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THE ROLE OF MICROBIOME IN HEALTH AND DISEASE
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Az emberhez kapcsolódó mikrobiális közösségek (a szájüreg, bőr, orr, hüvely és a bél
alsó szakasza) időbeli dinamikájának tanulmányozása egyre nagyobb figyelemnek örvend az
utóbbi időben, főleg azért mert ezeknek a közösségeknek komoly egészségügyi vonatkozásai
vannak [1-6]. Ezek a mikrobiális közösségek általában a szervezet belső és a külső környezet
közötti kulcsfontosságú térségeit kolonizálják, és valószínűleg támadási (belépési) pontjai
néhány kórokozónak is, különösen a levegőből és az élelmiszerek révén, és ezért ezek a
térségek átfogó védőstratégiával rendelkeznek, beleértve a veleszületett és adaptív immunitás
elemeit. Valóban, az a tény, hogy a gazdaszervezet képes felismerni és reagálni a támadó
kórokozókra és mindamellett eltűri a sokszínű rezidens mikroflórát továbbra is az egyik
leginkább figyelemre méltó jellemzője a fejlődésnek és azok a pontos mechanizmusok,
amelyek lehetővé teszik ezt a diszkriminációt, még mindig nem teljesen ismertek. Általában
az emberi mikrobiom, hónapokon sőt akár éveken át is stabil maradhat [7-10]. Egereken és
embereken végzett vizsgálatok azonban azt sugallják, hogy ezt a mikrobiális közösségek közti
egyensúlyt lényegesen megváltoztathatják a modern nyugati életstílus, beleértve az
antibiotikumokat [1,10-13] és a magas zsírtartalmú étrendet [2]. Ezzel ellentétben a
mikrobiális közösségek zavarai növelhetik a gazda kórokozók iránti érzékenységét [3], az
elhízást [4,13], az auto-gyulladásos betegségek előfordulását [5], amelyek egyre gyakoribbak
a fejlett világban. Ezért az emberi mikrobiom feltérképezése segíthet abban, hogy a
normálisan jelen lévő csírákat meg lehessen különböztetni azoktól, amelyek betegséget
okoznak. Sajnálatos tény, hogy keveset tudunk a testünk különböző részein velünk élő
„lakókról”, mert bonyolult, ha nem lehetetlen tenyészteni az ott található mikroorganizmusok
többségét [14]. A költséghatékony DNS-szekvenáló technikák megjelenése azonban most már
lehetővé teszi, hogy tenyésztés nélkül, közvetlenül az emberi testről vett mintákat elemezzék,
és a bennük lévő mikroorganizmusokat azonosítsák [15].
Az emberi szervezet, becsléseink szerint több mint 1014 sejtet tartalmaz, amelynek csak
körülbelül a 10% -át teszik ki a szervezet saját sejtjei. A többit mikroorganizmusok képzik,
amelyek a gazdaszervezet rezidens mikroflóráját képviselik. A rezidens mikroflórának nem
csak passzív kapcsolata van a gazdaszervezettel, de közvetve vagy közvetlenül hozzásegít a
szervezet normális fejlődéséhez, metabolizmusához és a védelmi rendszeréhez. Általában
ezek a természetes mikroorganizmusok élnek harmóniában az emberrel és állatokkal, és ez az
együttélés természetesen mindkét fél javára hasznos. A rezidens mikroflóra elvesztése vagy
zavara a külső (gyakran patogén) mikroorganizmusok kolonizációjához vezethet, és
betegségre hajlamosító ökológiai testtájjá válhat.
Az összes rendelkezésre álló ökológiai testtáj (külső és belső) mikrobiális kolonizációja
közvetlenül a szülés után kezdődik. Ezek a felületek ki vannak téve a mikroorganizmusok
széles skálájának a környezetből és más személyektől is. Minden felület, fizikai és biológiai

DOI: 10.26649/musci.2015.110

tulajdonságaitól függően csak bizonyos mikrobák kolonizációjára alkalmas. Ennek
eredménye, hogy különböző helyeken (1. ábra), jellemző mikroorganizmusok vannak jelen
[16]. Például a Micrococcus és a Staphylococcus túlsúlyban van a bőr felületén, és ritkán
telepszenek le az egészséges emberek szájüregében. Hasonlóképpen csak kb. 30, a több mint
700 fajta a szájban előforduló mikroorganizmusból képes kolonizálni az emésztő rendszert,
annak ellenére, hogy a folyamatosan áthaladnak a beleken.

