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ρόσφατα ἔχει αὐξηθεῖ τὸ ἐρευνητικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ
τὸ ρόλο τοῦ ἐντερικοῦ μικροβιόκοσμου στὴν παθογένεια τῶν καρδιομεταβολικῶν νοσημάτων τοῦ ἀνθρώπου.
Μὲ τὸν ὅρο «ἐντερικὸ μικροβίωμα» (gut microbiome) χαρακτηρίζεται τὸ σύνολο τῶν γονιδίων τῶν μικροβίων τῆς
ἐντερικῆς μικροχλωρίδας ἑνὸς ἀτόμου. Ὁ ὅρος «ἐντερικὸς
μικροβιόκοσμος» (gut microbiota) ἀφορᾶ στὸ σύνολο
τῶν μικροοργανισμῶν ποὺ ἀποικίζει τὸ γαστρεντερικὸ
σύστημα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὑπολογίζεται ὅτι ξεπερνᾶ τὰ
τρισεκατομμύρια μικρόβια. Ἡ στοματικὴ κοιλότητα καὶ τὸ
παχὺ ἔντερο περιέχουν τὸν ὑψηλὸ ἀριθμὸ βακτηρίων (1012
ἀνὰ γραμμάριο ἱστοῦ), ἐνῶ ὁ στόμαχος φέρει 103-104, τὸ
δωδεκαδάκτυλο 105-106 καὶ ὁ τελικὸς εἰλεὸς 108-109 βακτήρια. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀριθμό, καὶ τὸ εἶδος τῶν μικροβίων
διαφέρουν, ἀνάλογα μὲ τὸ τμῆμα τοῦ ἐντέρου, μὲ τὸ λεπτὸ
ἔντερο νὰ εἶναι ἐμπλουτισμένο μὲ τὰ φύλα Firmicutes καὶ
Actinobacteria, ἐνῶ τὸ κόλον (παχὺ ἔντερο) μὲ τὰ φύλα
Bacteroidetes καὶ Lachnospiracae τῶν Firmicutes.
Γενικά, ἄν καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν ἐντερικῶν μικροοργανισμῶν εἶναι βακτήρια (90% τοῦ ἐντερικοῦ πληθυσμοῦ),
ὑπάρχουν καὶ ζῦμες, ἰοί, μύκητες καὶ πρωτόζωα. Τὰ βακτήρια ταξινομοῦνται σὲ πάνω ἀπὸ εἴκοσι φύλα ἤ γενεαλογίες, μὲ πέντε φύλα νὰ κυριαρχοῦν στὸν ἐντερικὸ μικροβιόκοσμο: Bacteriodetes, Firmicutes, Proteobacteria,
Actinobacteria καὶ Verrucomicrobia. Κάθε ἄνθρωπος ἔχει
τὸ δικό του ξεχωριστὸ ἐντερικὸ βακτηριακὸ πληθυσμό, τὸ
δικό του μοναδικὸ «βακτηριακὸ ἀποτύπωμα». Ὁ ἐντερότυπος κάθε ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπὸ τὴν οἰκογένεια βακτηρίων ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ μικροβιακὸ πληθυσμὸ τοῦ ἐντέρου
του. Ἔτσι διακρίνονται 3 κύριοι ἐντερότυποι: Bacteroides,
Prevotella καὶ Ruminococcus.
Τὰ ἐντερικά μας βακτήρια ἐνηλικιώνονται περίπου στὴν
ἡλικία τῶν τριῶν ἐτῶν. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ καὶ μετά, ὁ
καθορισμὸς τῶν ἐντερικῶν μικροβίων, ποὺ θὰ βρίσκονται
ἰσόβια μαζί μας, ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴ διατροφή μας. Γενικότερα, οἱ κύριοι παράγοντες, ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐντερικοῦ μικροβιόκοσμου κατὰ τὴ
διάρκεια ζωῆς τοῦ ἀτόμου, περιλαμβάνουν τὴν ἐνδομήτρια
ζωή, τὸν τρόπο τοκετοῦ (μὲ καισαρικὴ ἤ φυσιολογικά), τὴν
κληρονομικότητα, τὸν τόπο διαμονῆς, τὴν ἐθνικότητα, τὴν
κατανάλωση ἀντιβιοτικῶν, πρεβιοτικῶν καὶ προβιοτικῶν,
τὴ διατροφὴ καὶ τὴ φυσικὴ δραστηριότητα τοῦ ἀτόμου.
