαηνο θαη ζηε ξύζκηζε ηεο
όιεο αλνζηαθήο απάληεζεο. Αλεπξίζθεηαη θπξίσο ζηνπο ηόπνπο εληόπηζεο ηεο λόζνπ. Ζ
ζπζηεκαηηθή δηαζπνξά ηνπ TNF-α πηζαλό λα ελνρνπνηείηαη γηα αλεπηζύκεηεο
θιεγκνλώδεηο εθδειώζεηο, όπσο είλαη ν ππξεηόο θαη ε απώιεηα βάξνπο.
Καηά ην πξώηκν ζηάδην ηεο ζεξαπείαο, ε θιηληθή επηδείλσζε ηεο θπκαηίσζεο
ζπζρεηίδεηαη κε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ TNF-α ζην πιάζκα. Αληίζεηα, ε γξήγνξε
βειηίσζε ηεο λόζνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηαρεία κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ. Σα πνληίθηα κε
απνθιεηζκό ηνπ TNF-α ή ησλ ππνδνρέσλ TNF-αR p55 είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηε
θπκαηίσζε. Δπίζεο, ζηνλ άλζξσπν ε ζύγρξνλε ζεξαπεία δηαθόξσλ λνζεκάησλ κε
αληηζώκαηα έλαληη ηνπ TNF-α ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζπρλόηεηα θπκαηίσζεο θαη
κάιηζηα εθηεηακέλσλ ή θαη εμσπλεπκνληθώλ κνξθώλ απηήο16,28.
IL-1β. H ηληεξιεπθίλε-1β (Interleukin-1β, IL-1β) παξάγεηαη από ηα κνλνπύξελα, ηα
καθξνθάγα θαη ηα δελδξηηηθά θύηηαξα σο πξν-IL-1β. Μεηαηξέπεηαη ζε IL-1b κε ηε
βνήζεηα ηεο θαζπάζεο-1 πνπ παξάγεηαη κεηά από εξεζηζκό κε ΜΣΒ ή αλαγλώξηζε
πξνηόλησλ ηνπ από ηνπο ελδνπιαζκαηηθνύο ππνδνρείο NOD2. Αλεπξίζθεηαη θπξίσο
ζηνπο ηόπνπο εληόπηζεο ηεο λόζνπ. Μεηά από θπκαηηθή κόιπλζε πνληηθώλ κε
απνθιεηζκό ηεο IL-1 ή ησλ ππνδνρέσλ IL-1R ηύπνπ 1 παξαηεξείηαη ππέξκεηξε
αλάπηπμε κπθνβαθηεξηδίσλ θαη ειαηησκαηηθόο ζρεκαηηζκόο θπκαηώκαηνο. ηνλ
άλζξσπν ε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ηεο IL-1b ζε ζρέζε κε απηή ηνπ θπζηθνύ
αληαγσληζηή ηεο (IL-1Ra) πηζαλό λα ζπλδπάδεηαη κε πξνζηαζία έλαληη ησλ ζνβαξώλ
κνξθώλ ηεο λόζνπ16,28.
IL-6. H ηληεξιεπθίλε-6 (IL-6) παξάγεηαη θαηά ηε πξώηκε θάζε ηεο λόζνπ ζην ηόπν
εληόπηζήο ηεο θαη δηαζέηεη ηόζν πξνθιεγκνλώδε όζν θαη αληηθιεγκνλώδε δξάζε.
Αλαζηέιιεη ηελ παξαγσγή ηνπ TNF-a θαη ηεο IL-1β θαη ππό απηή ηελ έλλνηα κπνξεί λα
αζθεί βιαπηηθή επίδξαζε. Αλαθέξεηαη όκσο θαη επσθειήο δξάζε απηήο ζηε θπκαηίσζε.
Γηα παξάδεηγκα, ηα αλεπαξθή ζε
IL-6 πνληίθηα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηε
θπκαηίσζε θαη απηό απνδίδεηαη ζε ειιεηκκαηηθή παξαγσγή IFN-γ θαηά ην πξώηκν
ζηάδην ηεο λόζνπ16.
IL-12. Ζ ηληεξιεπθίλε-12 είλαη εηεξνδηκεξήο απνηεινύκελε από δύν ππννκάδεο, ηελ p40
θαη p35. Δθθξίλεηαη από κνλνπύξελα, καθξνθάγα, νπδεηεξόθηια θαη δελδξηηηθά
θύηηαξα. Πξνάγεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ Σ θπηηάξσλ ζε T βνεζεηηθά (Σ-helper 1,
Th1) θαη ηε παξαγσγή ηεο IFN-γ κέζσ ηεο ελεξγνπνηήζεσο ησλ ππνδνρέσλ ηεο IL12Rβ1 θαη IL-12Rβ2. Πξόθεηηαη δειαδή γηα ξπζκηζηηθό παξάγνληα πνπ δηαζπλδέεη ηελ
ζύκθπηε κε ηελ επίθηεηε αλνζηαθή απάληεζε έλαληη ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ θαη πνπ αζθεί
ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπ δξάζε κέζσ ηεο επόδσζεο ηεο παξαγσγήο ηεο IFNγ.Αλεπξίζθεηαη ηόζν απηή όζν θαη νη ππνδνρείο ηεο ζηνπο ηόπνπο εληόπηζεο ηεο λόζνπ.
Πεηξακαηόδσα κε απνθιεηζκό ηεο IL-12 παξνπζηάδνπλ κεγάιε επαηζζεζία έλαληη ηνπ
ΜΣΒ16,28.
IL-18. Ζ ηληεξιεπθίλε 18 πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηελ IL-1, πξνάγεη θαηά θύξην ιόγν ηελ
παξαγσγή IFN-γ. Μέζσ απηήο ηεο δξάζεώο ηεο θαίλεηαη λα αζθεί πξνζηαηεπηηθό ξόιν
έλαληη ηήο θπκαηίσζεο. Πνληίθηα κε απνθιεηζκό ηεο IL-18 είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζην
κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο θαη ζην BCG. Αληίζεηα, πνληίθηα κε ηδηαίηεξε
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αλζεθηηθόηεηα έλαληη ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο ιέπξαο ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε
έθθξαζε ηεο IL-1816,29.
IL-15. H ηληεξιεπθίλε (IL-15) πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηελ IL-2 παξάγεηαη θαηά θύξην ιόγν
ζηα καθξνθάγα θαη κνλνπύξελα. Πξνάγεη θαη απηή ηελ παξαγσγή ηεο IFN-γ. Ζ
απμεκέλε έθθξαζε ηνπ mRNA ηεο IL-15 ζπζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηελ αλνζνινγηθά
ηζρπξή θπκαηηώδε ιέπξσζε παξά κε ηελ αλνζνινγηθά αλίζρπξε ιεπξσκαηώδε
ιέπξσζε16.
IFN-γ. Ζ ηληεξθεξόλε-γ παίδεη ζπνπδαίν πξνζηαηεπηηθό ξόιν ζηε θπκαηίσζε.
Παξάγεηαη θαηά αληηγνλνεμαξηώκελν ηξόπν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο αλνζίαο, αιιά
θαη θαηά ηξόπν κε εηδηθό. Μεηά από δηέγεξζε κε θεθεζαξκέλε θπκαηίλε (PPD) in vitro
ηα κε κνιπζκέλα κε κπθνβαθηεξίδηα άηνκα δελ παξνπζηάδνπλ παξαγσγή IFN-γ. Οκσο
ε κόιπλζε κε κπθνβαθηεξίδην κνλνπύξελσλ θπηηάξσλ πνπ πξνέξρνληαη από PPD ζεηηθά
ή αξλεηηθά άηνκα πξνθαιεί παξαγσγή IFN-γ κέζσ δηέγεξζεο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ.
Ζ κε εηδηθή αληηγνλν-αλεμάξηεηε παξαγσγή ηεο IFN-γ πηζαλό λα παξνπζηάδεηαη θαηά ηα
πξώηκα ζηάδηα ηεο λόζνπ θαη λα απαηηεί ηελ παξνπζία δηαθόξσλ παξαγόλησλ, όπσο
είλαη ν TNF-α, ε IL-1β, ε IL-12 θαη ε IL-18. Σα θύηηαξα πνπ παξάγνπλ IFN-γ θαηά κε
εηδηθό ηξόπν είλαη ηα θπζηθά θνληθά θύηηαξα (ΝΚ), ηα θπςειηδηθά καθξνθάγα, ηα γδιεκθνθύηηαξα θαη ηα CD1-πεξηνξηδόκελα ιεκθνθύηηαξα16,28.
