
10/11/2011

1

Μεραληζκνί παζνγέλεηαο Μπθήησλ, 

Πξσηνδώσλ θαη Δικίλζσλ.

Γηαθπγή από ηνπο αλνζνινγηθνύο 

κεραληζκνύο ηνπ μεληζηή, παξαγσγή ηνμηλώλ, 

αληηγνληθή κεηαηξνπή.
Υξόλνο

Γλσζηηθέο ελόηεηεο

Α. Βειεγξάθε
Επίκοςπη Καθηγήηπια

Επγ. Μικποβιολογίαρ
Ιαηπική Σσολή 

Ε.Κ.Π.Α

Α. Βειεγξάθε

ηόρνη καζήκαηνο

Αδξή πεξηγξαθή κεραληζκώλ πξνζηαζίαο από ηηο ινηκώμεηο.

Αδξή πεξηγξαθή κεξηθώλ θνηλώλ ινηκώμεσλ

Αλαθνξά ζε θνηλέο επθαηξηαθέο ινηκώμεηο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηεο θνηλόηεηαο ΣΤΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Οξηζκόο ηωλ ελλνηώλ: ανηιγονική ποικιλομοπθία 

& ανηιγονική μεηαηποπή

Echinococcus granulosus

© A.Β 1980

Plasmodium falciparum- Διόγκωζη

& πήξη επςθπών αιμοζθαιπίων

© A.Β 1980

Επκνκύθεηαο

© A.Β 1998

Νημαηοειδήρ μύκηηαρ ζε ιζηό

© A.Β 2000

Αδξή αλάιπζε παζνγνληθόηεηαο κπθήησλ, πξσηνδώσλ θαη εικίλζσλ.

2

10/11/2011 Α. Βειεγξάθε

Παξάγνληεο ινίκωμεο

Ιοί

Βακτήρια

Βασίλειο Μύκητες

Μνλνθύηηαξνη ή πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί πνπ παξάγνπλ λεκάηηα 

(πθέο) θαη αλαπαξαγσγηθά ζπόξηα (θνλίδηα).  Οη Μύθεηεο παξάγνπλ 

έλδπκα θαη ηνμίλεο πνπ θαηαζηξέθνπλ θύηηαξα θαη ηζηνύο ηνπ μεληζηή, ή 

πξνθαινύλ απόπησζε ζε απηά.

Πρωτόζωα

Μνλνθύηηαξνη κηθξνζθνπηθνί νξγαληζκνί ηνπ δσηθνύ Βαζηιείνπ. 

Παξάγνπλ έλδπκα θαη ηνμίλεο  πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα θύηηαξα ηνπ 

μεληζηή ή ηηο ιεηηνπξγίεο απηώλ.

Έλμινθες

Παξαζηηηθνί έικηλζεο πνπ πξνζβάιινπλ ηζηνύο ή όξγαλα ελώ 

ηξέθνληαη  κε ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ από ηνλ μεληζηή.

© ΓΓ 2009

© ΓΓ 2009

© ΓΓ 2009

© ΓΓ 2009

© ΓΓ 2009
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Πώο πξνζβάιιεηαη ν άλζξσπνο από ινηκώμεηο

Εώα

& 

Έληνκα

ΑλζξώπνποΝεξό

Τξόθηκα

© A.Β 1980
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Πώο πξνθαινύλ ινίκσμε;

• Παζνγόλα • Μύθεηεο

• Πξσηόδσα

• Έικηλζεο

Τπάξρεη θπζηθή αληνρή 

έλαληη ησλ πεξηζζόηεξσλ 

παζνγόλσλ
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4 ηξόπνη πξνζβνιήο ηνπ μεληζηή

Άκεζνο

Έκκεζνο

Αεξν-

κεηαθνξά

Με ελδηάκεζν

μεληζηή

Από μεληζηή ζε πγηή 

(βηνινγηθά πγξά, θόπξαλα 

θιπ)

Μνιπζκέλε επηθάλεηα

πόξηα

Φνξείο (π.ρ έληνκα)
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Γηα λα πξνθιεζεί ινίκσμε…

• Παζνγόλν

• Μνιπζκαηηθή δόζε

• Δπαηζζεζία 
(π.ρ. κεησκέλε αλνζία μεληζηή)

• Πύιε εηζόδνπ
(πξνζπέιαζε κεραληζκώλ 

αλνζίαο μεληζηή)
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Πξόνδνο κηαο 

