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Hinks A, et al. Nat Genet 2013;45:664 

Αλλαγές σε 17 γενετικούς τόπους ευθύνονται  

για το 13-25% του κινδύνου εμφάνισης JIA  



Ετήσια επίπτωση JIA ανά 100.000 πληθυσμού  

Thierry S, et al. Joint bone Spine 2014;81:112 



Περιβαλλοντικοί παράγοντες         75%? 

Οι μέχρι τώρα μελέτες παρουσιάζουν 

σημαντικές μεροληψίες  

Οριστικά αποτελέσματα δεν υπάρχουν 



Προστατευτικές συσχετίσεις 

Μητρικός θηλασμός 

 Αυξημένος κίνδυνος JIA σε παιδιά που θήλασαν <4 μήνες (OR 3,5, 95% CI 1,4-8,5) 

 

 Ο μητρικός θηλασμός συσχετίζεται με πρωιμότερη εμφάνιση αλλά ηπιότερη κλινική 

έκφραση της JIA (OR 0.61, 95% CI 0.39 to 0.95)  

Kindgren E et al. Pediatr Rheumatol 2017;15:46  

Hyrich KL, et al. Arch Dis Child 2016;101:348–351 

 Το μητρικό γάλα περιέχει φυσικά πρεβιοτικά και προβιοτικά, καθώς και πολλούς 

προστατευτικούς ανοσολογικούς παράγοντες (π.χ. IgA, IgG, IL-10, TGFβ κ.ά.).  

 Ο θηλασμός συσχετίζεται με ευεργετικές μεταβολές της DNA-μεθυλίωσης και του εντερικού 

μικροβιώματος των βρεφών. 



Επικίνδυνες συσχετίσεις 

Λοιμώξεις 

 Οι λοιμώξεις έχουν από μακρού ενοχοποιηθεί ως εκλυτικοί παράγοντες της JIA. 

 Περισσότερο έχουν μελετηθεί ο παρβοϊός Β19, ο EBV, τα εντερικά βακτήρια, τα 

Chlamydophila pneumoniae και οι στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις. 



Επικίνδυνες συσχετίσεις 

Αντιβιοτικά 

Arvonen M, et al. J Rheumatol 2015;42:521–6 

 Η αποκατάσταση του εντερικού μικροβιώματος 

μετά από τη χρήση αντιβιοτικών απαιτεί 

συνήθως 1-2 μήνες αλλά μπορεί να διαρκέσει 

και χρόνια. 

 Η πρώιμη και καθ’ υποτροπή έκθεση στα 

αντιβιοτικά προδιαθέτει στην εμφάνιση 

JIA. 

 Η έκθεση στην κλινδαμυκίνη συνοδεύεται 

από πολύ μεγάλη δοσοεξαρτώμενη 

συχνότητα JIA (οποιαδήποτε χρήση OR 

6,6, 95% CI 3,7– 11,7, 2– 3 φορές OR 16,0, 

95% CI 4,5– 56,7). 



Ασαφείς συσχετίσεις 

 Καισαρική τομή 

 Εποχικότητα 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Περιγεννητικοί παράγοντες 

 (ηλικία κύησης, Apgar score, βάρος γέννησης, ηλικία μητέρας κ.ά.)  

 Διαιτητικοί παράγοντες 

 Έκθεση στον ήλιο και βιταμίνη D 

 Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (RR υψηλού εισοδήματος 1,9) 

 Τόπος κατοικίας (RR αστικών περιοχών 2,7) 

  Κατοικίδια (OR 0,79) 



Η μηχανιστική συσχέτιση των περιβαλλοντικών παραγόντων 

με την εμφάνιση των αυτοάνοσων νοσημάτων  

Khan MF, Wang H. Front Immunol 2020;10:3094 



Khan MF, Wang H. Front Immunol 2020;10:3094 

Η σχέση μεταξύ εντερικής δυσβίωσης 

και αυτοάνοσων νοσημάτων  



Fotis L, et al. J Rheumatol 2017;44:1624-31  

Ορολογικές ενδείξεις αυξημένης έκθεσης 

σε προϊόντα εντερικών μικροβίων 



Lynch SV, Pedersen O. N Engl J Med 2016;375:2369-79  

Η παθογενετική δράση 

του δυσβιωτικού εντερικού μικροβιώματος 



Λειτουργίες του εντερικού μικροβιώματος 

Λειτουργικές επιδράσεις 

• Ωρίμανση του ανοσιακού συστήματος και ανοσιακή ομοιόσταση 

• Πολλαπλασιασμός των κυττάρων του ξενιστή 

• Αγγείωση / Νεοαγγείωση 

• Νευρολογική σηματοδότηση 

• Μικροβιακό φορτίο 

• Ενδοκρινείς εντερικές λειτουργίες 

• Οστική πυκνότητα 

• Ενεργειακή βιογένεση 

Βιοσύνθεση 

• Βιταμίνες 

• Στεροειδείς ορμόνες 

• Νευρομεταβιβαστές 

Μεταβολισμός 

• Αμινοξέα (πλευρικών αλύσεων, αρωματικά) 

