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Οι μικροβιακοί πληθυσμοί οι οποίοι αποικίζουν όλες σχεδόν τις σωματικές επιφάνειες και τους βλεν-

νογόνους του ανθρώπινου οργανισμού (μικροχλωρίδες, ανθρώπινο μικροβίωμα – Α.Μ.), αλληλεπι-

δρούν μεταξύ τους και έχουν συσχετιστεί με ευεργετικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό,

αλλά και άμεσα ή έμμεσα με ένα ευρύ φάσμα νοσολογικών οντοτήτων. Η δομή και οι δυναμικές

σχέσεις των μικροχλωρίδων μελετώνται εντατικά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τη δεκαετία του 1990,

η καλλιέργεια ήταν η μόνη διαθέσιμη μέθοδος για τη διερεύνηση της σύνθεσης των μικροχλωρίδων,

αλλά έκτοτε έχουν γίνει διαθέσιμες και μέθοδοι χωρίς καλλιέργεια. Τεχνικές όπως ο προσδιορισμός

της αλληλουχίας του 16S rRNA γονιδίου, οι μεταβλητές περιοχές του οποίου επιτρέπουν την ταυ-

τοποίηση και τυποποίηση των βακτηρίων, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, η αποτύπωση

θραυσμάτων DNA, η τεχνική FISH και οι DNA μικροσυστοιχίες, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύγ-

κριση των μικροχλωρίδων μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών. Κοινό μειονέκτημα των τεχνικών αυτών

είναι η αδυναμία αναγνώρισης αγνώστων βακτηρίων. Η πρόσφατη εισαγωγή τεχνικών αλληλούχισης

επόμενης γενιάς και οι δυνατότητές της για μαζική αλληλούχιση 16S rRNA αμπλικονίων ή η μαζική
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Εισαγωγή

Tα μικρόβια των μικροχλωρίδων αποικίζουν φυσιολο-
γικά όλες σχεδόν τις σωματικές επιφάνειες, οι οποίες
έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με το περιβάλ-
λον, όπως είναι το δέρμα, οι βλεννογόνοι του ανα-
πνευστικού ή ουρο-γεννητικού συστήματος και η
γαστρεντερική οδός.1 Το σύνολο των μικροβιακών
αυτών πληθυσμών τιτλοφορείται στη διεθνή βιβλιο-
γραφία ως human microbiota (ανθρώπινες μικροχλω-
ρίδες), ενώ το σύνολο του γονιδιώματός τους ονομά-
ζεται human microbiome (ανθρώπινο μικροβίωμα –
Α.Μ.). Μάλιστα, το Α.Μ. του γαστρεντερικού συστή-
ματος που αποτελείται από 1014 μικροβιακά κύτταρα
(δέκα φορές περισσότερα σε σχέση με το σύνολο
των κυττάρων του ανθρωπίνου σώματος), έχει προ-
σφυώς αποκληθεί «υπεροργανισμός», «ξεχασμένο
όργανο», ή «εκτεταμένο γονιδίωμα».2,3

Κατά το παρελθόν, η έρευνα για τις αλληλεπιδρά-
σεις των μικροβίων με τον αθρώπινο οργανισμό είχε
εστιασθεί στους παθογόνους μικροοργανισμούς ενώ
η έρευνα για τους μικροοργανισμούς  των μικροχλω-
ρίδων ήταν περιορισμένη, κυρίως διότι την περίοδο
εκείνη η κρατούσα αντίληψη ήταν ότι οι τελευταίοι
είχαν μικρή επίδραση στην υγεία. Ωστόσο, η μελέτη
του Α.Μ. και δη εκείνου του γαστρεντερικού συστή-
ματος έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία, καθόσον έχει
άμεση ή έμμεση σχέση με ένα ευρύ φάσμα νοσολο-
γικών οντοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα απο-
τελούν οι φλεγμονώδεις και όχι μόνο παθήσεις του
εντέρου, ο ορθοκολικός αλλά και εξω-γαστρεντερι-
κός καρκίνος, η παχυσαρκία & το μεταβολικό σύν-
δρομο, οι αλλεργίες-ατοπίες ακόμα και το φάσμα των
αυτιστικών διαταραχών.1 Από την άλλη πλευρά, όμως,
η σχέση του γαστρεντερικού Α.Μ. μπορεί να είναι και

συμβιωτική, επιφέροντας ευεργετικές συνέπειες στον
ξενιστή, όπως για παράδειγμα η παρουσία μικροορ-
γανισμών στο έντερο που διευκολύνουν την διά-
σπαση και την απορρόφηση των τροφών.4