Ἡ διατροφή, ποὺ βασίζεται σὲ ζωϊκὰ τρόφιμα, αὐξάνει
τοὺς μικροοργανισμοὺς γενῶν, ὅπως τὰ Bacteroides, καὶ
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μειώνει τὰ ἐπίπεδα τῶν Roseburia, Eubacterium rectale,
Ruminococusbromii ποὺ ἀνήκουν στὰ Firmicutes, ἐνῶ ἡ μακροχρόνια κατανάλωση φρούτων καὶ λαχανικῶν αὐξάνει
τὸν πληθυσμὸ τοῦ γένους Prevotella. Εἶναι χαρακτηριστικὸ
ὅτι, ἀκόμα καὶ μέσα σὲ μία ἡμέρα, μπορεῖ νὰ μεταβληθεῖ
ἡ δομὴ τοῦ ἐντερικοῦ μικροβιότοπου ἑνὸς ἀτόμου, ὅταν
ἡ διατροφή του ἀλλάζει ἀπὸ χαμηλὴ σέ ὑψηλὴ περιεκτικότητα σὲ λιπαρά. Ἡ παχυσαρκία ἔχει ἐπίσης συσχετισθεῖ μὲ
διαταραχὲς τοῦ ἐντερικοῦ μικροβιόκοσμου, ὅπως αὔξηση
τῶν Firmicutes καὶ τῶν Actinobacteria καὶ μείωση τῶν
Bacteriodetes καὶ τῶν Verrucomicrobia. Ἀντίστοιχα, τὸ κάπνισμα αὐξάνει τοὺς πληθυσμοὺς τῶν γενῶν Bacteroides
καὶ Prevotella.
Ὡς προβιοτικὰ ὁρίζονται ζωντανοὶ μικροοργανισμοί,
ποὺ ἔχουν ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τὸν ἐντερικὸ μικροβιόκοσμο
ὑγιῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ τὰ πρεβιοτικὰ εἶναι ἄπεπτοι ὑδατάνθρακες, ποὺ ἀποτελοῦν «τροφὴ» τῶν ὠφέλιμων γιὰ τὴν
ὑγεία ἐντερικῶν μικροοργανισμῶν καὶ εὐνοοῦν τὴν ἀνάπτυξή τους. Τὰ προβιοτικὰ καὶ τὰ πρεβιοτικὰ χορηγοῦνται
μὲ στόχο τὴ βελτίωση τῆς συμβίωσης τῶν ἐνδογενῶν μι-

κροοργανισμῶν τοῦ ἐντέρου καὶ τὴν ἀποκατάσταση τυχὸν
βλαπτικῶν διαταραχῶν τοῦ ἐντερικοῦ μικροβιόκοσμου.
Οἱ ἐντερικοὶ μικροοργανισμοὶ συμμετέχουν σὲ πολλὲς
φυσιολογικὲς διεργασίες καὶ λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου
ὀργανισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ ἀπορρόφηση τῶν θρεπτικῶν
συστατικῶν ἀπὸ τὸν ἐντερικὸ βλεννογόνο, ἡ δράση τους
ὡς προστατευτικοῦ φραγμοῦ στὴ δίοδο τοξινῶν καὶ μικροβίων μέσα ἀπὸ τὸ ἐντερικὸ τοίχωμα, ἡ ἐνίσχυση τοῦ
ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, ἡ διατήρηση τῆς ἐνεργειακῆς ὁμοιόστασης καὶ τοῦ σωματικοῦ βάρους τοῦ ἀτόμου.
Ἐπιπρόσθετα, τὰ ἐντερικὰ βακτήρια ἔχουν συσχετισθεῖ μὲ
τὴν ἐμφάνιση παχυσαρκίας, ἀντίστασης στὴν ἰνσουλίνη,

διαβήτη, μεταβολικοῦ συνδρόμου, μὴ ἀλκοολικῆς λιπώδους νόσου τοῦ ἥπατος, ἀθηροσκλήρωσης καὶ καρδιαγγειακῶν νοσημάτων.
Ὁ ἐντερικὸς μικροβιόκοσμος φαίνεται, λοιπόν, νὰ
λειτουργεῖ ὡς ἕνα ἀνεξάρτητο μεταβολικὸ ὄργανο, ποὺ
ἐπηρεάζει πολλὲς βιολογικὲς λειτουργίες σημαντικὲς γιὰ
τὴ διατροφὴ καὶ τὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Τρέχουσες καὶ
μελλοντικὲς ἔρευνες θὰ δείξουν μὲ ποιὸν τρόπο μποροῦμε
νὰ διαμορφώσουμε ἤ νὰ διατηρήσουμε ἕναν ὠφέλιμο
ἐντερικὸ μικροβιόκοσμο, ὥστε νὰ προλάβουμε ἤ νὰ θεραπεύσουμε τὰ καρδιομεταβολικὰ νοσήματα (παχυσαρκία,
σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακὲς νόσοι).
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