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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Ο άνθρωπος, όπως και άλλα είδη θηλαστικών, ζει σε μια συνεξελικτική σχέση με τεράστιες πο-
σότητες συμβιωτικών μικροοργανισμών που διαβιούν σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
του σώματός του. Το σύνολο των μικροοργανισμών σε συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον κα-
λείται μικροχλωρίδα, ενώ το σύνολο αυτών των μικροοργανισμών (ευκαρυωτικοί, αρχαία, βα-
κτήρια και ιοί), η γενετική πληροφορία που φέρουν και το περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν
αποτελούν το ανθρώπινο μικροβίωμα. Κυρίαρχο ρόλο τόσο στην αποκάλυψη όσο και στην
μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος κατέχει ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του γονιδίου
16S rRNA. Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ASD) ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή αποτελεί
σειρά αναπτυξιακών νευροσυμπεριφορικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μειωμένη
κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και
στερεότυπη συμπεριφορά. Αντιπροσωπευτικό νόσημα στην κατηγορία αυτή είναι ο αυτισμός.
Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα έδειξαν συσχέτιση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος

Ο ρόλος του ανθρώπινου μικροβιώματος του γαστρεντερικού
συστήματος σε παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
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1. Εισαγωγή στο μικροβίωμα

Ο άνθρωπος, όπως και άλλα είδη θηλαστικών, ζει σε
μια συνεξελικτική σχέση με τεράστιες ποσότητες συμ-
βιωτικών μικροοργανισμών που διαβιούν σε εξωτερι-
κές και εσωτερικές επιφάνειες του σώματός του. Το
σύνολο των μικροοργανισμών σε συγκεκριμένο φυ-
σικό περιβάλλον καλείται μικροχλωρίδα (microbiota
ή microflora).1,2 Η ραγδαία εξέλιξη της μοριακής βιο-
λογίας και η ανακάλυψη «μεταγενωμικών» τεχνικών
ανεξάρτητων καλλιέργειας οδήγησε στην καλύτερη
κατανόηση της πολύπλοκης μικροβιακής κοινότητας
που «ζει επάνω και μέσα μας».3

Το ανθρώπινο σώμα αποικίζεται από μικρόβια του-
λάχιστον 10 φορές περισσότερα από τον αριθμό των
κυττάρων του (10-100 τρισεκατομμύρια μικροοργα-
νισμοί), τα οποία ζυγίζουν περίπου 200 γραμμάρια.4

Τα μικρόβια των μικροχλωρίδων αποικίζουν σχεδόν
κάθε επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος η οποία
εκτίθεται στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως το δέρμα,
η ουρογεννητική οδός, οι αναπνευστικοί ιστοί,5 η πλει-
οψηφία δε ανευρίσκεται στο γαστρεντερικό σωλήνα.6
Το σύνολο αυτών των μικροοργανισμών (ευκαρυωτι-
κοί, αρχαία, βακτήρια και ιοί), η γενετική πληροφορία

που φέρουν και το περιβάλλον στο οποίο αλληλεπι-
δρούν αποτελεί το ανθρώπινο μικροβίωμα (micro-
biome), όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
από τους Lederberg και McCray το 2001.7

