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ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

“Όλες οι ασθένειες προέρχονται από το έντερο” 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 400πΧ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σημαντικότητα του υγιούς εντέρου και η συμβολή του στη γενική υγεία του ανθρώπινου 

οργανισμού έχει αναγνωριστεί εδώ και αρκετούς αιώνες. Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστήμη 

επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο που έχουν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται στον 

γαστρεντερικό σωλήνα στην ανθρώπινη υγεία και στις παθογένειες που προκαλούν. Όμως αποτελεί 

πεδίο μεγάλης έρευνας μόνο των τελευταίων ετών η γενική συμβολή και η επίδραση που έχουν όλοι 

οι μικροοργανισμοί του πεπτικού συστήματος στην υγεία και την πάθηση με τις μελέτες να 

παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια (1). Το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας προς την κατεύθυνση αυτή είναι συνεχώς αυξανόμενο καθώς τα 

ευρήματα δείχνουν πως οι μικροοργανισμοί αυτοί, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη φυσιολογική 

λειτουργία του πεπτικού συστήματος και κατ' επέκταση στην υγεία αλλά και στην ασθένεια του 

ανθρώπου. 

Στην πράξη όλοι οι πολυκύτταροι οργανισμοί ζουν σε μια μόνιμη δυναμική συνύπαρξη με άλλους 

μικροοργανισμούς και ο άνθρωπος δεν αποτελεί εξαίρεση. Το ανθρώπινο σώμα κατοικείται από έναν 

τεράστιο αριθμό βακτηρίων, αρχαίων, ιών και μονοκύτταρων ευκαρυωτών. Από όλους αυτούς έχει 

μελετηθεί και είναι περισσότερο κατανοητός ο ρόλος των βακτηρίων. Οι μικροοργανισμοί αυτοί οι 

οποίοι εξελικτικά έχουν προσαρμοστεί σε μια ειρηνική συμβίωση με τον ξενιστή τους, στην 

προκειμένη περίπτωση τον άνθρωπο, ονομάζονται ανθρώπινο μικροβίωμα. Η συμβίωση αυτή είναι 

το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και πολύπλοκης συνεξέλιξης των θηλαστικών με τους 

μικροοργανισμούς. Η συνεξέλιξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στα θηλαστικά όχι μόνο να μην νοσούν 

παρουσία αυτών των οργανισμών αλλά και να επωφελούνται από την ύπαρξή τους. Το ανθρώπινο 

μικροβίωμα βρίσκεται σε κάθε σημείο του σώματος που είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον όπως 

δέρμα και μαλλιά αλλά και στο εσωτερικό περιβάλλον όπως στόμα, κόλπος, αναπνευστικό και 

πεπτικό σύστημα κ.α. (2). Αξίζει να σημειωθεί πως το μικροβίωμα υπολογίζεται πως αποτελείται 

από 1014 βακτηριακά κύτταρα δηλαδή δέκα φορές περισσότερα από το συνολικό αριθμό κυττάρων 

του ανθρώπινου σώματος. Επιπλέον το γονιδιακό φορτίο του εντερικού μικροβιώματος είναι 150 

φορές μεγαλύτερο από το συνολικό γονιδίωμα του ανθρώπου, καθώς φέρει 3.3 εκατομμύρια 

μικροβιακά γονίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί χαρακτηρίζουν το μικροβίωμα ως “δεύτερο 

εγκέφαλο” ή “ξεχασμένο όργανο” του σώματος (3). 

 

ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ 

Το εντερικό μικροβίωμα αποτελείται από πάνω από 1000 είδη μικροβίων (4) τα  οποία   βρίσκονται   

σε   μια   συνεχή 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και με τον 

ξενιστή συμβάλλοντας στη γενική ομοιόστασή 

του. Οι μικροοργανισμοί αυτοί βρίσκονται είτε 

στο επιθήλιο του εντέρου οπότε ονομάζονται 

επιβιώτες είτε στα ενδότερα στρώματα του 

εντερικού σωλήνα (βλεννογόνος χιτώνας, αυλός 

εντέρου) οπότε ονομάζονται ενδοβιώτες (Σχήμα 

1). Επιπλέον ο άνθρωπος επωφελείται από τα 

θρεπτικά στοιχεία που του παρέχει το μικροβίωμα 

του εντέρου, ενώ έχει παρατηρηθεί πως 

μεταβολές και ανισορροπία σε αυτό (δυσβίωση)  

συνδέονται  με  παθήσεις  όπως  οι 

Σχήμα1:Επιβιώτες και ενδοβιώτες του εντέρου 
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φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου (ελκώδη κολίτιδα, νόσος του Crohn), αλλεργίες, παχυσαρκία 

και υποσιτισμός, διαβήτης, ακόμα και ορθοκολικός καρκίνος (5;6;7). Στη διεθνή βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται οι όροι gut microbiota και gut microbioma οι οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ 

τους. Με τον όρο gut microbiota αναφερόμαστε στο σύνολο των μικροβίων του εντέρου το οποίο 

περιλαμβάνει Βακτήρια, Αρχαία, Ευκαρυώτες καθώς και τους ιούς τους ενώ με τον όρο gut 

microbioma αναφερόμαστε στο συνολικό γονιδίωμα και γονίδια τα οποία φέρουν οι 

μικροοργανισμοί αυτοί (8).Το μικροβίωμα δεν είναι ίδιο για όλα τα άτομα, αντίθετα παρουσιάζει 

μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, διαφορετικών φύλων, διαφορετικής 

ηλικίας, διατροφικών συνηθειών, φαρμακευτικής θεραπείας και πολλών άλλων παραγόντων καθώς 

φαίνεται να σχηματίζεται κατά τη γέννηση του ατόμου και να εξελίσσεται διαφορετικά στον 

καθέναν. Αυτό δημιουργεί μια καινούρια προοπτική στην προσέγγιση των θεραπευτικών μεθόδων 

των νοσημάτων που σχετίζονται με το μικροβίωμα καθώς πλέον μπαίνει ο παράγοντας της 

εξατομικευμένης θεραπείας Συνεπώς η χορήγηση προβιοτικών και πρεβιοτικών θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου ατόμου ενώ πλέον έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται 

ευρέως μια καινούρια θεραπευτική προσέγγιση, αυτή της μεταμόσχευσης μικροβιώματος. 

Νοσήματα σχετιζόμενα με το μικροβίωμα όπως η φλεγμονώδης πάθηση του εντέρου μπορούν να 

παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση με τη μέθοδο αυτή η οποία περιλαμβάνει τη μεταμόσχευση 

μικροβιώματος από ένα υγιές σε ένα νοσούν άτομο (8). 

 
 

2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ 
Από τον 180 αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται η μέθοδος της απομόνωσης και καλλιέργειας σε 

θρεπτικό υλικό βακτηρίων η οποία σε συνδυασμό με τη μικροσκοπία βοήθησε στην αναγνώριση 

κάποιων βακτηρίων. Γνωρίζουμε όμως πλέον πως μόνο το 20-40% των βακτηρίων του 

γαστρεντερικού σωλήνα μπορεί να καλλιεργηθεί. Η πραγματική πρώτη επανάσταση έγινε όταν από 

το 1990 κι έπειτα κατέστη δυνατή η αλληλούχιση DNA με μεθόδους όπως αυτή της PCR και του 

υβριδισμού DNA. Δοθείσας αυτής της νέας βιοτεχνολογίας οι επιστήμονες ασχολήθηκαν με την 

αλληλούχιση διαφοροποιήσεων του 16srRNA. 

 
16srRNA 

Το προκαρυωτικό ριβόσωμα(μέγεθος 70S) αποτελείται από δύο υπομονάδες, μία μεγάλη μεγέθους 

50S η οποία απαρτίζεται από δύο μόρια RNA το 5S και το 23S και μία μικρή υπομονάδα μεγέθους 

30S που αποτελείται από ένα μόριο RNA το 16srRNA (Σχήμα 2). 

Μία από τις λειτουργίες του 16srRNA είναι η 

έναρξη και η επιμήκυνση της 

πρωτεϊνοσύνθεσης. Το ριβοσωμικό RNA είναι 

συντηρημένο σε μεγάλο βαθμό και συνεπώς 

είναι παρόμοιο μεταξύ διαφορετικών φύλων 

βακτηρίων, όμως περιέχει κάποιες ζώνες οι 

οποίες διαφέρουν μεταξύ των φύλων. Η 

τεχνική αυτή στοχεύει στην αλληλούχιση των 

ζωνών αυτών και συνεπώς στη φυλογενετική 

αναγνώριση των βακτηρίων ενώ προτιμάται η 

αλληλούχιση του 16srRNA και όχι των άλλων 

καθώς αυτό φέρει συνδυασμούς καλύτερα 

ανιχνεύσιμους  από  την  PCR  (9). 

Σχήμα 2:Δομική οργάνωση του 16s ριβοσωμικού 

RNA της E.coli (10). 
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Με τη μέθοδο αυτή η οποία συνδυάστηκε με υπολογιστικά προγράμματα, χάρις στην εξίσου 

εντυπωσιακή ανάπτυξη της βιοπληροφορικής, επετεύχθησαν τα εξής: 

• αναγνώριση της βιοποικιλότητας του μικροβιώματος 

• ποιοτική αλλά και ποσοτική διαφοροποίηση των βακτηριακών ειδών 

• εντοπισμός αλλαγών του μικροβιώματος σε συνθήκες ασθένειας (9) 

Η 16srRNA περιλαμβάνει εξειδικευμένες τεχνικές όπως η DGGE, FISH, T-RLFP, μικροανάλυση 

DNA κ.α.  και είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική και γρήγορη. 

Παρόλο που η 16srRNA συντέλεσε τα μέγιστα στην αναγνώριση των διαφορετικών φύλων του 

εντερικού μικροβιώματος και έδωσε μία σαφή εικόνα των διαφοροποιήσεών του μεταξύ υγιούς και 

ασθενούς ατόμου παρουσίασε μία αδυναμία: αδυνατούσε να απεικονίσει την αλληλεπίδραση και 

συσχέτιση των βακτηρίων μεταξύ τους ενώ δεν μπορούσε να αποδείξει εάν υπήρχε ένα γενικό 

μικροβιακό μοτίβο που να χαρακτηρίζει την υγεία από την ασθένεια. 

Η δεύτερη επανάσταση στο πεδίο αυτό επετεύχθη πρόσφατα με τη βοήθεια εξελιγμένων 

προγραμμάτων βιοπληροφορικής και την ανάπτυξη των OMICS και αρχικά της μεταγονιδιωματικής. 

Χάρις στην εύκολη και οικονομική αλληλούχιση DNA η μεταγονιδιωματική μπορεί να μελετήσει 

μικροβιακούς πληθυσμούς κατ' ευθείαν στο σημείο που βρίσκονται χωρίς να πρέπει να απομονωθούν 

και να καλλιεργηθούν. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ανάλυσης αυτής όμως είναι πως μπορεί να 

μελετάται το σύνολο των γονιδίων μιας μικροχλωρίδας αλλά και να προσδιορίζονται οι λειτουργίες 

του και ο βιολογικός τους ρόλος ταυτόχρονα. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν τη συσχέτιση της 

γενετικής ποικιλότητας αυτής και των βιολογικών λειτουργιών της σε κατάσταση υγείας και 

κατάσταση νόσου. Οι περιορισμοί της ανάλυσης αυτής είναι πως είναι αρκετά ακριβοί και πως 

προϋποθέτει πολύ εξειδικευμένο υπολογιστικό εξοπλισμό τον οποίο αρκετά εργαστήρια δεν 

διαθέτουν. 

Στη μεταγονιδιωματική,ακόμα πιο πρόσφατα προστέθηκαν οι αναλύσεις και άλλων OMICS όπως η 

πρωτεωμική η οποία μελετάει και χαρακτηρίζει τις πρωτεΐνες που παράγονται από το μικροβίωμα 

αλλά και η μεταβολομική η οποία χαρακτηρίζει τις μεταβολικές διαδικασίες του. Με τις αναλύσεις 

αυτές που δρουν η μία συμπληρωματικά της άλλης δίνεται μία σαφέστατη ποιοτική και ποσοτική 

εικόνα των ειδών που αποτελούν το μικροβίωμα, της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους αλλά και με τον 

ξενιστή καθώς και τους παράγοντες διατήρησής τους. 

Όμως ακόμα κι έτσι υπήρχε μία γνωστική “τρύπα” καθώς παρέμενε ακόμα άγνωστος ένας αριθμός 

μειονοτήτων προκαρυωτών οι οποίοι δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν με τις υπάρχουσες τεχνικές. 

