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Καταπολέµηση των λοιµώξεων µε ωφέλιµα βακτηρίδια 
 
Χρησιµοποιώντας ποντίκια ως πειραµατόζωα, το πρόγραµµα DEPROHEALTH, που 
χρηµατοδοτείται από την ΕΕ, απέδειξε ότι ορισµένοι γαλακτοβάκιλοι έχουν ευεργετική 
επίδραση στις εντερικές φλεγµονές και λοιµώξεις. Η κυριότερη ασθένεια µε την οποία 
ασχολήθηκε η συγκεκριµένη έρευνα ήταν η φλεγµονή του εντέρου. Για αυτόν το σκοπό 
δηµιουργήθηκαν ειδικοί γαλακτοβάκιλοι. Τα πιο αποτελεσµατικά από αυτά τα 
τροποποιηµένα στελέχη βακτηριδίων παράγουν µια σύνθετη ουσία (µια ιντερλευκίνη) 
που συµβάλλει στην πρόληψη της φλεγµονής που προκαλούν τα βακτηρίδια. Τέσσερα 
από αυτά τα υποψήφια στελέχη επιλέχθηκαν για µελλοντικές µελέτες. Αυτές οι µελέτες 
θα εξετάσουν την επίδραση των στελεχών στα ποντίκια µε σκοπό να προετοιµάσουν το 
έδαφος για µελλοντικές έρευνες στον άνθρωπο. 
 
Για την εύρεση των αποτελεσµατικών βακτηριδίων χρειάστηκε µεγάλη προετοιµασία. Η 
έρευνα ξεκίνησε µε τη µελέτη ενός αριθµού στελεχών-τύπων γαλακτοβάκιλων, ώστε να 
διερευνηθεί η πιθανή δυνατότητα αλληλεπίδρασής τους µε το ανοσοποιητικό σύστηµα 
του ξενιστή. Ο ιδανικός τρόπος χορήγησης των ωφέλιµων βακτηριδίων θα ήταν η λήψη 
τους από το στόµα, εποµένως ένας σηµαντικός παράγοντας που διερευνήθηκε ήταν η 
ανθεκτικότητά τους κατά τη διέλευση από το άνω µέρος του εντερικού σωλήνα. Οι όξινες 
συνθήκες που επικρατούν στο στοµάχι ή τα χολικά άλατα στο έντερο µπορούν να 
καταστρέψουν τις πιθανές ευεργετικές τους ιδιότητες. 
 
Ο σκοπός του προγράµµατος DEPROHEALTH είναι να σχεδιάσει ειδικά προβιοτικά 
στελέχη για την αποτροπή των εντερικών παθήσεων. Το πρόγραµµα αναπτύσσει νέους 
τρόπους αντιµετώπισης αυτών των παθήσεων µε αγωγή που χορηγείται από το στόµα, 
η οποία είναι πολύ πιο εύκολη από τη χορήγηση σε ενέσιµη µορφή. Οι ασθένειες που 
θέλει να καταπολεµήσει το πρόγραµµα είναι τα έλκη στοµάχου που συνδέονται µε το 
Helicobacter pylori και η παιδική διάρροια που προκαλείται από τον ιό Rota. Επίσης το 
πρόγραµµα επιδιώκει να αναπτύξει µια νέα θεραπεία για τις µακροχρόνιες φλεγµονές 
του εντέρου, όπως είναι η νόσος του Crohn, οι οποίες υποβαθµίζουν σηµαντικά την 
ποιότητα ζωής του ασθενούς. 
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