Το ενδιαφέρον για τις μικροχλωρίδες του ανθρώ-
πινου σώματος έχει ιστορικά ξεκινήσει από τις αρχές
του 20ου αιώνα, όμως, μόνο τα τελευταία χρόνια κα-
τέστη δυνατή η μελέτη τους λόγω της εκθετικής προ-
όδου της βιοτεχνολογίας & βιοπληροφορικής.3,5 Κάθε
μία από τις μικροβιακές χλωρίδες του ανθρώπινου
οργανισμού έχει τη δική της σύνθεση, ανάλογα με το
περιβάλλον του σώματος στο οποίο ανήκει. Κύριος
σκοπός της μελέτης του Α.Μ. είναι ο καθορισμός της
μικροβιακής ποικιλίας, των βακτηριακών ειδών, του
πληθυσμού τους, καθώς και της δυναμικής σχέσης
τους σε κάθε μικροχλωρίδα του ανθρώπινου σώμα-
τος. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στις
περισσότερες μελέτες η αναγνώριση των μικροβίων
γίνεται σε επίπεδο φύλου (ή συνομοταξίας). Για πα-
ράδειγμα, στον εντερικό σωλήνα κατοικούν 7 διαφο-
ρετικά φύλα βακτηρίων, εκ των οποίων τα Firmicutes
και Bacteriodetes είναι τα πλέον πολυάριθμα.3 Τέλος,
η συσχέτιση της σύνθεσης του μικροβιώματος με κλι-
νικά στοιχεία και οι διαφορές που παρατηρούνται με-
ταξύ των υγιών ατόμων και των ασθενών δίνουν
πολύτιμες πληροφορίες για τον ρόλο της κάθε χλω-
ρίδας στην υγεία και την ασθένεια.

Για την μελέτη του Α.Μ. έχει εφαρμοσθεί μία πλη-
θώρα μεθόδων. Η γνώση των δυνατοτήτων της κάθε
μεθόδου, καθώς και η ικανότητα συνδυασμού μεθό-
δων είναι πολύ σημαντική, καθώς επιτρέπει στην
ερευνητική κοινότητα να ελαχιστοποιήσει το κόστος
και να μεγιστοποιήσει την πειραματική αξιοπιστία.
Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται οι κυριό-
τερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη
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παράλληλη αλληλούχιση του συνόλου των μικροβιακών γονιδίων μίας μικροχλωρίδας, η οποία ακο-

λουθείται από ανάλυση μέσω βιοπληροφορικής (μεταγονιδιωματική), έχει μεγαλώσει εκθετικά τη

δυνατότητα μελέτης των πολύπλοκων οικοσυστημάτων του ανθρώπινου γονιδιώματος. Στην πα-

ρούσα εργασία γίνεται ανάλυση και σύγκριση όλων των τεχνικών με τις οποίες μπορεί να μελετη-

θεί το Α.Μ. και προσδιορίζονται οι καλύτερες μέθοδοι ή ο συνδυασμός των καλύτερων μεθόδων

ανάλογα με τα δεδομένα του εκάστοτε προβλήματος. 
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του Α.Μ., εξηγούνται τα πλεονεκτήματα και μειονε-
κτήματα εκάστης και δίδονται παραδείγματα εφαρ-
μογών τους. Στην παρούσα ανασκόπηση δεν περιλαμ-
βάνονται μέθοδοι που εστιάζουν στην αλληλεπίδραση
των μικροβιακών κοινοτήτων, όπως είναι η μεταπρω-
τεωμική (metaproteomics) & μεταγραφωματική (meta-
transcriptomics). 

2. Καλλιέργεια - απομόνωση μικροβίων

Για πολλές δεκαετίες οι γνώσεις μας γύρω από το
Α.Μ. προέρχονταν μόνο από μεθόδους καλλιέργειας
μικροβίων, η συμβολή της οποίας στην μελέτη των μι-
κροχλωρίδων ήταν μοναδική. Η καλλιέργεια αποτελεί
χαμηλού κόστους λύση για τη μελέτη του Α.Μ., απο-
τελεί όμως κοπιώδη και χρονοβόρα διαδικασία. Από
μόνη της δίνει μια περιορισμένη άποψη γύρω από την
ποικιλομορφία του Α.Μ., διότι αφενός μόνο το 30%
των μικροβίων στο Α.Μ. έχει καλλιεργηθεί μέχρι σή-
μερα, αφετέρου δε μικρόβια που βρίσκονται σε μι-
κρούς πληθυσμούς στις μικροχλωρίδες δεν μπορούν
να απομονωθούν λόγω υπερανάπτυξης των μικρο-
βίων που είναι σε μεγάλες συγκεντρώσεις.6,7 Πρό-
σφατες βελτιώσεις έχουν αυξήσει σημαντικά την
απόδοση των μεθόδων καλλιέργειας βακτηρίων για
τον προσδιορισμό της σύνθεσης των μικροβιακών
χλωρίδων (culturomics). Πράγματι, η ομάδα του
Roult8 από τη Μασσαλία, χρησιμοποιώντας τεχνολο-
γικές εξελίξεις όπως την MALDI-TOF, “έξυπνους”
επωαστήρες, αυτόματα συστήματα ανακαλλιέργειας
μικροβίων, σε συνδυασμό με επιλεκτικά θρεπτικά
υλικά, καταστρο-φή μη σπορογόνων μικροβίων με
θέρμανση, καθώς και βελτιώσεις σε άλλες κλασικές
τεχνικές, πέτυχε να απομονώσει πάνω από 32.000
διαφορετικές αποικίες βακτηρίων από 3 δείγματα αν-
θρώπινων κοπράνων. Η περαιτέρω εξέλιξη της καλ-
λιέργειας, φαίνεται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην
μελέτη των μικροχλωρίδων και θα επιτρέψει την απο-
μόνωση βακτηρίων που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνα-
τόν να καλλιεργηθούν.  

3. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Η συμβατική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(PCR) είναι μία πολύ διαδεδομένη τεχνική η οποία
πλέον χρησιμοποιείται και στη μελέτη του Α.Μ.. Με τη
μέθοδο αυτή είναι δυνατή η μελέτη της σύνθεσης των
μικροχλωρίδων που επιτυγχάνεται με την ανίχνευση
γονιδίων-στόχων του κάθε μικροοργανισμού. Το κυ-
ριότερο μειονέκτημά της είναι η μειωμένη αξιοπιστία
της στον υπολογισμό της ποσότητας του DNA στο
δείγμα και επομένως του πληθυσμού κάθε μικροορ-
γανισμού στην μικροχλωρίδα. 

Το μειονέκτημα της συμβατικής PCR ως προς την

ποσοτική μέτρηση των μικροργανισμών έρχεται να
καλύψει η PCR πραγματικού χρόνου (real time PCR -
rPCR) η οποία μπορεί να δώσει ποσοτικό αποτέλε-
σμα.8 Μελέτες που έγιναν με τη χρήση της rPCR έδει-
ξαν μεταβολές του Α.Μ. που σχετίζονταν με την ηλικία
του ασθενούς, τη χρήση αντιβιοτικών και την κατά-
σταση της υγείας/ ασθένειας.9,10 Η rPCR μπορεί να
αποβεί ιδιαίτερα χρησιμη στη μελέτη του Α.Μ., όταν
συνδυαστεί με ημι-ποσοτικές τεχνικές, όπως για πα-
ράδειγμα DGGE ή οι DNA μικροσυστοιχίες (βλ. πα-
ρακάτω) και έτσι να δώσει περαιτέρω πληροφορίες
για την ποικιλομορφία και την αφθονία του Α.Μ..11,12

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της rPCR είναι η ικα-
νότητα φυλογενετικού διαχωρισμού, η ταχύτητα της
μεθόδου, καθώς και ο σχεδιασμός εκκινητών που
στοχεύουν συγκεκριμένα είδη μικροβίων. Στα μειονε-
κτήματα συγκαταλέγονται η αδυναμία αναγνώρισης
νέων ειδών καθώς και η πιθανότητα ταυτόχρονου
πολλαπλασιασμoύ ψευδο-γονιδίων που μοιράζονται
παρόμοιες αλληλουχίες με τα υπό εξέταση γονίδια. 

4. Ταξινόμηση βακτηρίων με την υπομονάδα
16S ριβοσωματικού RNA

Η υπομονάδα 16S του ριβοσωματικού RNA (16S
rRNA) των βακτηρίων έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς
στο παρελθόν και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για
την ταξινόμηση των βακτηρίων. Το 16S rRNA που
αποτελείται από 1500 περίπου βάσεις νουκλεοτιδίων,
βρίσκεται σε όλα τα βακτήρια. Η βασική του λειτουρ-
γία είναι η έναρξη και η επιμήκυνση της πρωτεϊνο-
σύνθεσης, η οποία δεν έχει αλλάξει και έτσι, τυχαίες
αλλαγές αποτελούν δείκτη του χρόνου εξελίξεως των
βακτηρίων. Παρ’ όλη την εν γένει υψηλή ομολογία
του 16S rRNA μεταξύ των βακτηριακών ειδών (“συν-
τηρημένες περιοχές”), το 16S rRNA περιλαμβάνει
στην αλληλουχία του εννέα μεταβλητές περιοχές που
είναι διακριτές μεταξύ των διαφόρων μικροβίων και οι
οποίες ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για αναγνώριση και διάκριση μεταξύ των βακτηρίων.13

Πριν την εισαγωγή των μεθόδων μεταγονιδιωματικής
(που περιγράφονται παρακάτω), η ταυτοποίηση των
μικροβίων με τη μέθοδο αυτή περιελάμβανε πολλα-
πλασιασμό του γονιδίου 16S rRNA με PCR, κλωνο-
ποίηση του αμπλικονίου σε πλασμίδιο και προσδιο-
ρισμό της αλληλουχίας του με την κλασική μέθοδο
κατά Sanger. Για την ταυτοποίηση του βακτηρίου
ακολουθούσε σύγκριση, με τη βοήθεια ειδικών λογι-
σμικών προγραμμάτων, των rDNA αλληλουχιών του
16S rRNA με αλληλουχίες αναφοράς από βάσεις δε-
δομένων, όπως η GenBank14 ή η Ribosomal Database
Project15 που περιλαμβάνουν νουκλεοτιδικές ακολου-
θίες εκατοντάδων χιλιάδων οργανισμών. Για την ταυ-
τοποίηση και τυποποίηση βακτηρίων σε κλινικό επίπε-
δο, είναι διαθέσιμη αυτοματοποιημένη εμπορική μέ-