2. Χαρτογράφηση της μικροχλωρίδας
του εντέρου

2.1. Από τις τεχνικές της καλλιέργειας στις τεχνολογίες
DNA υβριδισμού και PCR

Στο παρελθόν έγιναν σημαντικές προσπάθειες για τη
χαρτογράφηση της ανθρώπινης μικροχλωρίδας, και
ιδιαίτερα αυτής του εντέρου. Η προσπάθεια απομό-
νωσης των βακτηρίων αρχικά έγινε με κλασικές με-
θόδους καλλιέργειας σε θρεπτικά υποστρώματα. Σή-
μερα, είναι πλέον γνωστό ότι μόνο το 20−40% των
μικροβίων του ανθρώπινου σώματος μπορούν να καλ-
λιεργηθούν. Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε προς άλλες
μεθόδους, που χάρη στην πρόοδο που σημείωνε η
βιοτεχνολογία, θα έδιναν φως σε τεχνικές μελέτης και
απομόνωσης μικροοργανισμών που δεν ήταν δυνατόν
να καλλιεργηθούν.8 Πρόκειται για τις νέες τεχνολογίες
DNA υβριδισμού και PCR, οι οποίες συμπληρώνονται
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και του αυτισμού είτε άμεσα είτε έμμεσα ως συνέπεια του διατροφικού προφίλ. Το ανθρώπινο μικροβίωμα
του γαστρεντερικού συστήματος είναι σε θέση να «παρεμβαίνει» σε μια σειρά λειτουργιών του Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Το έντερο μπορεί και λαμβάνει ρυθμιστικά σήματα από το ΚΝΣ και αντί-
στροφα. Έτσι, ο όρος άξονας έντερο-εγκέφαλος αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη έννοια της φυσιολογίας
που ενσωματώνει τα νευρολογικά, ενδοκρινή, μεταβολικά και ανοσολογικά σήματα μεταξύ του ΚΝΣ και
του γαστρεντερικού συστήματος. Επιρροή του μικροβιώματος στις λειτουργίες του ΚΝΣ εκδηλώνεται
και στην υγεία και στη νόσο. Υπάρχει σημαντικός δεσμός μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της
φυσιολογικής ωρίμανσης του ΚΝΣ υπό φυσιολογικές συνθήκες. Η βαθύτερη φύση της γαστρεντερικής
δυσλειτουργίας στα παιδιά με αυτισμό, καθώς και η συσχέτισή της με την αιτιολογία και τα συμπτώματα
του είδους αυτού των διαταραχών αποτελεί πεδίο για έρευνα. Η μελέτη του εντερικού ανθρώπινου μι-
κροβιώματος συνιστά ένα «βακτηριακό ελπιδοφόρο δρόμο» με κατεύθυνση προς τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των παιδιών με ASD.



με τη σειρά τους από την πρωτεωμική ανάλυση και
τη μεταβολωμική, ώστε να διερευνηθούν πιο σύνθετα
θέματα σχετικά με τις ανθρώπινες μικροχλωρίδες,
όπως είναι οι μεταβολικές διεργασίες, οι αλληλεπι-
δράσεις μικροβίων ξενιστή καθώς και μικροβίων με-
ταξύ τους και παράγοντες που επιδρούν στη διατή-
ρηση των μικροχλωρίδων.8,9

H ραγδαία ανάπτυξη τεχνικών μοριακής βιολογίας
καθώς και μεθόδων προσδιορισμού της αλληλουχίας
του DNA και η επεξεργασία του πλήθους των δεδομέ-
νων με προγράμματα βιοπληροφορικής έδωσε τη δυ-
νατότητα περαιτέρω ανάλυσης των μικροβιακών
κοινοτήτων απευθείας από το περιβάλλον τους, προ-
σφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τη νουκλεοτι-
δική αλληλουχία των γονιδίων από το σύνολο του
γονιδιώματος της μικροχλωρίδας και συμβάλλοντας
στην αναγνώριση του λειτουργικού και βιολογικού
ρόλου των μικροχλωρίδων τόσο στην υγεία όσο και
στη νόσο.9

2.2. Προσδιορισμός αλληλουχίας του γονιδίου 16S
rRNA

Δεν αποτελεί υπερβολή να πούμε ότι κυρίαρχο ρόλο
τόσο στην αποκάλυψη όσο και στην μελέτη του αν-
θρώπινου μικροβιώματος κατέχει ο προσδιορισμός
της αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA, το οποίο είναι
παρόν σε όλα τα βακτήρια και τα αρχαιοβακτήρια και
το οποίο διαθέτει τόσο σταθερές, όσο και μεταβλητές
περιοχές (V1-V9). Οι μεν πρώτες, οι σταθερές, χρησι-
μοποιούνται για το χαρακτηρισμό των βακτηρίων σε
επίπεδο γένους, ενώ οι δεύτερες, οι μεταβλητές, για
το χαρακτηρισμό τους σε επίπεδο είδους. Η συγκεκρι-
μένη μοριακή ταυτοποίηση αποτελεί μια αποτελεσμα-
τική μέθοδο αναφοράς για την ταυτοποίηση
μικροβίων και κυρίως αυτών που αναπτύσσονται
αργά, είναι βιοχημικά αδρανή ή απαιτούν ειδικούς χει-
ρισμούς προκειμένου να ταυτοποιηθούν.10 Πιο αναλυ-
τικά, πρόκειται για μέρος της 30S μικρής υπομονάδας
των προκαρυωτικών ριβοσωμάτων.11 Επιπλέον,
επειδή πρόκειται για ένα πολύ μικρό γονίδιο που απο-
τελείται μόλις από 1.542 ζεύγη βάσεων δύναται εύ-
κολα να αντιγραφεί και να αλληλουχηθεί.12

