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 Το ανκρϊπινο ζντερο αποικίηεται από ζνα τεράςτιο αρικμό μικρό-

οργανιςμϊν(10 ςτθν 14θ βακτθρίδια) που ξεπερνοφν τον αρικμό των 

κυττάρων του ςϊματοσ. 

• Κάκε άτομο φιλοξενεί ζνα μοναδικό μικροβίωμα (εντερότυποσ) που  
επθρεάηεται από παράγοντεσ όπωσ τροφι, γεωγραφικι κζςθ , κλίμα 
και προςωπικι υγιεινι. 

 

• Υπάρχει ςε όλα τα άτομα που ηοφνε ςε μια περιοχι το βαςικό 
μικροβίωμα ( core microbiome), που είναι το ίδιο. Oι ατομικζσ 
διαφοροποιιςεισ μπορεί να οφείλονται ςτο τρόπο ηωισ, τθ δίαιτα, 
το επίπεδο υγείασ του ατόμου, τθ κατάςταςθ του ανοςολογικοφ 
ςυςτιματοσ και το περιβάλλον. 

 

 

 



Η πρόςφατθ ζρευνα ζδειξε ότι το εντερικό μικροβίωμα είναι απαραίτθτο 
για τθν αρμονικι λειτουργία και εξζλιξθ του εντερικοφ ανοςολογικοφ υπό-
ςυςτιματοσ.  
 
 
Για τθν απομάκρυνςθ των πακογόνων βακτθριδίων απαιτείται μια 
ελεγχόμενθ ανοςολογικι απάντθςθ που να εξαςφαλίηει τθ διατιρθςθ των 
ςυμβιωτικϊν βακτθριδίων 
 
 
 
(Backed 2005, Bocker U 2003, Bourtioux P 2002, Fedorak RN 2008, Mazmanian SK 2005, 
Vanderpool C 2008, Kelly D 2005). 

 







 

 

 

 

• Αυτό ςθμαίνει ότι το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να κακορίςει ζνα 
προ-ι ζνα αντί-φλεγμονϊδεσ περιβάλλον ςτουσ ιςτοφσ του 
οργανιςμοφ, που με τθ ςειρά του να ζχει επίπτωςθ ςτο ςφςτθμα 
τθσ επίκτθτθσ ανοςολογικισ απάντθςθσ μακριά από το ζντερο  

• (Arumugam M 2011) 

 

 



 

• Προ-φλεγμονϊδεσ περιβάλλον: χαμθλισ ζνταςθσ φλεγμονι (low 
grade inflammation) που χαρακτθρίηεται από 2-3/ πλάςια αφξθςθ 
ςτθ κυκλοφορία των προ-φλεγμονωδϊν κυτοκινϊν 

 

• Αυτόσ ο τφποσ φλεγμονισ είναι χαρακτθριςτικόσ ςε νοςιματα όπωσ 
ο διαβιτθσ τφπου 2, θ κατάκλιψθ, τα αυτοάνοςα νοςιματα, το 
ςφνδρομο χρόνιασ κόπωςθσ και οι νευρο-εκφυλιςτικζσ πακολογίεσ 

 

• Ο ακριβισ μθχανιςμόσ διερευνάται 

 
• Bosma den Boer MM 2012, Echel RH 2010, Raison CL 2016, Ruiz Numez 2016 



• Η  χαμθλισ ζνταςθσ φλεγμονι (low grade inflammation) είναι 
δυνατό να πυροδοτθκεί από τα PAMPS (pathogen associated 
molecular patterns)  

• που ςυνδζονται ςε υποδοχείσ   TLRs (Toll Like Receptors)  

 

• που εκφράηονται ςε διάφορουσ τφπουσ κυττάρων του ανοςολογικοφ 
ςυςτιματοσ, ςε λιποκφτταρα και ςε ενδοκθλιακά κφτταρα. 

 



  
 

• Το εκτενζςτερα μελετθμζνο  PAMP είναι θ λιποπολυςακχαρίδθ ι 
ενδοτοξίνθ (LPS), ζνα μείηον ςυςτατικό του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ 
των Gram- βακτθριδίων που φυςιολογικά δεν εμφανίηεται παρά ςε 
πολφ χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτθ κυκλοφορία. 

 

• Θεωρείται ότι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των LPS προζρχεται από το 
ζντερο αλλά κα μποροφςαν να προζρχονται και από το 
ουροποιθτικό, το αναπνευςτικό επικιλιο και τθ ςτοματικι κοιλότθτα. 

 

• Erridge C 2007, Moreiera AR 2012, Vaishmani C 2013) 





 

 

 

• Τα βακτιρια, οι βακτθριακζσ τοξίνεσ και τα βακτθριακά κατάλοιπα 
προζρχονται από τον εντερικό κυρίωσ αυλό και μεταφζρονται ςτο 
ιπαρ μζςω τθσ πυλαίασ κυκλοφορίασ 

 
• Fox ES, Thomas P, Broitman Sa 1987 





 
 
 
 Φαίνεται λοιπόν ότι το ακζραιο και υγιζσ ιπαρ είναι ενεργά 
εμπλεκόμενο ςτθν απόκτθςθ ανοςολογικισ ανοχισ και ςτθ πρόλθψθ 
γενικευμζνθσ φλεγμονισ. 