ινίκσμεο

1. Έθζεζε

2. Λνίκωμε

3. Δπώαζε

4. Πξόδξνκε 

πεξίνδνο

5. Κιηληθή

εθδήιωζε

6. Απνδξνκή ή 

ππνηξνπή

7. Αλάξξωζε
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Πξνζηαζία από ηνπο κεραληζκνύο παζνγέλεηαο 

παζνγόλσλ (κηθξν)νξγαληζκώλ

• Γάθξπα, ηδξώηαο, ζκήγκα, 

ζίεινο, βιελλνγόλνη & θξνζζνί.

• Λεμυικό σύστημα όργανα 

και κύτταρα:

– πιήλα, ζύκνο αδέλαο,

ιεκθαδέλεο & ιεκθαγγεία.

– Λεκθνθύηηαξα (ιεπθά 

αηκνζθαίξηα)
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Μπειόο ηωλ νζηώλ

ε κεξηθά νζηά 

απνηειεί ζεκείν 

παξαγσγήο θπηηάξσλ 

ιεπθήο ζεηξάο πνπ 

ελεξγνπνηνύληαη έλαληη 

ησλ ινηκώμεσλ, θαζώο 

θαη ηεο εξπζξάο ζεηξάο 

θαη ησλ αηκνπεηαιίσλ.

Γ. ιεκθηθόο πόξνο

Απνρεηεύεη ην δεμί άλσ 

ηκήκα ηνπ ζώκαηνο.

Θωξαθηθόο πόξνο

Απνρεηεύεη ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

ζώκαηνο.

Μεξηθά ιεκθαγγεία

Δπηζηξέθνπλ ρξήζηκα δηαιπηά 

ζηνηρεία ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο.

Μεξηθνί ιεκθηθνί όδνη

Απνκαθξύλνπλ βαθηήξηα θαη 

άιινπο παζνγόλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο.

Ακπγδαιέο
Άκπλα θαηά ησλ βαθηεξίσλ & άιισλ                    

παζνγόλσλ κηθξνννξγαληζκώλ

Θύκνο αδέλαο

εκείν όπνπ ηα ιεπθά 

αηκνζθαίξηα απνθηνύλ ηα κέζα 

γηα ηε ρεκηθή αλαγλώξηζε 

(κηθξν)νξγαληζκώλ «εηζβνιέσλ».

Σπιήλ

εκείν παξαγσγήο 

αληηζσκάησλ, θαηαζηξνθήο 

εξπζξώλ & μέλσλ ζσκαηηδίσλ, 

παξαγσγήο εξπζξώλ ζην 

έκβξπν.

Λεκθηθόο όδνο

Απνζεθεύεη πξνζηαηεπηηθά 

θύηηαξα θαη θαηαζηξέθεη 

παζνγόλα.

Τν ιεκθηθό ζύζηεκα 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
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Αληηγόλν

Παζνγόλνο 

κηθξννξγαληζκόο

Μνιπζκέλν θύηηαξν μεληζηή

Κύηηαξν θνλέαο

Αληίζωκα

Μαθξνθάγν

Τα θύηηαξα κλήκεο 

(T- θύηηαξα) 

παξακέλνπλ ζηνλ 

νξγαληζκό γηα λα 

εγείξνπλ αλνζηαθή 

απάληεζε έλαληη ηνπ 

ίδηνπ κηθξν-

νξγαληζκνύ εθόζνλ 

απηόο πξνζβάιεη  

μαλά ηνλ μεληζηή.

T

T
T

T

T
T

KΦ

B

B

Ζ αλνζηαθή απάληεζε

11

Μύθεηεο

Α. Επκνκύθεηεο
Κανηινηίαζη (Candida spp): διεθνώρ η 

ππώηη ζε ζςσνόηηηα νοζοκομειακή 

μςκηηίαζη

Ο θπζηνινγηθόο μεληζηήο δηαζέηεη:

α. ηε θπζηθή θπηηαξηθή αλνζία ηνπ

β. ηθαλό αξηζκό θαη θπζηνινγηθή δξάζε νπδεηεξνθίισλ 
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ηνκαηνθαξπγγηθή θαληηληίαζε ζε αζζελείο ππό 

ξαδην/ρεκεηνζεξαπεία γηα θαξθίλν θεθαιήο-

ηξαρήινπ & ζε αζζελείο HIV/AIDS.