2.3. Η εξέλιξη του εντερικού μικροβιώματος από τη
γέννηση του ανθρώπου

Το δέρμα και κάθε βλεννογόνιος επιφάνεια του αν-
θρώπινου σώματος αποικίζονται απευθείας μετά τη
γέννηση με ένα ευρύ φάσμα από μικροοργανισμούς.
Αυτές οι μικροβιακές κοινότητες εξελίσσονται σε ένα
σύνθετο οικοσύστημα κατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους ζωής, το οποίο ποικίλλει σε σημαντικό βαθμό
μεταξύ των ατόμων και ανάλογα με την ηλικία, ενώ αλ-
λαγές συμβαίνουν μέχρι να ολοκληρωθεί και το τρίτο
έτος της ηλικίας.13 Τα προηγούμενα χρόνια επικρα-

τούσε η αντίληψη ότι το έντερο του εμβρύου είναι
στείρο μικροβίων. Πρόσφατες ενδείξεις όμως για πα-
ρουσία βακτηριδίων σε μηκώνιο υγιών νεογέννητων,
πιθανώς μαρτυρούν τη μεταφορά τους από τη μητέρα
στο έμβρυο πριν τη γέννηση.14,15 Ωστόσο, ο αποικι-
σμός του εντέρου στο νεογνό, όπως προαναφέρθηκε,
ξεκινάει αμέσως μετά τον τοκετό και επηρεάζεται από
το είδος του τοκετού, τη μεταφορά από τη μητέρα, τη
δίαιτα, περιβαλλοντικούς παράγοντες και χρήση αντι-
βιοτικών.5 Από το πρώτο έτος της ηλικίας, ένα ιδιοσυγ-
κρασιακό μικροβίωμα εντέρου με υπογραφή όμοια με
του ενήλικα σταθεροποιείται σε κάθε βρέφος.16

Ομάδες μελετών έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα
ότι το μικροβίωμα οδηγείται σε μακροπρόθεσμη συμ-
βίωση παρά βραχυπρόθεσμο παρασιτισμό με τον ξε-
νιστή-άνθρωπο. Μια σειρά λειτουργιών του με
συντονισμένη δράση δικαιολογεί το χαρακτηρισμό
του ως όργανο του ξενιστή και συστημικά συνεισφέ-
ρει στην αιτιολογία πειραματικών μοντέλων ασθε-
νειών επιδρώντας σε απομακρυσμένα οργανικά
συστήματα. Αυτό μπορεί να συμβεί με μεταφορά των
κυττάρων του ανοσιακού συστήματος που διεγείρον-
ται στον εντερικό σωλήνα προς περιφερικούς ιστούς,
με συστηματική διάχυση μικροβιακών προϊόντων και
μεταβολιτών που συμβιούν ή με βακτηριακή μετατό-
πιση ως αποτέλεσμα διαταραχής της ακεραιότητας
του φραγμού.17

Ένας τεράστιος αριθμός βακτηρίων διαβιεί στη
στοματική κοιλότητα, με μεγάλη αύξηση να συναντά-
ται στη διαδρομή με πορεία από το στόμαχο στο παχύ
έντερο. Το εντερικό μικροβίωμα αποτελείται κυρίως
από τα φύλα των Firmicutes και Bacteroidetes, ενώ μι-
κρότεροι πληθυσμοί ανήκουν στα Proteobacteria, Ac-
tinobacteria, Verrucomicrobiota και Fusobacteria.9 Τα
τρία πρώτα είναι αυτά που, βάσει διεθνούς βιβλιογρα-
φίας, κατά κανόνα εμπλέκονται στην παθογένεια του
αυτισμού.18