θοδος που βασίζεται σε ανάλυση του 16S rRNA (Mi-
croSeq® 500 16S rDNA Bacterial Identification Kit –
της εταιρείας Applied Biosystems). Αν και με τη μέ-
θοδο αυτή μπορούν να προσδιορισθούν οι επικρα-
τούντες μικροοργανισμοί σε κάποια μικροχλωρίδα και
να αναγνωρισθούν ακόμη και μικροοργανισμοί που
δεν μπορούν να απομονωθούν με καλλιέργεια, η δυ-
νατότητα ανάλυσης μικροβίων που βρίσκονται σε μι-
κρές συγκεντρώσεις είναι περιορισμένη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι για τη
σύγκριση δειγμάτων μικροχλωρίδων από διαφορετικά
άτομα, δεν είναι αναγκαίο πολλές φορές να γνωρί-
ζουμε ποιοι μικροοργανισμοί είναι παρόντες, αλλά
μόνο αν τα ηλεκτροφορητικά φάσματα των αμπλικο-
νίων του συνόλου των 16S rRNA κάθε μικροχλωρίδας
είναι όμοια ή ανόμοια, καθώς και το βαθμό διαφοράς
μεταξύ των δειγμάτων. Ειδικά για τη σύγκριση μικρο-
βιωμάτων μεταξύ ομάδων μελέτης και αντιστοίχων
μαρτύρων (όπως π.χ. για τη μελέτη της επίδρασης
του περιβάλλοντος, της διατροφής ή της λήψης αντι-
βιοτικών), οι σχετικές μελέτες εστιάζουν στις ενδεχό-
μενες συνολικές διαφορές στη σύνθεση των μικρο-
βιακών κοινοτήτων παρά στην αναγνώριση όλων των
ειδών μικροβίων που υπάρχουν σε αυτές.

5. Τεχνικές αποτύπωσης (Fingerprinting)

Προ της εφαρμογής των νέων μεθόδων αλληλούχι-
σης επόμενης γενιάς (που περιγράφονται παρακάτω),
οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να μελετήσουν
τις μικροχλωρίδες ανέπτυξαν διάφορες ευφυείς με-
θόδους που βασίζονται στην ανάλυση του γονιδιακού
αποτυπώματος (DNA fingerprinting). Ιδιαίτερα γνω-
στές είναι οι ακόλουθες τεχνικές: ηλεκτροφόρηση σε
πηκτή με κλίση αποδιατακτικής ουσίας όπως η φορ-
μαμίδη ή η ουρία (Denaturating Gradient Gel Elec-
trophoresis - DGGE), ηλεκτροφόρηση σε πηκτή με
βαθμίδωση θερμοκρασίας (Temperature gradient gel
electrophoresis – TGGE). Οι τεχνικές αυτές επιτρέ-
πουν το διαχωρισμό τμημάτων DNA με ίδιο μοριακό
βάρος αλλά με διαφορά στην αλληλουχία των νου-
κλεοτιδίων τους. Για παράδειγμα, με την DGGE μπο-
ρεί να γίνει διαχωρισμός σύνθετων μιγμάτων 16S
rRNA γονιδιακών αμπλικόνιων, που έχουν ίδιο μήκος,
αλλά διαφορετικές DNA αλληλουχίες.16 Επομένως, με
βάση τις τεχνικές αυτές, μπορεί να γίνει σύγκριση
τμημάτων DNA μεταξύ δειγμάτων διαφορετικών μι-
κροχλωρίδων και έτσι, βρίσκει εφαρμογή στη μελέτη
του Α.Μ.. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η
σύγκριση μικροχλωρίδων ασθενών και υγιών ατόμων,
ή εκείνη μεταξύ διαφόρων νόσων.17,18 Έχουν το πλε-
ονέκτημα ότι είναι ταχείες, και πολλά δείγματα μπο-
ρούν να αναλυθούν παράλληλα.19 Όλες οι προανα-
φερθείσες τεχνικές θεωρούνται ημι-ποσοτικές, καθώς
δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό ποσοτήτων.

Μειονέκτημα αποτελεί, επίσης, και η αδυναμία απευ-
θείας φυλογενετικής αναγνώρισης εκτός αν εφαρμο-
στεί αλληλούχιση ή υβριδισμός ανιχνευτή.19

6. Ταυτοποίηση βακτηρίων

6.1 Υβριδοποίηση ανιχνευτή

Οι τεχνικές υβριδισμού ανιχνευτή (probe hybridization
techniques) βασίζονται στον υβριδισμό συγκεκριμέ-
νων ολιγονουκλεοτιδικών ανιχνευτών με αλληλουχίες-
στόχους βακτηριακού DNA. Οι ανιχνευτές ολιγονου-
κλεοτιδίων μπορεί να είναι συμπληρωματικοί γονιδίων
βακτηρίων είτε σε επίπεδο βακτηριακού γένους/ εί-
δους είτε σε ανώτερο ταξινομητικό επίπεδο (Φύλου,
Ομοταξίας, Τάξης ή Οικογένειας).3 Οι δύο βασικές τε-
χνικές που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολο-
γία είναι ο φθορίζων in situ υβριδισμός (fluorescence
in situ hybridization - FISH) και οι μικροσυστοιχίες
DNA (DNA microarrays). Κύριος στόχος των μεθόδων
αυτών αναφορικά με τη μελέτη του Α.Μ. είναι η φυ-
λογενετική αναγνώριση των ειδών των μικροβίων σε
αυτό, καθώς και η καταμέτρησή τους. 

