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Τι κοινό μπορεί να συνδέει τις παρακάτω 

παθήσεις/διαταραχές

• Επεισόδια μικροβιαιμίας, συστηματικής φλεγμονώδους 

αντίδρασης και συνδρόμου ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων 

σε ασθενείς νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ

• Επεισόδια μικροβιαιμίας (αυτόματης) σε ασθενείς υπό 

χημειοθεραπεία ή ανοσοκατεσταλμένους ασθενείςχημειοθεραπεία ή ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

• Επεισόδια αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας, 

μικροβιαιμίας, ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και 

ηπατονεφρικού συνδρόμου κιρρωτικών ασθενών

• Συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση και λοιμώξεις σε οξεία ή 

οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια

• Εμφάνιση λοιμώξεων σε σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα



Τι κοινό μπορεί να συνδέει τις παρακάτω 

παθήσεις/διαταραχές

• Εξέλιξη σε κίρρωση και επεισόδια αλκοολικής ηπατίτιδας ατόμων 
με κατάχρηση αλκοόλ

• Κοιλιακή παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο

• Μη αλκοολική λίπωση του ήπατος

• Αθηρωμάτωση, αρτηριακή υπέρταση

• Νευροεκφυλιστικά και νευροφλεγμονώδη νοσήματα (π.χ. • Νευροεκφυλιστικά και νευροφλεγμονώδη νοσήματα (π.χ. 
Alzheimer’s disease, πολλαπλή σκλήρυνση), ψυχιατρικές 
διαταραχές

• Ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn, κοιλιοκάκη

• Ρευματοειδής αρθρίτιδα, ΣΔ τύπου 1, ΣΕΛ και άλλα αυτοάνοσα
νοσήματα

• Αλλεργικές εκδηλώσεις όπως άσθμα

• Καρκίνος παχέος εντέρου, ΗΚΚ, καρκίνος προστάτη





Διαταραχή της “συμβίωσης” μεταξύ της βιοκοινότητας 
του εντέρου και του ανθρώπινου οργανισμού με 

συνέπεια την μετατόπιση βακτηρίων ή/και βακτηριακών
προιόντων (bacterial translocation) σε εξωεντερικές

Κοινός παθογενετικός μηχανισμός…..

προιόντων (bacterial translocation) σε εξωεντερικές
θέσεις



Γένος Φύλο

Εντερική μικροβιοκοινότητα (μικροβίωμα)

• Το εντερικό μικροβίωμα αριθμεί περίπου 100 τρισεκ., ανήκει σε περισσότερα από 28 

φύλα και φθάνει τα 40.000 διαφορετικά είδη

• Σε κάθε άνθρωπο δεν υπάρχουν όλα τα είδη, αλλά συνήθως υπάρχει ένα αριθμός 100-

150 διαφορετικών ειδών

• Αποτελείται κατά κύριο λόγο από τα φύλα Firmicutes και Bacteroidetes και 

ακολουθείται από τα φύλα Actinobacteria και Proteobacteria



� Ζύμωση τροφίμων

� Παραγωγή ενέργειας 

� Παραγωγή βιταμινών

� Μεταβολισμός χολικών αλάτων

� Μεταβολισμός φαρμάκων

Φυσιολογικός ρόλος μικροβιώματος

� Μεταβολισμός φαρμάκων

� Εμπόδιση αποικισμού παθογόνων 

μικροβίων 

� Ανάπτυξη και σωστή λειτουργία

του ανοσοποιητικού συστήματος

� Ανάπτυξη και σωστή λειτουργία 

άξονα ήπατος-εντέρου και άξονα 

εντέρου-εγκεφάλου

� Διατήρηση της εντερικής 

διαπερατότητας



Συμβίωση / Δυσβίωση

Συμβίωση: 
αμφοτερόπλευρη «ανοχή» 

