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Επιδημιολογία
‼ Παγκόσμια διασπορά, αυξημένη επίπτωση σε Βόρεια Ευρώπη & ΗΠΑ:1,6-3,1 εκ.
‼ Στις ανεπτυγμένες χώρες: επιπολασμός ελκώδους κολίτιδας ≈ 37- 246 περιπτώσεις

ανά 100.000 άτομα & της νόσου Crohn 50 περιπτώσεις ανά 100.000

‼ Αλλαγή των τάσεων της IBD

αυξάνεται η επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες (Ασία, Μέση Ανατολή)

‼ Υψηλότερα ποσοστά στους μετανάστες σε Ελλάδα / Ευρώπη

Επιδημιολογία
 Η σχέση

1:1.2 στη CD & 1:1 στην ελκώδη κολίτιδα

 CD: προσβάλλει εφήβους &
νέους ενήλικες( 2η ή 3η δεκαετία της ζωής, αύξηση στην 8η δεκαετία)
 Η ελκώδης κολίτιδα εμφανίζεται
στην 3η&4η δεκαετία, δεύτερο κύμα στα 60-70 έτη

Aιτιολογία
‽ Άγνωστη
‽ Πιθανολογείται ότι συμμετέχουν διάφοροι
παράγοντες όπως γενετικοί,
περιβαλλοντικοί, ανοσολογικοί &
ψυχολογικοί, οι οποίοι αλληλεπιδρούν
Goto et al Curr Opin Rheumatol 2015, 27:388–396

* Υπάρχει η θεωρία της διαταραχής της ισορροπίας ανάμεσα σε προστατευτικά μικρόβια &
μικρόβια που βλάπτουν το έντερο, γνωστή ως δυσβίωση
* Οι IΦΝΕ συνδέονται σαφώς με δυσβίωση, είναι όμως δύσκολο να εντοπιστούν

συγκεκριμένοι “μικροβιακοί ένοχοι” που τις προκαλούν
* Η δυσβίωση συμβάλει στην παθογένεση των IΦΝΕ λόγω απώλειας “προαγωγής της υγείας”

ή των " Pathobionts ". Τα “παθοβιόντα” (pathobionts), διακρίνονται από τα παθογόνα
βακτήρια στο ότι καθίστανται παθογόνα μόνο κατόπιν περιβαλλοντικού ερεθίσματος σε
γενετικά ευαίσθητα άτομα
* Παρόλα αυτά είναι ασαφές εάν η δυσβίωση του ανθρώπινου μικροβιώματος αποτελεί αιτία ή

συνέπεια των παραπάνω παθήσεων

Mcilroy et al.

‘Investigation of gut microbiome association with IBD & depression”
Miranda P.M et al. F1000Research 2019, 7:702, Denmark
* Υπάρχει γενική συναίνεση ότι οι IΦΝΕ
σχετίζονται με μειωμένη ποικιλομορφία στη
μικροχλωρίδα του εντέρου
* Μείωση των Firmicutes
(bifidobacteria, γαλακτοβάκιλοι, Faecalibacterium
prausnitzii ) & Bacteroidetes
* Αύξηση των Enterobacteriaceae,
συμπεριλαμβανομένων των Escherichia coli &
Fusobacterium.

Σε μια μεγάλη ομάδα νέο-διαγνωσμένων παιδιών με CD, χωρίς προηγούμενη θεραπεία,
δείγματα βιοψίας από τον ορθό & ειλεό έδειξαν αύξηση των Εnterobacteriaceae, Pasteurellaceae,
Veillonellaceae & Fusobacteriaceae & μείωση των Bacteroidales & Clostridia.
Gevers D, et al. The treatment-naive microbiome in new-onset Crohn’s disease. Cell Host
Microbe. 2014; 15(3):382–392

Η τεχνολογία ανάγνωσης της αλληλουχίας του DNA με την ακόλουθη βιοπληροφορική
επεξεργασία επέτρεψε το λεπτομερή χαρακτηρισμό της μεγάλης βιοποικιλότητας των
μικροχλωρίδων, της σύστασής τους, της σχέσης τους με τη φυσιολογική λειτουργία του
οργανισμού, & της εμπλοκής τους σε παθολογικές καταστάσεις