Ανηιθλεγμονώδεις κσηηαροκίνες
Σελ πξνθιεγκνλώδε αληίδξαζε πνπ ππξνδνηείηαη κε ηελ αλαγλώξηζε ηνπ
κπθνβαθηεξηδίνπ αληαγσλίδνληαη δηάθνξνη αληηγιεγκνλώδεηο παξάγνληεο. Οη δηαιπηνί
ππνδνρείο ηνπ TNF-α ηύπνπ Η θαη ΗΗ (sTNF-α I/II) θαη ν αληαγσληζηήο ησλ ππνδνρέσλ
ηεο IL-1 (IL-1Ra) παξεκπνδίδνπλ ηελ θαζήισζε ησλ ζρεηηθώλ θπηηαξνθηλώλ,
δηαθόπηνληαο έηζη ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία δξάζεο ηνπο. Δπηπιένλ ε IL-4, ε IL-10 θαη
ν απμεηηθόο παξάγσλ κεηακόξθσζεο (Transforming Growth Factor-β, TGF-β) ίζσο
αλαζηέιινπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξνθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ.
IL-10. Ζ ηληεξιεπθίλε 10 παξάγεηαη από ηα καθξνθάγα θαη ηα Σ ιεκθνθύηηαξα.. ε
αζζελείο κε θπκαηίσζε ην mRNA ηεο IL-10 εθθξάδεηαη ζε θπθινθνξνύληα
κνλνπύξελα, πιεπξηηηθό πγξό θαη βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα. Απμεκέλε παξαγσγή ηεο
δηαπηζηνύηαη ζε θπκαηηθνύο αζζελείο κε αλεξγία Ζ IL-10 αληαγσλίδεηαη ηελ
πξνθιεγκνλώδε δηαδηθαζία κεηξηάδνληαο ηελ παξαγσγή ηεο IFN-γ, ηνπ TNF-α θαη ηεο
IL-1216,28.
TGF-β. Απμεκέλε ζπγθέληξσζε ηνπ TGF-β αλεπξίζθεηαη ζηνπο ηόπνπο ησλ θπκαηηθώλ
βιαβώλ. Ο TGF-β παξάγεηαη από ηα κνλνπύξελα θαη δελδξηηηθά θύηηαξα. Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ην LAM κνιπζκαηηθώλ κπθνβαθηεξηδίσλ πξνθαιεί
εθιεθηηθή παξαγσγή ηνπ TGF-β. Αληαγσλίδεηαη ηελ αληηγνλν-παξνπζίαζε, θαηαζηέιιεη
ηελ εμαξηώκελε από ηα Σ ιεκθνθύηηαξα αλνζία, αλαζηέιιεη ηελ παξαγσγή ηεο IFN-γ
θαη άιισλ πξνθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ. Δπηπξόζζεηα, πηζαλό λα εκπιεθεηαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο ηζηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ίλσζεο επεηδή πξνάγεη ηελ παξαγσγή θαη
ελαπόζεζε θνιιαγελαζώλ θαη ζεκέιηαο νπζίαο θνιιαγόλνπ. Ο TGF-β πξνθαιεί
εθιεθηηθή παξαγσγή ηεο IL-10, ελώ θαη νη δύν θπηηαξνθίλεο αζθνύλ ζπλεξγηθή
δξάζε16,28.
IL-4. Ζ IL-4 θαηαζηέιιεη ηελ παξαγσγή IFN-γ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ.
Ζ ππεξέθθξαζε απηήο ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ηζηηθή θαηαζηξνθή ζε πεηξακαηόδσα

9

θαη κε ηελ ππάξμε ζπειαίσλ ζηνλ άλζξσπν. Οκσο δελ είλαη βέβαην ην θαηά πόζν είλαη
ε αηηία ή ην απνηέιεζκα απηώλ ησλ βιαβώλ16,28.
Χεκεηνηαθηηθνί παξάγνληεο
Οη ρεκεηνηαθηηθνί παξάγνληεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ζηξαηνιόγεζε θαη δηνρέηεπζε
ησλ θιεγκνλσδώλ θπηηάξσλ ζην ηόπν ηεο ινίκσμεο. ηε θπκαηίσζε, από ηνπο 40
πεξίπνπ ππάξρνληεο ρεκεηνηαθηηθνύο παξάγνληεο, ηξεηο κειεηήζεθαλ πεξηζζόηεξν, ε IL8, ε ρεκεηνηαθηηθή πξσηείλε ησλ κνλνπύξελσλ (MCP-1) θαη νη RANTES.
Ζ IL-8 παξάγεηαη από ηα καθξνθάγα θαη ηα πλεπκνληθά επηζειηαθά θύηηαξα. Έιθεη θαηά
θύξην ιόγν νπδεηεξόθηια θαη ίζσο ιεκθνθύηηαξα. ε κεγάιν βαζκό ε παξαγσγή ηεο
βξίζθεηαη ππό ησλ έιεγρν ηνπ TNF-α θαη IL-1β. Ζ (MCP-1) παξάγεηαη από ηα
κνλνπύξελα θαη καθξνθάγα θαη αζθεί ηε δξάζε ηεο επί απηώλ ησλ θπηηάξσλ. ε
πεηξακαηόδσα ε απνπζία ηεο αλαζηέιιεη ηνλ ζρεκαηηζκό θνθθηώκαηνο. Σέινο, νη
RANTES παξάγνληαη από δηάθνξα θύηηαξα θαη αζθνύλ ηε δξάζε ηνπο κέζσ δηαθόξσλ
ρεκεηνηαθηηθώλ ππνδνρέσλ. Καη νη ηξεηο παξάγνληεο αλεπξίζθνληαη ζε απμεκέλεο
ζπγθεληξώζεηο ζην πιάζκα, ζην βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα θαη ζην πιεπξηηηθό πγξό
αζζελώλ κε θπκαηίσζε16,28.

Επίκηηηη ανοζία
Αληηγνλν-παξνπζίαζε ζηα Τ ιεκθνθύηηαξα
Μεηά ηελ θαγνθπηηάξσζε θαη ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπζηαηηθώλ πξνηόλησλ ηνπ
κπθνβαθηεξηδίνπ από ηα κνλνπύξελα, καθξνθάγα θαη δελδξηηηθά θύηηαξα, αθνινπζεί ε
παξνπζίαζε απηώλ ζηα ιεκθνθύηηαξα θαηά δηάθνξνπο εηδηθνύο ηξόπνπο. Σα θύξηα
αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θύηηαξα είλαη ηα δελδξηηηθά θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ηα
CD11bhiCD11chi. Ο ηόπνο έλαξμεο ηεο επίθηεηεο αλνζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ
εηδηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ είλαη νη επηρώξηνη ιεκθαδέλεο. H IL-12p40
πξνάγεη ηόζν ηε κεηαλάζηεπζε ησλ δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ ζηνπο ιεκθαδέλεο όζν θαη
ηελ αληηγνλνπαξνπζίαζε ζηα ιεκθνθύηηαξα30. Σα ηειεπηαία παίδνπλ θαίξην ξόιν ζηελ
άκπλα θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ είλαη ηα CD4. Δπηπξόζζεηα ηα CD8, ηα γ/δ Σιεκθνθύηηαξα θαη ηα πεξηνξηδόκελα από ην CD1 ιεκθνθύηηαξα θαίλεηαη λα κεηέρνπλ
ελεξγά ζηε δηακόξθσζε ηεο άκπλαο θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ16,30,31.