21st ζοκεδνία (37.8 Gray)

PDA + ακηηβημηηθά

© A.Β 2005

© Ο.Ν 1998
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Πξνζβνιή βιελλνγόλσλ, δέξκαηνο & 

εμαξηεκάησλ απηνύ, ελ ησ βάζεη νξγάλσλ & ζήςε 
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Ποζοζοζηό θνηηόηηηας ανά είδος Candida  

Ενήλικες αζθενείς (N=1447) 

Παιδιαηρικοί αζθενείς  (N=144)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ενήλικες

Παιδιά

Pappas PG, et al. Clin Infect Dis. 2003;37:634-643. 

C. albicans C. tropicalisC. parapsilosis C. glabrata

Διαυάνεια εσγενική προσυορά Prof. Τ. Zaoutis & P. Papas
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καλάλλε

Κπηηαξηθό ηνίρωκα ηωλ Candida albicans

(καλαλλν)πξωηεΐλεο
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Ζ αιιειεπίδξαζε μεληζηή-δπκνκύθεηα & ε 

παζνγνληθόηεηα ησλ Candida

βαζίδεηαη ζηε γιπθνζηιίσζε

 πξνζηαζία

 πξνζθόιιεζε

 δηαπεξαηόηεηα θπηηαξηθνύ

ηνηρώκαηνο 

αληηγνληθόηεηα

 αλνζνξύζκηζε

 θαγνθπηηάξσζε M. Tokunaga
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Κπηηαξηθά ηνηρώκαηα (θη) κεηαιιαγκέλσλ ζηειερώλ σο 

πξνο ηα γνλίδηα γιπθνζηιίσζεο

Φπζηνινγηθό θη och1 mnt1/2 pmr1 mnn4

Asn-X-Ser/Thr

NH

O

Ser/Thr

P

och1 / pmr1

mnt1/mnt2

pmr1

mnn4

n
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Γηαθπγή αλνζηαθήο απάληεζεο ηνπ μεληζηή 

PAMPs – (pathogen-associated    

molecular patterns)

(Pattern recognition receptors – PRRs)

Πξνθιεγκνλώδεηο θαη αληηθιεγκνλώδεηο παξάγνηεο

– θπηηαξνθίλεο & ρεκεηνθίλεο

Δπαγσγή, πιελ κείωζε, ηεο αλνζηαθήο απάληεζεο έλαληη ησλ Candida

Candida

Κύηηανα 
ακμζμπμηεηηθμύ 

λεκηζηή

Rep 1

Υπνδνρέαο καλλόδεο 

Υπνδνρείο Toll-like (TLRs)

Dectin-1

Τπνδνρείο αλαγλώξηζεο ζρήκαηνο παζνγόλνπ

Μνξηαθόο ηύπνο παζνγόλνπ
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CAI-4 mnn4 mnn4 

MNN4
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Γηαθπγή θπηηαξηθήο αλνζίαο: Ζ θσζθνκαλάλλε 

πξνζηαηεύεη ηνπο δπκνκύθεηεο από ηε θνληθή δξάζε 

ησλ καθξνθάγσλ

Koser, Erwig & Gow, 2009
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πλεπώο, ε «γεύζε» ησλ δπκνκπθήησλ δελ είλαη ηεο αξεζθείαο ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ μεληζηή 

Σοκηαγή:

N-μακάκκε + O-μακάκκε + (1-3) γιοθάκε

= Candida albicans (ή μπμημζδήπμηε 
παζμγόκμξ δομμμύθεηαξ)

Ζ θαηαζηξνθή 

καλαλλώλ 

εθζέηεη ην 

θύηηαξν

Wheeler & Fink 2006 
PLOS Pathogens

“Ζ καλάλλε ζσξαθίδεη 

ην θύηηαξν”“Σν αλνζ/θν 

δηεγείξεηαη από ηε 

καλάλλε” 21
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Πεγέο ινίκσμεο από Aspergillus

Είδη Aspergillus βξίζθνληαη:

– Υώκα

– Αέξαο (εηζπλνή θνληδίσλ)

– Νεξό / Γνρεία, δεμακελέο ύδαηνο (ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ)

– Σξνθέο

– Απνζπληηζέκελε νξγαληθή ύιε θαη θνπξηά

– Ππξίκαρα πιηθά

– ηξώκαηα θαη καμηιάξηα

– πζηήκαηα εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο

– Αλεκηζηήξεο ππνινγηζηώλ

Κνληδηνθόξνο, 

θπζηίδην & θνλίδηα 

Aspergillus sp.
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Λνηκώμεηο από Aspergillus spp.