Αξίζει σε αυτό το σημείο γίνει αναφορά στο μείζον
θέμα της ψυχιατρικής των τελευταίων χρόνων, και
συγκεκριμένα στο σχετικό ρόλο των γονιδίων και του
περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς. Το ανθρώπινο μικροβίωμα λειτουργεί
σαν διεπαφή μεταξύ των γονιδίων του ατόμου και του
ιστορικού των περιβαλλοντικών εκθέσεών του. Έτσι,
η εξερεύνηση του ανθρώπινου μικροβιώματος προ-
σφέρει νέα οπτική στη νευροανάπτυξη και τo φαινό-
τυπο συμπεριφοράς του ατόμου, επιδρώντας σε
σύνθετες διεργασίες όπως διαπροσωπικές και ενδο-
προσωπικές παραλλαγές σε γνωστική λειτουργία,
προσωπικότητα, διάθεση, ύπνο, διατροφική συμπερι-
φορά, ακόμη και μια σειρά νευροψυχιατρικών νόσων,
που κυμαίνονται από απλή συναισθηματική διατα-
ραχή έως και την πιο σύνθετη διαταραχή αυτιστικού
φάσματος.3
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3. Μικροβίωμα και διαταραχή αυτιστικού
φάσματος

3.1. Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ASD) ή Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) αποτελεί σειρά ανα-
πτυξιακών νευροσυμπεριφορικών διαταραχών που
χαρακτηρίζονται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπί-
δραση και επικοινωνία, καθώς και περιορισμένη, επα-
ναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά.
Αντιπροσωπευτικό νόσημα στην κατηγορία αυτή είναι
ο αυτισμός.17 Άτομα με ASD παρουσιάζουν συμπτώ-
ματα, όπως σπασμούς, προβλήματα ύπνου, μεταβο-
λικές καταστάσεις και γαστρεντερικές διαταραχές, με
γενικότερο αντίκτυπο στην υγεία τους, καθώς και ανα-
πτυξιακές, κοινωνικές, μαθησιακές διαταραχές, αλλά
και μειωμένη λεκτική ικανότητα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν από το γα-
στρεντερικό σύστημα (πόνος, δυσφορία, ναυτία, διάρ-
ροια, δυσκοιλιότητα, αναγωγές) οδηγούν συχνά σε
προβλήματα συμπεριφοράς.19-26

3.2. Συσχέτιση εντερικού μικροβιώματος και αυτισμού 
Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα έδειξαν συσχέ-
τιση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και του αυ-
τισμού είτε άμεσα είτε έμμεσα ως συνέπεια του
διατροφικού προφίλ.27 Η διαταραχή του εντερικού μι-
κροβιώματος είναι δυνατόν να οδηγήσει σε υπερ-
αποικισμό βακτηριακών στελεχών που παράγουν
νευροτοξίνη, καθώς και σε αλλαγές του προφίλ των
μεταβολιτών, που σύμφωνα με πειραματικές μελέτες
συσχετίζεται με τον αυτισμό.28-30

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν «ενοχοποιηθεί» τα τε-
λευταία χρόνια συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί της
εντερικής χλωρίδας για συμμετοχή στην παθογένεια
αυτιστικής συμπεριφοράς σε παιδιά. Αξιοσημείωτες
είναι οι διαφορές που εμφανίζονται σε διεθνή βιβλιο-
γραφία στα βακτήρια του γαστρεντερικού σωλήνα με-
ταξύ παιδιών με αυτισμό και αντίστοιχων υγιών
μαρτύρων.18 Ομάδες μελετών κατέδειξαν σαφή υπε-
ροχή του φύλου Bacteroidetes στο μικροβίωμα του
εντερικού σωλήνα παιδιών με αυτισμό σε σχέση με το
Firmicutes, το οποίο φάνηκε να κυριαρχεί σε αυτό των
υγιών μαρτύρων.17,31 Επιπλέον, το προφίλ των μεταβο-
λιτών σε δείγματα ούρων και κοπράνων φάνηκε να
διαφέρει μεταξύ ασθενών με αυτισμό και αντίστοιχων
υγιών μαρτύρων, πιθανώς ως συνέπεια διαφορών στο
μικροβίωμα.28-30