Δυσβίωση: μεταβολή στη 
ποσότητα και τη σύνθεση αμφοτερόπλευρη «ανοχή» 

μικροβιώματος και ξενιστή 
και ευεργετική 

αλληλεπίδραση

ποσότητα και τη σύνθεση 
του μικροβιώματος με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση 
βλαπτικών συνεπειών 



Bακτηριακή μετατόπιση

(bacterial translocation)

Μετακίνηση βακτηρίων ή βακτηριακών
προιόντων από τον εντερικό αυλό σε άλλη 

θέση εντός του ανθρώπινου σώματος

Φυσιολογική

(καθοριστική για την 
ανάπτυξη της 

ανοσολογικής ανοχής)

Παθολογική

(αύξηση σε βαθμό ή/και 
σε συχνότητα)



Βιολογικός

Μηχανικός

Φυσιολογικός φραγμός μικροβιακής μετατόπισης

Saltzman ET, et al. Front Microbiol 2018;9:61

Ανοσολογικός



Φυσιολογικός φραγμός μικροβιακής μετατόπισης

Ι. Ενδοαυλικός φραγμός:
Βιοκοινότητα, Συζευγμένα χολικά οξέα
Στρώμα βλέννης, IgA, Αντιμικροβιοκά πεπτίδια

ΙΙ. Τοιχωματικός φραγμός:
Επιθηλιακά κύτταρα με στενές  διακυτταρικές συνδέσεις,
Λεμφικός ιστός συνδεόμενος με το έντερο (GALT), κυτταροκίνες

Αυτόνομο νευρικό σύστημα

ΙΙΙ. Εξωεντερικός φραγμός
Ανοσοποιητικό σύστημα-Μεσ. λεμφαδένες, ήπαρ, κυκλοφορία



Κύριες διαταραχές που οδηγούν σε διάσπαση 

του εντερικού φραγμού

Ποσοτικές ή/και ποιοτικές 
μεταβολές της 

μικροβιοκοινότητας

Διαταραχή 
έκκρισης βλέννης, 

IgA, 
αντιμικροβιακών

πεπτιδίων

Μείωση 
συζευγμένων 

χολικών οξέων 
στον εντερικό 

αυλό

Διάσπαση 
διακυτταρικών

συνδέσεων

Ανοσιακή
διαταραχή (GALT, 

συστηματική 
ανοσία)



Συστηματική βλάβη

Αίτια που οδηγούν σε διάσπαση του εντερικού 

φραγμού

Διατροφή Μικροβίωμα
εντέρου

Γονίδια

Τοπική εντερική 
βλάβη

(ισχαιμία, φλεγμονή, 
τοξικοί παράγοντες, 

διαταραχές 
κινητικότητας και PH)

Διακοπή 
εντερικής 

σίτισης

Ηπατική 
ανεπάρκεια-

πυλαία υπέρταση-
διαταραχή 

εντεροηπατικού
κύκλου χολικών 

αλάτων

Συστηματική βλάβη

• Υποάρδευση

• Υποξυγοναιμία

• Συστηματική 
φλεγμονή

• Ανοσιακή
δυσλειτουργία



Γενικές συνέπειες βακτηριακής μετατόπισης

Πρόκληση λοίμωξης

Αμεση επίδραση 

Ανοσοδιέγερση/ανοσοτροποποίηση

Επαγωγή 
φλεγμονής

Εκδήλωση 
αυτοανόσων

παθήσεων

Εκδήλωση 
αλλεργιών

Ανάπτυξη 
νεοπλασμάτων

Αμεση επίδραση 

μεταβολικών ή 

άλλων προιόντων



Saltzman ET, et al. Front Microbiol 2018;9:61. doi: 10.3389/fmicb.2018.00061



Βακτηριακή μετατόπιση σε νοσηλευόμενους 

ασθενείς σε ΜΕΘ

Κύριος παράγοντας μικροβιαιμίας, συστηματικής φλεγμονώδους 

αντίδρασης και συνδρόμου ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων

Assimakopoulos S et al. Infection 2018



Βακτηριακή μετατόπιση σε ασθενείς υπό Χ/Θ

Κύριος παράγοντας πυρετού, SIRS, σήψης

van der Velden W et al. British Journal of Haematology, 2014



Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και 

ηπατικά νοσήματα

Χρόνια ηπατικά 

νοσήματα
Κίρρωση Επιπλοκές
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Μη αλκοολική λιπώδης νόσος 
του ήπατος