Σα CD4 ιεκθνθύηηαξα αλαγλσξίδνπλ κε ηνλ εηδηθό α/β ππνδνρέα ηνπο
κπθνβαθηεξηδηαθά αληηγόλα ηα νπνία εηλαη ζπλδεδεκέλα κε κόξηα ηάμεσο ΗΗ ηνπ θύξηνπ
ζπκπιέγκαηνο ηζηνζπκβαηόηεηαο (Major Ζistocompatibility Complex, MHC) πνπ
εληνπίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθώλ θπηηάξσλ. Μέρξη ζήκεξα
έρνπλ αλαγλσξηζζεί αξθεηά κπθνβαθηεξηδηαθά αληηγόλα πνπ αλαγλσξίδνληαη κε απηή ηε
δηαδηθαζία. ε απηά πεξηιακβάλνληαη νη 30-32 KDa πξσηείλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο 85, νη
32 θαη 39 KDa, νη 19 θαη 38 KDa ιηπνπξσηείλεο, ην ΔSAT-6 θαη ην CFP-1016,30,31.
Μπθνβαθηεξηδηαθά αληηγόλα πνπ δηαθεύγνπλ από ηα θαγνζώκαηα δηαζπλδένληαη κε
κόξηα MCH ηαμεσο Η θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάδνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ καθξνθάγσλ
θαη ππόινηπσλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθώλ θπηηάξσλ. Σα θπηηαξνπιαζκαηηθά απηά
κπθνβαθηεξηδηαθά αληηγόλα, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε κόξηα MHC ηάμεσο Η
αλαγλσξίδνπλ κε ηνπο ππνδνρείο ηνπο ηα CD8 ιεκθνθύηηαξα16.
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Σα γδ Σ-ιεκθνθύηηαξα αλαγλσξίδνπλ κε ηνλ εηδηθό ππνδνρέα ηνπο κπθνβαθηεξηδηαθά
αληηγόλα, πνπ θαίλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθά από απηά πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα CD4 θαη
CD8 ιεκθνθύηηαξα. Οη ζπλζήθεο αλαγλώξηζεο ησλ αληηγόλσλ θαη ε ελεξγνπνίεζήο ηνπο
δηεξεπλόληαη επηζηακέλα 30,31.
Δλαο άιινο ππνπιεζπζκόο ησλ Σ ιεκθνθπηηαξσλ πνπ κεηέρεη ζηελ άκπλα θαηά ηνπ
κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο είλαη ηα πεξηνξηδόκελα από ην CD1 T-ιεκθνθύηηαξα.
Πξόθεηηαη γηα ηνλ κηθξόηεξν ιεκθνθπηηαξηθό πιεζπζκό πνπ αλαγλσξίδεη θπξίσο
ιηπνπξσηεηληθά αληηγόλα κέζσ ηνπ εηδηθνύ CD1 αβTCR ππνδνρέα ηνπο16,30,31.
Γίλεηαη ινηπόλ θαλεξό όηη ζηελ άκπλα θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ κεηέρνπλ δηάθνξνη
ππνπιεζπζκνί ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ. Γηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ην είδνο θαη ηνπο
κεραληζκνύο αλαγλώξηζεο ησλ κπθνβαθηεξηδηαθώλ αληηγόλσλ. Φαίλεηαη όηη ε πνηθηιία
ησλ κεηερόλησλ ιεκθνθπηηάξσλ απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ αλαγλσξηδόκελσλ
κπθνβαθηεξηδηαθώλ αληηγόλσλ. Δπίζεο, ηα ζπγθεθξηκέλα ιεκθνθύηηαξα κπνξεί λα
δηαθνξνπνηνύληαη θαη σο πξνο ην βαζκό ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο
αλνζηαθήο απάληεζεο. Δθθξίλνπλ IFN-γ θαη TNF-α, κπνξνύλ λα ιύζνπλ κνιπζκέλα
θύηηαξα θαη λα βνεζήζνπλ ηα καθξνθάγα λα ειέγμνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ
κπθνβαθηεξηδίσλ.
Δλεξγνπνίεζε Τ ιεκθνθπηηάξωλ
CD4+ ιεκθνθύηηαξα. Από ην ζύλνιν ησλ ππνπιεζπζκώλ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ
κεηέρνπλ ζηελ άκπλα θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο, ηα CD4+ αλακθίβνια
παίδνπλ ηνλ θεληξηθόηεξν θαη νπζηαζηηθόηεξν ξόιν. Γεληθά, ηα ελεξγνπνηεκέλα CD4+
ιεκθνθύηηαξα ελδπλακώλνπλ θαη εληζρύνπλ ηελ αλνζηαθή απάληεζε. Παξάγνπλ θαη
εθθξίλνπλ IFN-γ θαη TNF α,β δηα ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηνύλ ηα καθξνθάγα. Δπίζεο ηα
ελεξγνπηεκέλα CD4 παξέρνπλ βνήζεηα ζηα γδ θαη CD8 ιεκθνθύηηαξα κέζσ ηεο
έθθξηζεο IL-2. Δπηπξόζζεηα απνθηνύλ θαη θπηηαξνηνμηθέο ηδηόηεηεο, θαηαζηξέθνληαο
έηζη ηα κνιπζκέλα κε κπθνβαθηεξίδηα καθξνθάγα14,21,30,31.
Τπάξρνπλ πηα αξθεηά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηόζν ζε πνληίθηα όζν θαη ζηνλ άλζξσπν
όηη ηα CD4+ κε βνεζεηηθέο ηθαλόηεηεο (Σ-helper, Th) κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν
θαηλνηππηθέο θαηεγνξίεο, ηα Th1 θαη Th2. Σα θύηηαξα απηά πξνέξρνληαη από ηα
θαινύκελα Th0 ή αλελεξγά-ζησπεξά (null) θύηηαξα, ε δε δηαθνξνπνίεζε από ηα
πξνγνληθά ηνπο θύηηαξα θαίλεηαη λα είλαη ππό ηνλ έιεγρν ηληεξιεπθηλώλ θαη ηδηαίηεξα
ηεο IL-12. Σα Th1 θύηηαξα ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο IFN-γ θαη
IL-2 κεηά από αληηγνληθό εξεζηζκό, ελώ ηα Th2 από ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο IL-4, IL5 θαη IL-10. Γεληθά, ε αληίδξαζε Th1 ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαηεπηηθή αλνζία, ελώ ε
Th2 ίζσο λα ζπλδέεηαη κε ειιεηκκαηηθή αλνζία31.
ην πεξηθεξηθό αίκα αζζελώλ κε πλεπκνληθή θπκαηίσζε κεηά απν αληηγνληθό εξεζηζκό
παξαηεξείηαη θπξίσο αληίδξαζε ηύπνπ Th2. Αληίζεηα ζην πλεπκνληθό παξέγρπκα ε
αληίδξαζε είλαη θπξίσο ηύπνπ Th1. Τπάξρεη δειαδή κηα δηακεξηζκαηνπνίεζε ηεο
αλνζηαθήο απάληεζεο, κε επηθέληξσζε θαη ζπζζώξεπζε ησλ ακπληηθώλ δπλάκεσλ ζηνπο
ηόπνπο ησλ θπκαηηθώλ βιαβώλ.
Τπνζηεξίδεηαη όηη ε δύλακε ηεο Th1 αληίδξαζεο ζπζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο θιηληθέο
εθδειώζεηο ηεο λόζνπ. Γηα παξάδεηγκα, ρακειά επίπεδα IFN-γ ζην πεξηθεξηθό αίκα θαη
ε απνπζία Σh1 ιεκθνθπηηαξώζεσο ζην πελπκνληθό παξέγρπκα ζπλδηάδνληαη κε ζνβαξέο
θιηληθέο κνξθέο ηεο θπκαηίσζεο, όπσο εθηεηακέλε θαη ζπειαηώζδεο λόζνο. Αληίζεηα, ε
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παξνπζία ιεκθνθπηηαξώζεσο ηύπνπ Th1 ζην πλεπκνληθό παξέγρπκα ζπζρεηίδεηαη κε
πεξηνξηζκέλε θαη θιηληθά ήπηα λόζν16,30,31.
Σα ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε ηεο Th2 αληίδξαζεο ζηε θπκαηίσζε είλαη αληηθξνπόκελα.