Ήδη από το 1998, ο Bolte ισχυρίστηκε ότι το βα-
κτήριο Clostridium tetani μπορούσε να προκαλέσει
αυτισμό.32 Δύο μελέτες που ακολούθησαν στη συνέχεια
κατέδειξαν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ειδών του γέ-
νους Clostridium σε δείγματα κοπράνων παιδιών με
αυτισμό, με τον οποίο συσχετίστηκαν.33,34 Επιπρόσθετα,

παρατηρήθηκαν μεταβληθέντα επίπεδα διαφόρων
συμβιωτικών του εντέρου, όπως αυτά των γενών Bifi-
dobacterium, Lactobacillus, Sutterella, Prevotella και
Ruminococcus, καθώς και της οικογένειας Alcaligena-
ceae.35-38 Τέλος, πρόσφατες μελέτες σε μοντέλα ποντι-
κών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος επιβεβαί-
ωσαν τη σχέση των μικροβίων του εντερικού σωλήνα
με αυτιστικές συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα, προ-
βιοτική θεραπεία με B. Fragilis σε ποντίκια φάνηκε να
διορθώνει το μεταβολωμικό προφίλ αλλά και τις δια-
ταραχές στη συμπεριφορά αυτιστικού τύπου και να
βελτιώνει ελλείμματα στο φραγμό του γαστρεντερικού
σωλήνα, σχετιζόμενα με ASD.39,40 Σύμφωνα λοιπόν με
έρευνες και αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας, το
ανθρώπινο μικροβίωμα του γαστρεντερικού συστή-
ματος είναι σε θέση να «παρεμβαίνει» σε μια σειρά λει-
τουργιών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ).

4. Επικοινωνία εντερικού μικροβιώματος και
ΚΝΣ

4.1. Ο άξονας έντερο-εγκέφαλος
Το έντερο μπορεί και λαμβάνει ρυθμιστικά σήματα
από το ΚΝΣ και αντίστροφα. Έτσι, ο όρος άξονας έν-
τερο-εγκέφαλος αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη
έννοια της φυσιολογίας που ενσωματώνει τα νευρο-
λογικά, ενδοκρινή, μεταβολικά και ανοσολογικά σή-
ματα μεταξύ του ΚΝΣ και του γαστρεντερικού συστή-
ματος.41 Το νευρολογικό μονοπάτι είναι λειτουργικό
μέσω του Εντερικού Νευρικού Συστήματος (ΕΝΣ), μέ-
ρος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) που
ελέγχει τις λειτουργίες του γαστρεντερικού συστήμα-
τος όπως κινητικότητα και έκκριση από το βλεννο-
γόνο, και των προσαγωγών νεύρων που μεταφέρουν
αισθητικά σήματα από τα εσωτερικά όργανα στο
ΚΝΣ.17 Όσο η ολοένα αυξανόμενη βιβλιογραφία κάνει
γνωστή τη σημασία του εντερικού μικροβιώματος στις
εντερικές λειτουργίες με μια σαφή αλληλεπίδρασή
του με τους εντερικούς νευρώνες να διαφαίνεται, μια
καινούρια έννοια του άξονα μικροβίωμα-έντερο-εγ-
κέφαλος έχει αναδυθεί.42

4.2. Επίδραση του ΚΝΣ στο μικροβίωμα
Η κλασική ΚΝΣ-έντερο-μικροβίωμα σηματοδότηση
είναι λειτουργική μέσω της κεντρικής ρύθμισης του
κορεσμού. Αλλαγές στο διαιτητικό προφίλ ως αποτέ-
λεσμα της επίδρασης του ΚΝΣ στην πρόσληψη τροφής
είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα σε
θρεπτικά συστατικά που απορροφώνται στο έντερο
και συνεπώς τη σύσταση του μικροβιώματος στην πε-
ριοχή. Ειδικά πεπτίδια μεταφέρονται αιματογενώς
στον εγκέφαλο μεταγευματικά στέλνοντάς του σήματα
κορεσμού.41
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Επιπρόσθετα, το ΚΝΣ επιδρά στο μικροβίωμα του
εντέρου μέσω νευρικών και ενδοκρινικών μονοπα-
τιών άμεσα και έμμεσα. Το ΑΝΣ και ο άξονας υποθά-
λαμος-υπόφυση-επινεφρίδια που συνδέουν το ΚΝΣ με
τα εσωτερικά όργανα δύνανται να μεταβάλλουν τη
φυσιολογία του εντέρου, όπως κινητικότητα, έκκρ ση,
διαπερατότητα του επιθηλίου, όπως και το ορμονικό
προφίλ.1