Αλκοολική νόσος του ήπατος

Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και 

ηπατικά νοσήματα

Αλκοολική νόσος του ήπατος

Πρωτοπαθή χολική 
χολαγγειίτιδα

Πρωτοπαθή σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα

Εξέλιξη σε κίρρωση, επιπλοκές 
και ΗΚΚ



Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και

μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος

Δυσβίωση/βακτηριακή μετατόπιση



Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και 

αλκοολική ηπατική νόσος



Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και

PBC/PSC

Li B et al. Cellular and Molecular Immunology (2018) 15, 595–609



Βακτηριακή μετατόπιση στην κίρρωση

• Κύριο αίτιο αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας και 

αυτόματης μικροβιαιμίας ενώ θεωρείται βασικός 

παθογενετικός μηχανισμός στο ηπατονεφρικό σύνδρομο, την 

ηπατική εγκεφαλοπάθεια και την οξεία επί χρονίας ηπατική 

ανεπάρκειαανεπάρκεια

• Σχετίζεται με το βαθμό ηπατικής 
ανεπάρκειας (κυρίως) και πυλαίας 
υπέρτασης-αποτελεί φαινόμενο 
του μη αντιρροπούμενου σταδίου

• Το Child-Pugh score ο μόνος 
ανεξάρτητος προγνωστικός 
παράγοντας βακτηριακής
μετατόπισης στην κίρρωση

Wiest R et al. J Hepatol 2014



Βακτηριακή μετατόπιση στην κίρρωση: 

μηχανισμοί

• Ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές 
της μικροβιοκοινότητας
– Βακτηριακή υπερανάπτυξη/ μείωση 

γαστρικού οξέος, μείωση εντερικής 
κινητικότητας

• Δυσλειτουργία του εκκριτικού 
φραγμού (ανεπάρκεια α-defensins, φραγμού (ανεπάρκεια α-defensins, 
RegIII proteins, IgA, πρωτεινών
βλέννης)

• Μείωση έκκρισης χολικών οξέων και 
αύξηση του μεταβολισμού τους από 
το εντερικό μικροβίωμα

• Δομικές μεταβολές του επιθηλίου

• Σχετική ανεπάρκεια φυσικής και 
επίκτητης ανοσίας (GALT, ηπαρ, 
συστηματικά) με αποτέλεσμα μια 
σχετική επιθηλιακή ανοχή και 
ανοσοπάρεση

Selvapatt et al, ICM 2014



Βακτηριακή μετατόπιση στην κίρρωση: 

μηχανισμοί

Wiest R et al. J Hepatol 2014



Παθοφυσιολογικός μηχανισμός επιπλοκών της 

κίρρωσης

J Hepatol 2018





Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και 

αθηρωμάτωση  

Brown MJ, Hazen SL. NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 2018



Άξονας εγκεφάλου-εντέρου

Σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας που συνδέει το Γαστρεντερικό με το ΚΝΣ μέσω

πολλών οδών όπου συμμετέχουν νευρικά, ενδοκρινικά κύτταρα και κύτταρα 

ανοσοποιητικού συστήματος



Άξονας εγκεφάλου-εντέρου

To εντερικό μικροβίωμα-έντερο

• επιδρά άμεσα
– στη διαδικασία της 

συναπτογένεσης,

– στην ανάπτυξη του 
ντοπαμινεργικού συστήματος,

– στην παραγωγή 
νευροδιαβιβαστών π.χ. 