1. ábra – A rezidens mikroflóra eloszlása. Az egyes ökológiai testtájak predomináns
baktériumai.
Összesen több mint 10 ezer mikrobafajt azonosítottak a kutatók, akik azt is kiszámolták,
hogy minden egyes emberi testi sejtre tíz baktériumsejt jut. Egy 75 kilogramm testtömegű
felnőtt 0,75-2,25 kilogramm baktériummal él együtt. A nagyjából 22 ezer emberi génhez
képest a velünk élő mikrobáknak összességében mintegy 8 millió génje van, amelyek alapvető
szerepet töltenek be fejlődésünkben és egészségünkben.
Érdekes módon az emberi test különböző pontjairól azonosított baktériumok jelentősen
eltértek egymástól, a fajok legnagyobb sokféleségét a bőrön találták. Személyről személyre is
nagy eltérést mutattak a mikroorganizmusok, ami arra utal, hogy az embereknek saját, egyedi
„mikrobiális bélyegük” lehet [17]. Nem ugyanazok a baktériumok vannak bennünk, bár úgy
tűnik, hogy ugyanazokra a feladatokra szerveződnek. Megerősítette a kutatás azt a korábbi
feltételezést is, hogy az egészséges emberekkel is élnek együtt ártalmas baktériumok bizonyos
mennyiségben [18]. A következő feladat annak megismerése, hogy mikor és miként válnak
veszélyessé, és okoznak betegséget.
Annak ellenére, hogy az emberi bélflórának lehetséges egészségügyi hatásai vannak,
azokról az életmódbeli tényezőkről, amelyek képesek a bélflóra megváltoztatására, még
hiányosak az ismereteink. Rendszeresen végzünk olyan intervenciós vizsgálatokat amelyek
feltárják és azonosítják a mikrobiális dinamikát befolyásoló tényezőket, elsősorban az emberi
bél mikrobák érzékenységét az antibiotikumokra [10-13], a bélműtétekkel [19] és a rövid távú
diétával kapcsolatban [20,21]. Ezek azonban csak kevés hipotézist kínálnak, ezért egy nagy,
és potenciálisan megvalósíthatatlan, több intervenciós vizsgálat volna szükséges arra, hogy
teljes mértékben feltárja az emberi tevékenység és viselkedés hatásait a mikrobiomra.
Egy alternatív megközelítés hatékony összekapcsolására számos gazdatényező és az
általuk kiváltott mikrobiális válaszokra, az volna, hogy hosszú időtartamban tanulmányozzuk

a gazda és mikrobióták között levő kapcsolatot. Ilyen vizsgálatok nemrégiben azt igazolták,
hogy a menstruációs ciklus elsődleges mozgatórugója a nők hüvelyi mikrobáinak dinamikája
[22], valamint az újszülött bélflóra kezdődő átállása a felnőttkori közösségek felé a szoptatás
befejezése után [23]. Ezekben az időtartamokban a gazdaszervezet életmód kvantitatív
változóit kapcsolatba lehet hozni a mikrobák dinamikájával és nyomon lehet őket követni.
Ezzel kapcsolatban sok etikai és logisztikai problémát kell azonban figyelembe venni.
A születése pillanatától, az emberi test hatalmas és összetett mikrobiális közösség
gazdaszervezete. A külső környezetnek kitett epiteliális felületek gyorsan masszívan
kolonizálódnak prokarióta sejtekkel, amelyet azután számbelileg messze felülmúlják a gazda
szervezet saját eukarióta sejtjeinek a számát [24]. Hagyományosan ezek a mikroszkopikus
társbérlők a betegségek kialakulásával és a bomlással voltak társítva. Az elmúlt években
azonban tudományos és közérdekből is előtérbe kerültek az ember és a mikrobiomja közötti
összetett és gyakran kölcsönösen előnyös kapcsolatai.