Bacterial Community Variation in Human Body Habitats
Across Space & Time
ανθρώπινο μικροβίωμα
Καθένας από εμάς αποτελείται ≈ από:
* 40 τρις ανθρώπινα κύτταρα
* 22000 ανθρώπινα γονίδια
Επιπλέον στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν:
‽ 10-100 τρις κύτταρα συμβιωτικών
μικροοργανισμών, κυρίως βακτήρια του εντέρου
‽ 2 εκατ. μικροβιακά γονίδια (metagenome)

Η πλειοψηφία των μικροβιακών
“συνοδοιπόρων” δεν μπορεί να προσδιοριστεί
κάθε άτομο με
σε κάθε
θηλαστικό
είδος,
τις κλασσικές
εργαστηριακές
μεθόδους
διαθέτει μια μοναδική
χλωρίδα,
κάτινασαν
(20−40%
μπορούν
καλλιεργηθούν)
“μικροβιακό αποτύπωμα”

Costello et al. Science 2009 Dec. 18

Αριθμός δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το εντερικό μικροβίωμα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ανά έτος.
Τα δεδομένα αποκτήθηκαν από το Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) με τους όρους:
εντερική μικροβιακή μικροβιακή, εντερική μικροχλωρίδα, εντερική χλωρίδα, εντερική χλωρίδα, εντερική
μικροχλωρίδα & μικροχλωρίδα εντέρου

“Gut Microbiota in Health & Disease” Sekirov I. et al

* Καθόλο το μήκος του ΓΣ παρατηρείται ετερογένεια
στον αριθμό & στα είδη μικροβίων
* Ο αριθμός των μικροβίων ποικίλει από 102 στο
στόμαχο έως 1011 -1012 στο παχύ έντερο
* Τέσσερα φύλα μικροβίων κυριαρχούν :
Firmicutes , Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria
* Tο φύλο Firmicutes αποτελεί το 64% του εντερικού
μικροβιώματος, ενώ το φύλο Bacteroidetes το 23%

Microbial Influences in Inflammatory Bowel Diseases
R. B. SARTOR , GASTROENTEROLOGY 2008;134:577–594

Rethinking ‘‘Enterotypes’’
Knights D, et al.Cell Host & Microbe 16, October 08, 2014
H εντερική
μικροχλωρίδα
μπορεί να&κατηγοριοποιηθεί
σε μία από τις
ομάδες ή
‼Η σχέση
εντερικής
μικροχλωρίδας
ξενιστή είναι συμβιωτική,
οι τρεις
ευκαρυωτικοί
“εντερότυπους”
με την επικράτηση
των γενών:
ξενιστές & τα συμβιωτικά
βακτήρια ανάλογα
έχουν “συνεξελιχθεί”
με αμοιβαίες
Bacteriodes (εντερότυπος 1), Prevotella (εντερότυπος 2), Ruminococcus (εντερότυπος 3)
αλληλεπιδράσεις που βασίζονται σε διατροφικά τους οφέλη

‼ Η επικράτηση του εντερότυπου καθορίζεται κυρίως από διαιτητικούς παράγοντες
‼ Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα ο διαχωρισμός αυτός αποτελεί απλούστευση,στο έντερο
υπάρχουν
πολλές
ενδιάμεσες
καταστάσεις
 Όταν η ισορροπία διαταράσσεται (δυσβίωση) για
διάφορους
λόγους,
δημιουργούνται
‼ Φαίνεται όμως ότι το κάθε παθολογικές
άτομο διαθέτεικαταστάσεις,
σταθερά στελέχη
βακτηρίων,
αν & η σύνθεση
μπορεί
όπως
χρόνια φλεγμονή
του εντέρου
να μεταβάλλεται

Ungaro et al. United European Gastroenterology Journal

Microbiota
in inflammatory
bowel
Η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα
εμφανίζονται
συνήθως στο
παχύdisease
έντερο (IBD)
και/ή
ειλεό,
όπουείναι
παρατηρούνται
οι μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις
του εντερικού
* Οστον
υγιήςτελικό
αυλός του
εντέρου
γεμάτος από διάφορα
μικροβιακά
είδη, συμπεριλαμβανομένων
μικροβιώματος
ιών, βακτηρίων,
ζυμών κά.
* Στις ΙΦΝΕ, ηMicrobial
διάσπαση του
επιθηλιακού
φραγμού οδηγείBowel
στην μετατόπιση
Influences
in Inflammatory
Diseases
των μικροβίων που αποικίζουν τον εντερικό βλεννογόνο & στην ενεργοποίηση της έμφυτης &
RB Sartor, GASTROENTEROLOGY
της επίκτητης ανοσίας, τελικά δε αποδυναμώνεται & οδηγεί σε χρόνια φλεγμονή

ΙΦΝΕ & εντερικό μικροβίωμα

Sekirov I et al. Gut Microbiota in Health and Disease. Physiol Rev 90: 859–904,2010

Oken H. et al. Is Mycobacterium avium paratuberculosis the Trigger in the
Crohn’s Disease Spectrum?