Το ΚΝΣ μέσω του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-
επινεφριδίων αλλά και μέσω του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος προκαλεί μεταβολές σε μια 
σειρά από παραμέτρους του γαστρεντερικού 
συστήματος, όπως

– η κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα

– η εκκριτική δραστηριότητα– στην παραγωγή 
νευροδιαβιβαστών π.χ. 
κατεχολαμίνες, ισταμίνη, 
σεροτονίνη, γλουταμίνη και GABΑ

– ενώ προϊόντα των μικροβίων του 
εντέρου (λιπαρά οξέα βραχείας 
αλύσου, λιποπολυσακχαρίτες) 
μπορεί να υπεισέλθουν στη 
λειτουργία συγκεκριμένων 
περιοχών του εγκεφάλου

• στέλνει σήματα πείνας ή 
κορεσμού και γενικά επηρεάζει 
την ψυχική διάθεση και τη 
συμπεριφορά στο φαγητό

– η εκκριτική δραστηριότητα

– η σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου



Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και 

νευροψυχιατριακές διαταραχές

• Νευροεκφυλιστικά νοσήματα

– Ν. Alzheimer

– N. Parkinson

– Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση

• Πολλαπλή σκλήρυνση• Πολλαπλή σκλήρυνση

• Αυτισμός

• Ψυχιατρικές διαταραχές

– Αγχώδεις εκδηλώσεις

– Κατάθλιψη

– Σχιζοφρένεια



Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και 

αυτοάνοσες εκδηλώσεις 



• Ρευματοειδής αρθρίτιδα, SLE

• Σ.Διαβήτης τύπου 1

• Ελκώδης κολίτιδα, Ν. Crohn, 

κοιλιοκάκη

• Ψωρίαση, λεύκη

Δυσβίωση, βακτηριακή μετατόπιση και 

αυτοάνοσες εκδηλώσεις 

Ψωρίαση, λεύκη

• Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, ν.

Graves

• Πολλαπλή σκλήρυνση

• PBC, PSC



Διαπίστωση βακτηριακής

μετατόπισης

• Άμεσοι μέθοδοι: καλλιέργεια μεσεντέριων λεμφαδένων, 

ραδιοσεσημασμένα βακτήρια

• Έμμεσοι μέθοδοι

– Ανίχνευση μικροβίων της εντερικής μικροχλωρίδας με 

καλλιέργεια ή PCR στην πυλαία ή περιφερικό αίμακαλλιέργεια ή PCR στην πυλαία ή περιφερικό αίμα

– Μέθοδοι-τεχνικές μέτρησης της εντερικής διαβατότητας

(χορήγηση λακτουλόζης ή μαννιτόλης, σουκρόζης, 

σουκραλόζης, CrEDTA test, Confocal Laser Endomicroscopy, 

TEER)

– Μέτρηση βιοδεικτών που σχετίζονται με την ενεργοποίηση 

της φλεγμονής, με την ανοσοδιέγερση ή την βλάβη των 

εντεροκυττάρων



Βιοδείκτες βακτηριακής μετατόπισης

Alexopoulou A et al. Ann Gastroenterol 2017; 30 (5): 486-497



Βιοδείκτες βακτηριακής μετατόπισης

• Δεν είναι ευαίσθητοι και κυρίως δεν είναι ειδικοί δείκτες

• Κάποιοι δεν είναι ευρέως διαθέσιμοι ή/και έχουν αυξημένο 

κόστος

• Δεν μπορούν να διαφοροδιαγνώσουν την φλεγμονώδη 

δραστηριότητα από την βακτηριακή λοίμωξηδραστηριότητα από την βακτηριακή λοίμωξη

• Κυρίως δεν έχουν καθορισθεί cut-offs κινδύνου εμφάνισης 

λοίμωξης



Αντιμετώπιση

1. Διατήρηση της εντερικής μικροβιοκοινότητας ή/και 

αναστολή υπερανάπτυξης «παθογόνων» μικροβίων

a) Εκλεκτική αποστείρωση του εντέρου (χορήγηση μη 

απορροφήσιμων ± συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών)