Αλνζνθαηαζηνιή
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Τπεξεπαηζζεζία
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Ομεία 

ζπζηεκαηηθή

αζπεξγίιισκα

Αιιεξγηθή

Αλνζν-

επάξθεηα 23
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Aζπεξγίιισζε

24
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Κνηλέο αζπεξγηιιώζεηο:

1. Αιιεξγηθή (αζζελείο κε άζζκα, θπζηηθή ίλσζε θαη ηγκνξίηηδα).

2. Ομεία ελ ησ βάζεη ή ζπζηεκαηηθή αζπεξγίιισζε (αζζελείο κε ζπγγελή ή 
επίθηεηε αλνζνθαηαζηνιή).

3. Γηάζπαξηε ζπζηεκαηηθή αζπεξγίιισζε

4. Κεπαηίηιρ (καηόπιν ενοθθαλμιζμού με ηα σέπια ή με θακούρ επαθήρ 
ή ηπαςμαηιζμό ηος οθθαλμού)

Κεξαηίηηο από 

Αζπέξγηιιν

Καηάηαμε ζπρλόηεξσλ λόζσλ από Αζπέξγηιιν
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Μςκοηοξίνερ Aspergillus spp.

• Οη κπθνηνμίλεο είλαη ρεκηθά κεηαβνιηθά πξντόληα 
ησλ κπθήησλ πνπ πξνθαινύλ λόζν ζηνλ άλζξσπν 
θαη ηα δώα θαη επηκνιύλνπλ δεκεηξηαθά θαη μεξνύο 
θαξπνύο.

• Δπαλεηιεκκέλε θαηαλάισζε αθιαηνμηλώλ από ηνλ 
άλζξσπν έρεη ζπζρεηηζηεί κε θαξθίλν ηνπ ήπαηνο.

• Οη αθιαηνμίλεο παξάγνληαη θπξίσο από ηνπο 
Aspergillus parasiticus and A. flavus θαη ζπρλά 
δεκηνπξγνύλ δηεζλή πξνβιήκαηα δεκόζηαο πγείαο.
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Γηαθπγή άκπλαο ηνπ μεληζηή από ηνλ Aspergillus

• Σα θνλίδηα παξάγνπλ θαηαιάζε, αλαζηνιέα καθξνθάγσλ, 
πξνθαινύλ νμεηδσηηθή έθξεμε θαη πξν-θιεγκνλώδε παξαγσγή 
θπηηαξνθίλεο

• Οη πθέο παξάγνπλ πξσηεάζεο (θαηαζηξέθνπλ ηα πξσηετλεο ηνπ 
μεληζηή, ηα ππξεληθά νμέα (nucleic acids), θαη ηα ιηπίδηα, 
θσζθνιηπάζεο θαη γιπνηνμίλε. Ζ ηειεπηαία αλαζηέιιεη ηε δξάζε 
ησλ καθξνθάγσλ θαη ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πξνθαιώληαο 
απόπησζε.

Σα αληη-κεηξα:

27
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Γ. Πξσηόδσα & Έικηλζεο

Ο θπζηνινγηθόο μεληζηήο δηαζέηεη:

α. θπζηθή θπηηαξηθή αλνζία

β. ηθαλό αξηζκό θαη θπζηνινγηθή δξάζε νπδεηεξνθίισλ 

10/11/2011 Α. Βειεγξάθε

Αλνζία ζε πξσηόδσα & έικηλζεο

• Δπεξεάδεηαη από

– Γελεηηθνύο παξάγνληεο

– Ζιηθία

– Καηάζηαζε πγείαο μεληζηή

– Δγθπκνζύλε

– Σελ επίπησζε ησλ παξαζηηώζεσλ ζε κηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή

– Γηάξθεηα έθζεζεο ζηα παξάζηηα

29
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© A.Β 1980

© A.Β 1980

L. donovani

Γηαθπγή πξσηνδώσλ & εικίλζσλ από ηελ 

αλνζνινγηθή επηηήξεζε ηνπ μεληζηή

Σα πξσηόδσα θαη νη έικηλζεο είλαη αληηγνληθά πην πεξίπινθα από 
όηη ηα βαθηήξηα επεηδή:

1. Έρνπλ πνιιαπιά ζηάδηα θύθινπ δσήο εληόο ηνπ μεληζηή, όπνπ 
κεξηθά αληηγόλα είλαη εηδηθά γηα θάζε ζηάδην ηνπ θύθινπ δσήο (πρ.
ηα ελδνθπηηάξηα πξσηόδσα όπσο Τoxοplasma, Leishmania, 
Trypanosoma spp.)