Naser SA et al . Mycobacterial etiology of Crohn’s disease
World J Gastroenterol 2014 June 21; 20(23): 7403-7415

Η εμπλοκή μικροβίων στην αιτιολογία των IΦΝΕ έχει διερευνηθεί στο παρελθόν &
κατά καιρούς διάφορα μικρόβια έχουν ενοχοποιηθεί, όπως το Mycobacterium avium
(υπότυπος paratuberculosis), το οποίο έχει συσχετιστεί με την αιτιολογία της NC

Διαπιστώθηκε ότι το MAP μπορεί να ανιχνευθεί & να απομονωθεί από τους ιστούς, το αίμα, ασθενών
με CD. Έτσι, εμπλέκεται οριστικά στην παθογένεση της CD

* Οι συγγραφείς συσχετίζουν τον Ruminococcus gnavus, μέλος της εντερικής
μικροχλωρίδας, με νόσο του Crohn
* Ανακάλυψαν & χαρακτήρισαν έναν φλεγμονώδη πολύπλοκο πολυσακχαρίτη
γλυκοραμίνης, που παράγεται από το βακτήριο του εντέρου R. Gnavus, οι
πληθυσμοί του οποίου αυξάνονται κατά τη διάρκεια εμφάνισης συμπτωμάτων σε
ασθενείς με νόσο του Crohn.
* Αυτό το μόριο προκαλεί το παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών όπως ο (TNFa)
από τα δενδριτικά κύτταρα & συμβάλλει στη συσχέτιση του R. Gnavus & της
νόσου του Crohn.
* Αυτή η εργασία καθιερώνει έναν εύλογο μοριακό μηχανισμό που μπορεί να
εξηγήσει τη σχέση μεταξύ ενός μέλος της μικροχλωρίδας του εντέρου με
φλεγμονώδη νόσο

 Οι Ott & συνεργάτες διαπίστωσαν ότι η φλεγμονή του βλεννογόνου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ

σχετιζόταν με μειωμένες συγκεντρώσεις αναερόβιων μικροβίων. Συγκεκριμένα, στον εντερικό
βλεννογόνο δεν ανιχνεύθηκαν τα είδη Bacteroides, Eubacterium, Lactobacillus
 H αυξημένη συγκέντρωση των E.coli & Clostridia ενισχύει την υπόθεση της δυσβίωσης ανάμεσα

στα προστατευτικά & τα τοξικά για τον εντερικό βλεννογόνο μικρόβια στους ασθενείς με ΙΦΝΕ
 Η δυσβίωση αυτή θα μπορούσε να επάγει τη διαδικασία της φλεγμονής

*

Τα Firmicutes παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου με ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες
(βουτυρικό οξύ)
* Μελέτες έχουν δείξει πιθανά οφέλη από υποκλυσμούς βουτυρικού, ως συμπλήρωμα στις
κλασικές θεραπείες, ιδιαίτερα στην επιμένουσα ελκώδη κολίτιδα
Οι Frank & συνεργάτες έδειξαν μειωμένες συγκεντρώσεις των Firmicutes & Bacteroidetes &
αυξημένες συγκεντρώσεις των Proteobacteria & Αctinobacteria σε ιστούς ασθενών με ΙΦΝΕ

M Baumgart et al. The ISME Journal
 Σε ασθενείς με CD & ελκώδη κολίτιδα έχει διαπιστωθεί αυξημένη συγκέντρωση
στελεχών AIEC E.coli (Adherent-invasive E.coli), τα οποία προσκολλώνται &
διεισδύουν στα εντερικά επιθηλιακά κύτταρα, απελευθερώνοντας μεγάλες
ποσότητες προφλεγμονωδών κυτταροκινών

* Μελέτη από τους Bjerrum et al. έδειξε ότι ενώ η ελκώδης κολίτιδα χαρακτηρίζεται από

