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«O ρόλος του 
μικροβιώματος στις 
παθήσεις του παχέος 
εντέρου» 



• Μικροβίωμα εντέρου 

 

• Μικροβίωμα εντέρου στις παθήσεις του παχέος 
εντέρου (ΙΦΝΕ, καρκίνος)  

 

 

 



What is the microbiome? 

    A microbiome is the collection of genomes from all 
the microorganisms found in a particular 
environment. 

 

What is the microbiota? 

   Microbiota, refers to specific microorganisms that are 
found within a specific environment. Microbiota can 
refer to all the microorganisms found in an 
environment, including bacteria, viruses, and fungi 





Μικροβίωμα εντέρου 
• Όλες οι επιθηλιακές επιφάνειες είναι αποικισμένες με βακτήρια  
• Τα βακτήρια προτιμούν το έντερο – πάνω από 70% των βακτηρίων 
εντοπίζονται στο έντερο  
 μεγάλο όργανο 
 πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες 
• Τοπογραφία: τα βακτήρια αυξάνουν σε αριθμό και σύνθεση από 
την εγγύτατη προς την απομακρυσμένη GI οδό 



• Πλάτος: Η βακτηριακή σύνθεση επίσης διαφέρει μεταξύ αυλού, 
βλεννογόνου και επιθηλίου προσκόλλησης 

 



Σύσταση μικροβιωματος 
υγιών ατόμων 



Εντερικό μικροβίωμα: 
Πώς προέρχεται; 

• Η αρχική έκθεση συμβαίνει κατά τον τοκετό 

• Κατά τα πρώτα χρόνια ζωής επηρεάζεται από τη μητέρα και το 
περιβάλλον 



• Το μικροβίωμα σταθεροποιείται μετά τον 3 χρόνο 

• Η σύνθεση συνεχίζει να επηρεάζεται από το περιβάλλον, αντιβιοτικά, 
δίαιτα, γενετικό υπόβαθρο, φλεγμονή, υγιεινή, τρόπος ζωής 



Μικροβίωμα εντέρου στην Υγεία 
• Αυξάνει τη μεταβολική ικανότητα του ξενιστή.  

       • Πέψη «ασυνήθιστων» συστατικών 

Προστασία του ξενιστή από αποικισμό 
με παθογόνα βακτήρια 



Μικροβίωμα εντέρου στην Υγεία: 
Έμφυτο Ανοσοποιητικό Σύστημα 

Ρυθμίζει την εντερική ανοσιακή απόκριση κυρίως μέσω της παραγωγής 
pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) & μεταβολικών παρα-
προϊόντων 



Μικροβίωμα εντέρου στην Υγεία: 
Επίκτητο Ανοσοποιητικό Σύστημα 

Η ενεργοποίηση του μικροβιώματος οδηγεί σε: B cell switch to IgA, regulatory T 
cell induction, T cell differentiation to Th17 



Λειτουργίες 
μικροβιώματος 



•  Δίκτυο κυτταροκινών που ρυθμίζεται από την αλληλεπίδραση 
μικροβιώματος –εμφυτης/επίκτητης ανοσίας 

• Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού και οι κυτταροκίνες εμπλέκονται στην 
αναγνώριση των μικροβίων και τη ρύθμιση της ανοσιακής ομοιόστασης 



Μικροβίωμα εντέρου στην Νόσο: 
 



• Γενετικοί & περιβαλλοντικοί παράγοντες επάγουν τη διαταραχή στον εντερικό 
φραγμό  

• Μετατόπιση των βακτηρίων και των βακτηριακών προϊόντων  

• Ενεργοποίηση ανοσίας και παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτοκινών   

• Χρόνια φλεγμονή οδηγεί σε ιστική καταστροφή και άλλες βλάβες 

Μικροβίωμα εντέρου στην Νόσο: IBD 
 



Σχέση εντερικού μικροβιώματος και IBD 







Σύσταση μικροβιώματος σε Έλληνες ασθενείς με ΙΦΝΕ 





The microbiotas differ in the response and  
the relapse groups of CD patients treated  
with infliximab (IFX) 

mSystems. 2018 Jan-Feb; 3(1): e00188-17.  

Clostridiales reenrichment was correlated with disease remission 
after treatment and could potentially be used as a biomarker to 
guide treatment. 



• Τι είναι ήδη γνωστό; 
 Το μικροβίωμα της νόσου του Crohn (CD) συνδέεται με τη μείωση της μικροβιακής ποικιλίας και παίζει 

ρόλο στην παθογένεση της νόσου. 

 Τα Faecalibacterium prausnitzii και Escherichia coli, κυρίως, βρέθηκαν μειωμένα και αυξημένα αντίστοιχα 
στη CD. 

 Δεν έχει γίνει σαφής σύγκριση της δυσβίωσης μεταξύ CD και UC. 

 Η δυσβίωση είναι μεγαλύτερη στη CD από ότι στην UC, με μικρότερη μικροβιακή ποικιλομορφία, πιο 
τροποποιημένη μικροβιακή σύνθεση και πιο ασταθή μικροβιακή κοινότητα. 

 Διαφορετικές μικροβιακές ομάδες σχετίζονται με τη συνήθεια του καπνίσματος και τον εντοπισμό της 
νόσου σε CD και UC. 

• Πώς μπορεί να επηρεάσει την κλινική πρακτική στο 
άμεσο μέλλον; 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η CD και η UC είναι δυο διαφορετικοί υπότυποι των ΙΦΝΕ σε επίπεδο μικροβίων, 
τέτοιες μελέτες θα μπορούσαν να συμβάλουν στο σχεδιασμό ειδικών θεραπευτικών στόχων. 

 Η μικροβιακή υπογραφή ειδικά για τη CD σε συνδυασμό με τεχνικές απεικόνισης ή με δεδομένα 
καλπροτεκτίνης θα μπορούσε να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων όταν η διάγνωση είναι αρχικά αβέβαιη 
μεταξύ CD, UC και IBS. 



Μικροβίωμα και Καρκίνος 

Fulbright LE, Ellermann M, Arthur JC (2017) PLOS Pathogens 13(9): e1006480.  



Πολυδιάστατο πλαίσιο ανάπτυξης CRC 

Cancer Cell 33, June 11, 2018 



Μικροβιακοί μηχανισμοί που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη & την πρόοδο του CRC 