Απηό ελ πνιινίο απνδίδεηαη ζην όηη ν κηθξόο αξηζκόο ησλ Th2 mRNA αληρλεύεηαη κόλν
κε εηδηθή κέζνδν (RT-PCR), ελώ νη Th2 ηληεξιεπθίλεο είλαη βηνινγηθά δξαζηηθέο ζε ηόζν
ρακειέο ζπγθεληξώζεηο πνπ δελ αληρλεύνληαη κε ELISA. Δπίζεο, ζηνπο αλζξώπνπο ε
IL-4 πνπ απνηειεί έλα από ηνπο θύξηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Th2 αληίδξαζεο,
αλεπξίζθεηαη ππό δύν κνξθέο, ηελ αιεζή IL-4 θαη ηελ IL-4δ2 πνηθηιία απηήο. Με ηε
ρξήζε ηεο RT-PCR θαη ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο δηαηίζεληαη πιένλ ζηνηρεία πνπ
ππνζηεξίδνπλ όηη ε έθηαζε θαη ε ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλε
έθθξαζε ηεο IL-4 θαη ηεο IL-4δ2 31,32.
CD8+ ιεκθνθύηηαξα. Σα CD8+ ιεκθνθύηηαξα απνηειεί ηνλ δεύηεξν ιεκθνθπηηαξηθό
ππνπιεζπζκό πνπ κεηέρεη ζηελ άκπλα θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. Όκσο ε έθηαζε θαη ν
βαζκόο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο δελ έρνπλ αθόκα δηεπθξηληζζεί. Ο ιόγνο CD4/CD8 ζην
βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα αζζελώλ κε ελεξγό θπκαηίσζε αλαθέξεηαη κεησκέλνο ή
αλεπεξέαζηνο., ελώ ε απμεκέλε παξνπζία CD8+ ιεκθνθπηηάξσλ ζπζρεηίδεηαη κε
βξαδεία βειηίσζε ηεο λόζνπ.
Σα ελεξγνπνηεκέλα CD8+ ιεκθνθύηηαξα εθθξίλνπλ IFN-γ, ζε κηθξόηεξεο όκσο
πνζόηεηεο από όηη ηα CD4 ιεκθνθύηηαξα, θαζώο επίζεο θαη IL-4. Δπηπιένλ κπνξεί λα
θαηαζηνύλ αθ ελόο κελ θπηηαξνηνμηθά γηα ηα κνιπζκέλα κνλνπύξελα θαη καθξνθάγα,
αθ εηέξνπ δε άκεζα κηθξνβηνθηόλα. H granulysin θαη ε perforin πνπ δηαζέηνπλ θαη
εθθξίλνπλ είλαη ζε ζέζε λα ζαλαηώλνπλ άκεζα ηα απειεπζεξνύκελα κπθνβαθηεξίδηα
από ηα θαηαζηξακκέλα καθξνθάγα16,,30.
γδ ιεκθνθύηηαξα. Ο ξόινο ησλ γδ ιεκθνθπηηάξσλ ζηε θπκαηίσζε δελ είλαη πιήξσο
δηεπθξηληζκέλνο. Σα πεξηζζόηεξα θπθινθνξνύληα γδ ιεκθνθπηηάξα εθθξάδνπλ ηα Vδ9
θαη Vδ2 ζηνηρεία ζηνλ ππνδνρέα ηνπο. Σα κπθνβαθηεξίδηα είλαη ζε ζέζε λα
ελεξγνπνηνύλ ηα Vδ2+ θύηηαξα. Οπσο θαη ηα ελεξγνπνηεκέλα CD4 θαη CD8
ιεκθνθύηηαξα, έηζη θαη ηα ελεξγνπνηεκέλα γδ ιεκθνθύηηαξα εθθξίλνπλ IFN-γ,
ζπκβάιινπλ ζηε θαηαζηξνθή ησλ κνιπζκέλσλ καθξνθάγσλ θαη ζηε κείσζε ηεο
βησζηκόηεηαο ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ. Ζ απνπζία ησλ Vδ9Vδ2 T ιεκθνθπηηάξσλ από
ηνπο πλεύκνλεο ή ην πεξηθεξηθό αίκα ζπζρεηίδεηαη κε εθεηακέλε λόζν 30.
CD1-πεξηνξηδόκελα Τ ιεκθνθύηηαξα. Ο ξόινο ησλ CD1-πεξηνξηδόκελσλ Σ
ιεκθνθπηηαξώλ ζηε θπκαηίσζε παξακέλεη αδηεπθξίληζηνο. Πάλησο, ελεξγνπνηνύκελα
απηά ηα ιεκθνθύηηαξα εθθξίλνπλ IFN-γ θαη θαζίζηαληαη θπηηαξνηνμηθά γηα ηα
κνιπζκέλα καθξνθάγα16,30,31.
Από ηα παξαπάλσ έγηλε θαλεξό όηη ν θύξηνο απνηειεζκαηηθόο κεραληζκόο ηεο
θπηηαξηθήο αλνζίαο θαηά ηεο θπκαηίσζεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ κνιπζκέλσλ κε
κπθνβαθηεξίδηα καθξνθάγσλ. Απηό επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ δξάζε ηεο IFN-γ πνπ
παξάγεηαη από ηνπο δηάθνξνπο ππνπιεζπζκνύο ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ
CD4+ βνεζεηηθώλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ. Από ηελ άιιε, ε παξαγσγή ηεο IFN-γ βξίζθεηαη
ππό ηνλ έιεγρν δηαθόξσλ ηληεξιεπθηλώλ, όπσο TNF-α, IL-1β, IL-12, IL-15 θαη IL-18,
πνπ όιεο παξάγνληαη από ηα ελεξγνπνηεκέλα καθξνθάγα θαη δελδξηηηθά θύηηαξα.
Παξαηεξείηαη δειαδή κηα αιιεινελίζρπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ καθξνθάγσλ θαη Σ
ιεκθνθπηηάξσλ πνπ ελδπλακώλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλνζηαθήο αληίδξαζεο
θαηά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ.
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Μεραληζκνί θαηαζηξνθήο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ από ην καθξνθάγν
Ζ ηθαλόηεηα ησλ καθξνθάγσλ λα αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ θαη
λα ην θαηαζηξέθνπλ εμαξηάηαη από ην βαζκό ελεξγνπνίεζήο ηνπο. Οη κεραληζκνί κέζσ
ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ δελ είλαη επαθξηβώο
γλσζηνί. Πηζαλόλ αθνξνύλ ηόζν ηε ζύκθπηε όζν θαη ηελ επίθηεηε αλνζία. Πάλησο
είλαη βέβαην όηη δηάθνξεο ιεκθνθίλεο όπσο είλαη ε IFN-γ θαη ν TNF-α κεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ καθξνθάγσλ. Δπηπξόζζεηα, ε βηηακίλε D θαίλεηαη λα
δηαδξακαηίδεη ζεκαίλνληα ξόιν16,23,,31.
Οη κεραληζκνί θαηαζηξνθήο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ από ηα καθξνθάγα ζηνλ άλζξσπν δελ
είλαη αθόκα πιήξσο δηεπθξηληζκέλνη, παξά ηε πιεζώξα ησλ in vitro θαη πεηξακαηηθώλ
δεδνκέλσλ. ηνπο επξέσο απνδεθηνύο κεραληζκνύο πεξηιακβάλνληαη ε παξαγσγή
δξαζηηθώλ ελδηάκεζσλ ηνπ νμπγόλνπ (ROI) θαη ηνπ αδώηνπ (RNI), ε νμηλνπνίεζε ηνπ
θαγνζώκαηνο θαη ε ζπγρώλεπζή ηνπ κε ην ιπζζνζσκάηην, θαη ε απόπησζε.
ROI
Ζ θαγνθπηηάξσζε ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ ελεξγνπνηεί ην έλδπκν NADPH-νμεηδάζε πνπ
θαηαιύεη ηελ παξαγσγή ηνπ αληόληνο ηνπ ππεξνμεηδίνπ. Από ην ηειεπηαίν πξνέξρνληαη
ειεύζεξεο ηνμηθέο ξίδεο όπσο είλαη ην ππεξνμείδην ηνπ νμπγόλνπ θιπ κε ηηο νπνίεο
αλαζηέιιεηαη ν πνιιάπιαζηακόο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. ε πεηξακαηόδσα ε
δπζιεηηνπξγία ηεο NADPH-νμεηδάζεο ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλε αλάπηπμε
κπθνβαθηεξηδίσλ, θάηη πνπ ππνδειώλεη ζπκκεηνρή ησλ ROI ζηε θαηαζηξνθή ηνπ
κπθνβαθηεξηδίνπ. Παξά ηαύηα, λεώηεξα δεδνκέλα ππνβαζκίδνπλ ην ξόιν ησλ ROI ζηε
θαηαζηξνθή ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο.