μείωση των Clostridial coccoides of Clostridial cluster XIVa, ενώ στη νόσο του Crohn
υπάρχει μείωση του Faecalibacterium prausnitzii
* Τα C. coccoides & F. prausnitzii είναι σημαντικά για τον σχηματισμό λιπαρών οξέων
βραχείας αλυσίδας (βουτυρικό οξύ). Παρότι, η μείωση του βουτυρικού οξέος προέρχεται
από αυτές τις ειδικές βακτηριακές ανεπάρκειες, το μειωμένο βουτυρικό οξύ διαιωνίζει τον
κύκλο της χρόνιας φλεγμονής & της μικροβιακής δυσβίωσης σε ΙΦΝΕ

 Oι ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν διαφορετική σύσταση μικροβιώματος στα κόπρανα
 Το μικροβίωμα φαίνεται πως διαφέρει σε περιοχές με φλεγμονή σε σχέση με
τμήματα του εντέρου όπου δεν παρατηρείται φλεγμονή
Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ γενετικής, μικροβιώματος & ΙΦΝΕ. Μελέτη
του εντερικού ΑΜ από τους Hedin et al. έδειξε ότι τα αδέλφια ασθενών με νόσο του Crohn
(CD) έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου & όπως οι ασθενείς με CD
παρουσιάζουν αλλαγές της εντερικής μικροχλωρίδας.
Επιπλέον, επειδή η CD προκαλείται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών &
περιβαλλοντικών παραγόντων, το μικροβίωμα του εντέρου παίζει ρόλο στην εκδήλωση της
νόσου. Η μελέτη επιβεβαίωσε τις μεταβολές στο μικροβίωμα σε ασθενείς με CD, για
παράδειγμα μείωση στην ποικιλομορφία, μείωση των Ruminococcaceae & αύξηση των
Enterbacteriaceae
Hedin C, et al. Siblings Of Crohn's Disease Patients Exhibit A Biologically
Relevant Dysbiosis In The Mucosal Microbial Community. Gut. 2014;63

 Συστηματική ανασκόπηση & μετα-ανάλυση μελετών που εξετάζουν τη σχέση

μείωσης F. prausnitzii & IΦΝΕ
 Η πλειοψηφία των μελετών βρήκαν υψηλότερο ρυθμό μείωσης του F. prausnitzii
σε IΦΝΕ ασθενείς σε σύγκριση με τους μάρτυρες

Yuan Cao et al. Gastroenterology Research and Practice 2014

Quévrain E, et al. Gut 2016;65:415–425
Η νόσος Crohn (CD) χαρακτηρίζεται από χαμηλή αναλογία του Faecalibacterium prausnitzii στο
ΑΜ & αποτελεί πρόβλεψη υποτροπής της CD μετά από χειρουργική επέμβαση ή σε ασθενείς που
λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά, είτε σε ασθενείς σε ύφεση
Το F. prausnitzii εμφανίζει αντιφλεγμονώδη δράση in vitro & in vivo μέσω μεταβολιτών που
εμποδίζουν την ενεργοποίηση του πυρηνικού παράγοντα (NF)-κB

Νέα ευρήματα

‽ F. prausnitzii παράγει πεπτίδια από μία απλή πρωτεΐνη 15 kDa άγνωστης λειτουργίας που
ονομάζεται μικροβιακό αντιφλεγμονώδες μόριο (microbial anti-inflammatory molecule, MAM)
‽ Η έκφραση του MAM στις επιθηλιακές κυτταρικές σειρές είναι ικανή να εμποδίσει τoν (NF)-κB
Ο Lactococcus lactis φιλοξενεί πλασμίδιο που κωδικοποιεί MAM-cDNA & είναι ικανό να
αποτρέψει κολίτιδα σε ποντίκια
Ποια η κλινική εφαρμογή στο προσεχές μέλλον;
‼ Η ανακάλυψη αντιφλεγμονωδών μορίων από ένα συναφές βακτήριο στο
F. prausnitzii αποτελεί πρώτο βήμα στην κατεύθυνση νέων αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων σε CD
‼ Γνωρίζοντας την προγνωστική αξία του F. prausnitzii για υποτροπή CD, το
MAM θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει έναν στοχοθετημένο βιοδείκτη για CD