Míg a baktériumokról köztudott, hogy több mint 2,5 milliárd éve élnek a Föld felszínén
[25], az első prokarióta szervezetek több mint egy milliárd évvel korábban [26]; fosszilis
bizonyítékok arról tanúskodnak, hogy az eukarióta sejtek körülbelül 760 millió éve alakultak
ki [27]. Következésképpen, a modern ember és evolúciós elődei bensőséges kapcsolatot
létesítettek a mikroorganizmusokkal, amely a sokmillió éves koevolúció során tovább
tökéletesedett [28]. Az endoszimbiózis elmélet szerint ez a kapcsolat a pre-eukarióta sejtek
szimbiotikus prokarióták inváziójával kezdődött, amelyekből a jelenlegi organellumok, mint
például a mitokondriumok és a plasztidok keletkeztek [29]. Genomikai és proteomikai
vizsgálatok támogatják ennek a szimbiotikus kapcsolatnak a vízióját, amely jelentősen
befolyásolta a metabolikus és homeosztatikus mechanizmusokat a korai eukariótáknál [29].
Annak a meghatározása, hogy milyen mértékben járultak hozzá a számtalan későbbi
kölcsönhatással együtt, és hogyan volt az emberi genom csiszolása akadályozva az emlősök
biológiájának és mikrobiális ökológiának a döbbenetes összetettségével [30]. A közelmúltban
elért biotechnológiai és bioinformatikai kutatások eredményei új impulzust adtak a
tudománynak ezen a területen. A vizsgálatok keretei szélesek és sokszínűek, mint pl. annak a
pontosítása, hogy hogyan befolyásolták a mikróbák az eukarióták fejlődését, de az ember
általános élettanát is, úgy ahogy ezt ma értelmezzük.
Minden emberi test tele van a mikroorganizmusokkal. Sőt, ezek száma a valóságban
többszörösen meghaladja az emberi sejtek számát [24,31]. Ennek az eklektikus mikrobiális
konzorciumnak a kollektív genomját nevezzük mikrobiomnak [25]. Az egyes testrészek
közötti anatómiai különbségek eredménye a jellegzetes és egyedülálló kolonizációjuk
baktériumok, élesztők, protozoonok, archaeak és vírusok révén [32]. A baktériumok vannak
számszerűen túlsúlyban a mikrobiómban [33].
A nyálkahártya-felületek, ideértve a szájüreg, a felső légutak, gyomor, vékonybél,
vastagbél és a húgy- és ivarszervi felületek a mikrobiális kolonizáció elsődleges céljai [34].
Fontos kivétel az emberi test legnagyobb szerve, a bőr és a fogak felülete, melyek mikrobiális
populációja nagyszámú [35]. Ezek a mikrobióták közötti minőségi és mennyiségi
különbségek számos tényezőnek tulajdoníthatók, beleértve: a gazda immunválaszát, a
rendelkezésre álló tápanyagokat, pH-t, oxidációs potenciált, hőmérsékletet, páratartalmat és a
rendelkezésre álló megfelelő tapadási felületeket [34]. Az adott anatómiai lokalizáció
heterogenitása tovább mélyíti a mikrobiom bonyolultságát, pl. szájüregben számos különböző
felület kolonizálható és ezek szignifikánsan különböznek a gazdaszervezet és a környezeti
tényezők alapján is [36].
Louis Pasteur megerősítette a Kórokozó-elmélet az egyes betegségek kiváltásánál több
mint 150 évvel ezelőtt, valamint azt is, hogy milyen szerepet játszanak a baktériumok a
humán betegségek patogenézisében [37]. Az emberek között a "baktérium" szó gyakran idéz
elő kellemetlen képeket a fertőzésről és a betegségről. De a gazdaszervezettel összefüggő

mikrobiális közösségek gyakrabban részesek az egészség megőrzésében és az ember
fiziológiás fejlődésében [38].