6.1.1 FISH

Για τη μελέτη μικροχλωρίδων, στη μέθοδο αυτή χρη-
σιμοποιούνται σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική
ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων που υβριδοποιούν
συμπληρωματικές αλληλουχίες-στόχους βακτηρίων,
όπως το 16S rRNA. Η τεχνική FISH μπορεί να εφαρ-
μοσθεί κατευθείαν σε δείγματα κοπράνων. Ο συν-
δυασμός FISH και κυτταρομετρίας ροής έχει δείξει
ότι προσφέρει υψηλή απόδοση κατά την ανάλυση του
Α.Μ..20-22 Η FISH χρησιμοποιήθηκε κυρίως για σύγ-
κριση του Α.Μ. μεταξύ υγιών και ασθενών.23 Πλεονε-
κτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι είναι
ημι-ποσοτική και γρήγορη, ενώ μειονέκτημα αποτελεί
το ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση άγνωστων
ειδών βακτηρίων. Για τις τελευταίες περιπτώσεις,
μπορούν να σχεδιαστούν ανιχνευτές που  στοχοποι-
ούν βακτήρια σε επίπεδο Φύλου, ώστε να υπάρχει
τουλάχιστον μια αδρή ταξινόμηση των αγνώστων βα-
κτηρίων.

6.1.2. DNA μικροσυστοιχίες

Η τεχνολογία των DNA μικροσυστοιχιών (DNA mi-
croarrays) είναι υψηλής απόδοσης και παρέχει φυλο-
γενετική αναγνώριση των μικροβίων του Α.Μ..24,25 Οι
μέθοδοι αυτές βασίζονται σε ειδικούς κατά περί-
πτωση ολιγονουκλεοτιδικούς ανιχνευτές, που καθη-
λώνονται σε επιφάνεια από γυαλί ή πυρίτιο. Η προ-
σθήκη σημασμένου με φθορίζουσα ουσία DNA που
έχει εκχυλιστεί από δείγμα μικροχλωρίδας (π.χ. κό-
πρανα), ή αμπλικονίων (π.χ. 16s rRNA) οδηγεί σε υβρι-
δισμό με τους καθηλωμένους ειδικούς ανιχνευτές. Η
ανάγνωση του αποτελέσματος γίνεται με σάρωση με
ειδικές συσκευές laser. Οι DNA μικοσυστοιχίες χρη-
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σιμοποιούνται για σύγκριση της μικροχλωρίδας με-
ταξύ διαφορετικών πληθυσμών.25-27 Εμπορικά διαθέ-
σιμες DNA μικροσυστοιχίες που βασίζονται στην
αρχή αυτή χρησιμοποιούνται για την μελέτη των μι-
κροχλωρίδων του ανθρώπου όπως το HITChip™ της
εταιρείας Agilent Technologies και το PhyloChip™ της
εταιρείας Affymetrix. 

Στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής συγ-
καταλέγονται η ταχύτητα, το γεγονός ότι είναι ημι-πο-
σοτική μέθοδος, καθώς και ότι τα δείγματα μπορούν
να ελεγχθούν για όλα τα γνωστά είδη μικροβίων ταυ-
τόχρονα. Από την άλλη, μειονέκτημα μπορεί να απο-
τελέσει η υβριδοποίηση πολλαπλών ανιχνευτών σε
ένα στόχο, ενώ είδη βακτηρίων σε χαμηλούς πληθυ-
σμούς στο Α.Μ. μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπι-
στούν, ακόμα και αν υπάρχουν διαθέσιμοι σχετικοί
ιχνηθέτες.24

6.2. Αλληλούχιση επόμενης γενιάς

Η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (Next Generation Se-
quencing) είναι μία πρόσφατη τεχνολογία με την
οποία πραγματοποιείται προσδιoρισμός αλληλουχιών
DNA με υψηλή απόδοση αλλά και με χαμηλό κόστος.
Παραδείγματα τέτοιων συσκευών αλληλούχισης επό-
μενης γενειάς είναι: 454 Pyrosequencing® (Roche Di-
agnostics GMBH Ltd, Mannheim Germany), Illumina
MiSeq® και HiSeq® (Illumina) και SOLiD4®, Ion tor-
rent® και Ion Proton® (Life Technologies), καθώς και
Heliscope® (Helicos Biosciences). 

Με τη χρήση των συσκευών αλληλούχισης επόμε-
νης γενιάς μεγάλος αριθμός τμημάτων DNA μπορούν
να αλληλουχηθούν παράλληλα, δηλαδή ταυτόχρονα
και στην ίδια αντίδραση. Η αντίδραση αυτή καλείται
μαζική παράλληλη αλληλούχιση. Η πυροαλληλούχιση
(pyrosequencing), η παλαιότερη από τις τεχνολογίες
αλληλούχισης επόμενης γενιάς, μπορούσε να αλλη-
λουχίσει 500 εκατομμύρια βάσεις, με ακρίβεια 99%
σε ένα μόλις τρέξιμο28 και η απόδοσή  της ήταν 2000
φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αλληλούχιση
κατά Sanger. Οι πιo πρόσφατες συσκευές έχουν πολύ
μεγαλύτερη απόδοση, αν και η παρακολούθηση των
τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό είναι δύ-
σκολη, καθόσον βελτιώσεις των μεθόδων αυτών ανα-
κοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα.5

6.2.1. Απευθείας αλληλούχιση του 16S rRNA 

αμπλικονίων γονιδίων

Η εισαγωγή των συσκευών αλληλούχισης επόμενης
γενιάς στην ανάλυση του 16S rRNA των βακτηρίων
μίας μικροβιακής κοινότητας έχει φέρει επανάσταση
στις δυνατότητες της μεθόδου τόσο στο κόστος όσο
και στην έκταση της ανάλυσης. Οι δύο καθοριστικές
βελτιώσεις είναι η ανάλυση δειγμάτων χωρίς την
ανάγκη κλωνοποίησης που είναι χρονοβόρα και κο-
πιαστική, καθώς και η ταχύτητα αλληλούχισης.5