2. Μεξηθά πξσηόδσα όπσο ηα Plasmodium spp., ζηελ ελδνθπηηάξηα 
θάζε ηνπ θύθινπ δσήο πξνζηαηεύνληαη εληόο ησλ θπηηάξσλ ηνπ 
μληζηή, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ αληηκηθξνβηαθή δπλαηόηεηα θαη 
ζπλεπώο δηαθεύγνπλ ηεο αλνζνινγηθήο επηηήξεζεο ηνπ μεληζηή.

3. Οη πεξηζζόηεξνη έικηλζεο, πνπ είλαη εμσθπηηάξηα παξάζηηα 
ρξεζηκνπννπλ άιε ηερληθή δηαθπγήο από ην αλνζνπνηεηηθό ηνπ 
μεληζηή (π.ρ κε ηελ απόθηεζε αληηγόλσλ ηζηνζπκβαηόηεηαο από 
ηνλ μεληζηή ζηελ επηθάλεηά ηνπο).

4. Αιιάδνπλ ηελ αληηγνληθή ηνπο δνκή (αληηγνληθή πνηθηινκνξθία)

30
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Πξσηόδσα & Έικηλζεο: Αληηγνληθή πνηθηινκνξθία

(1) Αληηγόλα πνπ 

ειεπζεξώλνληαη θαηά 

ηελ εηζβνιή 

ζηνλ μεληζηή

(2) Αληηγόλα παξόληα θαηά 

ηελ ελδνθπηηάξηα θάζε

ηνπ παξαζίηνπ εκθαλίδνληαη 

ζηε κεκβξάλε ηνπ θπηηάξνπ 

ηνπ μεληζηή θαη ειεπζεξώλνληαη. . . 

(3). . . κεηά

ηε ξήμε 

ηνπ θπηηάξνπ ηνπ 

μεληζηή θαη ηελ 

απειεπζέξσζε

ηεο επόκελεο γελεάο 

κνιπζκαηηθώλ 

κνξθώλ.

Δμωθπηηάξηα

θάζε

Σα Αgs επηθαλείαο

ειεπζεξώλνληαη

ζηνπο ηζηνύο

ηνπ μεληζηή

Α                           Β                                    Γ

(6 & 7) Δζσηεξηθά Ags. 

Παξάγνληαη θαηά ηε

ζξέςε ηνπ από 

ηνλ μεληζηή & 

ειεπζεξώλνληαη 

ζηνπο ηζηνύο 

ηνπ μεληζηή

(8) Παξαγσγή απγώλ 

(5) ηνπο έικηλζεο ηα Ags επηθαλείαο 

ηνπο ειεπζεξώλνληαη ζηνπο ηζηνύο 

ηνπ μεληζηή

( 9 & 10) Αλαπαξαγσγή.

Καηά ηα αλαπαξαγσγηθά 

ηάδηα ζπλερίδεηαη ε αληηγνλν-

παξνπζίαζε.
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Ζ κνξηαθή δνκή ησλ Toll = weird= παξάμελνο

 Ο υποδοχέαρ Toll έχει μια 
εξωκυττάπια πεπιοχή
αποτελούμενη από 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα 
λευκίνηρ (leucine rich repeats 
-LRRs)

 Ο ππνδνρέαο Toll δηαζέηεη κηα 

«νπξά» πνπ εθηείλεηαη ζην 

θπηηαξόπιαζκα ηνπ θπηηάξνπ 

θαη πεξηιακβάλεη ππνδνρέα 

Toll ηληεξιεπθίλε-1 (interleukin-

1 - IL-1) πνπ απνθαιείηαη 

πεξηνρή (Toll interleukin-1 

receptor-TIR)

IL-1R

Πεξηνρή

TIR

Toll (εφεξής, TLRs)

LRRs

Πεξηνρή 

πξνζν-

κνηάδνπζα 

ζηηο Ig

1

2

3
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TLR4

NF*-kB

AP-1

τημειοκστταροκίνες
(MCP-1, MIP-1a/, MIP-2)

CD14

Ζ Leishmania (πξσηόδσν) επάγεη ηελ έθθξαζε 

ρεκεηνθπηηαξνθηλώλ

IKKs

MyD88

LPS

IRF-3
IRAK-1

TRAF6

IkB-NFkB

CD14

σημειοκςτταποκίνερ
(IP-10, MCP-1, MIP-1a/, 

MIP-2, Εοταξίνη)

?