• Τα θπατικά κφτταρα του Kuppfer (KC) μαηί με τα NK cells, τα 
δενδριτικά κφτταρα και παράγοντεσ του ςυμπλθρϊματοσ και τισ 
διάφορεσ πρωτείνεσ οξείασ φάςθσ,αντιπροςωπεφουν ζνα ςθμαντικό 
ςυςτατικό τθσ φυςικισ ανοςίασ, τθν αρχικι γριγορθ ανταπόκριςθ 
του ανοςολογικοφ μθχανιςμοφ ςε δυνθτικά επικίνδυνα ερεκίςματα 

• Parker GA 2005 

• Η γριγορθ κάκαρςθ των βακτθριδίων πραγματοποιείται από τα 
μακροφάγα κφτταρα του Kuppfer (KC) που αντιπροςωπεφουν το 80-
90% των μακροφάγων του ςϊματοσ 

• Klein A 1994 

• Παράλλθλα γίνεται κάκαρςθ και των πολυμορφοπυρινων που 
διθκοφν τουσ ιςτοφσ που φλεγμαίνουν, διαδικαςία που ςε 
ςυνδυαςμό με άλλεσ παράλλθλεσ είναι απαραίτθτθ για τθ λφςθ και 
μθ διαιϊνιςθ τθσ φλεγμονισ 

• Brown KE 2001, Shi J 1996 & 2001, Fadok VA 1998 

 

 
 





Το Σφςτημα του εξωκυττάριου χώρου 

• Εξωκυττάρια κεμζλια ουςία (matrix) 

• Ινοβλάςτεσ 

• Τριχοειδι αγγεία ανταλλαγι τθσ φλθσ 

• Λεμφαγγεία  

• Ενδοκρινικό ςφςτθμα  ορμόνεσ ςα ςθματοδοτικά μόρια 

• Ανοςολογικό ςφςτθμα (κφτταρα φυςικισ και επίκτθτθσ ανοςίασ, 
ςθματοδοτικά  μόρια) 

• Νευρικό ςφςτθμα ( φυγόκεντρεσ και κεντρομόλεσ ίνεσ του ΑΝΣ) 

 





Το Σφςτθμα του εξωκυττάριου χϊρου 

 

• Η εξωκυττάρια κεμζλια ουςία (ΕΘΟ) ζχει πολλζσ λειτουργίεσ: 

 

• αποτελεί ζνα τριςδιάςτατο φίλτρο που ςυντίκεται από 
πρωτεογλυκάνεσ και γλυκοηαμινογλυκάνεσ, μαηί με διάφορα 
δομικϊν είδθ ινϊν (κολλαγόνο και ελαςτίνθ), και μια ουςία ςα γζλθ 
που ονομάςτθκε βαςικι ουςία (ground substance).   

 

• Όλο το ςφςτθμα αυτό αποτελεί το matrix και διθκεί όλεσ τισ ουςίεσ 
που κινοφνται από τα τριχοειδι ςτο κφτταρο και από το κφτταρο ςτα 
τριχοειδι.  





 

 

 

• Αυτό από τθ μια επιτρζπει τθν απαλλαγι του κυττάρου από τοξινικό 
φορτίου αλλά από τθν άλλθ θ παγίδευςθ των τοξινϊν και των 
προιόντων του κυτταρικοφ μεταβολιςμοφ μπορεί να παρεμποδίςει 
τθν ομαλι ροι του διάμεςου υγροφ προσ και από το κφτταρο, με 
αποτζλεςμα τθ λειτουργικι διαταραχι του κυτταρικοφ 
μεταβολιςμοφ. 

 



• Οι περιβαλλοντικζσ τοξίνεσ και θ δράςθ τουσ ςτθν αυτοανοςία 
περιγράφτθκαν ςε άρκρο του Pollard et al, 2010: θ τοξικολογία των 
αυτοάνοςων νοςθμάτων. 

• Περιγράφονται 3 κφριοι πικανοί μθχανιςμοί: 

• Α) οι τοξίνεσ οδθγοφν ςε κυτταρικό κάνατο οπότε το ενδοκυττάριο υλικό 
είναι διακζςιμο ςτα αντιγόνο-παρουςιαςτικά κφτταρα(Pollard 2012, Germolec 
2012). 

• B)ςφνδεςθ των ξενοβιοτικϊν ουςιϊν μζςω χθμικϊν απτινϊν ςε 
ανκρϊπινουσ ιςτοφσ/πρωτείνεσ και ςχθματιςμό νζο-αντιγόνων (Griem 1998) 

• Γ)ενεργοποίθςθ των TLR (Toll Like Receptors) από τα ξενοβιοτικά: αυτό 
κινθτοποιεί προ-φλεγμονϊδεισ κυτοκίνεσ μζςω τθσ μθ ειδικισ 
ανοςοαπάντθςθσ, που με τθ ςειρά τουσ προδιακζτουν ςτθν 
ενεργοποίθςθσ τθσ ειδικισ φλεγμονισ και εγκατάςταςθ αυτό-ανοςίασ.  

 





• Οι τρόποι με τουσ  οποίουσ  γίνεται θ παγίδευςθ των τοξινϊν είναι 3: 

 

 

• Ο μθχανικόσ τρόποσ 

• Η θλεκτρικι οδόσ 

• Η υδροφιλικι οδόσ 



Αυτοπεριοριηόμενθ φλεγμονι και φςτθμα  
εξωκυττάριου χϊρου 

 

 

•  Το ουςιαςτικό πλεονζκτθμα μιασ ελεγχόμενθσ οξείασ φλεγμονισ 
είναι θ απομάκρυνςθ των τοξινϊν από τθ  matrix ϊςτε να 
αποφευχκεί εξωκυττάρια ςυςςϊρευςθ και διαταραχι ςτθ 
λειτουργία του βιοφυςικοφ τθσ φίλτρου.  

 

• (Lozzo RV. Biology of disease, 1985) 

 

 