Τότε επανήλθε στο προσκήνιο ο πεπαλαιωμένος παράγοντας της καλλιέργειας με καινούριες πολύ 

εξελιγμένες μεθόδους, η καλλιεργειομική (culturomics) (11). Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει 

υψηλής-διεκπεραιωτικότητας συνθήκες καλλιέργειας στη μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος 

σε συνδυασμό με MALDI-TOF ή αλληλούχιση του 16srRNA των άγνωστων μέχρι πρότινος 

προκαρυωτών. Το 2016 προστέθηκαν 531 είδη προκαρυωτών του ανθρώπινου σώματος στα ήδη 

γνωστά, εκ των οποίων τα 197 είναι ενδεχομένως νέα είδη (11). 

Γενικά τα OMICS έθεσαν νέα βάση στη μελέτη του γονιδιώματος. Για την καλύτερη κατανόηση του 

ρόλου τους και της χρησιμοποιούμενης ορολογίας παρατίθεται ο παρακάτω συνοπτικός 

πίνακας(Πίνακας 1). 
 

 

Πίνακας 1: Η προσέγγιση των OMICS στη μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος 

• Μικροβίωμα είναι η συλλογική κοινότητα προκαρυωτών καθώς και του γενετικού τους 

φορτίου σε ένα περιβάλλον, στην παρούσα περίπτωση στο έντερο του ανθρώπου 

• Ο  όρος  μικροβίωμα  είναι  περισσότερο  ορθός  σε  σχέση  με  τον  όρο  “χλωρίδα”      και 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
(KINGDOM) 

ΚΛΑΣΗ
(CLASS) 

ΦΥΛΟ (PHYLUM) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

(FAMILY) 

ΤΑΞΗ 
(ORDER) 

ΓΕΝΟΣ 
(GENUS) 

ΕΙΔΟΣ (SPECIES) 

 
 

Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία επέτρεψαν τη λεπτομερή διερεύνηση 

του ανθρώπινου μικροβιώματος. Το 2007 άρχισαν δύο μεγάλα προγράμματα, το Human Microbiome 

Project στην Αμερική ( http://hmpdacc.org/overview/about.php) και το MetaHit Consortium της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://www.metahit.eu/) το οποίο ασχολείται κυρίως με το εντερικό 

μικροβίωμα. Και τα δύο προγράμματα ασχολούνται όχι μόνο με την αναγνώριση των προκαρυωτών 

του μικροβιώματος αλλά και με τη συσχέτισή του με καταστάσεις υγείας και πάθησης αλλά και ο 

ρόλος του στις πεπτικές λειτουργίες (12) 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν 

οι μελέτες αναφερόταν στο γένος (genus) 

και είδος (species) των βακτηρίων ενώ οι 

πιο σύγχρονες μελέτες αναφέρονται σε 

επίπεδο συνομοταξίας ή φύλου (phylum) 

δηλαδή σε υψηλότερο επίπεδο. Για την 

κατανόηση των επιπέδων χρήσιμο είναι να 

γνωρίζουμε τη συστηματική κατάταξη των 

βακτηρίων όπως φαίνονται στο Σχήμα 3. 
 

 

Σχήμα3:Συστηματική κατάταξη βακτηρίων. 

Χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις 
προαναφερθείσες αναλύσεις βρέθηκε πως στο γαστρεντερικό σωλήνα υπάρχουν κυρίως δύο φύλα 

βακτηρίων: τα Firmicutes (κυρίως τα είδη Clostridium και Lactovacillus) και Bacteroidetes (κυρίως 

τα είδη Bacteroides ή Prevotella) (13) ενώ σε μικρότερες ποσότητες υπάρχουν πληθυσμοί των 

Proteobacteria, Actinobacteria, Verrucomicrobiota ή Fusobacteria (14). 

 

3. Η “ΥΓΙΗΣ’’ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ 

 
Η εντερική μικροχλωρίδα των υγιή ατόμων είναι γνωστό ότι παρέχει διάφορα οφέλη στην υγεία του 

ανθρώπου που σχετίζονται με την προστασία του από τους παθογόνους μικροοργανισμούς, τη 

διατροφή του, το μεταβολισμό του και την ανοσοποιητική του ικανότητα (1). Ιστορικά, οι 

βασισμένες σε εθνικότητες-αναλύσεις έχουν δείξει ότι το έντερο ενός υγιή ενήλικα μοιράζεται είδη 

βακτηρίων που είναι κοινά μεταξύ της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Αντίθετα η εφαρμογή των πιο 

πρόσφατα ανεπτυγμένων τεχνολογιών, που διευκολύνουν την ανεξάρτητη από την εθνικότητα-

εξέταση της εντερικής μικροχλωρίδας, έχουν δείξει ότι υπάρχει μεγάλη διατομική μικροβιακή  

ποικιλομορφία,  με  μόνο  μία  μικρή  φυλογενετική  αλληλοεπικάλυψη  μεταξύ     των 

“μικροχλωρίδα” που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και αναφέρονταν σε φυτικής φύσης 

μικροοργανισμούς μόνο 

Μεταγονιδιωματική  είναι  η  μελέτη  του  μεταγονιδιώματος,  του  συνόλου  δηλαδή    του 
γενετικού υλικού που υπάρχει σε ένα περιβάλλον(πχ στο έντερο) 

 Μεταβολομική είναι η μελέτη του μεταβολόματος, του συνολικού φάσματος δηλαδή    των 

μεταβολιτών που υπάρχουν σε ένα βιολογικό δείγμα 

 Μεταπροτεωμική είναι η μελέτη του μεταπροτεώματος του συνόλου δηλαδή των πρωτεϊνών 

που είτε εκφράζονται είτε είναι παρούσες σε ένα γονιδίωμα, ιστό ή και οργανισμό 

 Μεταμεταγραφική  είναι  η  μελέτη  του  μεταμεταγραφώματος,  του  συνόλου  δηλαδή του 

mRNA και της διαδικασίας ωρίμανσής του σε ένα βιολογικό δείγμα 
 

(9) 

http://hmpdacc.org/overview/about.php
http://www.metahit.eu/
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ανθρώπων (15). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές HTS μελέτες (high throughput sequencing 

studies) που έγιναν για να περιγράψουν την φυσιολογική εντερική μικροχλωρίδα έχουν βρει 

διαφορές ανάλογα με την υγεία, την ηλικία, την τοποθεσία και τη διατροφή των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα (3, 16, 17). Έχει διαπιστωθεί ωστόσο, ότι υπάρχει μια υψηλή χρονική 

σταθερότητα της μικροβιακής κοινότητας μέσα σε ένα άτομο, γεγονός το οποίο προτείνει την 

ύπαρξη ενός μεμονωμένου πυρήνα μικροβιακού πληθυσμού (18). Ακόμη και έτσι, ένα σύνολο 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της γήρανσης, της διατροφής, της χρήσης αντιβιοτικών και 

άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές σε αυτό (3). 

Όπως προαναφέρθηκε, οι διατομικές διαφορές στην μικροχλωρίδα του εντέρου των ενηλίκων είναι 

πολύ μεγάλες. Ο Turnbaugh και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι το περιττωματικό μικροβίωμα 

από δύο πανομοιότυπα δίδυμα μοιράζεται λιγότερο από 50% των φυλότυπων (19). Ωστόσο, HTS 

16S rRNA μελέτες έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές το ενήλικο έντερο κυριαρχείται από δύο 

βακτηριακά φύλα, τα Firmicutes και τα Bacteroidetes, με άλλα φύλα συμπεριλαμβανομένων των 

Ακτινοβακτηρίων (Αctinobacteria), Πρωτεοβακτηρίων (Proteobacteria), Verrucomicrobia και 

Fusobacteria να είναι παρόντα σε χαμηλότερα ποσοστά (20). Μεγαλύτερες παραλλαγές υπάρχουν 

κάτω από το επίπεδο φύλο (phylum), αν και ορισμένα βουτυρικά βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων 

των Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis και Bacteroides uniformis, έχουν 

χαρακτηριστεί ως βασικά μέλη της ενήλικης μικροχλωρίδας του εντέρου  (3). 

Έπειτα από τα ευρήματα αυτά το 2011 προτάθηκε από τους Arumugam και τους συνεργάτες του η 

έννοια του εντερότυπου(21). Μετά την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων ανάλογα με την ομάδα 

αίματος, θεωρήθηκε εξίσου σημαντική και επαναστατική η κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τον 

εντερότυπό τους, τη σύσταση δηλαδή του μικροβιώματός τους. Σε αυτό συντέλεσε η αρχική 

θεώρηση πως το μικροβίωμα δεν παρουσιάζει συνέχεια και δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι τύποι. 

Μάλιστα αναγνωρίστηκαν τρεις τύποι εντερότυπου (22). Περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τα είδη και 

λειτουργική σύνθεση του εντέρου πάρθηκαν μετά από ανάλυση αλληλουχίας από περιττωματικά 

metagenomes από ανθρώπους τεσσάρων χωρών. Αυτό οδήγησε στην πρόταση ότι το ανθρώπινο 

εντερικό μικροβίωμα αποτελείται από τρεις εντερότυπους που ποικίλλουν όσον αφορά τα 

μικροβιακά είδη και τη λειτουργική τους ικανότητα. Τα πιο κυρίαρχα μέλη τους είναι τα Bacteroides 

(εντερότυπος 1), Prevotella (εντερότυπος 2) και Ruminococcus (εντερότυπος 3) (Σχήμα 4). 

Υποστηρίχθηκε ότι η πιο συχνή ομάδα εντερότυπου είναι ο εντερότυπος 3 (21). 

Λίγα χρόνια αργότερα όμως και συγκεκριμένα το 2014 η ομάδα του Dan Knights στο Πανεπιστήμιο 

της Μινεσότας δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς τους που κατέρριπταν την αρχική θεώρηση 

του Arumungam, έχοντας πλέον ενδείξεις πως δεν είναι δόκιμο να αναφερόμαστε σε εντερότυπους 

εφόσον το μικροβίωμα του εντέρου παρουσιάζει όντως συνέχεια και μεγάλες διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των ατόμων. Υπάρχει ένα είδος εξατομίκευσης μπορούμε να πούμε (22). 
 

 

Σχήμα 4. Το ανθρώπινο εντερικό μικροβίωμα-οι κύριοι εντερότυποι (23) 



 

4. ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ  ΖΩΗΣ 

Το ανθρώπινο μικροβίωμα είναι καθοριστικό για την επιβίωση του ατόμου ενώ συμβάλει στην υγεία 

αλλά και την πάθηση. Πότε και πώς όμως δημιουργείται και πώς καθορίζεται ποια φύλα θα 

σχηματιστούν στο έντερο και σε ποιες ποσότητες; 

 

4.1 .ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Έπειτα από τις μελέτες του Tissier το 1900 (24), ακόμα και σήμερα είναι παραδεκτό πως το 

έμβρυο είναι αποστειρωμένο in utero και πως ο πλακούντας αποτελεί το φυσικό εμπόδιο για 

τους μικροοργανισμούς. Μάλιστα η παρουσία βακτηρίων θεωρείται επικίνδυνη για το έμβρυο. 

Παρόλα αυτά νεότερες μελέτες έχουν ενδείξεις για βακτηριακή παρουσία στον ίδιο τον 

πλακούντα (25), στο αμνιακό υγρό (26) και σε άλλα σημεία. Μεγάλο ενδιαφέρον όμως 

παρουσιάζει η μεταβολή του μικροβιώματος της εγκυμονούσας κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης το οποίο κατά το τρίτο τρίμηνο εμφανίζει αύξηση των Proteobacteria και 

Actinobacteria ενώ το Faecalbacterium που παράγει το βουτυρικό και έχει αντιφλεγμονώδη 

δράση εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της κύησης (12). 