4.3. Επίδραση του μικροβιώματος σε λειτουργίες του
ΚΝΣ

Το εντερικό μικροβίωμα παίζει σπουδαίο ρόλο στην
ανάπτυξη και ρύθμιση του άξονα υποθάλαμος-υπό-
φυση-επινεφρίδια. Εντεροενδοκρινικά κύτταρα που
διαχέονται ανάμεσα στο επιθήλιο του εντέρου δύναν-
ται να εκκρίνουν νευροδιαβιβαστικά και άλλα σημα-
τοδοτικά πεπτίδια ως απάντηση σε ερεθίσματα του
εντερικού αυλού, δρώντας σαν μετατροπείς της οδού
έντερο-ενδοκρινείς αδένες-ΚΝΣ.42 Επιπλέον, το αγγει-
οδραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP), μια πεπτιδική ορ-
μόνη που συντίθεται στο έντερο και στον εγκέφαλο,
φαίνεται να έχει ανοσορρυθμιστικό ρόλο.43

Σημαντικό ρόλο στη σηματοδότηση μικροβίωμα-
έντερο-ΚΝΣ παίζει και το μεταβολικό μονοπάτι του μι-
κροβιώματος, καθώς μία από τις κύριες λειτουργίες
του μικροβιώματος είναι να προάγει το μεταβολισμό
του ξενιστή. Μεταβολίτες που προέρχονται από τη μι-
κροχλωρίδα μπορούν να μιμούνται ή ακόμη και να
συνθέτουν εξ ολοκλήρου μόρια σηματοδότησης στον
ξενιστή. Έτσι, οι μικροοργανισμοί που συμβιώνουν
στο έντερο είναι δυνατόν να παράγουν μια σειρά νευ-
ροδιαβιβαστών όπως σεροτονίνη, μελατονίνη, γ-αμι-
νοβουτυρικό οξύ (GABA), κατεχολαμίνες, ισταμίνη,
ακετυλοχολίνη.44-46 Παραδείγματα μεταβολιτών που
σχετίζονται με το μεταβολισμό των μικροβίων, καθώς
και την αλληλεπίδρασή του με αυτόν του ξενιστή,
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.47

Τέλος, το ανοσολογικό μονοπάτι μοιάζει να αποτε-
λεί ανεξάρτητο μηχανισμό στη σηματοδότηση του
άξονα μικροβίωμα-έντερο-ΚΝΣ. Το ΚΝΣ δε στερείται
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Μάλιστα,
αυτά φαίνεται να είναι παρόντα σε διάφορες περιοχές
του ΚΝΣ, όπως χοριοειδές πλέγμα, μήνιγγες, εγκεφα-
λικό παρέγχυμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Ανοσολογική
διαταραχή των νευρικών ιστών μπορεί να προκαλέσει
παρεκκλίνουσα αυτοανοσία του ΚΝΣ. Το μικροβίωμα,
το οποίο παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος του ξενιστή, προκαλεί αυτό-ενερ-
γοποίηση των περιφερειακών ανοσοκυττάρων του

ΚΝΣ.48,49 Επιπλέον, η συστηματική κυκλοφορία ανοσο-
λογικών παραγόντων παίζει ρόλο στην επικοινωνία
του ανοσοποιητικού με το ΚΝΣ, κάτι που με τη σειρά
του σχετίζεται με νευροψυχιατρικές διαταραχές όπως
είναι η κατάθλιψη.17

H απελευθέρωση μορίων σηματοδότησης, κυττα-
ροκινών, αντιμικροβιακών πεπτιδίων στον εντερικό
αυλό από νευρώνες, εντεροενδοκρινή κύτταρα, κύτ-
ταρα του ανοσιακού συστήματος και κύτταρα Paneth
ύστερα από εντολή του ΚΝΣ είναι πιθανό να έχουν
άμεσο αντίκτυπο στο μικροβίωμα του εντέρου.42 Οι
Clarke και συν.50 το 2006, ανακάλυψαν την QseC αι-
σθητήρια κινάση, ως βακτηριακό υποδοχέα της επι-
νεφρίνης και νορεπινεφρίνης που παράγεται στον
ξενιστή, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει τη βιοχη-
μική βάση της ενδοκρινούς σηματοδότησης στο μι-
κροβίωμα.