• Δευτερογενής προφύλαξη (σε μερικές περιπτώσεις και σε  • Δευτερογενής προφύλαξη (σε μερικές περιπτώσεις και σε  

πρωτογενή) ΑΒΠ

• Σε θεραπεία και πρόληψη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας

• Σε αιμορραγία πεπτικού (κιρσορραγία) σε κιρρωτικούς ασθενείς

• Σε κάποιες μελέτες φαίνεται να μειώνει τις λοιμώξεις, ειδικά του 

αναπνευστήρα και τη θνητότητα σε ασθενείς σε ΜΕΘ

b) Χορήγηση προβιοτικών, πρεβιοτικών, συνβιοτικών, FMT

Assimakopoulos S et al. Infection 2018, de Smet AM et al. Lancet Infect Dis 2011;11:372–80, Giamarellos-Bourboulis EJ et al. J Trauma 

2009;67:815–21.



Θεραπευτική προσέγγιση

2. Βελτίωση της ακεραιότητας του εντερικού φραγμού

a. Άμεση αιμοδυναμική αποκατάσταση και οξυγόνωση (βελτίωση 

απόπτωσης, απώλειας στενών συνδέσεων, μείωσης αναγέννησης 

επιθηλιακών κυττάρων)

b. Εντερική σίτιση (βελτίωση ατροφίας βλεννογόνου και δυσβίωσης)

-Μελέτες έχουν δείξει μείωση των λοιμώξεων και της θνητότητας

c. “Immunonutrition” (glutamine, arginine, ω-3 fatty acids, γ-linoleic 

acid, nucleotides)

-Οι πιο πρόσφατες μελέτες δεν έδειξαν όφελος, μερικές μάλιστα έδειξαν 

αύξηση της θνητότητας

d. «Αντιοξειδωτικά»

-Κάποιες μελέτες έδειξαν ότι σε σηπτικούς ασθενείς η μεγάλη παρεντερική 

δόση σεληνίου βελτίωσε την θνητότητα

Assimakopoulos S et al. Infection 2018, Elke G et al. Crit Care 2016;20:117, Heyland D et al. N Engl J Med 2013;368:1489–97



Evidence-based adult indications for 

probiotics, prebiotics, and synbiotics

• Treatment of acute diarrhea in adults

• Antibiotic-associated diarrhea

• Prevention of Clostridium difficile–associated diarrhea (or prevention of 
recurrence)

• Coadjuvant therapy for HP eradication

• Hepatic encephalopathy

• NAFLD• NAFLD

• IBS

• Functional constipation

• Uncomplicated symptomatic diverticular disease

• Prevention of postoperative sepsis in elective gastrointestinal surgery 
patients

• Small-bowel injury from NSAIDs

• IBD—ulcerative colitis

• Lactose maldigestion—reducing associated symptoms



Συμπερασματικά….

• Η εντερική βακτηριακή μετατόπιση συμμετέχει παθογενετικά

σε πολλές παθήσεις/διαταραχές της εσωτερικής παθολογίας

• Η εργαστηριακή διάγνωσή της για θεραπευτικούς και 

προγνωστικούς λόγους υπολείπεται σημαντικά

• Η αντιμετώπισή της ως θεραπευτική προσέγγιση σε λίγες • Η αντιμετώπισή της ως θεραπευτική προσέγγιση σε λίγες 

μόνο περιπτώσεις χρησιμοποιείται σήμερα

• Θα πρέπει ίσως ν’ αποτελέσει σημαντικό πεδίο έρευνας και να 

αξιοποιηθεί περισσότερο στο μέλλον