Μέχρι σήμερα, η κύρια εφαρμογή της μεθόδου αλ-

ληλούχισης επόμενης γενιάς για τον προσδιoρισμό της
αλληλουχίας των αμπλικονίων 16S rRNA στο σύνολο
των μικροβίων σύνθετων μικροβιακών χλωρίδων είναι η
σύγκριση του Α.Μ. σε διαφορετικές νοσολογικές κα-
ταστάσεις. Παραδείγματα αποτελούν η σύγκριση του
εντερικού μικροβιώματος μεταξύ αδύνατων και παχύ-
σαρκων ατόμων29, όπως επίσης και η ανίχνευση της
επίδρασης των αντιβιοτικών στο Α.Μ..30 Σε άλλη με-
λέτη, η σύγκριση ασθενών με σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου (ΣΕΕ) και υγιών31 έδειξε ότι το Α.Μ. των ασθε-
νών με ΣΕΕ, δημιουργεί δύο υποσύνολα. Το πρώτο
έχει μη φυσιολογικό και μάλιστα αυξημένο Α.Μ., ενώ
το δεύτερο παρόμοιο με τους υγιείς Α.Μ. Το ενδιαφέ-
ρον στη μελέτη αυτή είναι ότι οι ασθενείς με ΣΕΕ και
φυσιολογικό αριθμό Α.Μ. παρουσίαζαν υψηλότερα πο-
σοστά κατάθλιψης ή/ και άγχους. Επομένως, εύκολα
γίνεται κατανοητή η χρησιμότητα και η προοπτική της
αλληλούχισης επόμενης γενιάς στη μελέτη της παθο-
φυσιολογίας όχι μόνο του ΣΕΕ, αλλά και γενικότερα
ποικίλων νοσολογικών οντοτήτων, όπως περιγράφηκε
σε προηγούμενη ανασκόπηση.3

6.2.2. Μικροβιακή μαζική (shotgun) αλληλούχιση και

μεταγονιδιωματική

Στη σημερινή της απλοποιημένη περιγραφή η μετα-
γονιδιωματική ανάλυση ορίζεται ως η ανάλυση της
γονιδιακής σύστασης μίας μικροβιακής κοινότητας
με  χρήση πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων,
οι οποίες επιτρέπουν την ανάγνωση του γονιδιώμα-
τος των μικροοργανισμών, χωρίς την ανάγκη καλ-
λιέργειας. Η σύγχρονη μεταγονιδιωματική ανάλυση
αναπτύχθηκε από μη καλλιεργητικές μεθόδους και
στοχεύει στην απάντηση ερωτημάτων, όπως ποια
είδη μικροβίων περιέχονται σε μια μικροχλωρίδα και
σε ποια ποσότητα το καθένα.  

Όπως είδαμε προηγουμένως, η χρήση της τεχνο-
λογίας του 16S rRNA έχει συνδράμει σε μεγάλο
βαθμό στην κατανόηση της σύνθεσης του Α.Μ. και
έχει επιτρέψει τη σύγκριση του Α.Μ. μεταξύ υγιών και
ασθενών ατόμων, όμως δεν έχει απαντήσει στο ερώ-
τημα κατά πόσο οι παρατηρούμενες διαφορές στη
σύνθεση του Α.Μ. είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της
ασθένειας. Η μεταγονιδιωματική αντιπροσωπεύει την
πλέον πρόσφατη ανάπτυξη στην ανάλυση του Α.Μ.
και πιστεύεται ότι θα απαντήσει στο παραπάνω ερώ-
τημα. Η τεχνική της μεταγονιδιωματικής περιγρά-
φτηκε για πρώτη φορά το 1998 από την Handelsman
και συν. όταν χρησιμοποίησε τον όρο σε μία μελέτη
σχετική με τη χλωρίδα του εδάφους.32 Έκτοτε, η με-
ταδονιδιωματική έχει χρησιμοποιηθεί στην παγκόσμια
προσπάθεια διερεύνσης των μικροοργανισμών που
ζουν στους ωκεανούς33, τη μελέτη της εντερικής μι-
κροχλωρίδας34 και σε μελέτες που περιλαμβάνουν το
Human Microbiome Project (HMP), το οποίο έχει χρη-
ματοδοτηθεί από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.35
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Η μαζική αλληλούχιση μίας μικροχλωρίδας περι-
λαμβάνει τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του γο-
νιδιώματος του συνόλου των μικροβίων της. Αυτό
επιτυγχάνεται με μαζική παράλληλη αλληλούχιση
ολοκλήρου του γονιδιώματος των μικροβίων που πε-
ριέχονται σε ένα δείγμα. Η μέθοδος αυτή, όπως υπο-

δηλώνει το όνομά της, περιλαμβάνει τυχαία τμηματο-
ποίηση του DNA, αλληλούχιση των DNA τμημάτων
που προκύπτουν και με το κατάλληλο λογισμικό σύν-
θεση των αλληλοκαλυπτόμενων αλληλουχιών σε μία
συνεχή αλληλουχία (Εικόνα 1). 