Γηα παξάδεηγκα, ε θαγνγπθπηηάξσζε κέζσ ησλ ππνδνρέσλ MR δελ ελεξγνπνηεί ηελ
παξαγσγή ξηδώλ νμπγόλνπ. Δπίζεο, δηάθνξα πξνηόληα ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ, όπσο νη
ζνπιθαηίδεο θαη ην LAM δπλαηό λα θαηαζηέιινπλ ηελ παξαγσγή ή λα εμνπδεηξώλνπλ
ηελ δξάζε ησλ ηνμηθώλ ξηδώλ ηνπ νμπγόλνπ16,33.
RNI
Ο ξόινο ησλ RNI ζηε θαηαζηξνθή ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ, αλ θαη ακθηζβεηνύκελνο,
θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθόηεξνο από απηό ησλ ROI. Σα RNI παξάγνληαη από ηελ Lαξγηλίλε κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ΝΟ ζπλζεηάζεο. Μεηαμύ ησλ άιισλ ελδηάκεζσλ
παξάγνληαη ΝΟ, ΝΟ2- θαη ΝΟ3- ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο
ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ. Ζ κόιπλζε αλζξώπηλσλ θπςειηδηθώλ καθξνθάγσλ κε
κπθνβαθηεξίδην bovis BCG πξνθαιεί αύμεζε ηνπ mRNA ηεο επαγώγηκεο ΝΟ
ζπλζεηάζεο (iNOS), ελώ ε αλαζηνιή ηεο iNOS ζπλνδεύεηαη κε αύμεζε ηνπ
κπθνβαθηεξηδηαθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ. Δπίζεο ζε θπκαηηθνύο αζζελείο ηα θπςειηδηθά
καθξνθάγα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε παξαγσγή iNOS16,34.
Ομηλνπνίεζε ηνπ θαγνζώκαηνο θαη ε ζπγρώλεπζή ηνπ κε ην ιπζζνζωκάηην
Μεηά ηε ελδνθπηηάξσζε ηα κπθνβαθηεξίδηα ηππηθά εληνπίδνληαη ζηα εηδηθά
θαγνζώκαηα ηα νπνία πθίζηαληαη ζηαδηαθή νμηλνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγρώλεπζε
κε ηα ιπζνζώκηα. Με ηελ δηαδηθαζία απηή αλαζηέιιεηαη ε αλάπηπμε ησλ
κπθνβαθηεξηδώλ.
Ζ πξσηείλε 1 ησλ καθξνθάγσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θπζηθή αληίζηαζε απηώλ (Natural
resistance-associated macrophage protein, NRAMP1) θσδηθνπνηείηαη από ην Nramp1
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γνλίδην (παιαηόηεξα Βcg γνλίδην). Δληνπίδεηαη ζηα ελδνζώκαηα ησλ κε
ελεξγνπνηεκέλσλ καθξνθάγσλ θαη αλεπξίζθεηαη ζηα θαγνζώκαηα θαηά ηε
θαγνθπηηάξσζε. Τπάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ελδερόκελν ε
ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε λα απνηειεί κεηαθνξέα κεηαιιηθώλ ηόλησλ θαη ηδηαίηεξα
ζηδήξνπ, πνπ θνξξέλπηαη επί πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ απηνύ. Σα κεηαιιηθά ηόληα
εκπιέθνληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ θαη ζηε παξαγσγή ηνμηθώλ
αληηκηθξνβηαθώλ ξηδώλ.
Ο ζίδεξνο απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. Δρεη
βεξεζεί όηη ην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο δηαζέηεη θάπνην από ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο Nramp (θαινύκελν Mramp) πνπ ελέρεη ζέζε κεηαθνξέα ζηδήξνπ θαη άιισλ
κεηαιιηθώλ θαηηόλησλ θαη πνπ δξα ζε όμηλν θπξίσο πεξηβάιινλ, όπσο απηό ησλ
θαγνζσκάησλ. Δηζη είλαη πνιύ πηζαλό ε Nramp1 θαη ε Mramp λα αληαγσλίδνληαη γηα
ζίδεξν εληόο ηνπ θαγνζώκαηνο. Ζ έθβαζε απηνύ ηνπ αληαγσληζκνύ θαζνξίδεη ελ
πνιινίο θαη ηελ πεξαηηέξσ ηύρε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ε ππεξθόξησζε ζηδήξνπ απνηειεί παξάγνληα
θηλδύλνπ αλάπηπμεο θπκαηίσζεο. ε πνληίθηα κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ Nramp1
ζπλνδεύνληαη κε κεησκέλε σξίκαλζε θαη νμηλνπνίεζε ησλ θαγνζσκάησλ. Δπηπξόζζεηα,
γελεηηθέο κειέηεο ζηνλ άλζξσπν δείρλνπλ όηη δηάθνξνη πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ
Nramp1 ζπζρεηίδνληαη, αλ θαη όρη ηζρπξά, κε επαηζζεζία έλαληη ηεο θπκαηίσζεο12,16,33.
Απόπηωζε.
Ζ απόπησζε ησλ θαγνθπηηάξσλ ίζσο απνηειεί έλα αθόκα πηζαλό κεραληζκό
πεξηνξηζκνύ ηεο αλάπηπμεο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. Πξόθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλν
ζάλαην ηνπ θαγνθπηηάξνπ πνπ επεξεάδεη ηε βησζηκόηεηα ησλ ελδνθπηηάξησλ
κπθνβαθηεξηδίσλ, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη κε ηελ κε πξνγξακκαηηζκέλε θαηαζηξνθή
ηνπ θαγθπηηάξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπκαηηθήο κόιπλζεο ε απόπησζε νδεγεί ζε
εγγελή έιεγρν ηεο πξώηκεο βαθηεξηαθήο αλάπηπμεο θαη δξα σο δεμακελή αληηγόλσλ πνπ
δηεπθνιύλεη ηελ έλαξμε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ
δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ. Ο ξόινο ηεο απόπησζεο δηεξεπλήζεθε κεξηθώο κε ηελ
αλαθάιπςε ηνπ γνληδίνπ Irp1 ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ πεξηνξίδεη ην πνιιαπιαζηαζκό ηνπ
κπθνβαθηεξηδίνπ θαηνδεγεί ηα κνιπζκέλα καθξνθάγα ζηελ απόπησζε. Δπίζεο γηα ηελ
πξόθιεζε ηεο απόπησζεο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ TNF-α. Ζ πξνζηαγιαλδίλε
Δ2 πξνάγεη ηελ απόπησζε ελώ αληίζεηα ε ιηπνμπγελάζε Α4 ηελ θαηαζηέιιεη36.
Τξνπνπνίεζε ηεο αλνζηαθήο απάληεζεο από ην κπθνβαθηεξίδην
Σν κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο επηζηξαηεύεη δηάθνξνπο κεραληζκνύο πξνθεηκέλνπ
λα ηξνπνπνίεζε θαη λα αρξεζηεύζεη ηελ αλνζηαθή αληίδξαζε πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ
ηνπ. Ζ παξέκβαζε ηνπ αθνξά ηόζν ζηε ζύκθπηε όζν θαη ζηελ επίθηεηε αλνζία16,31,33.
ε κόιπλζε κε παζνγόλα κπθνβαθηεξίδηα πξνθαιείηαη κηθξόηεξνπ βαζκνύ απόπησζε
από όηη ζε κόιπλζε κε εμαζζελεκέλα ή κε παζνγόλα κπθνβαθηεξίδηα. Απηό απνδίδεηαη
ζε εθιεθηηθή πξόθιεζε παξαγσγήο θαη απειεπζέξσζεο δηαιπηώλ ππνδνρέσλ TNF-α από
ην κπθνβαθηεξίδην δηα ησλ νπνίσλ εμνπδεηεξώλεηαη ε δξάζε ηνπ TNF-α. Ζ
απειεπζέξσζε ησλ δηαιπηώλ ππνδνρέσλ ξπζκίδεηαη από ηελ IL-10. Έηζη, ηα παζνγόλα
κπθνβαθηεξίδηα πηζαλό λα πξνθαινύλ παξαγσγή ηεο IL-10, πνπ νδεγεί ζε κεησκέλε
δξαζηηθόηεηα ηνπ TNF-α θαη κείσζε ηεο απόπησζεο ησλ κνιπζκέλσλ θπηηάξσλ. Ζ
ππεξέθθξαζε ηνπ fas ligand ζηα κνιπζκέλα καθξνθάγα θαη δηάθνξα πξντόληα ηνπ
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κπθνβαθηεξηδίνπ, όπσο είλαη ην LAM είλαη δπλαηό λα κεηώλνπλ ηελ απόπησζε θαη άξα
ην βαζκό θαηαζηξνθήο ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ36.