 

4.2 .ΓΕΝΝΗΣΗ 
 
 
 

 

Σχήμα 5:Τρόπος γέννησης και μικροβίωμα (πηγή: 

http://www.aphysicianintraining.com/cesarean-vs- 

vaginal-delivery-differences-in-gut-microbe-and- 

immune-system-development/) 

Η αποίκηση του νεογέννητου με 

μικροοργανισμούς γίνεται κατά τη γέννησή 

του. Τα μωρά που έχουν γεννηθεί με 

φυσιολογικό τοκετό έρχονται σε επαφή και 

αποικίζονται από τα μητρικά κολπικά 

βακτήρια αλλά και τα βακτήρια των 

κοπράνων. Συνεπώς στα νεογέννητα 

συναντούμε Lactobacillus, Bifidobacterium 

spp και Prevotella. Εκείνα τα μωρά τα 

οποία γεννιούνται με Καισαρική τομή 

αποικίζονται από βακτήρια τα οποία 

βρίσκονται κυρίως στο δέρμα της μητέρας 

και περιλαμβάνουν κυρίως Staphylococcus 

(27). Φαίνεται δηλαδή πως ο τρόπος 

γέννησης είναι πολύ σημαντικός για το 

σχηματισμό του μικροβιώματος ενώ το 

μικροβίωμα των παιδιών που γεννήθηκαν 

με Καισαρική τομή ενδέχεται να σχετίζεται 

με ασθένειες που θα εμφανίσει αργότερα 

(Σχήμα 5). Μάλιστα πολύ πρόσφατα έχει 

δοκιμαστεί μια μέθοδος 

αποκατάστασης του μικροβιώματος των μωρών που γεννήθηκαν με Καισαρική τομή κατά την οποία 

πάρθηκε δείγμα των κολπικών μικροβίων των μητέρων με αποστειρωμένη γάζα κι έπειτα αυτή η γάζα 

ακουμπήθηκε στα νεογέννητα (Callaway 2016). 

Κατά το φυσιολογικό τοκετό η επαφή του νεογέννητου με τα βακτήρια των κοπράνων της μητέρας 

φαίνεται πως είναι εξίσου καθοριστική στο σχηματισμό του μικροβιώματός του μιας και σε αυτό 

εμφανίζεται το αναερόβιο Enterobacteriaceae το οποίο είναι ο κυρίως εκπρόσωπος των βακτηρίων 

που μεταδόθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Επίσης το Bacteroides fragilis μεταδίδεται κατά τον τοκετό 

και λίγο αργότερα. Μωρά γεννημένα με φυσιολογικό τοκετό και όχι με Καισαρική τομή εμφάνισαν 
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μεγαλύτερη αναλογία παρόμοιου εντερικού μικροβιώματος με τις δικές του μητέρες παρά άλλες 

ακόμα και για δύο χρόνια. Οι ομοιότητες αυτές αφορούσαν κυρίως τα φύλα Bacteriodetes και 

Firmicutes (27). 

4.3 .ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Μετά τον τρόπο γέννησης του παιδιού ένας νέος εξίσου καθοριστικός παράγοντας στη σύνθεση 

και δημιουργία του μικροβιώματός του είναι ο τρόπος και η ποιότητα σίτισης. Πλέον οι 

βλεννογόνοι του βρέφους αρχίζουν να αποικίζονται από μικροοργανισμούς. Μία μεγάλη πηγή 

προβιοτικών βακτηρίων τα οποία θα αποικήσουν το βρεφικό έντερο προέρχονται από το μητρικό 

γάλα και το θηλασμό. Το μητρικό γάλα παραδοσιακά πιστευόταν πως είναι αποστειρωμένο όμως 

μελέτες αποκάλυψαν την παρουσία πληθώρας βακτηρίων, κυρίως Staphylococcus, 

Streptococcus, βακτήρια του λακτικού οξέος Lactobacillales και Bifidobacteria, σε αυτό. Η 

καζεΐνη του μητρικού γάλακτος διασπάται σε γλυκοπεπτομερίδια και λακτοφερίνη που και τα 

δύο προστατεύουν το μη σχηματισμένο έντερο του παιδιού που θηλάζει από διάφορες λοιμώξεις. 

Μάλιστα διάφορες μελέτες δείχνουν πως στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης κάποια 

βακτήρια από το έντερο της μητέρας μετακινούνται προς τους μαστούς με μηχανισμούς οι οποίοι 

εμπλέκουν τα μονοκύτταρα του αίματος (28). Μωρά τα οποία θηλάζουν εκτίθενται στο 

μικροβίωμα του γάλακτος το οποίο περιέχει περίπου 700 είδη βακτηρίων ενώ ταυτόχρονα 

περιέχει και κάποιους ολιγοσακχαρίτες οι οποίοι λειτουργούν ως πρεβιοτικά για τα 

Staphylococcus (29) και Bifidobacteria (30). Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως μητέρες οι οποίες 

είχαν μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος BMI φάνηκε να έχουν μικρότερη βιοποικιλότητα του 

μικροβιώματός τους και συνεπώς μετέφεραν λιγότερα βακτηριακά είδη στα νεογνά τους (31), 

ενώ στα νεογέννητα μητέρων οι οποίες ακολουθούσαν διατροφή υψηλή σε 

λίπη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

και του θηλασμού το μικροβίωμα των 

κοπράνων τους παρουσίασε μια μείωση 

των Bacteroidetes και είχε κάποιες 

χαρακτηριστικές διαφορές από τα 

υπόλοιπα νεογέννητα. Οι διαφορές αυτές 

ήταν παρούσες έως και 6 εβδομάδες μετά 

τη γέννησή τους (32). 

Ανάμεσα στα οφέλη του μητρικού 

θηλασμού που αφορούν στην άμυνα του 

βρέφους μέσω των IgA αντισωμάτων, στη 

θρέψη του και τη μετάδοση μικροβίων 

καινούρια οφέλη προστίθενται. Σύμφωνα 

με μία μελέτη της ιατρικής του 

πανεπιστημίου UNC στην Αμερική, η 

οποία έγινε το 2015 βρέθηκε πως ένα 

ακόμα όφελος του μητρικού γάλακτος 

είναι η προετοιμασία του βρεφικού 

εντέρου για την ξηρά τροφή. Τα κόπρανα 

των   παιδιών   τα   οποία   είχαν  θηλάσει 

αποκλειστικά και εκείνων που είχαν 

τραφεί με φόρμουλες γάλακτος, εφόσον 

εισήχθει στερεά τροφή είχαν μεγάλες 

διαφοροποιήσεις.     Στα     κόπρανα   των 

Σχήμα 6:Γέννηση -Θηλασμός-Μικροβίωμα (34) 

παιδιών που είχαν θηλάσει βρέθηκαν 20 ειδών βακτηριακά ένζυμα τα οποία απουσίαζαν στα 

άλλα παιδιά (33). 

Συνεπώς, ο τρόπος γέννησης και ο θηλασμός ή η απουσία θηλασμού έχουν πολύ μεγάλη σημασία 



10 

 

 

για το σχηματισμό του εντερικού μικροβιώματος του βρέφους με μεγαλύτερη βιοποικιλότητα 

μικροβίων να υπάρχει σε εκείνα να νεογνά τα οποία γεννήθηκαν φυσιολογικά και θήλασαν 

(Σχήμα 6). 

Κατά την παιδική ηλικία και με την εισαγωγή πλέον στερεάς τροφής παρατηρούμε την εισαγωγή 

νέων ειδών βακτηρίων στο έντερο του παιδιού και αντικατάσταση των προηγούμενων. Μάλιστα 

παρουσιάζεται αύξηση της ποικιλότητας του μικροβιώματος. Η πρώιμη αύξηση του 

μικροβιώματος όμως εμφανίζει κινδύνου αστάθειας ενώ η σύνθεσή του επηρεάζεται άμεσα από 

τη διατροφή και τη λήψη φαρμάκων. 

 

4.4 .ΕΝΗΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Κατά την ενήλικη φάση πλέον το μικροβίωμα έχει σχηματιστεί και έχει σταθεροποιηθεί η σύνθεσή 

του στο κάθε άτομο. Συγκεκριμένα βακτήρια καταλαμβάνουν χώρο σε συγκεκριμένες θέσεις του 

γαστρεντερικού σωλήνα και μάλιστα σε όσο χαμηλότερο τμήμα του σωλήνα πηγαίνουμε 

παρατηρούμε αυξανόμενες ποσότητες σε πλήθος (Πίνακας 2) (12): 
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ανά g 

κοπράνων) 

ΣΤΟΜΑΧΙ Γαλακτοβάκιλοι, Velionella, 

Helicobacter 

101
 

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ Βάκιλοι, Στρεπτόκοκκοι, 

Ακτινοβακτήρια, 

Ακτινομύκητες, 

Κορυνοβακτήρια 

103
 

ΝΗΣΤΙΔΑ Βάκιλοι, Στρεπτόκοκκοι, 

Ακτινοβακτήρια, 

Ακτινομύκητες, 

Κορυνοβακτήρια 

105
 

ΕΙΛΕΟΣ Βάκιλοι, Στρεπτόκοκκοι, 

Ακτινοβακτήρια, 

Ακτινομύκητες, 

Κορυνοβακτήρια 

107
 

ΚΟΛΟΝ Lachnospiraceae, 

Bacteroidetes 
1012 

 

Μπορούμε να συμπεράνουμε πως το μικροβίωμα του παχέος εντέρου στο κάτω άκρο του 

αποτελείται κυρίως από Bacteroidetes ενώ το πάνω άκρο του από Firmicutes (27). Εκτός από τη 

διαφοροποίηση κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα βλέπουμε διαφοροποιήσεις και στο κατά 

πάχος τμήμα στο οποίο τα διάφορα βακτήρια εδράζουν. Έτσι έχουμε αυτά τα οποία βρίσκονται 

προσκολλημένα στο βλεννογόνο χιτώνα και αυτά συναντώνται στον εντερικό αυλό. 

 Στο βλεννογόνο→ Κλωστηρίδια, Γαλακτοβάκιλοι, Εντερόκοκκοι 

 Στον αυλό → Bacteroides, Bifidobacteria, Στρεπτόκοκκος, Εντερόκοκκοι, Εντεροβακτήρια, 

Κλωστηρίδια, Ruminococcus 
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Επίσης ξεχωριστά αναφερόμαστε στο στοματικό μικροβίωμα το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

πλούσιο σε βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, αρχαία και ιούς. Πάνω από χίλια είδη βακτηρίων 

υπάρχουν στο στόμα με κυριότερους εκπροσώπους τους αυτά που ανήκουν στα φύλα 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Spirochaetes, Synergistetes και 

Tenericutes (35). 

Στην ενήλικη ζωή το μικροβίωμα φαίνεται να είναι λιγότερο ευαίσθητο στις διατροφικές και άλλες 

αλλαγές από εκείνο των παιδιών το οποίο είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Η αντικειμενική δυσκολία 

στην έρευνα του εντερικού μικροβιώματος προκύπτει από το γεγονός πως τα δείγματα που έχουν 

μελετηθεί είναι κυρίως δείγματα κοπράνων και περιορισμένου αριθμού βιοψιών που έχουν γίνει 

συνεπώς η εικόνα που παίρνουμε μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την πραγματική (27). Ο ρόλος 

του στις πεπτικές λειτουργίες θα αναλυθεί παρακάτω. 

 

4.5.ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Μία άλλη ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή της τρίτης ηλικίας όπου κι εδώ παρατηρούμε 

αρκετές αλλαγές στη σύσταση του μικροβιώματος σε σχέση με την ενήλικη ζωή. Μάλιστα το 

εντερικό μικροβίωμα της ηλικιακής ομάδας αυτής αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης τα 

τελευταία χρόνια όπως το ELDERMET στην Ιρλανδία και το CENIT στην Ισπανία. Οι μελέτες 

αυτές εστιάζουν στην κατανόηση της επίδρασης του παράγοντα γήρανση στο μικροβίωμα και ίσως 

σε μια περισσότερο πετυχημένη παρέμβαση μέσω διατροφής ή προβιοτικών ενώ οι αλλαγές που 

γίνονται σε αυτό μπορούν να οφείλονται στη γενική κατάπτωση της υγείας στα ηλικιωμένα άτομα. 

Σε άτομα άνω των 65 ετών φαίνεται πως υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση του μικροβιώματος 

μεταξύ διαφορετικών ατόμων, υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη εξατομίκευση από αυτή της ενήλικης 

φάσης. Επιπλέον υπάρχει μεγάλη μείωση της ποικιλότητας των βακτηρίων. Παρατηρείται αύξηση 

των δυνητικά αναερόβιων βακτηρίων όπως τα Πρωτεοβακτήρια και οι Βάκιλλοι και μείωση σε 

συγκεκριμένα βακτήρια όπως τα Faecalibacterium prauznitzii και Clostridium XIVa τα οποία 

παράγουν βουτυρικό. Επίσης υπάρχει μια μείωση των Bacteroides, Bifidobacterium και 

Enterobacteriaceae και αύξηση των Clostridium spp. Σε σχέση με νεότερους ενήλικες. Όσο 

γηραιότερο είναι το άτομο τόσο πιο έντονες είναι αυτές οι μεταπτώσεις (36). 