IFN-

αλεμάξηεηε 

ηνπ παξάγνληα MyD88 

SHP-1
(-)

*Παξάγνληαο λέθξσζεο

Δπαγσγή, πιελ κείωζε

ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο 

έλαληη ησλ Leishmania spp.
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Αληηγνληθή πνηθηινκνξθία

Σα πεξηζζόηεξα παξάζηηα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύλ 

ηηο επηθαλεηαθέο πξσηεΐλεο ηνπο.

Αληηγνληθή πνθηινκνξθία παξαζίησλ: Μεραληζκνί ειέγρνπ 

έθθξαζεο γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνύλ αληηγόλα επηθαλείαο.

Οξγαληζκόο Αξηζκόο γνληδίσλ Μεραληζκόο έθθξαζεο

Trypanosoma brucei 1000                             Αληηθαηάζηαζε

Plasmodium falciparum 50 Μεηαγξαθή

Pneumocystis jirovecii***** 100                             Μεηαγξαθή

>20                             Αληηθαηάζηαζε

Giardia lamblia 150                             Μεηαγξαθή

***** Αλήθεη ζηνπο Μύθεηεο

34

10/11/2011 Α. Βειεγξάθε

Τrypanosoma spp.: Αληηγνληθή πνηθηινκνξθία 

T. brucei - Αθξηθαληθή λόζνο ηνπ ύπλνπ

T. cruzi - Νόζνο ηνπ Chagas
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Αλνζνινγηθή απάληεζε

• Δλεξγνπνίεζε B-θπηηάξσλ έλαληη ηεο ησλ παξαιιαγώλ 
επηθαλεηαθήο γιπθνπξσηεΐλεο (variant surface glycoprotein -VSG)
πνπ θαιύπηεη ηελ επηθάλεηα ησλ Τrypanosoma spp.

– Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνκαθξύλεηαη ε πιεηνςεθία 
ησλ παξαζίησλ από ηελ θπθινθνξία ηνπ 
αίκαηνο κέζσ ιύζεο θαη θαγνθπηηάξσζεο

• 1% ησλ Τrypanosoma spp. εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθέο επηθαλεηαθέο 
γιπθνπξσηεΐλεο (VSG) θαη δηαθεύγνπλ από ηελ αξρηθή αλνζηαθή 
απάληεζε

– Πνιιαπιαζηαζκόο απηώλ θαη λέν θύκα παξαζηηαηκίαο

– Ζ αληηγνληθή πνηθηινκνξθία ησλ επηθαλεηαθώλ 
γιπθνπξσηετλώλ ζπλερίδεηαη κε ζπλνδά λέα 
θύκαηα παξαζηηαηκίαο.

• Oη επηθαλεηαθέο γιπθνπξσηεΐλεο (VSG) αιιάδνπλ κε έλαλ από ηνπο 
αθόινπζνπο δύν ηξόπνπο (T. brucei):

1. Αιιαγή ηνπ ζεκείνπ έθθξαζεο

2. Αλαζπλδπαζκό ςεπδνγνληδίσλ
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Απάληεζε έλαληη Trypanosoma spp. δηαθνξεηηθήο δνκήο 

επηθαλεηαθώλ γιπθνπξσηετλώλ (SVG)

Αb έλαληη ηεο πνηθηιίαο 1

Αb έλαληη ηεο πνηθηιίαο 2

Αb έλαληη ηεο πνηθηιίαο 3
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Δινλνζία