• Διαιτητικά παράγωγα 

• Χολικά άλατα 

• Φάρμακα 

• Ξενοβιωτικά Ly
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Κλινικές και προκλινικές θεραπείες 
με εντερικό μικροβίωμα 

Μεταμόσχευση 
κοπράνων 

Στοχευμένη μοριακή  
αναστολή 

της σύνθεσης 
της μικροβιακής 
τριμεθυλαμίνης 

Διάφορα 
ειδικά σαπρόφυτα 

Τροποποιημένη 
Escherichia coli 

Προβιωτικά  
συμπληρώματα 

Λοίμωξη από  
Clostridium difficile 

Παγκρεατική 
αυτοανοσία 

Παχυσαρκία Καρκίνος Άγχος Αθηροσκλήρυνση 

Κλινικές μελέτες 

Προκλινικές μελέτες 
Lynch SV, Pedersen O. N Engl J Med 2016;375:2369-79  



Μελέτες του εντερικού μικροβιώματος στην JIA 

1. STOLL ML, ET AL. Altered microbiota associated with abnormal humoral immune responses to commensal organisms in 

enthesitis-related arthritis. Arthritis Res Ther 2014;16:486 

2. DI PAOLA M, ET AL. Alteration of fecal microbiota profiles in juvenile idiopathic arthritis. associations with HLA-B27 

allele and disease status. Front Microbiol 2016;7:1703 

3. TEJESVI MV, ET AL. Faecal microbiome in new-onset juvenile idiopathic arthritis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 

2016;35:363-70 

4. AGGARWAL A, ET AL. Gut microbiome in children with enthesitis-related arthritis in a developing country and the effect 

of probiotic administration. Clin Exp Immunol 2017;187:480-9 

5. HISSINK MULLER PCE, ET AL. Disturbance of microbial core species in new-onset juvenile idiopathic arthritis. J Pediatr 

Infect Dis 2017;12:131-5 

6. STOLL ML, ET AL. Age and fecal microbial strain-specific differences in patients with spondyloarthritis. Arthritis Res Ther 

2018;20:14 

7. VAN DIJKHUIZEN EHP, ET AL. Microbiome analytics of the gut microbiota in patients with juvenile idiopathic arthritis: a 

longitudinal observational cohort study. Arthritis Rheumatol 2019;71:1000-10 

8. ARVONEN M, ET AL. Microbial orchestra in juvenile idiopathic arthritis: Sounds of disarray? Immunol Rev 2019;294:1–

18 



Το εντερικό μικροβίωμα στην JIA 

 Διακριτό εντερικό μικροβίωμα στις διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές ανεξαρτήτως 

διάγνωσης 

 Ελάττωση του όγκου και διαφορές στη 

σύσταση του εντερικού μικροβιώματος  

 Ισχυρή συσχέτιση της σύστασης του 

εντερικού μικροβιώματος με την ηλικία των 

ασθενών 

 Ο όγκος του εντερικού μικροβιώματος δεν 

συσχετίζεται με τον τύπο και την ενεργότητα 

της νόσου ούτε με την παρουσία 

ιριδοκυκλίτιδας 

 Επιδείνωση της μειωμένης σύστασης του 

μικροβιώματος κατά την ύφεση 

Η φλεγμονή δεν ευθύνεται για τη μειωμένη 

σύσταση του μικροβιώματος στη JIA  



Διαταραχές της σύστασης  

του εντερικού μικροβιώματος στη JIA 



Διαταραχές της σύστασης  

του εντερικό μικροβιώματος στη JIA 

 Μείωση των Faecalibacterium και F prausnitzii στην ERA 

  μείωση της παραγωγής βουτυρικών 

Τα βουτυρικά αποτελούν σημαντικό υπόστρωμα των επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου 

και επάγουν τη διαφοροποίηση των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων  

 Αύξηση των μικροοργανισμών της οικογένειας Ruminococcaceae στην ERA 

και στην πολυαρθρική JIA 

  επίταση του μεταβολισμού των μουκινών 

Οι μουκίνες επενδύουν το εντερικό επιθήλιο και ασκούν κρίσιμο ρόλο στην ομοιόσταση 

μικροβιώματος-ξενιστή  

 Αύξηση των Bacteroides (μόνο σε παιδιατρικούς ασθενείς) 

  επίδραση στην ωρίμανση των ανοσιακών μηχανισμών (?) 
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