Συνοψίζοντας, το μικροβίωμα κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής έχει αυτές τις 

χαρακτηριστικές μεταπτώσεις (Σχήμα 7). 

Σχήμα 7:Μικροβίωμα και στάδια ζωής (12). 
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5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑΣ 

 

5.1. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

Καθώς η μικροχλωρίδα του εντέρου κωδικοποιεί έναν κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων σε 

σχέση με αυτόν που κωδικοποιεί ο άνθρωπος, προκύπτει ότι είναι ικανή να αναλάβει μια ποικιλία 

μεταβολικών λειτουργιών που οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν ή μπορούν να 

τις κάνουν μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο βαθμό. Τα βακτήρια του εντέρου μπορούν να 

παράγουν μια μεγάλη ποικιλία βιταμινών, να συνθέσουν όλα τα απαραίτητα και μη απαραίτητα 

αμινοξέα και να πραγματοποιούν βιομετατροπή της χολής (37). 

Επιπλέον, το εντερικό μικροβίωμα παρέχει τις ζωτικές βιοχημικές οδούς για το μεταβολισμό α) μη 

αφομοιώσιμων υδατανθράκων, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεγάλους πολυσακχαρίτες, όπως το 

ανθεκτικό άμυλο, η κυτταρίνη, η ημικυτταρίνη, οι πηκτίνες, και τα κόμμεα β) ορισμένων 

ολιγοσακχαριτών που διαφεύγουν από την πέψη γ) μη απορροφήσιμων σακχάρων και αλκοολών 

που προέρχονται από τη διατροφή και δ) προερχόμενων από το ξενιστή βλεννινών (38; 39). Αυτή η 

λειτουργία έχει ως αποτέλεσμα την ανάκτηση ενέργειας και απορροφήσιμων υποστρωμάτων για το 

ξενιστή καθώς και την παροχή ενέργειας και θρεπτικών ουσιών για την ανάπτυξη και την 

εξάπλωση των βακτηρίων. Ο μεταβολισμός των υδατανθράκων είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας 

στο παχύ έντερο (40). 

 

Το μικροβίωμα και η τεράστια “δεξαμενή” γονιδιώματος που περιέχει παρέχουν στον άνθρωπο 

μεταβολικές διαδικασίες τις οποίες ο ίδιος εξελικτικά δεν απέκτησε, με αποτέλεσμα το μεταβολισμό 

θρεπτικών συστατικών τα οποία διαφορετικά θα ήταν μη εκμεταλλεύσιμα και τη μεγιστοποίηση 

ενέργειας από την τροφή του. Πρόκειται λοιπόν στην κυριολεξία για ένα βιοχημικό και μεταβολικό 

εργοστάσιο. Μάλιστα, η σύσταση του μικροβιώματος είναι ευαίσθητη σε διατροφικές αλλαγές και η 

μεταβολή αυτή εμφανίζεται αρκετά σύντομα (1-3 ημέρες μετά τη διατροφική αλλαγή), η αλλαγή 

αυτή όμως είναι αντιστρεπτή. Σε ζωικά μοντέλα, κυρίως ποντίκια, η αναλογία των δύο κυρίαρχων 

φύλων του εντερικού μικροβιώματος Bactiroidetes και Firmicutes είναι σταθερή. Η διαταραχή αυτού 

του ενεργειακού ισοζυγίου οδηγεί σε πρόσληψη βάρους (41;42). Το εντερικό μικροβίωμα παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στις πεπτικές διαδικασίες και στην πέψη θρεπτικών κάτι το οποίο 

αποδείχτηκε σε μελέτες και πειράματα που έγιναν σε αποστειρωμένα ποντίκια. Σημαντικές 

λειτουργίες του επίσης περιλαμβάνουν τον καταβολισμό τοξινών και καρκινογόνων που 

προσλαμβάνονται μέσω της δίαιτας, τη σύνθεση μικροθρεπτικών, την πέψη άπεμπτων τροφικών 

στοιχείων και τη συμμετοχή στην απορρόφηση μετάλλων και ηλεκτρολυτών. Επιπλέον η παραγωγή 

βραχείας-αλυσίδας λιπαρών οξέων (SCFAs) όπως το βουτυρικό είναι πολύ σημαντική στην υγεία 

και φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων του εντέρου. Συνεπώς η αξιοποίηση της ενέργειας μέσω 

της τροφής ενός ατόμου εξαρτάται από το μικροβίωμά του και τη σύνθεσή του (43; 44). 

 

5.1.1. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Οι υδατάνθρακες είναι ένα πολύ σημαντικό μακροθρεπτικό διατροφικό στοιχείο για τον άνθρωπο 

αλλά και για το εντερικό μικροβίωμά του. Ο άνθρωπος καταβολίζει τους υδατάνθρακες σε απλά 

σάκχαρα, συμπεριλαμβανομένων της γλυκόζης και της γαλακτόζης, και τις απορροφά στην άπω 

νήστιδα. Ένζυμα τα οποία παράγονται από ανθρώπινα γονίδια υδρολύουν τους δισακχαρίτες 

(σουκρόζη, λακτόζη και μαλτόζη) αλλά και τα άμυλα σε μονοσακχαρίτες όμως ο άνθρωπος έχει 

περιορισμένη δυνατότητα να υδρολύσει άλλους πολυσακχαρίτες όπως είναι οι φυτικοί 

πολυσακχαρίτες. Συνεπώς ένας μεγάλος αριθμός άπεπτων φυτικών πολυσακχαριτών όπως η 

κυτταρίνη, η ξυλάνη, η πηκτίνη και σακχαρίτες που περιέχουν αραβινόζη καθώς κι ένα μέρος μερικώς 

μεταβολισμένου αμύλου φτάνει στα μικρόβια του εντέρου. 
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Το γονιδίωμα του μικροβιώματος περιλαμβάνει πολλά γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα ικανά να 

υδρολύσουν τους πολυσακχαρίτες αυτούς. Τα ένζυμα αυτά (carbonhydrate-active enzymes 

CAZymes) περιλαμβάνουν γλυκοσιδικές υδρολάσες, υδατανθρακικές εστεράσες, 

γλυκοσυλτρανσφεράσες και πολυσακχαρικές λυάσες. Με τον τρόπο αυτόν τα μικρόβια έχουν 

πρόσβαση σε πηγές άνθρακα που διαφορετικά θα ήταν ανεκμετάλλευτες , μεγιστοποιώντας έτσι την 

πρόσληψη ενέργειας (45). 

Τα βακτήρια του μικροβιώματος διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να μεταβολίσουν 

υδατάνθρακες από την τροφή αλλά και υδατάνθρακες προερχόμενους από τον ξενιστή. Εκείνα τα 

βακτήρια που κυρίως επιτελούν τη διαδικασία αυτή είναι τα Bacteroidetes τα οποία μπορούν να 

πέψουν τα διατροφικά σάκχαρα λόγω της χρήσης αρκετών υδατανθρακικών μεταβολικών 

μονοπατιών. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ένα συγκεκριμένο είδος, το Bacteroidetes 

thetaiotaomicron, διαθέτει 64 ένζυμα που σχετίζονται με την πέψη των φυτικών υδατανθράκων ενώ 

ο άνθρωπος μόνο ένα (46). 

Σε καταστάσεις υδατανθρακικής νηστείας, το εντερικό μικροβίωμα καταβολίζει βλεννίνες του 

γαστρεντερικού σωλήνα ως πηγή υδατανθράκων θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο το βλεννογόνο 

του επιθηλίου. Επιπρόσθετα κάποια είδη Bifidobacterium περιέχουν γονίδια που κωδικοποιούν 

ένζυμα τα οποία καθιστούν αυτά τα είδη ικανά να αποκτήσουν θρεπτικά συστατικά από τις γλυκάνες 

του ξενιστή ανθρώπου (47). 

Εκτός από την ικανότητά του για υδρόλυση των υδατανθράκων, το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να 

καταβολίσει γλυκοσυζεύγματα και γλυκοσαμινογλυκάνες όπως είναι η θειϊκή χονδροϊτίνη (λιπαντικό 

των αρθρώσεων), το υαλουρονικό οξύ (δομική γλυκοπρωτεΐνη), βλεννίνη (συστατικό του 

βλεννογόνου) και ηπαρίνη (αντιπηκτικό φάρμακο). 

Καταβολικά μικροβιακά ένζυμα όπως είναι οι ενδογλυκοσιδάσες μπορούν επίσης να 

απελευθερώσουν N-γλυκάνες από τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το μητρικό γάλα. Οι N γλυκάνες 

είναι σάκχαρα σημαντικής βιολογικής αξίας καθώς συμμετέχουν στην πρωτεϊνοδομή (48). Η 

ικανότητα των μικροβίων αυτών να καταβολίζουν υδατάνθρακες είτε από την τροφή είτε από τον 

ίδιο τον ξενιστή ανάλογα με τη διατροφική πρόσληψη ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεγιστοποίηση του οφέλους του οργανισμού όπως πρόληψη ασθενειών. To 2012 δημοσιεύτηκε μια 

έρευνα κατά την οποία bifidobacteria τα οποία αναπτύχθηκαν σε ολιγοσακχαρίτες μητρικού 

γάλακτος σταθεροποίησαν τη δομή του επιθηλίου και ενεργοποίησαν την έκκριση της 

αντιφλεγμονώδους κυτοκίνης, της ιντερλευκίνης-10 (49). Το τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα 

που αποικίζουν τα βακτήρια αυτά μπορεί να σχετίζεται με την ύπαρξη γονιδίων και μονοπατιών 

πέψης σακχάρων όπως το σύστημα φωσφοτρανσφεράσης το οποίο βρίσκεται κυρίως στο λεπτό 

έντερο. 

 

5.1.2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ 

Βακτήρια του εντερικού μικροβιώματος όπως είναι τα bifidobacteria και οι lactobacilli έχουν τη 

δυνατότητα να παράξουν ενεργά συστατικά από τα αμινοξέα, συμπεριλαμβανομένων των βιογενών 

αμινών. Πρωτεΐνες και πεπτίδια τα οποία λαμβάνονται από την τροφή υδρολύονται σε αμινοξέα από 

πρωτεάσες και πεπτιδάσες. Τα αμινοξέα αυτά μπορούν να λειτουργήσαν σαν υπόστρωμα για τη 

βιομετατροπή τους από ένζυμα του εντερικού μικροβιώματος (όπως οι δεκακαρβοξυλάσες) και τη 

μετατροπή τους σε βιοσυστατικά σημαντικά για τη διατήρηση της κυτταρικής υγείας. Για παράδειγμα 

το Lactobacillus reuteri παράγει ισταμινική δεκακαρβοξυλάση η οποία μετατρέπει τη L-ιστιδίνη της 

τροφής σε ισταμίνη και αυτή με τη σειρά της έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Άλλα παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τη μετατροπή της γλουταμάτης, νευροδιαβιβαστικού αμινοξέος, σε γ-αμινο 

βουτυρικό οξύ ή την παραγωγή πουτρεσίνης από ορνιθίνη. Οι μεταβολίτες αυτοί προάγουν την υγεία 

του εντέρου καταπολεμώντας φλεγμονές χρόνιων παθήσεων. 
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5.1.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 

Τα βακτήρια του εντερικού μικροβιώματος παράγουν έναν μεγάλο αριθμό λιπαρών οξέων τα οποία 

ενδέχεται να συμβάλουν σημαντικά στην καλή υγεία. Τα bifidobacteria παράγουν συζευγμένο 

λινολεϊκό οξύ (CLA) που φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση λιπαρών οξέων στο ήπαρ 

και στο λιπώδη ιστό σε μελέτες που έγιναν σε ποντίκια.(50). Επιπλέον βακτήρια του εντέρου 

προκαλούν ζύμωση διατροφικών υδατανθράκων που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πέψει, με προϊόν τα 

βραχείας-αλυσίδας λιπαρά οξέα (SCFAs) όπως το βουτυρικό οξύ, το οξικό οξύ και το προπανικό 

οξύ. Τα λιπαρά αυτά συμμετέχουν πολύ στην αξιοποίηση ενέργειας από τον οργανισμό καθώς 

φαίνεται πως περίπου το 10% της ημερήσιας θερμιδικής ανάγκης καλύπτεται από αυτά. Τα SCFAs 

μπορούν να επηρεάσουν το μεταβολισμό υδατανθράκων και τη φυσιολογία του εντέρου 

σηματοδοτώντας την έκκριση πεπτιδίων που δρουν ως πηγές ενέργειας για το επιθήλιο του εντέρου. 