* Faecal-based adult IBD study, 235 patients with IBD & 38 healthy subjects (HS)
Οι μύκητες έχουν αυξημένη ποικιλομορφία, σε δείγματα βιοψίας από το κόλον &
τον ειλεό ασθενών με ΙΦΝΕ σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες
* Ειδική για την νόσο μυκητιακή δυσβίωση: αυξημένη αναλογία Basidiomycota / Ascomycota,
μειωμένη αναλογία Saccharomyces cerevisiae & αυξημένη αναλογία Candida albicans & Malassezia
sympodialis σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες
* Η βακτηριδιακή βιοποικιλότητα μειώθηκε τόσο σε ασθενείς με CD όσο & σε UC
* Η μυκητιακή βιοποικιλότητα μειώθηκε μόνο σε UC
‽ αυτό υποδηλώνει ότι οι CD-ειδικές περιβαλλοντικές αλλαγές ευνοούν τους μύκητες εις
βάρος των βακτηριδίων
‽ τα αποτελέσματα αυτά παρατηρήθηκαν ιδιαιτέρως σε CD - ασθενείς με συμμετοχή του
ειλεού, ενώ οι υπόλοιποι συμπεριφέρονται ως ασθενείς με UC με μειωμένη
βιοποικιλότητα μυκήτων

Lewis et al. Cell Host Microbe. 2015 October 14; 18(4): 489–500
‽ Η μελέτη έδειξε αύξηση των μυκήτων στα
κόπρανα παιδιατρικών ασθενών με νόσο του
Crohn σε σύγκριση με υγιή άτομα αν & τα ίδια
πέντε είδη : Saccharomyces cerevisiae, Calvispora
lusitaniae, Cyberlindnera jadinii, Candida albicans &
Kluyveromyces marxianus, αποτελούσαν την
πλειονότητα των μυκήτων & στις δύο ομάδες
‽ Επιπλέον, η επιτυχής θεραπεία συσχετίστηκε με
μερική αποκατάσταση της βακτηριακής
δυσβίωσης αλλά δεν οδήγησε σε μείωση του
αποικισμού από τους μύκητες, θέτοντας σε
αμφισβήτηση τον αιτιολογικό ρόλο των μυκήτων
στη φλεγμονή

I. Mukhopadhya et al. / Microbes & Infection 17 (2015) 304-310

‽ Αναφέρουν διαφορά στα μυκητιακά είδη με τα Ascomycota να κυριαρχούν στα υγιή άτομα
ελέγχου συγκριτικά με τη δεσπόζουσα θέση των Basidiomycota σε παιδιά με IΦΝΕ, η οποία
μπορεί να οφείλεται σε απώλεια ανοχής σε αυτούς τους ασθενείς
‽ Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εάν οι αλλαγές στο mycobiome έχουν αντίκτυπο στην γένεση
της φλεγμονής. Έχει υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για το ρόλο ενός μέλους του phylum
Ascomycota, του S. cerevisiae. Ο ρόλος των Anti-S. cerevisiae αντισωμάτων (ASCA) έχει βρεθεί ότι
είναι ένας σημαντικός φαινοτυπικός προσδιοριστής, ειδικά σε ασθενείς με CD. Αυτά τα
αντισώματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα της απώλειας ανοχής έναντι αυτού του μύκητα. Εάν η
υπόθεση της απώλειας ανοχής επεκταθεί στο φάσμα των Ascomycetes, μπορεί να εξηγηθεί γιατί
υπάρχει μικρότερη εκπροσώπηση στους ασθενείς με IBD & σχετική μετατόπιση προς
Basidomycetes

* Οι συγγραφείς χαραρακτηρίζουν τη βακτηριακή (bacteriome) & μυκητιακή (mycobiome)
εντερική μικροχλωρίδα σε ασθενείς με CD, σε συγγενείς 1ου βαθμού (NCDR) & σε υγιή
άτομα μη σχετιζόμενα με CD (NCDU), που ζουν στη βόρεια Γαλλία-Βέλγιο
* Στους ασθενείς με CD παρατηρήθηκε αύξηση των Serratia marcescens & Escherichia coli
* Ο μύκητας Candida tropicalis ήταν σημαντικά υψηλότερος στους CD ασθενείς από ότι στους
NCDR & συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα αντισωμάτων αντι-Saccharomyces cerevisiae
(ASCA, γνωστός βιοδείκτης CD)
* Διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με νόσο Crohn έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα Candida tropicalis
σε σύγκριση με τα υγιή μέλη της οικογένειάς τους & οι αλληλεπιδράσεις οδηγούν σε
μικροβιακή ανισορροπία στα μέλη της οικογένειας που πάσχουν από CD