Όπσο πξναλαθέξζεθε ην κπθνβαθηεξίδην πξνζιακβάλεηαη από θύηηαξα πνπ δηαζέηνπλ
θαγνθπηηαξηθέο ηθαλόηεηεο θαη πξσηίζησο από ηα θπςειηδηθά καθξνθάγα.. Παξακέλεη
κέζα ζηα δεκηνπξγνύκελα θαγνζώκαηα θαη δελ δηαθεύγεη πξνο ην θπηηαξόπιαζκα.
Αθνινύζσο, ηα θαγνζώκαηα ζπγρσλεύνληαη κε ηα ιπζνζώκαηα πνπ πεξηέρνπλ πιεζώξα
ελδύκσλ θαη θπξίσο όμηλσλ πξσηεαζώλ θαηαζηξνθηθώλ γηα ην κπθνβαθηεξίδην. Σν
ηειεπηαίν είλαη ζε ζέζε λα αθπξώζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο. Οη εκπιεθόκελνη
κεραληζκνί είλαη ελ πνιινίο άγλσζηνη.
Ζ πνιύπινθε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ησλ θαγνζσκάησλ ειέγρεηαη από δηάθνξα
κόξηα κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη κηθξέο GTP-άζεο, νη Rabs. Οη Rab 4, Rab 5 θαη
Rab11 αληρλεύνληαη ζε πξώηκα θαγνζώκαηα, ελώ νη Rab7 θαη Rab9 ζηα ώςηκα
θαγνζώκαηα. ύγρξνλεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη θαηά ηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο ε Rab5
κεηαηξέπεηαη ζε Rab7. ε πξώηκεο ζρεηηθέο κειέηεο παξαηεξήζεθε όηη ηα
κπθνβαθηεξηδηαθά θαγνζώκαηα θέξνπλ Rab5 όρη όκσο θαη Rab7. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη
ην κπθνβαθηεξίδην, θαηά άγλσζην ελ πνιινίο κέρξη ηώξα ηξόπν, απνηξέπεη ηελ
κεηαηξνπή ηνπ Rab5 ζε Rab7, κπινθάξνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία ηεο
θαγνιπζνζσκαηηθήο ζπγρώλεπζεο ή όπσο θαιείηαη ζήκεξα βηνγέλεζεο37.
Νεώηεξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ζηελ απνηξνπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο
εκπιέθνληαη δηάθνξα δξαζηηθά κόξηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ Rab5 θαη θπξίσο ε
phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) hVPS34, ην πξντόλ απηήο phosphatidylinositol 3phosphate (PI3P) θαη κηα ζεηξά από πξσηεΐλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ PI3P. Ζ ΡΗ3Ρ
δεζκεύεη ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο κε ιεηηνπξγηθέο ζέζεηο FYVE. Γύν από απηέο ην
EEA1 (early endosomal autoantigen 1) θαη ε Ζrs (hepatocyte growth factor-regulated
tyrosine kinase substrate), θαηαθξαηνύκελεο θαη΄απηό ην ηξόπν, βνεζνύλ ζηε
ζπγρώλεπζε ησλ θαγνζσκάησλ κε ηα ιπζνζώκαηα. ε κόιπλζε κε παζνγόλα δώληα
κπθνβαθηεξίδηα έρεη παξαηεξεζεί απειεπζέξσζε ηνπο θαη απνπζία ζπγρώλεπζεο. Σνύην
απνδίδεηαη ζε απνδνκή ηεο ΡΗ3Ρ πνπ πξνθαιείηαη από κόξηα ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ37.
Τπό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε θαγνθπηηαξσζε παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ
ελδνθπηηάξηνπ Ca2+ θαη ζπζζώξεπζε ηεο εμαξηώκελεο από ην Ca2+ θαη ηε δεζκεύνπζα
απηό θαικνδνπιίλε, θηλάζε ΗΗ (phoshorylated calcium/calmodulin-dependent kinase II)
ζηε θπηηαξνπιαζκαηηθή επηθάλεηα ησλ θαγνζσκάησλ. Ζ ηειεπηαία επηζηξαηεύεη ηελ
(PI3K) hVPS34, πνπ όπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ππεύζπλε γηα ηε παξαγσγή ηεο PI3P.
Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη ε θαγνθπηηάξσζε δώλησλ κπθνβαθηεξηδίσλ δελ
ζπλνδεύεηαη από αύμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ, κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε
έθθξαζε ηεο PI3P38.
Μηα άιιε πξσηεΐλε, πνπ ζπζζσξεύεηαη θαηά ηξόπν ελεξγεηηθό ζηα κπθνβαθηεξηδηαθά
θαγνζώκαηα, είλαη ε coronin 1, γλσζηή θαη σο TACO(tryptophan aspartate containing
coat protein). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε, πνπ δηαζέηεη δξάζε F-αθηίλεο, θαίλεηαη λα
ζρεκαηίδεη πξνζηαηεπηηθό θινηό γύξσ από ην θαγόζσκα απνθιείνληαο ηελ σξίκαλζε ή
ζπγρώλεπζε ηνπ κε ηα ιπζνζώκαηα. Σα επξήκαηα απηά δελ επηβεβαηώζεθαλ ζε in vitro
κειέηεο κε αλζξώπηλα θαγνθύηηαξα39.
Πνιιά ιηπίδηα ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ θαίλεηαη λα παίδνπλ ξόιν ζηε ηξνπνπνίεζε ησλ
θπηηάξσλ ηνπ μεληζηή. Από ηα πιένλ ζεκαληηθά είλαη ην lipoarabinomannan (LAM) θαη
ην glycosylated phosphatidylinositol lipoarabinomannan (ManLAM). Σν ηειεπηαίν, πνπ
ζεσξείηαη αλάινγν ηνπ PI3P, έρεη βξεζεί όηη αλαζηέιιεη ηελ αύμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ
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αζβεζηίνπ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε θαγνθπηηάξσζε θαη όηη ζπκβάιιεη ζηελ αλαζηνιή
ηεο σξίκαλζεο ησλ θαγνζσκάησλ. Πηζαλό λα αζθεί απηέο ηνπ ηηο δξάζεηο κεηώλνληαο ηε
παξαγσγή ηεο PI3P ή αληαγσληδόκελν απηή ζηε δέζκεπζε ησλ πξσηεηλώλ κε
ιεηηνπξγηθέο ζέζεηο FYVE40.
Ζ SapM είλαη ό δεύηεξνο παξάγνληαο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ πνπ επεξεάδεη ηα επίπεδα
ηνπ PI3P κέζα ζηα κπθνβαθηεξηδηαθά θαγνζώκαηα. Πξνζνκνηάδεη κε ηηο επθαξησηηθέο
όμηλεο θσζθαηάζεο, θσδηθνπνηείηαη ζην γέλσκα ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο
θαη εθθξίλεηαη κέζα ζηα θαγνζώκαηα. Πξόθεηηαη ζηελ νπζία γηα PI3P θσζθαηάζε πνπ
απνδνκή ηελ PI3P ηνπ μεληζηή θαη θαη΄επέθηαζε δπζθνιεύεη ή θαη απνθιείεη ηελ
δεκηνπξγία ηνπ θαγνιπζνζώκαηνο. Ζ θαξκαθνινγθή αλαζηνιή ηεο SapM κείσλεη ηελ
ηθαλόηεηα ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ λα δηαηεξνύλ θαγνζώκαηα ειεύζεξα PI3P θαη
επηηαρύλεη ηελ δεκηνπξγία ησλ θαγνιπζνζσκάησλ43.