Μάλιστα και το οξικό και το προπανικό οξύ αναστέλλουν την έκκριση γλυκαγόνης ενώ επάγουν την 

έκκριση ινσουλίνης συμμετέχοντας στην ομοιόσταση της γλυκόζης ενώ το προπανικό φαίνεται να 

μειώνει τη συγκέντρωση χοληστερίνης στο πλάσμα του αίματος (51). Το βουτυρικό οξύ παίζει 

ρυθμιστικό ρόλο στη μεταφορά υγρών μέσω του επιθηλίου, βελτιώνει τη φλεγμονή στο 

βλεννογόνο, δυναμώνει το φραγμό άμυνας του επιθηλίου προσδίδοντας ανθεκτικότητα στο έντερο. 

Ενδέχεται μάλιστα να μειώνει την ινσουλινοαντίσταση στα παχύσαρκα άτομα και να λειτουργεί 

επικουρικά σε διάφορες παθήσεις. Τα SCFAs συνολικά λοιπόν, βοηθούν στην ομοιόσταση του 

οργανισμού και την υγεία του βλεννογόνου και του επιθηλίου του εντέρου (52). 

 

 

 
5.1.4. ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 

Ένας επιπλέον ρόλος του μικροβιώματος στις πεπτικές λειτουργίες και μία ακόμα πολύ σημαντική 

παροχή του στον ξενιστή του άνθρωπο είναι η βιοσύνθεση κάποιων βιταμινών. Αυτές περιλαμβάνουν 

πολλές από τις βιταμίνες του συμπλέγματος B όπως είναι η βιοτίνη, η κοβαλαμίνη, φολλικών, 

νικοτιδικού οξέος, πυριδοξίνης, ριβοφλαβίνης και θειαμίνης καθώς και η βιταμίνη Κ. 

 

 

 
ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΦΟΛΛΙΚΩΝ (Β9) 

Τα φολλικά εμπλέκονται σε πολύ σημαντικές μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού όπως είναι η 

αντιγραφή του DNA, η επιδιόρθωση και μεθυλίωση, η σύνθεση νουκλεοτιδίων, βιταμινών και 

ορισμένων αμινοξέων. Η de novo σύνθεση φολλικών απαιτεί την ύπαρξη 6-υδροξυλμεθυλ1- 

7,8διυδροπτερινη πυροφωσφατάσης (DHPPP) και παρα-αμινοβενζοϊκού οξέος (pABA). Η 

βιοσυνθετική ικανότητα των bifidobacteria έχει επιβεβαιωθεί, όμως υπάρχουν κάποια είδη που 

βιοσυνθέτουν πολύ περισσότερο από άλλα. Αυτά είναι τα Bifidobacterium bifidum και 

Bifidobacterum longum infantis ενά αυτά που βιοσυνθέτουν φολλικά σε μικρότερα ποσοστά είναι τα 

Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum και Bifidobacterium adolescentis. 

Η ικανότητά τους για βιοσύνθεση φολλικών οφείλεται στα γονίδιά τους τα οποία μπορούν να 

βιοσυθέσουν pABA de novo. 

Τα Lactobacilli είναι μία άλλη ομάδα βακτηρίων η οποία μελετάται τελευταία για την ικανότητά τους 

ή όχι να συνθέσουν φολλικά. Υπάρχουν ενδείξεις πως η πλειονότητα των lactobacilli πάντως 

αδυνατούν να συνθέσουν φολλικά μιας και φαίνεται πως δεν φέρουν τα γονίδια κωδικοποίησης 

pABA. 
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ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗΣ (Β2) 

Η ριβοφλαβίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον κυτταρικό μεταβολισμό καθώς αποτελεί το 

κεντρικό μέρος των συνενζύμων FMN και FAD τα οποία λειτουργούν σαν φορείς υδρογόνου σε 

πολλές βιολογικές αντιδράσεις. Η μικροβιακή βιοσύνθεση ριβοφλαβίνης από GTP και D-ριβουλόζη 

5-φωσφορικό συμβαίνει μέσα από 7 ενζυματικά στάδια τα οποία πραγματοποιούνται από το Bacillus 

subtilis και Escherichia coli. Τα bifidobacteria φαίνεται να απουσιάζουν από τη διαδικασία σύνθεσης 

της ριβοφλαβίνης χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο η συνύπαρξη κάποιων ειδών να σημαίνει 

τη de novo βιοσύνθεσή της (53). 

 

ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗΣ (Β12) 

Η βιταμίνη B12 ή κοβαλαμίνη είναι μια σημαντικότατη βιταμίνη η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος καθώς και το σχηματισμό 

των ερυθρών κυττάρων. Επίσης εμπλέκεται στον κυτταρικό μεταβολισμό και συγκεκριμένα στη 

σύνθεση DNA και στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων και των αμινοξέων. 

Κανένα ζώο φυτό ή μύκητας δεν μπορεί να συνθέσει κοβαλαμίνη και είναι η μόνη βιταμίνη που 

βιοσυντίθεται αποκλειστικά από μικροοργανισμούς κυρίως αναερόβιους. Δύο στελέχη του 

Lactobacillus reuteri είναι αυτά τα οποία συνθέτουν την κοβαλαμίνη και μάλιστα εμπλέκονται 

τουλάχιστον 30 γονίδιά στη de novo βιοσύνθεσή της. 

 

 

 

 
ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Β 

Εκτός από ριβοφλαβίνη, φολλικά και Β12 άλλες βιταμίνες του συμπλέγματος Β βιοσυντίθενται από 

μικροοργανισμούς. Για παράδειγμα αυξημένα επίπεδα νιασίνης και πυριδοξίνης βρέθηκαν σε 

προϊόντα ζύμωσης όπως γιαούρτι, τυρί αλλά και σόγια η οποία ζυμώθηκε με Streptococcus 

thermophilus και Lactobacillus helveticus και B. longum, δείχνοντας πως οι μικροοργανισμοί αυτοί 

διαθέτουν το μηχανισμό βιοσύνθεσής τους de novo. 

 

DE NOVO ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ 

Η βιταμίνη Κ είναι μια πολύ σημαντική βιταμίνη για τον οργανισμό καθώς βοηθάει στην πήξη του 

αίματος. Έχει δύο μορφές, την Κ1 φυλλοκινόνη και την Κ2 μενακινόνη. Η φυλλοκινόνη σχετίζεται 

περισσότερο με την πήξη του αίματος καθώς συντελεί στην στη σύνθεση τεσσάρων από τις 13 

απαραίτητες πρωτεΐνες για την πήξη του αίματος ενώ η μενακινόνη ρυθμίζει περισσότερο την 

εναπόθεση ασβεστίου στα οστά και αποτρέπει την εναπόθεσή του στις αρτηρίες. Η Κ1 

προσλαμβάνεται μέσω της τροφής καθώς περιέχεται στα πράσινα λαχανικά, η Κ2 όμως μπορεί να 

παραχθεί από είδη του εντερικού μικροβιώματος όπως είναι η Escherichia coli, τo Mycobacterium 

phlei και Bacillus subtilis. Παρόλα αυτά όμως πειραματικά αποδείχθηκε πως ακόμα και σε συνθήκες 

έλλειψης εντερικού μικροβιώματος υπάρχει σύνθεση της μενακινόνης (54; 55 ). 
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5.2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Πολλά εντερικά βακτήρια παράγουν αντιμικροβιακές ενώσεις και ανταγωνίζονται για 

θρεπτικά συστατικά και θέσεις προσκόλλησης στα τοιχώματα του εντέρου, αποτρέποντας έτσι 

τον αποικισμό από παθογόνα. Η δράση αυτή είναι γνωστή ως φράγμα ή επίδραση 

ανταγωνιστικού αποκλεισμού. Τα κύτταρα του ξενιστή στο εντερικό τοίχωμα έχουν θέσεις 

προσκόλλησης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από παθογόνα βακτήρια και με αυτό τον τρόπο 

να εισέλθουν στα επιθηλιακά κύτταρα. Σε εργαστηριακές μελέτες, μη παθογόνα βακτήρια 

φαίνεται να ανταγωνίζονται για αυτές τις περιοχές προσκόλλησης στα σύνορα των εντερικών 

επιθηλιακών κυττάρων, εμποδίζοντας έτσι την προσκόλληση και την επακόλουθη είσοδο 

παθογόνων εντεροδιεισδυτικών βακτηρίων μέσα στα επιθηλιακά κύτταρα (40). Επίσης, 

επειδή τα βακτήρια ανταγωνίζονται για θρεπτικά συστατικά στο άμεσο περιβάλλον τους και 

διατηρούν το συλλογικό τους περιβάλλον με το να χορηγούν και να καταναλώνουν όλους 

τους πόρους, η εντερική μικροχλωρίδα μπορεί να εκτοπίσει τα παθογόνα βακτήρια για τους 

πόρους, με την καθαρή δύναμη των αριθμών (40). Επιπλέον, τα βακτήρια μπορούν να 

αναστέλλουν την ανάπτυξη των ανταγωνιστών τους με την παραγωγή αντιμικροβιακών 

ουσιών που είναι γνωστές ως βακτηριοσίνες, και η ικανότητα τους να συνθέσουν αυτές τις 

αντιμικροβιακές ουσίες είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των γαστρεντερικών  (40). 

 

Το εντερικό επιθήλιο είναι η κύρια διεπαφή μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ατόμου 

επηρεάζεται από τη συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση του με την εντερική μικροχλωρίδα 

και τους μεταβολίτες της. Τα βακτήρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην πρώιμη 

ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος του βλεννογόνου, τόσο για τα συστατικά του όσο 

και για τη λειτουργία του, και συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα 

λειτουργία του στη ζωή (40). Τα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου αποτρέπουν απειλές από 

παθογόνους μικροοργανισμούς με το να ειδοποιούν το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα μέσω 

συγκεκριμένων υποδοχέων (56) οι οποίοι αναγνωρίζουν και κολλάνε με συγκεκριμένα μόρια 

που συνδέονται με τα εντερικά βακτήρια, οδηγώντας έτσι στην παραγωγή της ανοσολογικής 

απάντησης του ξενιστή με την απελευθέρωση προστατευτικών πεπτιδίων, κυτοκινών, και 

λευκών αιμοσφαιρίων. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια προστατευτική επίδραση των 

συμβιωτικών βακτηρίων, μία φλεγμονώδης απόκριση παθογόνων μικροοργανισμών, ή ένα 

έναυσμα για τον κυτταρικό θάνατο του ξενιστή. 

 

Το εντερικό μικροβίωμα εμπλέκεται επίσης στην πρόληψη αλλεργιών (π.χ., μια δυσανάλογη 

αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε μη επιβλαβή αντιγόνα). Αλλεργικά βρέφη και 

μικρά παιδιά έχουν βρεθεί να έχουν μια διαφορετική σύνθεση των εντερικών βακτηρίων από 

εκείνους που δεν αναπτύσσουν αλλεργίες. Γίνεται λοιπόν η υπόθεση ότι η εντερική 

μικροχλωρίδα διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και εκπαιδεύει αυτό ώστε να 

ανταποκρίνεται αναλογικά σε όλα τα αντιγόνα. Μια αλλαγή στη σύνθεση της εντερικής 

μικροχλωρίδας   στην   πρώιμη   παιδική   ηλικία   μπορεί   να   οδηγήσει   σε         ανεπαρκώς 

«εκπαιδευμένο» ανοσοποιητικό σύστημα που μπορεί, και συχνά το κάνει, να αντιδρά 

υπερβολικά σε αντιγόνα (57). 

 

5.3. ΆΞΟΝΑΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (Gut-Brain axis). 

Ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ του εντέρου και του 

εγκεφάλου μέσω νευρικών, ορμονικών και ανοσολογικών κυκλωμάτων, προσφέροντας στο 

εντερικό μικροβίωμα και τους μεταβολίτες του μια πιθανή διαδρομή μέσω της οποίας θα έχουν 
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πρόσβαση στο εγκέφαλο (58). Αυτό το σύστημα επικοινωνίας είναι διπλής κατεύθυνσης και 

επιτρέπει στον εγκέφαλο να ρυθμίσει γαστρεντερικές λειτουργίες, όπως περισταλτικές 

κινήσεις και την παραγωγή βλεννίνης καθώς και ανοσοποιητικές λειτουργίες (59). Σημαντική 

πρόοδος έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την κατανόηση των τρόπων με 

τους οποίους η μικροχλωρίδα του εντέρου συνδέεται με τον εγκέφαλο (60). Οι Foster και 

McVey Neufeld (2013) αναθεώρησαν βασικά ευρήματα, τονίζοντας ότι το άγχος επηρεάζει τη 

σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος και ότι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της 

μικροχλωρίδας του εντέρου και του κεντρικού νευρικού συστήματος επηρεάζει την 

αντίδραση του ξενιστή στο στρες. Το άγχος έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την ακεραιότητα 

του εντερικού επιθηλίου και μεταβάλλει την περίσταλση, τις εκκρίσεις και την παραγωγή 

βλεννίνης, μεταβάλλοντας έτσι το περιβάλλον της εντερικής μικροχλωρίδας και προκαλώντας 

αλλαγές στη μικροβιακή σύνθεση ή/και στο μεταβολισμό (58). 
 

Σχήμα 8. Η μικροχλωρίδα του εντέρου στην υγεία και στις εντερικές παθήσεις. Η γαστρεντερική 

μικροχλωρίδα παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογία, στο μεταβολισμό και στη διατροφή του 

ξενιστή. Μια μεταβολή στην εντερική μικροβιακή κοινότητα συνδέεται με έναν αριθμό εντερικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου, της παχυσαρκίας και μια ποικιλία εντερικών 

διαταραχών. Η συμβολή των ευεργετικών συστατικών του εντερικού μικροβιώματος στη 

φυσιολογία του ξενιστή, στο μεταβολισμό και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού έχει γίνει το 

επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας και αναμφίβολα θα οδηγήσει σε νέες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις (15). 

 

 
6. ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΩΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Δεδομένου ότι ο όγκος των δεδομένων που αφορούν τη σύνθεση και τη λειτουργία της εντερικής 

μικροχλωρίδας αυξάνεται, ο αριθμός των ασθενειών που έχουν συνδεθεί με αλλαγές στη 

μικροχλωρίδα του εντέρου έχει επίσης επεκταθεί. Πράγματι, πολλές είναι οι περιπτώσεις μιας τέτοιας 

πιθανής σχέσης και γι’ αυτό το λόγο δίνεται μεγάλη έμφαση και προσοχή στην πιθανότητα να υπάρχει 

μία σύνδεση μεταξύ της μικροχλωρίδας του εντέρου και των χρόνιων γαστρεντερικών παθήσεων, 

συμπεριλαμβανομένου το συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου (IBS), τις φλεγμονώδεις παθήσεις 

του εντέρου (ΙΒD), την κοιλιοκάκη καθώς και την έναρξη του καρκίνου του παχέος εντέρου (CRC) 

(Πίνακας 3 και Σχήμα 8). 
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6.1 ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ (Irritable bowel syndrome) 

Οι λειτουργικές διαταραχές του εντέρου όπως το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου 

ορίζονται αποκλειστικά με διαγνωστικά κριτήρια που βασίζονται σε συμπτώματα. Το 

σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου (IBS) χαρακτηρίζεται από κοιλιακό πόνο ή δυσφορία 

και αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου. Το σύνδρομο αυτό επηρεάζει περίπου το 10% με 

20% των ενηλίκων και εφήβων παγκοσμίως (61). 

 

Παρά το γεγονός ότι η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική, πρόσφατες μελέτες που έγιναν 

σχετικά με την κατανόηση της παθοφυσιολογίας του ευερέθιστου εντέρου αποκάλυψαν ότι 

οι μεταβολές στην φυσιολογική εντερική μικροχλωρίδα μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο στη 

χαμηλού βαθμού φλεγμονή του εντέρου που σχετίζεται με το σύνδρομο του ευερέθιστου 

εντέρου (62; 63). Η μικροβιακή δυσβίωση στο έντερο πιστεύεται ότι εμπλέκεται στην 

παθογένεση του ευερέθιστου εντέρου μέσω της διευκόλυνσης των παθογόνων στην 

προσκόλληση του εντερικού τοιχώματος (64). Συγκεκριμένα, μια μελέτη που συμπεριέλαβε 

φυλογενετικές μικροσυστοιχίες και αναλύσεις ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης (qPCR) αποκάλυψε ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 

γαστροεντερικής μικροχλωρίδας των ασθενών που πάσχουν με σύνδρομο ευερέθιστου 

εντέρου και εκείνης των υγιή μαρτύρων. Δηλαδή το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου 

χαρακτηρίζεται από την αύξηση των Firmicutes, και πιο συγκεκριμένα από την αύξηση 

των Ruminococcus, Clostridium και Dorea, και από μια σημαντική μείωση των 

Bifidobacterium και των Faecalibacterium spp. (65). 

Σε μια παρόμοια μελέτη που συμπεριέλαβε παιδιά που έπασχαν από το σύνδρομο του 

ευερέθιστου εντέρου, παρατηρήθηκε μία μεταβολή στον αριθμό των Firmicutes και των 

Πρωτεοβακτηρίων (Proteobacteria), με μια υψηλότερη αφθονία των Dorea, των 

Ruminococcus και των Haemophilus parainfluenzae. Επιπλέον, τα είδη του γένους 

Bacteroides βρέθηκαν να είναι παρόντα σε χαμηλότερο επίπεδο σε παιδιά ασθενείς που 

έπασχαν από το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. 

Επίσης μία αύξηση των Alistipes συνδέθηκε με μεγαλύτερη συχνότητα στον πόνο (66). 

Άλλες εργασίες διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου 

χωρίζονται σε υποομάδες με ποικίλες μικροβιακές ‘’υπογραφές’’, ωστόσο γενικά μια 

αύξηση των Firmicutes συγκριτικά με τα Bacteroidetes ήταν εμφανής σε ασθενείς με το 

σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, γεγονός το οποίο διαφοροποίησε τους ασθενείς από 

τους υγιείς μάρτυρες (67). Αυτές οι HTS μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχει μία 

σχέση μεταξύ της εντερικής μικροχλωρίδας και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου 

(σχήμα 9), η οποία θα μπορούσε με τον καιρό να οδηγήσει στο σχεδιασμό θεραπευτικών 

μεθόδων. 

 
6.2 ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (Inflammatory bowel disease) 

Οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, συμπεριλαμβάνοντας την ελκώδη κολίτιδα (UC) 

και τη νόσο του Crohn (CD), χαρακτηρίζονται από μια χρόνια και υποτροπιάζουσα 

φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα (61). Οι ελκώδης   κολίτιδα 

και η νόσος του Crohn γενικά περιγράφονται ως χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες, αν και 

είναι ασθένειες που διαφέρουν τόσο ως προς στα συμπτώματα τους και ως προς το βαθμό 

φλεγμονής. Συγκεκριμένα η νόσος του Crohn (CD) είναι μια χρόνια τμηματική φλεγμονή 

της γαστρεντερικής οδού (68), και παρόλο που η αιτιολογία της δεν είναι ακόμη σαφής, 

ορίζεται ως μία σύνθετη ασθένεια που προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ του 

ανθρώπινου γονιδιώματος και του εντερικού μικροβιακού πληθυσμού (69). Η ελκώδης 

κολίτιδα (UC) χαρακτηρίζεται γενικά από φλεγμονή και εξέλκωση του βλεννογόνου του 

παχέος εντέρου. Η έναρξη των δύο συνθηκών, σε γενικές γραμμές,  δεν 



 

πιστεύεται ότι οφείλεται σε έναν μεμονωμένο μικροοργανισμό αλλά από μια γενική 

μικροβιακή δυσβίωση στο έντερο (70). Παρ' όλα αυτά, η ελκώδης κολίτιδα συνεχίζει να 

είναι αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. 

Ο ρόλος της εντερικής μικροχλωρίδας στην εκδήλωση των φλεγμονωδών παθήσεων του 

εντέρου (IBD) έχει γίνει αντικείμενο πολλών μελετών και πιστεύεται ότι παίζει ουσιαστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη βλαβών του βλεννογόνου (71). Η εντερική φλεγμονή γενικά 

πιστεύεται ότι σχετίζεται με μειωμένη βακτηριακή ποικιλότητα και, ειδικότερα, με 

χαμηλότερο αριθμό και πολυπλοκότητα των φύλων Bacteroidetes και Firmicutes και με 

μια συγκεκριμένη μείωση του πληθυσμού των ομάδων Clostridium leptum και 

Clostridium coccoides (72; 73). Έχει επίσης αναφερθεί ότι σε ασθενείς με ελκώδη 

κολίτιδα ενώ τα Firmicutes μειώνονται υπάρχει αύξηση των gammaproteobacteria (74). 

Σε αντίθεση με τη γενική θεωρία της μικροβιακής δυσβίωσης, μερικοί ερευνητές έχουν 

προτείνει την εμπλοκή συγκεκριμένων taxa. Για παράδειγμα, τα Enterobacteriaceae 

έχουν συσχετιστεί με τη μικροχλωρίδα των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (75) και 

πληθυσμοί E. coli εντοπίστηκαν στο βλεννογόνο ασθενών με νόσο του Crohn (76). 

Υπάρχει μια σειρά από μελέτες που έχουν επίσης επισημάνει ένα χαμηλότερο πληθυσμό 

των F. prausnitzii (ένα μέλος της ομάδας C. leptum) σε ασθενείς με ευερέθιστο έντερο και 

ελκώδη κολίτιδα (77), καθώς και το ρόλο αυτού μικροοργανισμού στην καταπολέμηση 

της βακτηριακής δυσβίωσης σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (78). 

Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες που ανέλυσαν εντερικές βιοψίες και δείγματα κοπράνων 

από ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου (ΙBD) και υγιείς μάρτυρες 

επισήμαναν μία σύνδεση της κατάστασης των IBD με μεταβολές στον πληθυσμό των 

Enterobacteriaceae, Ruminococcaceae και Leuconostocaceae, ενώ σε επίπεδο γένους τα 

επίπεδα των Clostridium αυξήθηκαν όπου οι παραγωγοί βουτυρικού οξέος- Roseburia και 

οι παραγωγοί ηλεκτρικού οξέος-Phascolarctobacterium μειώθηκαν σημαντικά (αυτό 

συνέβη και σε ασθενείς με UC και CD). Ανεξάρτητα του μικροβιακού πληθυσμού ή του εν 

λόγω παθογόνου παράγοντα και παρόλο που συγκεκριμένες αιτίες δεν έχουν ακόμη 

διευκρινιστεί, πολλές μελέτες έχουν σίγουρα υποδείξει μια σχέση μεταξύ της εντερικής 

μικροχλωρίδας και των φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου (79). 
 

Σχήμα 9. Ο παθογόνος ρόλος της εντερικής μικροχλωρίδας στις γαστρεντερικές παθήσεις. 

Διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες προκαλούν εντερική δυσβίωση. Η μικροβιακή 

εντερική   δυσβίωση   προκαλεί   μία   ανικανότητα   του   ανοσοποιητικού   συστήματος  να 
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διεγείρεται και δυσχεραίνει τις μεταβολικές λειτουργίες οι οποίες οδηγούν σε γαστρεντερικές 

παθήσεις, όπως οι IBD (80). 

 
6.3 ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ (Celiac disease) 

 
Η κοιλιοκάκη είναι μια αυτοάνοση διαταραχή του λεπτού εντέρου που εμφανίζεται σε 

γενετικά προδιατεθειμένα άτομα όλων των ηλικιών μετά από κατάποση γλουτένης με τα 

τοξικά επίτοπα, πρωτεΐνες που περιέχονται στο σιτάρι, στο κριθάρι, τη σίκαλη και σε μικρή 

έκταση στη βρώμη. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη κυτταροβρίθεια (ενδοεπιθηλιακά 

λεμφοκύτταρα) και ατροφία των εντερικών λαχνών. Η αυτοάνοση φύση αυτής της 

ασθένειας επιβεβαιώθηκε με την παρουσία αυτοάνοσων μηχανισμών ενάντια σε διάφορα 

αυτοαντιγόνα, με το πιο διαγνωστικά σημαντικό αυτοαντιγόνο την τρανσγλουταμινάση 

ιστού. Η συχνή συσχέτιση της κοιλιοκάκης με άλλα αυτοάνοσα νοσημάτα, ιδιαίτερα 

διαβήτη τύπου 1 (T1D) και θυρεοειδίτιδα, υποδηλώνει ότι οι η κοιλιοκάκη μοιράζεται 

κοινούς παθογενείς μηχανισμούς με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις (81; 82). 