5. Συμπεράσματα και προοπτικές

Η συσσώρευση πληροφοριών από έρευνες σε ζώα και
ανθρώπους ενισχύει συνεχώς την έννοια του άξονα
μικροβίωμα-έντερο-εγκέφαλος. Επιρροή του μικρο-
βιώματος στις λειτουργίες του ΚΝΣ εκδηλώνεται και
στην υγεία και στη νόσο. Υπάρχει σημαντικός δεσμός
μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της ωρίμαν-
σης του ΚΝΣ υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ερεθίσματα
που προέρχονται από το μικροβίωμα του ατόμου επη-
ρεάζουν τον προγεννητικό και μεταγεννητικό αναπτυ-
ξιακό προγραμματισμό του εγκεφάλου.51,52 Η βαθύ-
τερη δε φύση της γαστρεντερικής δυσλειτουργίας στα
παιδιά με αυτισμό, καθώς και η συσχέτισή της με την
αιτιολογία και τα συμπτώματα του είδους αυτού των
διαταραχών αποτελεί πεδίο για έρευνα, κάτι που προ-
βλέπεται στο άμεσο μέλλον να δώσει φως στην κατα-
νόηση των μηχανισμών και των εκδηλώσεων των γα-
στρεντερικών διαταραχών των παιδιών αυτών.53 Η
μελέτη του εντερικού ανθρώπινου μικροβιώματος συ-
νιστά ένα «βακτηριακό ελπιδοφόρο δρόμο» όσον
αφορά τον αυτισμό, ώστε να γίνει πραγματικότητα
μια νέα θεραπευτική κατεύθυνση προς τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των παιδιών με ASD.

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων
Με την παρούσα  επιστολή – δήλωση θα ήθελα να

σας βεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμ-
φερόντων από τους συγγραφείς.
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Summary

The role of human gut microbiome in children with diffuse develop-
mental disorder

Key words
microbiome, autism, children, gut

Ioulia Patsiaoura, Georgia Gioula
Microbiology Department, School of Medicine, Faculty of Health Sciences Aristotle University of Thessaloniki

Human beings, like other mammals, live in a co-evolutionary association with huge quantities
of commensal microorganisms resident on the exposed and internal surfaces of their bodies.
The entirety of microorganisms in a particular habitat is termed microbiota or microflora, while
all these microorganisms (eukarya, archaea, bacteria and viruses) with their collective genomes
and the environment they live in and interact, constitute the term microbiome. 16S rRNA gene
sequencing has a major role in studying and analyzing of the human microbiome. Autism spec-
trum disorders (ASD) are a set of complex neurodevelopmental disorders primarily characterized
by difficulties in social interaction, verbal and non-verbal communication and repetitive or stereo-
typic behaviors. Autism represents the primary type of ASD. Emerging data have indicated a link
between gut microbiome and ASD, either as direct causality or as indirect consequences of atyp-
ical patterns of feeding and nutrition. The human gut microbiome has the ability to "interfere"
in a series of functions of Central Nervous System (CNS).  The gut receives regulatory signals from
the CNS and vice versa. The term gut-brain-axis thus describes an integrative physiology concept
that incorporates neural, endocrine, metabolic and immunological signals between the CNS and
the gastrointestinal system. The influence of microbiome on CNS functions.is manifested in both
normal and disease conditions. Τhere is a crucial link between gut microbiome and CNS matu-
ration under physiological state. The underlying nature of gastrointestinal dysfunction in ASD
and its relationship to etiology and ASD symptoms are areas for further research. The study of
human gut microbiome constitutes a “hopeful bacterial path” heading to amelioration of the
quality of life for children with ASD.
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