ε πεηξάκαηα κε αλζξώπηλα κνλνππξελα έρεη βξεζεί όηη ην LAM ελεξγνπνηεί ηελ
θσζθαηάζε SHP-1 πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζηνιή ησλ
ελεξγνπνηνύκελσλ από κηηνγόλν θηλαζώλ. Έηζη κέζσ ηεο SHP-1 κπνξεί λα αζθεί
πεξαηηέξσ αλαζηαιηηθή δξάζε, όπσο κείσζε ηνπ TNF-a, ηεο IL-12 θαη ησλ MHC II
κνξίσλ ζε κνιπζκέλα καθξνθάγα40.
Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαγλσξηζζεί ηξεηο ηνπιάρηζην κπθνβαθηεξηδηαθέο πξσηείλεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηβίσζεο ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ κέζα ζηα καθξνθάγα, ε
πξναλαθεξζείζα εθθξηλόκελε όμηλε θσζθαηάζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο
(SapM), ε ηζνθηηξηθή ιπάζε (ICL) θαη ε πξσηεηληθή θηλάζε G (PknG) . Ζ ζπκκεηνρή ηεο
δεύηεξεο επηβεβαηώλεηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ απνπζία ηνπ γνληδίνπ ηεο ICL από ηα
κπθνβαθηεξίδηα, ελώ δελ πεξηνξίδεη ηελ ηθαλόηεηα κόιπλζεο, ζπλδπάδεηαη κε κεησκέλε
επηβίσζε επί ρξόληαο ινίκσμεο41.
Ζ PknG αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Ser/Thr πξσηεηληθώλ θηλαζώλ θαη βξίζθεηαη
θσδηθνπνηεκέλε ζην γέλσκα ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ ηεο θπκαηίσζεο. Πξόθεηηαη γηα
θηλάζε κε απαξαίηεηε γηα ηε βησζηόηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ έμσ
από ηα καθξνθάγα. Δληνύηνηο, κεηά ηελ είζνδν ηνπ ζηα καθξνθάγα, θαίλεηαη λα είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ απνηξνπή ηεο ζπγρώλεπζεο ησλ κπθνβαθηεξηδηαθώλ θαγνζσκάησλ
κε ηα ιπζνζώκαηα. Δθθξηλόκελε από ηα κπθνβαθηεξίδηα κε άγλσζην κεραληζκό, ε
PknG αληρλεύεηαη κέζα ζην θπηηαξόπιαζκα ησλ κνιπζκέλσλ θαγνθπηηάξσλ. Ζ
θαηάξγεζε ηνπ ζρεηηθνύ γνληδίνπ ή ε απνπζία ηεο PknG, όπσο ζπκβαίλεη επί κνιύλζεσο
κε κπθνβαθηεξίδην smegmatis, ηα παζνγόλα κπθνβαθηεξίδηα παξαδίδνληαη ηαρέσο ζηα
ιπζνζώκαηα, όπνπ θαη απνδνκνύληαη. Δπίζεο, ην ίδην παξαηεξείηαη επί εηδηθνύ
απνθιεηζκνύ ηεο PkhG42.
Σα κπθνβαθηεξίδηα, εθηόο από ηελ αλαζηνιή ηεο ζπγρώλεπζεο ησλ θαγνζσκάησλ κε ηα
ιπζνζώκαηα, είλαη ζε ζέζε επίζεο λα δηαηεξνύλ ην ΡΖ ησλ κπθνβαθηεξηδηαθώλ
θαγνζσκάησλ ζε πςειά επίπεδα (ΡΖ 6.3-6.5) ζε ζρέζε κε απηό ησλ ιπζνζσκάησλ (PΖ
4.5). Σνύην ην επηηπγράλνπλ κε ελεξγό παξαγσγή H+ ATP-αζώλ, δεκηνπξγώληαο έηζη
αθαηάιιειν πεξηβάιιν γηα ηε δξάζε πνηθίισλ δαζηηθώλ νπζηώλ ησλ ιπζνζσκάησλ, πνπ
ραξαθηεξηζηηθά δξνπλ ζε όμηλν πεξηβάιιν. Δπίζεο κέζσ ππεξνμεηδηθώλ δηζκνπηαζώλ
θαη άιισλ ελδύκσλ πνπ παξάγνπλ, πηζαλό λα απνθεύγεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπο κε
κεραληζκνύο πνπ πεξηιακβάλνπλ ειεύζεξεο ξίδεο νμπγόλνπ ή νμείδηα ηνπ αδώηνπ44.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζηε ζύκθπηε αλνζία, ηα κπθνβαθηεξίδηα
δηαζέηνπλ θαη κηα πνηθηιία κεραληζκώλ επεξεαζκνύ ηεο επίθηεηεο αλνζίαο, κε
απνηέιεζκα πάληνηε ηελ επηβίσζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, παξάγνληεο πνπ πξόεξρνληαη
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από ηα κπθνβαθηεξίδηα είλαη ζε ζέζε λα δηεγείξνπλ ηα καθξνθάγα θαηά ηέηνην ηξόπν
ώζηε λα παξάγνπλ ππέξκεηξα θπηηαξνθίλεο πνπ αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Σιεκθνθπηηάξσλ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε IL-10 θαη ν ΣGF-β1. Ζ επηθαιππηόκελε
βηνινγηθή δξάζε ησλ δύν απηώλ θπηηαξνθηλώλ αθνξά ζηελ θαηαζηνιή ησλ Σιεκθνθπηηάξσλ, ζηελ απελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ, ζηε ξύζκηζε ησλ
πξνθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ θαη ζηε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αληηγνλνπαξνπζίαζεο. Ζ εθζεζεκαζκέλε παξαγσγή απηώλ ησλ θπηηαξνθηλώλ, πνπ
παξαηεξείηαη ζε ελεξγό θπκαηίσζε, αλαζηέιιεη ηε δξάζε ησλ πξνθιεγκνλσδώλ
θπηηαξνθηλώλ θαη επεξεάδεη άκεζα θαη αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ Σιεκθνθπηηάξσλ33,38,44,45. Με πνηνπο κεραληζκνύο επηηπγράλνληαη απηά είλαη άγλσζην.
Ζ IFN-γ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απάληεζε ηνπ μεληζηή ζε κηα κεγάιε πνηθηιία
παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο
θπκαηίσζεο. Δπί θπκαηηώζεσο ε IFN-γ απνηειεί θαίξην παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο ησλ
καθξνθάγσλ κέζσ ηεο πξόθιεζεο κεηάθξαζεο 200 θαη πιένλ γνληδίσλ. Αλάκεζα ζε
απηά πεξηιακβάλνληαη γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηε ζπλζεηάζε ηνπ ληηξηθνύ νμεηδίνπ
((NOS2) θαη ηεο θαγνθπηηαξηθήο νμεηδάζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα βιαπηηθά γηα ην
κπθνβαθηεξίδηα ελδηάκεζα ηνπ αδώηνπ θαη ηνπ νμπγόλνπ αληίζηνηρα. Δπίζεο ε IFN-γ
πξνάγεη ηελ αληηγνλνπαξνπζίαζε πξνο ηα CD4+ T-ιεκθνθύηηαξα κέζα από ηελ
επόδσζε ηεο παξαγσγήο ησλ κνξίσλ MHC II. ηνπο ηόπνπο ηεο κόιπλζεο, αθόκα θαη
κέζα ζηα θπκαηώκαηα ε IFN-γ αλεπξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα44,47. Παξά ηαύηα νη
ππξνδνηνύκελνη ζρεηηθνί κεραληζκνί θαηαζηξνθήο ησλ κπθνβαθηεξίσλ απνηπγράλνπλ
λα ηα εμαιείςνπλ. Απηό απνδίδεηαη ελ κέξεη ζηελ εθιεθηηθή αλαζηνιή ηεο αληίδξαζεο
ησλ καθξνθάγσλ ζηελ IFN-γ πνπ πηζαλό λα πξνθαιείηαη
Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ θαγνιπζνζώκαηνο νη πξσηείλεο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ
απνδνκνύληαη ζε πεπηίδηα. Σα κόξηα MHC II ζπγθεληξώλνληαη ζηα όςηκα
θαγνιπζνζώκαηα θαη ζρεκαηίδνπλ ζπκπιέγκαηα κε ηα κπθνβαθηεξηδηαθά πεπηίδηα
βνεζνύληνο θαη ηνπ όμηλνπ πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα ηα ζππιέγκαηα κεηαθέξνληαη
ζηελ επηθάλεηα ησλ θαγνθπηηάξσλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηα CD4+ ιεκθνθύηηαξα.