Πράγματι, η δυσλειτουργία του εντερικού φραγμού έχει αποδειχθεί και επιβεβαιωθεί 

επανειλημμένα από γενετικές μελέτες σε ασθενείς με κοιλιοκάκη και διαβήτη τύπου 1 

(83; 84). Σημαντικές αλλαγές στην σύνθεση της μικροχλωρίδας στα κόπρανα και το 

δωδεκαδάκτυλο των ασθενών με ενεργή κοιλιοκάκη, οι οποίοι βρίσκονται σε διατροφή 

ελεύθερης γλουτένη έχουν επίσης διατυπωθεί (85). Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένα 

συμβιωτικά βακτήρια, όπως η Escherichia coli, προώθησαν την ενεργοποίηση των 

έμφυτων ανοσοποιητικών κυττάρων από τη γλιαδίνη, ενώ άλλα βακτήρια όπως τα 

Bifidobacteria είχαν ανασταλτική δράση (86). 

Η εντερική μικροχλωρίδα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση της 

κοιλιοκάκης. Έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς με κοιλιοκάκη έχουν μία δυσμενή σύνθεση 

βακτηριακής συμβίωσης στην πεπτική οδό που χαρακτηρίζεται από ένα μεγαλύτερο 

ποσοστό ειδών του γένους Bacteroides ssp. και ένα μικρότερο ποσοστό ειδών του γένους 

Bifido-bacterium spp. και του Β. longum σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες, και αυτή η 

συμβίωση δε φάνηκε να αλλάζει ούτε μετά την υιοθέτηση διατροφής απαλλαγμένη από 

γλουτένη (87; 88). O πιθανός ρόλος της εντερικής μικροχλωρίδας στην εκδήλωση της 

κοιλιοκάκη υποστηρίζεται επίσης από διαπιστώσεις ότι τα μωρά που γεννήθηκαν με 

καισαρική τομή, μια πρακτική που έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη μίας εντελώς 

διαφορετικής μικροχλωρίδας στο λεπτό έντερο σε σύγκριση με βρέφη που γεννιούνται 

φυσιολογικά, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη της νόσου (89; 90). 

Επίσης σε μία έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι η αναλογία των συνολικών βακτηρίων 

και των Gram-αρνητικών βακτηρίων ήταν σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς με ενεργή 

κοιλιοκάκη σε σύγκριση με ασθενείς που έχουν τη νόσο αλλά δεν παρουσιάζουν 

συμπτώματα και σε υγιή άτομα ελέγχου. Ο πληθυσμός των βακτηριακών ομάδων 

Bacteroides και Escherichia coli ήταν σημαντικά μεγαλύτερος σε ασθενείς με ενεργή 

κοιλιοκάκη σε σχέση τους μάρτυρες, ενώ αυτές οι βακτηριακές αποκλίσεις εξομαλύνθηκαν 

σε ασθενείς με κοιλιοκάκη οι οποίοι όμως δεν παρουσίασαν συμπτώματα. Η αναλογία των 

Lactobacillus-Bifidobacterium σε σχέση με τα Bacteroides-Ε. coli ήταν σημαντικά 

μειωμένη σε ασθενείς με κοιλιοκάκη είτε με ενεργή ή αδρανή μορφή σε σύγκριση με τους 

μάρτυρες. Οι διαφορές στους πληθυσμούς των Atopobium, Eubacterium rectale- 

Clostridium coccoides, Clostridium histolyticum, Clostridium lituseburense, βακτηρίων 

αναγωγής θειϊκών αλάτων και Faecalibacterium prausnitzii μεταξύ των τριών ομάδων των 

παιδιών (παιδιά με κοιλιοκάκη με συμπτώματα, παιδιά με κοιλιοκάκη χωρίς συμπτώματα, 

μάρτυρες)  ήταν  μικρής  σημασίας.  Επίσης,  η  υψηλότερη  συχνότητα  εμφάνισης    των 
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αρνητικών κατά Gram βακτηρίων και των πιθανά προ-φλεγμονωδών βακτηρίων στην 

μικροχλωρίδα του δωδεκαδακτύλου παιδιών που πάσχουν από κοιλιοκάκη συνδέθηκε με 

τη συμπτωματική εμφάνιση της νόσου και θα μπορούσε να βοηθήσει στην παθολογική 

διαδικασία της διαταραχής (87). 

 
6.4 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (CRC) 

 
Η συσχέτιση της εντερικής μικροχλωρίδας στην παθογένεση του ορθοκολικού καρκίνου 

έχει προταθεί σε ορισμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις (91; 92). Αν και δεν έχει εντοπιστεί 

ένας μεμονωμένος αίτιος μικροοργανισμός, μια σειρά από μελέτες έχουν αναφέρει 

συσχέτιση των Fusobacterium με τον ορθοκολικό καρκίνο (92; 93). Πιο συγκεκριμένα, 

μια πρόσφατη μελέτη χρησιμοποιώντας φθορίζοντος in situ ανάλυση υβριδισμού (FISH) 

υπέδειξε μία σύνδεση μεταξύ των Fusobacteria και του ορθοκολικού καρκίνου. Αυτή η 

παρατήρηση υποστηρίζεται μετά από ανάλυση προσδιορισμού αλληλουχίας 16S rDNA 

του μικροβιώματος του παχέος εντέρου που αποκάλυψε ότι μέλη του γένους 

Fusobacterium, (Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium mortiferum και 

Fusobacterium necrophorum) βρέθηκαν σε όγκους του ιστού. Αυτές οι αλλαγές του 

μικροβιακού πληθυσμού συνοδεύτηκαν επίσης από μεγάλες αλλαγές του επιπέδου 

phylum, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής μείωσης των Firmicutes και των 

Bacteroidetes. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τα βακτήρια Fusobacterium spp. 

συμβάλλουν στην ογκογένεση μέσω ενός φλεγμονώδους μηχανισμού (93). Η χρόνια 

φλεγμονή είναι ένας τεκμηριωμένος παράγοντας κινδύνου για καρκινογένεση και 

αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του ορθοκολικού καρκίνου. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια άλλη μελέτη η οποία βασίστηκε στη χρήση των 

μεταγονιδιωματικών αλληλουχιών και qPCR δεδομένων, επιβεβαίωσε τη σχέση μεταξύ 

αυτού του γένους βακτηρίων και του ορθοκολικού καρκίνου, αποκαλύπτοντας μια 

υπεραφθονία των αλληλουχιών των Fusobacterium στον όγκο του ιστού σε σύγκριση με 

υγιείς μάρτυρες (94). Βακτήρια του γένους Fusobacterium, επίσης, έχουν επίσης 

συσχετιστεί και με άλλες εντερικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένων των φλεγμονωδών 

παθήσεων του λεπτού εντέρου (IBD) (95) και την οξεία σκωληκοειδίτιδα (15). 

 

Η σχέση μεταξύ της μικροβιακής φλεγμονής και του CRC έχει επίσης επισημανθεί σε μια 

σειρά από άλλες μελέτες. Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι μικροβιακοί μεταβολίτες μπορούν 

να εισέλθουν στους όγκους του παχέος εντέρου (εξαιτίας ελαττωματικού φράγματος) και 

να προκαλέσουν φλεγμονή μέσω μιας ανοσολογική απόκρισης του ξενιστή, και αυτή με 

τη σειρά της να αυξήσει την ανάπτυξη του καρκίνου (96). 

 

 
Πίνακας 3. Αλλαγές εντερικού μικροβιώματος σε χρόνιες εντερικές παθήσεις (15). 

 

Νόσος Μικροβιακή σχέση 
IBS Αύξηση: 

 Firmicutes:Bacteroidetes ratio 

 Ruminococcus 

 Dorea 

 Clostridium 

 Gammaproteobacteria (pedriatic 
IBS) 

 Haemophilus influenzae (pediatric 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667473/table/table1-1756283X13482996/#table-fn1-1756283X13482996
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 IBS) 

 Μείωση: 

 Bifidobacterium 

 Faecalibacterium 

 Bacteroides 

IBD ( CD και UC) Αύξηση: 

 bacterial numbers in mucosa (CD) 

 Gamma–proteobacteria 

 Enterobacteraceae 

 adherent invasive 
Escherichia coli (CD) 

 Clostridium spp. 

 Μείωση: 

 bacterial diversity 

 Firmicutes 

 Bacteroidetes 

 Lachnospiracheae 

 Clostridium 
leptum and coccoides group 

 (Faecalibacterium prausnitzii) 

 Roseburia 

 Phascolarctobacterium 

CRC Αύξηση: 

 Fusobacterium spp. 

 E. coli 

Obesity Αύξηση: 

 Firmicutes:Bacteroidetes ratio 

 Actinobacteria 

 Bacteroides 

 Prevotellaceae 

 Μείωση: 

 bacterial diversity 

 C. leptum group 

 (Ruminococcus flavefaciens) 

 Bifidobacterium 

 Methanobrevibacter 

T2D Αύξηση: 

 Opportunistic pathogens 

 (Clostridium spp., E. coli, 

Eggerthella lenta) 

 Akkermansia muciniphilia 

 Bacteroides spp. 

 Μείωση: 

 Butyrate-producing organisms 

 (Roseburia spp., Faecalibacterium 

spp., Eubacterium spp.) 

 Firmicutes 

 

 
 

 

7. ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑΣ 

 

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η μικροχλωρίδα του εντέρου παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην υγεία του γαστρεντερικού συστήματος και στις ασθένειες. Συνεπώς, 

είναι λογικό ότι η ανασύσταση της μικροχλωρίδας του εντέρου μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

θεραπευτική  στρατηγική  για  την  θεραπεία  των  χρόνιων  παθήσεων.  Οι  προσεγγίσεις    που 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667473/table/table1-1756283X13482996/#table-fn3-1756283X13482996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667473/table/table1-1756283X13482996/#table-fn3-1756283X13482996
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διερευνώνται περιλαμβάνουν τη χρήση των προβιοτικών-πρεβιοτικών, συμπληρώματα με 

προβιοτικά, την ανασύσταση του βακτηριακού πληθυσμού με μεταμόσχευση κοπράνων ή με τη 

χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την εξάλειψη των παθογόνων ή για να ρυθμιστεί η 

μικροχλωρίδα του εντέρου με τέτοιο τρόπο που θα ωφελήσει την υγεία του ξενιστή (15). 

 
 

7.1. ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Αυξημένο ενδιαφέρον υπάρχει για τα οφέλη της εντερικής μικροχλωρίδας στην ανθρώπινη 

υγεία, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης 

της μικροχλωρίδας με διαιτητικές παρεμβάσεις ή με προβιοτικά και πρεβιοτικά ή και τα δύο 

(97; 37). Τα προβιοτικά είναι βακτήρια κυρίως γαλακτικά (Lactobacilli και Bifidobacteria), 

αλλά επίσης και άλλα βακτηριακά είδη (enterococcio και κάποια στελέχη E. coli) και 

ζυμομύκητες έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ως προβιοτικά. Τα προβιοτικά βακτήρια 

(probiotics) συχνά προσλαμβάνονται από τρόφιμα όπως το γιαούρτι και το τυρί, από 

συμπληρώματα διατροφής, ή ως φάρμακα. Τα προβιοτικά έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν 

θετικά την ανάπτυξη και τη σταθερότητα του μικροβιώματος, αναστέλλουν τον αποικισμό 

των παθογόνων, προστατεύουν το φράγμα του βλεννογόνου από τροφικές επιδράσεις στο 

εντερικό επιθήλιο, προστατεύουν εναντίον του φυσιολογικού στρες, και διεγείρουν ειδικά 

και μη ειδικά συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος (Σχήμα 10) (98; 99; 100). 

 

Τα πρεβιοτικά (prebiotics) είναι θρεπτικές ενώσεις που ενισχύουν τον πολλαπλασιασμό των 

ωφέλιμων βακτηρίων (Lactobacilli και Bifidobacteria) στο έντερο και περιλαμβάνουν 

ορισμένους σακχαρίτες (π.χ. ινουλίνη). Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να 

βελτιώσουν την υγεία του γαστρεντερικού συστήματος (82). 