Φ. ΓΥΠΑΣ, Α.-Φ. Α. ΜΕΝΤΗΣ

12

VOL. 59 • ΙSSUE 2, April - June 2014

Στάδια μεταγονιδιωματικής ανάλυσης μικροχλωρίδωνΕικόνα 1

Προετοιμασία του
δείγματος

Προσδιορισμός
αλληλουχιών (NGS)

Ανάλυση με τη
βοήθεια της

βιοπληροφορικής

Εκχύλιση ολικού DNA από το
κλινικό δείγμα, ανάλογα με την μι-
κροχλωρίδα π.χ. κόπρανα, σίελος,
φαρυγγικό επίχρισμα

Παράλληλη αλληλούχιση με
συσκευή επόμενης 

γενιάς

Αρχικός “υπολογιστικός” 
καθαρισμός αλληλουχιών π.χ. ευ-
καρυωτικών, χιμαιρών και επανα-

ληπτικών αλλουλουχιών

“Υπολογιστική” σύνθεση
αλληλουχιών από μικρότερες
επικαλυπτόμενες αλληλουχίες

Στοίχιση  αλληλουχιών και 
σύγκριση με αλληλουχίες ιών

σε βάσεις δεδομένων 
(π.χ. ΒLAST)

Aναγνώριση και ταυτοποίηση 
μικροβίων

Το πλεονέκτημα της μαζικής αλληλούχισης σε
σχέση με άλλες τεχνικές είναι ότι εκτός από την γε-
νετική ποικιλότητα, δηλαδή τη σύνθεση μίας μικρο-
χλωρίδας, όπως η εντερική, αποκαλύπτεται και το
σύνολο των γονιδίων των μικροβίων που υπάρχουν σε
αυτή και επομένως μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα
για την λειτουργία της μικροχλωρίδας. Πληροφορίες
πάνω σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη
συσχέτιση μεταξύ του Α.Μ. του γαστρεντερικού συ-
στήματος και υγιών ή νοσογόνων καταστάσεων.36

Στους περιορισμούς της μεθόδου περιλαμβάνεται το
κόστος, ενώ παράλληλα η διαχείριση και ανάλυση του
μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύπτουν απαιτεί
εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα και προγράμ-
ματα λογισμικού, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό
στη βιοπληροφορική ανάλυση, με συνέπεια να μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξειδικευμένα εργα-
στήρια.

Οι Manichanh και συν.37 ήταν η πρώτη ερευνητική
ομάδα που χρησιμοποίησε  μεταγονιδιωματικές τε-
χνικές, για να αλληλουχίσει κλωνοποιημένα τμήματα
του Α.Μ.. Συνέκριναν δείγματα κοπράνων από υγιείς
εθελοντές και ασθενείς με νόσο Crohn και διαπίστω-
σαν ότι τα βακτήρια του Φύλου Firmicutes ήταν λιγό-
τερα στη μικροχλωρίδα των ασθενών με νόσο Crohn.
Έκτοτε ακολούθησε μεγάλος αριθμός μελετών με την
χρήση της μεταγονιδιωματικής για τον χαρακτηρισμό
των μικροχλωρίδων σε νόσο και φυσιολογική κατά-
σταση. Μεταγονιδιωματική ανάλυση έχει χρησιμοποι-
ηθεί και για τον χαρακτηρισμό των ιών (ιώματος) που
ευρίσκονται στην εντερική χλωρίδα.3,34
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Συμπεράσματα

Η απάντηση στην ερώτηση ποια είναι η προτιμητέα
μέθοδος από αυτές που έχουν περιγραφεί δεν μπορεί
να είναι μία. Κάθε μία από τις παραπάνω τεχνικές βρί-
σκει διαφορετική εφαρμογή στη μελέτη του Α.Μ. και
ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος πρέπει να
γίνεται σωστή επιλογή της κατάλληλης ή των κατάλ-
ληλων μεθόδων (Πίνακας 1). Κύρια κριτήρια είναι το
κόστος και το απαιτούμενο βάθος της εκάστοτε ανά-
λυσης. H DDGE είναι μία χρήσιμη τεχνική για την τα-
χεία αξιολόγηση της σύστασης του Α.Μ. και είναι
αρκετά βολική για μία πρώτη σύγκριση πολλαπλών
δειγμάτων π.χ. για την παρουσία ή όχι διαφορών σε
ασθενείς σε σύγκριση με ομάδα μαρτύρων. Αν και
είναι σχετικά εύκολο να υπολογισθεί το ολικό βακτη-
ριακό φορτίο των γνωστών μικροβίων σε μία μικρο-
χλωρίδα με την rPCR, παρουσιάζονται δυσκολίες
όταν πρέπει να σχεδιασθούν εκκινητές και ανιχνευτές
για ανεπαρκώς χαρακτηρισμένα βακτηριακά είδη. Η
FISH μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για αυτό το
σκοπό και είναι διαθέσιμοι ανιχνευτές – στόχοι οι
οποίοι έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένα φύλα ή
είδη. Οι ανωτέρω μέθοδοι έχουν το μειονέκτημα ότι
μπορούν να χρησιμποιηθούν για γνωστούς μικροορ-

γανισμούς αλλά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν άγνω-
στους μικροοργανισμούς. 