Υπνινγηζκόο παγθόζκηνπ θνξηίνπ  εινλνζίαο

Υπνινγηζκόο παγθόζκηαο θηώρηαο

Μεηαδίδεηαη κε ηνλ 

Anopheles gambiae

Σν Plasmodium falciparum- είλαη 

αηηηνινγηθόο παξάγνληαο εινλνζίαο πνπ 

πξνθαιεί 1,5 – 2,7 εθαη. ζαλάηνπο θάζε 

ρξόλν.
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Ενω-
εορθοξκρηηαοικόπ
(ηπαηικόπ) 
κύκλξπ

Σπξοξζωΐηεπ

Σιελξγόμξι αδέμεπ 
Αμωθελξύπ

Κύθινο δωήο 

Πιαζκωδίωλ

Γαμεηξκύηηαοα

Ωξκύζηη

Εορθοξ-
κρηηαοικόπ 
κύκλξπ

Zygote

Σπηδμγμκία

Σπμνμγμκία

Υπμξζωΐηεπ
(P. vivax & P. 
ovale)
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Δινλνζία

πκπηώκαηα: Ρίγνο, ππξεηόο, εθύδξσζε

Οη αζζελείο εκθαλίδνπλ θαηαπόλεζε θαη αλαηκία.

Πιήζνο κεξνδστηώλ θξάζζεη ηα αγγεία πξνθαιώληαο

ηζρπξνύο πνλνθεθάινπο & αθόινπζε έθπησζε ηεο λεθξηθήο 

ή/θαη θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο, εθόζνλ δελ δνζεί ζεξαπεία.

Πξόιεςε: Έιεγρνο ηνπ αλσθειηζκνύ

Θεξαπεία: Αλζεινλνζηαθά θάξκαθα 
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Ζ πξσηεΐλε PfEMP1 ζπλδέεηαη κε ηνπο ππνδνρείο 

ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ

Ζ PfEMP 1 είλαη κέινο πνηθηιόκνξθεο νηθνγέλεηαο γνληδίσλ πνπ πεξηιακβάλεη 59 κέιε. 

ε θάζε παξάζηην εθθξάδεηαη κόλν έλα κέινο απηώλ ησλ γνληδίσλ

Ζ αλνζία νθείιεηαη θπξίσο ζηα αληηζώκαηα έλαληη ηεο PfEMP 1.
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Σν γνλίδην var

Πεξηνρή ηεινκεξνύο

Δζσηεξηθή πεξηνρή

Πεξηνρή ηεινκεξνύο

Δθθξάδεηαη κόλν έλα αιιήιην, 

ελώ ηα άιια είλαη αδξαλή

(επαγσγέαο)

(επαγσγέαο)

(επαγσγέαο)

εζώλην

εζώλην
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πκπεξάζκαηα

Α. Μύθεηεο

 Οη ρξόληεο ινηκώμεηο από κύθεηεο πξνθαινύλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο.

 Σα κεηαβνιηθά πξντόληα ησλ κπθήησλ πξνθαινύλ ζπκπησκαηηθή λόζν. 

 Οη κπθνηνμίλεο όπσο νη ηξηρνζεθίλεο αλαζηέιινπλ ηελ πξσηετληθή ζύλζεζε

 Οη πξσηεάζεο ησλ κπθήησλ απνηεινύλ παξάγνληεο παζνγνληθόηεηαο

 Σν έιπηξν ησλ κπθήησλ αλαζηέιιεη ηε θαγνθπηηάξσζε

 Δκθαλίδνπλ αληηγνληθή πνηθηινκνξθία

Β. Πξωηόδωα

 Σα κεηαβνιηθά πξντόληα ησλ πξσηνδώσλ πξνθαινύλ ζπκπησκαηηθή λόζν

 Γηαθεύγνπλ ηεο άκπλαο ηνπ μεληζηή, αλαπηύζζνληαη εληόο ησλ θαγνθπηηάξσλ 

 Δκθαλίδνπλ αληηγνληθή πνηθηινκνξθία.

Γ. Έικηλζεο

 Ζ παξνπζία ηνπο αλαζηέιιεη ηηο νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ μεληζηή

 Σα κεηαβνιηθά πξντόληα ηνπο πξνθαινύλ ζπκπησκαηηθή λόζν

 Δκθαλίδνπλ αληηγνληθή πνηθηινκνξθία.
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«Ό,ηι δεν με καηαζηπέθει με ενδςναμώνει».

Fredrich Nietzche: The Twilight of the Idols (1899)

Από ηε ρνιή Πνιέκνπ δώλησλ νξγαληζκώλ:

Σειηθό πκπέξαζκα
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