“The Mycobiome: Role in Health & Disease & as a Potential Probiotic Target in
Gastrointestinal Disease,” Christopher L. Hager & Mahmoud A. Ghannoum
* Οι συγγραφείς εντόπισαν θετικούς συσχετισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ C. tropicalis, Ε. Coli &
S. marcescens στους ασθενείς με CD. & επικύρωσαν αυτές τις συσχετίσεις χρησιμοποιώντας in
vitro βιοφίλμ (η S. marcescens χρησιμοποίησε κροσσούς για να συσσωματώσει ή να
προσκολληθεί με C. tropicalis / Ε. coli, ενώ το Ε. coli προσεγγίστηκε στενά με την C. Tropicalis)
* Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν πληροφορίες για τους ρόλους των βακτηρίων & των μυκήτων
σε CD & μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων &
διαγνωστικών ποσοτικών προσδιορισμών

‽

Norman JM et al.

Η αύξηση των βακτηριοφάγων Caudovirales στις ΙΦΝΕ θα μπορούσε να προκύψει από την
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Microbial Influences in Inflammatory Bowel Diseases
R. B. Sartor, GASTROENTEROLOGY Vol. 134, No. 2
Η επίδραση του γονοτύπου του ξενιστή

Theories of the Pathogenesis of IBD

Άτομα που φέρουν γενετικούς τόπους που σχετίζονται με την παθοφυσιολογία των ΙΦΝΕ, είναι
περισσότερο ευαίσθητα στη γαστρεντερική φλεγμονή, εξ αιτίας ανεπαρκούς ρύθμισης των
μικροβιακών κοινοτήτων του εντέρου & λόγω μιας “υπέρ του δέοντος” φλεγμονώδους απάντησης
στα μικρόβια που αποικίζουν το βλεννογόνο
* Ελαττωματική βακτηριακή θανάτωση:
ενδοκυτταρική θανάτωση, εκκρινόμενα αντιμικροβιακά πεπτίδια
* Ελαττωματική λειτουργία φραγμού του βλεννογόνου
* Ελαττωματική ανοσορύθμιση του ξενιστή
* Μη αποτελεσματικοί επιθηλιακοί ομοιοστατικοί μηχανισμοί
* Μη φυσιολογική επεξεργασία / παρουσίαση αντιγόνου
* Ελαττωματική ρυθμιστική λειτουργία: έμφυτη, επίκτητη (απώλεια ανοχής)
* Υπερβολικά επιθετικές αποκρίσεις Τ-κυττάρων στην εντερική μικροχλωρίδα
* Αυτοάνοσες αποκρίσεις: μοριακή μιμητικότητα μεταξύ μικροβιακών / αντιγόνων του
ξενιστή

 Η ανακάλυψη του γονιδίου NOD2/CARD15 επιβεβαίωσε τη γενετική προδιάθεση στις ΙΦΝΕ
Το γονίδιο εκφράζεται στα κύτταρα Paneth & κωδικοποιεί μια πρωτείνη, λειτουργία της οποίας
είναι η μικροβιακή αναγνώριση, η επαγωγή αντιμικροβιακών γονιδίων & η ρύθμιση της επίκτητης
ανοσίας του ξενιστή. Ασθενείς με NOD2-μεταλλάξεις έχουν μειωμένη IL-10, μία σημαντική
αντιφλεγμονώδη κυτοκίνη, έχουν αύξηση των βακτηρίων που είναι προσκολλημένα στο εντερικό
βλεννογόννο & αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης λοιμώξεων με μικρόβια όπως: Mycobacterium
avium paratuberculosis, Listeria monocytogenes, E.coli
Oι Petnicki-Ocwiejaa & συνεργάτες έδειξαν ότι ποντίκια, στα οποία δεν εκφράζεται το γονίδιο
ΝΟD2/CARD15 είχαν αυξημένες συγκεντρώσεις των μικροβίων Bacteroides, Firmicutes & Bacilli
στο τελικό ειλεό τους & αδυναμία αποβολής του εντεροπαθογόνου Helicobacter hepaticus σε
σύγκριση με τα ποντίκια που δεν είχαν μεταλλάξεις

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
 Τα αποτελέσματα των

μελετών για το ΑΜ ανοίγουν
νέους δρόμους τόσο στη
διάγνωση με τη χρήση
βιοδεικτών όσο & στη
θεραπευτική, η ατομικότητα
ΑΜ υποδεικνύει την ανάγκη
για εξατομικευμένη
θεραπευτική αντιμετώπιση
στο μέλλον παθήσεων που
σχετίζονται με δυσβίωση,
όπως οι ΙΦΝΕ