 

Χρήση από του στόματος προβιοτικών καλλιεργειών με σκοπό την αποκατάσταση της 

μικροχλωρίδας του εντέρου έχει οδηγήσει σε ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τη θεραπεία 

των εντερικών διαταραχών, όπως η ελκώδης κολίτιδα και η παχυσαρκία (101; 102). Ενώ 

μπορεί να υποστηριχθεί ωστόσο ότι από του στόματος δόσεις προβιοτικών δεν παρέχουν 

επαρκή αριθμό μικροβίων για να επηρεάσουν πλήρως τους πληθυσμούς του παχέος 

εντέρου, μπορεί να οφείλεται στο ότι αυτά τα μικρόβια ασκούν την επιρροή τους μέσω 

πολύπλοκων μηχανισμών, όπως η παραγωγή μίας αντιμικροβιακής ουσίας ή η 

διαμόρφωση του ανοσοποιητικού συστήματος. 
 

Σχήμα 10.Προβιοτικά-πιθάνες προστατευτικές δράσεις (23) 
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Τα προβιοτικά μπορούν να αντικαταστήσουν τα αντιβιοτικά τα οποία παρουσιάζουν μία 

σταθερά αυξανόμενη αντίσταση. Τα αποτελέσματα της χορήγησης προβιοτικών και 

πρεβιοτικών μελετώνται εντατικά. Πειράματα τα οποία χρησιμοποιούν καλλιέργειες 

κυττάρων και ζωικά μοντέλα διεκπαιερώνονται συνεχώς για να υποδείξουν την αντι- 

φλεγμονώδη και ανοσορυθμιστική δράση διαφορετικών στελεχών προβιοτικών 

μικροοργανισμών. Μέχρι σήμερα, καλά-ελεγχόμενες κλινικές μελέτες που να τεκμηριώνουν 

με σαφήνεια την θεραπευτική ή προληπτική επιδράση των προβιοτικών σε διάφορες 

ασθένειες είναι σπάνιες. Ακόμα κι έτσι, η θεραπευτική ή προληπτική επιδράση ορισμένων 

προβιοτικών έχει τεκμηριωθεί στην θεραπεία της θυλακίτιδας, σε θεραπείες ταξιδιωτών που 

έπασχαν από διάρροια, στην θεραπεία διάρροιας που σχετίζεται με αντιβιοτικά, σε θεραπείες 

για το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου και σε θεραπείες για την ροταϊό εντερίτιδα (103) 

. 

Οι μοριακοί μηχανισμοί των προβιοτικών στο έντερο έχουν αρχίσει να αποσαφηνίζονται 

μετά από αναλύσεις στους πολυμορφισμούς των «μεταγράφωμάτων» τους (transcriptome) 

(104). 

 

7.2. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 
 

Η μικροβιακή μεταμόσχευση κοπράνων (FMT) γίνεται η όλο και πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την αναπλήρωση της εντερικής μικροχλωρίδας (105; 

106). Ο στόχος της FMT είναι να επαναφέρει μία σταθερή κοινότητα εντερικών 

μικροβίων από έναν υγιή δότη σε ένα άρρωστο άτομο για να αντικατασταθεί ο 

διαταραγμένος μικροβιακός πληθυσμός. Ειδικότερα, η FMT έχει χρησιμοποιηθεί στη 

θεραπεία της υποτροπιάζουσας λοίμωξης από το Clostridium difficile όταν τυπική 

θεραπεία είχε αποτύχει. Η FMT έχει βρεθεί ότι είναι επιτυχής στην θεραπεία λοίμωξης 

από το C. difficile, με υποχώρηση της νόσου έως και 92% των περιπτώσεων (107). 

 

7.3. ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΙΝΕΣ 

Παρ’ ότι η χρήση προβιοτικών και πρεβιοτικών καθώς και η μεταμόσχευση κοπράνων 

φαίνεται να είναι μια βιώσιμη θεραπευτική επιλογή, τα αντιβιοτικά μπορεί να έχουν 

δυνητικά καταστροφικές συνέπειες εξαιτίας της διατάραξης που προκαλούν στη 

μικροχλωρίδα του εντέρου. Ειδικότερα, τα αντιβιοτικά ευρέος φάσματος μπορούν να 

προκαλέσουν σημαντικές «παράπλευρες απώλειες», όπως έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα 

από HTS τεχνολογίες (108). Κατά συνέπεια, πολλές έρευνες έχουν εστιάσει στις 

αντιμικροβιακές ουσίες παρά στα κλασικά αντιβιοτικά. Είναι επομένως ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτο ότι η ικανότητα παραγωγής βακτηριοκινών είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό 

μεταξύ των μικροβίων του εντέρου. Οι βακτηριοσίνες συντίθενται στα ριβοσώματα και 

είναι μικρά αντιμικροβιακά πεπτίδια με ευρύ ή περιορισμένο φάσμα δραστικότητας, των 

οποίων η δράση δεν επηρεάζει τα βακτήρια τα οποία τις παρήγαγαν (109). Οι 

βακτηριοσίνες με περιορισμένο φάσμα δραστικότητας έναντι ενός μικροοργανισμού 

στόχου, μπορούν να προσφέρουν μια θεραπευτική εναλλακτική λύση έναντι των 

παραδοσιακών αντιβιοτικών. Παραγωγοί βακτηριοσινών που συσχετίζονται με το έντερο 

έχουν επίσης το πλεονέκτημα να παράγουν αντιμικροβιακές ουσίες in situ, και ως εκ 

τούτου, στις περιπτώσεις αυτές, το αντιμικροβιακό πεπτίδιο δεν επηρεάζεται από την 

πρωτεόλυση κατά τη διάρκεια της διέλευσης του στο έντερο και δε χρειάζεται να είναι 

έγκλειστο σε κάψουλα. Οι βακτηριοσίνες φαίνεται να είναι χρήσιμες στον έλεγχο του 

αριθμού των γαστρεντερικών παθογόνων in vivo, συμπεριλαμβανομένων των Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter jejuni και C. Difficile (110; 111; 112; 

113). 
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Εκτός από την χρησιμοποίηση των αντιμικροβιακών ουσιών με σκοπό τον έλεγχο των 

παθογόνων στον γαστρεντερικό σωλήνα, έχει επίσης προταθεί ότι οι αντιμικροβιακές 

ουσίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανασύσταση της εντερικής 

μικροχλωρίδας στη θεραπεία άλλων γαστρεντερικών διαταραχών, όπως η παχυσαρκία. Σε 

ένα πείραμα, ο Murphy και οι συνεργάτες θέλησαν να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ 

εντερικής μικροχλωρίδας και παχυσαρκίας σε παχύσαρκα ποντίκια μέσω δύο 

διαφορετικών αντιμικροβιακών στρατηγικών. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσουν τη 

συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και μεταβολικών ανωμαλιών. Στη μία περίπτωση έγινε 

χορήγηση από του στόματος του αντιβιοτικού βανκομυκίνη και στην άλλη έγινε χορήγηση 

από του στόματος του προβιοτικού Lactobacillus salivarius UCC 118 (παραγωγός Abp 

118 βακτηριοσίνης) αντίστοιχα. Και οι δύο στρατηγικές μετέβαλλαν τον μικροβιακό 

πληθυσμό του εντέρου με διαφορετικούς όμως τρόπους. Η χορήγηση βανκομυκίνης 

οδήγησε σε δραματική αύξηση του πληθυσμού των Πρωτεοβακτηρίων, η οποία 

συνοδεύτηκε με μείωση των φύλων Firmicutes και Bacteroidetes, αλλά μόνο η 

βανκομυκίνη οδήγησε σε βελτίωση των μεταβολικών ανωμαλιών που σχετίζονται με την 

παχυσαρκία. Αυτά τα αποτελέσματα τονίζουν τη σχέση μεταξύ της μικροχλωρίδας του 

εντέρου και της υγείας και αναφέρουν τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχουν όλες οι 

παραπάνω νέες θεραπευτικές στρατηγικές για τη ρύθμιση της εντερικής μικροχλωρίδας 

στη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου (114). 

 

 

8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η εντερική μικροχλωρίδα του ανθρώπου εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

και φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο για την υγεία του και την ανάπτυξη των 

ασθενειών. Πλέον είναι προφανές ότι η μικροχλωρίδα του εντέρου επηρεάζει τον 

μεταβολισμό, τη φυσιολογία και την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε μία 

υγιή κατάσταση, η μικροχλωρίδα του εντέρου έχει πολλές ευεργετικές λειτουργίες, 

συμπεριλαμβανομένων την ανάκτησης ενέργειας από το μεταβολισμό μη αφομοιώσιμων 

συστατικών των τροφίμων, την προστασία του ανθρώπινου οργανισμού από παθογόνους 

και τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η δυσβίωση της εντερικής 

μικροχλωρίδας γίνεται όλο και πιο αναγνωρίσιμη ως περιβαλλοντικός παράγοντας, ο 

οποίος αλληλοεπιδρά με το μεταβολισμό του ξενιστή και συνεπώς παίζει κρίσιμο ρόλο 

στην εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων. Δυσβίωση της μικροβιακής κοινότητας μπορεί 

να οδηγήσει σε χρόνιες γαστρεντερικές ασθένειες, παχυσαρκία, διαβήτη κ.α., αλλά ο 

τρόπος με τον οποίον η εντερική μικροχλωρίδα συμβάλλει σε αυτές τις ασθένειες δεν είναι 

ακόμα σαφής. Πολλές είναι οι μεταβολικές και γαστρεντερικές παθήσεις έχουν συνδεθεί 

με διαφορετικά μικρόβια. Η κατανόηση του μικροβιακού πληθυσμού που συσχετίζεται με 

γαστρεντερικές παθήσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη των κατάλληλων 

θεραπευτικών προσεγγίσεων. Η ανάπτυξη της μοριακής τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο για την μεγαλύτερης ακρίβειας μελέτη της εντερικής μικροχλωρίδας και οι 

ερευνητές είναι σε θέση τώρα να αποσαφηνίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις σχέσεις 

μεταξύ της εντερικής μικροχλωρίδας και τις διάφορες εντερικές παθολογίες (15; 12). 

 
 

Η έννοια της ανασύστασης της εντερικής μικροχλωρίδας μέσω μικροβιακής παρέμβασης, 

με σκοπό να βελτιωθεί η υγεία του εντέρου, είναι ένα θέμα που σήμερα λαμβάνει μεγάλο 

ενδιαφέρον. Στόχος είναι η απομάκρυνση των επιβλαβών μικροοργανισμών και ο 

εμπλουτισμός του ανθρώπινου οργανισμού με ευεργετικά μικρόβια που συμβάλλουν στην 

υγεία  του  ανθρώπου  (15).  Θεραπευτικές  προσεγγίσεις     που 
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βασίζονται σε προβιοτικούς μικροοργανισμούς έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία καθώς η 

δράση τους φαίνεται να είναι πολύ ωφέλιμη. Επίσης άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως η 

μεταμόσχευση κοπράνων και η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών (βακτηριοσίνες) 

προτείνονται. Η ανάπτυξη και η χρήση αυτών και άλλων πιο εξελιγμένων μεθόδων στην 

κλινική μελέτη θα βοηθήσει στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών δράσης των 

προβιοτικών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ασθενή. Αυτό απαιτεί 

εξατομίκευση της προσέγγισης προκειμένου να καταστεί η καλύτερη δυνατή 

βακτηριακή/προβιοτική θεραπεία που θα δώσει το καλύτερο δυναμικό αποτέλεσμα στην 

υγεία του ασθενή. Σαφώς όμως, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να αξιολογηθούν οι 

κλινικές και οι ανοσολογικές επιδράσεις των διαφόρων προβιοτικών στελεχών ανθρώπου 

(115) . 

 

Όπως η ομοιόσταση του ανθρώπινου οργανισμού είναι προϊόν πολλών πολύπλοκων 

μηχανισμών, έτσι και η ανάπτυξη πολυγονιδιακών νόσων εξαρτάται επίσης από την 

απουσία κάποιων βιοχημικών ‘’μονοπατιών’’ και από την υπερδραστηριοποίηση άλλων. Η 

εύρεση κοινού παράγοντα στην παθογένεια των ασθενειών είναι δύσκολη, τα γενετικά και 

παθοφυσιολογικά δεδομένα είναι ελλιπή και η ατομική μεταβλητότητα του κάθε ανθρώπου 

είναι τεράστια. Παρά το γεγονός ότι τα πιο σημαντικά ευρήματα σε αυτό το μαγικό τομέα 

είναι να έρθουν, είναι σαφές ότι οι βακτηριακοί μας συντρόφοι επηρεάζουν τις τύχες μας 

περισσότερο απ’όσο θεωρούνταν στο παρελθόν (82). 
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