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Ένας άγνωστος κόσµος µέσα µας - Η γήρανση επηρεάζει την
εντερική χλωρίδα
Η γήρανση δεν επηρεάζει µόνο την εξωτερική µας εµφάνιση. Με το πέρασµα του χρόνου
αλλάζει και ο µικροβιόκοσµος του εντέρου µας. Για τον εντερικό µικροβιόκοσµο των νηπίων
γνωρίζουµε σχεδόν τα πάντα, αλλά στα ηλικιωµένα άτοµα µπορεί να χαρακτηριστεί αυτήν τη
στιγµή µόνο το 8% των µικροβίων.
Παρόλο που σπάνια το συνειδητοποιούµε, όλοι έχουµε στον οργανισµό µας εκατοµµύρια
κυρίως ωφέλιµα βακτηρίδια που µας διευκολύνουν να διαχειριζόµαστε τη διατροφή µας και να
είµαστε υγιείς. Η σύνθεση του µικροβιόκοσµου στον οργανισµό µας είναι ακόµα και σήµερα
ένα θέµα για το οποίο γνωρίζουµε ελάχιστα.
Το CROWNALIFE, ένα πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ, µελετά τις µεταβολές
του µικροβιόκοσµου του εντέρου από τους ενήλικες στους ηλικιωµένους. Τα είδη των
βακτηριδίων στο έντερο των νεογέννητων είναι περιορισµένα σε αριθµό. Τα
µπιφιντοβακτηρίδια που απαντώνται πολύ συχνά στο έντερο των νηπίων θεωρούνται ωφέλιµα
για τον άνθρωπο. Όσο περνούν τα χρόνια, αυτού του είδους τα βακτηρίδια ελαττώνονται, ενώ
κυριαρχούν άλλα µικρόβια. Αυτό ενδεχοµένως να επηρεάζει την ανάπτυξη των ασθενειών.
Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά ευρήµατα του CROWNALIFE, στο έντερο των ενηλίκων ζουν
πολλές διαφορετικές οµάδες βακτηριδίων. Κατά τη γήρανση η ποικιλοµορφία των βακτηριδίων
αυξάνεται. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός βακτηριδίων που δεν µπορούν να
εντοπιστούν από τις υπάρχουσες τεχνικές. Κατά την ανάλυση των πιο συνηθισµένων οµάδων
βακτηριδίων, αναγνωρίστηκε µόνο το 8 % των µικροβίων στο έντερο των ηλικιωµένων.
Ορισµένα από τα µικρόβια που βρέθηκαν ανήκαν σε νέες οµάδες που δεν είχαν εντοπιστεί
προηγουµένως στο ανθρώπινο έντερο. Συγκριτικά, στα νήπια αναγνωρίζεται το 70% των
µικροβίων του εντέρου και ο αριθµός των ειδών είναι δέκα φορές µικρότερος. Επίσης, η
διαφοροποίηση µεταξύ των ατόµων είναι µεγάλη: Φαίνεται ότι ο µικροβιόκοσµος στο έντερο
του καθενός από εµάς είναι µοναδικός.
Στα πλαίσια του προγράµµατος CROWNALIFE, συνεχίζονται οι ερευνητικές προσπάθειες στο
Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερµανία, τη Βρετανία και τη Σουηδία για να βρεθεί αν
υπάρχουν γεωγραφικές διαφορές στα είδη των µικροβίων που ζουν στο γαστρεντερικό
σωλήνα του ανθρώπου. Ένας µελλοντικός στόχος είναι η διερεύνηση της πιθανότητας να
επηρεαστεί η σύνθεση και η λειτουργία των µικροβίων µε διατροφικά προϊόντα που θα
κατασκευάζονται ειδικά για αυτόν το σκοπό. Η έρευνα για τη σύνθεση του µικροβιόκοσµου του
ανθρώπου ανοίγει νέους δρόµους για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα µικρόβια του
οργανισµού µας επηρεάζουν την υγεία µας. Τα βελτιωµένα εργαλεία ανάλυσης καθιστούν
δυνατή την εξερεύνηση των άγνωστων περιοχών του σώµατός µας. Η κατανόηση των
αλλαγών που πραγµατοποιούνται στο µικροβιόκοσµο κατά τη διαδικασία της γήρανσης θα
προσφέρει τα απαραίτητα επιστηµονικά στοιχεία για τη χάραξη στρατηγικών και τη
διαµόρφωση συστάσεων που θα αποσκοπούν στη διατήρηση ενός ισορροπηµένου και
ωφέλιµου µικροβιόκοσµου.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, µεταβείτε στην αντίστοιχη
σελίδα στο web www.crownalife.be ή επικοινωνήστε µε το συντονιστή Dr. Joel Dore
UEPSD - INRA - CR Jouy, F-78352 Jouy-en-Josas, Cedex France
τηλ.: +33 1 3465 2709, fax: +33 1 3465 2492, e-mail: dore@jouy.inra.fr
Περισσότερες πληροφορίες για την ερευνητική οµάδα PROEUHEALTH µπορείτε
να βρείτε στην τοποθεσία http://proeuhealth.vtt.fi ή στη διεύθυνση proeuhealth@vtt.fi