Αναμφισβήτητα, σήμερα οι πλέον χρησιμοποιού-
μενες μέθοδοι είναι αυτές που βασίζονται στις τεχνι-
κές αλληλούχισης επόμενης γενιάς. Αυτό έχει συμβεί
λόγω της σημαντικής μείωσης στο κόστος, αλλά και
της διαρκούς εξέλιξης των τεχνικών αυτών. Οι περισ-
σότερες βασίζονται στην ανάλυση της αλληλουχίας
του 16S rRNA γονιδίου, το οποίο είναι επαρκώς συν-
τηρημένο μεταξύ των ποικίλων μικροβιακών ειδών,
αλλά αποκλίνει αρκετά ώστε να επιτρέπει φυλογενε-
τική αναγνώριση. Πιο σύγχρονες ανεξάρτητες από
καλλιέργεια τεχνικές περιλαμβάνουν την αλληλού-
χιση επόμενης γενιάς και τη μαζική μικροβιακή αλλη-
λούχιση. Οι συγκεκριμένες τεχνικές έχουν το πλεονέ-
κτημα ότι  είναι υψηλής απόδοσης, χαρακτηρίζουν
φυλογενετικά τα στοιχεία μικροχλωρίδας και υπολο-
γίζουν τις σχετικές αναλογίες των οργανισμών που
υπάρχουν. 

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον Δρ. Ανδρέα Φ. Μεντή για τη συμ-
βολή του στην τελική διαμόρφωση του κειμένου. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τεχνικών μελέτης του ανθρώπινου μικροβιώματος (Α.Μ.)Πίνακας 1

Τεχνική Περιγραφή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Καλλιέργεια Απομόνωση βακτηρίων σε Φτηνή, ημιποσοτική, Κοπιώδης, <30% των
θρεπτικά υποστρώματα πρόσφατες βελτιώσεις μικροβίων του Α.Μ. 

καλλιεργήσιμα

rPCR Ενίσχυση και ποσοτικοποίηση του 16S Ταχεία, ταυτοποίηση και Όχι ταυτοποίηση
rRNA και άλλων βακτηριακών γονιδίων.  ποσοτικοποίηση βακτηρίων αγνώστων μικροοργανισμών 

DGGE/TGGE Ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός των 16S Γρήγορη, ημι-ποσοτική, Όχι ταυτοποίηση αγνώστων
rRNA αμπλικονίων με χρήση οι ζώνες μπορούν να βακτηρίων
μετουσιωτικής ουσίας / θερμοκρασίας χρησιμοποιηθούν για 
αντιστοίχως. περαιτέρω ανάλυση

FISH Σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική Ταυτοποίηση και Δε μπορεί να ανιχνεύσει
ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων υβριδίζουν τυποποίηση βακτηρίων, άγνωστα είδη βακτηρίων.
σε συμπληρωματικές 16S rRNA ημιποσοτική
αλληλουχίες-στόχους. Βελτίωση με 
συνδυασμό με κυτταρομετρία ροής 

DNA Σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική Ταυτοποίηση και τυπο- Διασταυρούμενη υβριδοποίη-
μικροσυστοιχίες ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων, ποίηση βακτηρίων, ση, δυσκολία ανίχνευσης

υβριδοποιούνται με συμπληρωματικές ημιποσοτική, γρήγορη. βακτηρίων σε μικρούς
αλληλουχίες. Ο φθορισμός ανιχνεύεται πληθυσμούς στο δείγμα
με laser.

Αναγνώριση  Κλωνοποίηση ολόκληρου του 16S rRNA Ταυτοποίηση και τυπο- Επίπονη, δαπανηρή, ανάγκη
βακτηρίων βάσει    αμπλικονίου, αλληλούχιση κατά Sanger ποίηση βακτηρίων, κλωνοποίησης
16S rRNA γονιδίου ποσοτική

Άμεση αλλη- Μαζική παράλληλη αλληλούχιση του Ταυτοποίηση, τυποποίηση Δαπανηρή, επίπονη
λούχιση 16S 16S rRNA αμπλικονίου. βακτηρίων, ποσοτική, ταχεία,
rRNA γονιδίου αναγνώριση άγνωστων βακτηρίων.

Μαζική Μαζική παράλληλη αλληλούχιση Ταυτοποίηση και τυπο- Δαπανηρή. Ανάλυση των 
αλλουλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος του συνόλου ποίηση βακτηρίων, δεδομένων υπολογιστικά
μικροβιώματος μικροβίων μικροχλωρίδας ποσοτική απαιτητική
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Ηuman microbiome and the methods of its study - metagenomics

The commensal bacteria (and their genes, -the human microbiome) living in the different cavities of the

human body, and, especially those in the intestine, interact with each other and with the host systems.

The structure and dynamics of the microbial communities are the focus of intense studies. Until 1990,

culture was the only available method to characterize the composition of each microflora, but since

then, culture-independent techniques have been developed. Sequencing of cloned 16S bacterial ri-

bosomal RNA gene, polymerase chain reaction, fingerprinting methods, FISH and DNA microarrays

have been used to compare the microflora between healthy individuals and patients. However, all these

techniques have limitation in identifying unknown species. The recent introduction of next-generation

sequencing technique and its use for direct sequencing of the 16S rRNA gene amplicons or microbial

shotgun sequencing, followed by bioinformatics analysis (metagenomics), has boosted our ability to

study the complex ecosystems of the human microbiome. In this review, the techniques currently used

for the study of the human microbiota and their relative strength and weaknesses are described briefly.
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