ε καθξνθάγα ηξσθηηθώλ αιιά θαη αλζξώπσλ, ε κόιπλζε κε κπθνβαθηεξίδηα
ζπλνδεύεηαη από κεησκέλε έθθξαζε ησλ CIITA ( class II transactivator), ησλ ΜHC-II,
αιιά θαη ησλ CD64(Fcγ RI), κεηά από εξεζηζκό κε IFN-γ. Δπίζεο κεηά από
παξαηεηακέλε κόιπλζε ησλ καθξνθάγσλ κε κπθνβαθηεξηδία ηεο θπκαηίσζεο, ε
πξνθαινύκελε από ηελ IFN-γ έθθξαζε ησλ CIITA θαη ΜΖC-ΗΗ αλαζηέιιεηαη, κε
απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε ζρεηηθή αληηγνλνπαξνπζίαζε πξνο ηα CD4+ Σ-ιεκθνθύηηαξα
θαη θαη΄επέθηαζε ηεο εηδηθήο ελεξγνπνίεζήο ηνπο48.
Πξόζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηξία ηνπιάρηζην κόξηα ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ
εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο IFN-γ επί ησλ καθξνθάγσλ, ε
ιηπνπξσηείλε 19kDa LpqH, ε ιηπνπξσηείλε 24kDa LprG, θαη ε πεπηηδνγιπθάλε mAGP.
Ζ ηειεπηαία θαίλεηαη πηζαλό λα αζθεί ηε δξάζε ηεο κέζσ ησλ TLR4 ππνδνρέσλ θαηά
ηξόπν αλεμάξηεην ηνπ MyD88. Οη ιηπνπξσηείλεο LpgH θαη LprG είλαη αγσληζηέο ησλ
TLR2 ζε ζπλδπαζκό κε MyD88. Ζ νμεία ζεκαηνδόηεζε από ηνπο TLR2 έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ έθθξηζε TNF-a θαη IL-12 πνπ πξνάγνπλ ηόζν ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
ζύκθπηεο αλνζίαο όζν θαη ηελ αληηγηλνπαξνπζίαζε πξνο ηα CD4+ Σ-ιεκθνθύηηαξα θαη
θαη΄επέθηαζε ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. Αληίζεηα, ε παξαηεηακέλε έθζεζε ησλ ίδησλ
καθξνθάγσλ ζηηο αλαθεξόκελεο ιηπνπξσηείλεο έρεη αλ απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή
αλαζηνιή ηεο δηεξγαζίαο ηεο MHC-II αληηγόλν-επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο. Σνύην
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κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ TLR4 ππνδνρεσλ θαη ηε
παξαγσγή αληηθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ49.
Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε ζεκαηνδνηεζε από ηηο ιηπνπξσηείλεο κέζσ ησλ TLR
αληηπξνζσπεύεη έλα δίθνπν καραίξη γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ μεληζηή ζε ρξόληα
ελδνθπηηάαξηα παζνγόλα. Ζ βξαρεία ζεκαηνδόηεζε κέζσ ησλ TLR ελεξγνπνηεί ηα
καθξνθάγα θαη απνηειεί ην έλαπζκα ηνπηθήο νμεία θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο πνπ
βνεζά ζηνλ έιεγρν ηεο αξρηθήο κόιπλζεο. Αληίζεηα, ε παξαηεηακέλε ζεκαηνδόηεζε
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε έθπησζε ζεκαληηθώλ αλνζνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ, όπσο είλαη ε
αληηγνλνπαξνπζίαζε. Ζ επηβίσζε θαη παξακνλή ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ζηα καθξνθάγα
ηνπ πξνζδίδεη ην πιενλέθηεκα, κέζα από ηε ρξήζε δηαθόξσλ ζπζηαηηθώλ κνξίσλ ηνπ,
λα παξέκβεη θαη λα δηαθύγεη ησλ αλνζνινγηθώλ κεραληζκώλ.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηα κπθνβαθηεξίδηα ρξεζηκνπνύλ πνηθίινπο
κεραληζκνύο αλνζνδηαθπγήο πνπ δηαθνξνπνηύληαη αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο θπκαηηθήο
κόιπλζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαγνζώκαηνο θαη ε αλαζηνιή ησλ θαγνθπηηαξηθώλ
κηθξνβηνθηόλσλ κεραληζκώλ είλαη θξίζηκα θαηά ηελ αξρηθή θάζε, πξν ηεο αλάπηπμεο
ηεο επίθηεηεο αλνζίαο. Ζ παξαγσγή αλαζηαιηηθώλ θπηηαξνθηλώλ, όπσο είλαη ε IL-10
θαη ν TNF-b είλαη πεξηζζόηεξν έθδειε θαηά ηελ ελεξγό θπκαηίσζε, όπνπ ηα
κπθνβαθηεξίδηα επηθξαηνύλ ησλ ακπληηθώλ κεραληζκώλ. Ζ αλαζηνιή ηεο MCH-II
αληηγνλν παξνπζίαζεο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηε ρξόληα θάζε ηεο
κόιπλζεο.

Σύνοψη
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ, ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο επηζηξαηεύεη
ζύκθπηνπο θαη επίθηεηνπο ακπληηθνύο κεραληζκνύο. Μεηά ηελ πξόζιεςε ησλ
κπθνβαθηεξηδίσλ από ηα θπςειηδηθά καθξνθάγα αθνινπζνύλ δηάθνξα ζελάξηα. Έλα από
απηά είλαη θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο, νπόηε ζηε ζπλέρεηα δελ αλαπηύζζεηαη νπνηαδήπνηε
επίθηεηε αλνζία. ηε πεξίπησζε πνπ ηα κπθνβαθηεξίδηα επηδήζνπλ θαη αλαπηπρζνύλ,
αθνινπζεί κηα ηνπηθή κε εηδηθή θιεγκνλώδεο αληίδξαζε, πνπ ξπζκίδεηαη από έλα δίθηπν
κεζνιαβεηηθώλ παξαγόλησλ. ΄απηνύο πεξηιακβάλνληαη πξν- θαη αληη- θιεγκνλώδεηο
θπηηαξνθίλεο θαη ρεκεηνηαθηηθνί παξάγνληεο. Καηά ηε θάζε απηή νη πεξηζζόηεξνη
εκπιεθόκελνη παξάγνληεο πξνέξρνληαη θπξίσο από ηα θπςειηδηθά καθξνθάγα Σα
ηειεπηαία είλαη επίζεο ππεύζπλα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ κπθνβαθηεξηδηαθώλ αληηγόλσλ
ζηα Σ ιεκθνθύηηαξα. Με ηελ εηδηθή ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαη ηελ
πξνθαινύκελε εμ απηήο ζπζηξάηεπζε θαη άιισλ αλνζνξξπζκηζηηθώλ θπηηάξσλ θαη
ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ, δνκείηαη αξρηθά κηα νμεία επίθηεηε θπηηαξηθή αλνζία,
πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ησλ ηαρέσο αλαπηπζζόκελσλ κπθνβαθηεξηδίσλ. Απηή
αθνινπζείηαη από κηα κλεκνληθή αλνζηαθή θάζε, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν
ησλ επηδώλησλ θαη ιαζξνβηνύλησλ κπθνβαθηεξηδίσλ θαη ηελ επηηήξεζε γηα πηζαλή
επαλακόιπλζε. Ζ ηθαλόηεηα ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ λα δηαθεύγεη ησλ ακπληηθώλ
κεραληζκώλ θαη ε αλεπάξθεηα ηεο ζύκθπηεο ή ηεο επίθηεηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο θαηά
ηελ νμεία ή ρξόληα θάζε ηεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θιηληθή εθδήισζε θαη δηαζπνξά
ηεο θπκαηίσζεο.
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