A kolonizáció elleni rezisztencia, a nem őshonos vagy „idegen” fajok kirekesztése, az
eredeti mikroflóra védelmi stratégiájai, megakadályozhatják a potenciálisan kórokozó
mikroorganizmusok kolonizációját [39]. Például, ha a hüvelyben magas a sok H2O2 termelő
laktobacilosok aránya, ez kapcsolatba hozható a bakteriális vaginosis elleni védelemmel [40].
Hasonlóképpen, a normális bőr mikroflóra tejsav termelése, enyhén savas közeget képez (pH
5-6), amely képes megakadályozni sok patogén baktérium kolonizációját [41].
A bél mikrobiom pozitív hatásain kívül a többi emberi ökológiai testtáj mikrobiomjáról
igen kevés adat áll rendelkezésre [42]. Továbbá, a bélflóráról kimutatták, hogy szerepet
játszik a tápanyagok emésztésében és a szintézisben, az energia- és vitamín-termelésben, a
béltranzit stimulációjában és az immunválaszban [42,43]. Az későbbi egészségre komoly
hatással lehetnek a korai patogén-expozíciók. A túlzott higiéniai intézkedések és a mikrobiális
expozíció megfelelő csökkentése nyilvánvalóan növeli az allergiás állapotok kialakulásának a
kockázatát. Az allergiák és autoimmun betegségek a nem megfelelő és túlzott immunválasz
eredményei bizonyos ingerekre. Úgy tartják, hogy a gyermekkori csökkentett fertőzések
hátrányosan befolyásolják az immunrendszer fejlődését, és ily módon növeli az allergiák
keletkezésének a lehetőségét. Ez az elmélet először Strachan „higiénia hipotézis” néven 1989ben hozta nyilvánosságra [44].
Annak ellenére, hogy a mikróba – gazdaszervezet interakciók többsége ideális feltételek
mellett komenzális vagy mutualista, már a környezet vagy a genotípus kis változása is a
szimbiotikus mikroorganizmusok patogenitásához vezethet [42,45]. Ilyen hatással lehet a
cukorbaj a bőr mikroflórájára és a seb gyógyulására [46]. A normális szimbiótikus mikroflóra
tagjai részt vehetnek a szisztémás betegségek kiváltásában és patgenézisében. Az immúnkompromitált egyének látszólag hajlamosabbak a komenzális mikroorganizmusok kórokozó
hatására. Így például az orális candidiasis nagyon gyakori a HIV betegeknél [47].
A betegségek egy komplex kölcsönhatásnak az eredményei egy környezeti kiváltó
(étrend és az antimikrobiális expozíció) a rezidens mikroflóra és a gazdaszervezet között (2.
ábra). Ahhoz, hogy megállapítsuk ezeknek a betegségeknek az okát és a biológiai
mechanizmusaikat szükséges, hogy megértsük azokat a tényezőket amelyek kedvezőtlenül
befolyásolják ezeket a kölcsönhatásokat. Ehhez ismerni kell a mikrobiális ökológia elveit.
Ebben lényeges szerepet játszhatnak a környezeti mikroflóra és az emberi mikrobiom ill. az
emberhez kapcsolódó mikrobiális közösségek közötti kölcsönhatások. Az emberi mikrobiom
összetétele elég jól ismert, de sokkal kevesebbet tudunk az ember egyes ökológiai testtájának,
mint specifikus ökoszisztémának a hatásairól az adott mikrobiomra az egészség és a betegség
vonatkozásában. A mikrobiom dinamikus egyensúlyban van a gazdaszervezettel, és a
kulcsparaméterek változásai lényegesen befolyásolják a mikrobák növekedését,
megzavarhatják ezt az egyensúlyt, és ez megnehezíti annak a meghatározását, hogy patogén
vagy szimbiotikus kapcsolatot alakul ki a mikroflóra és a gazdaszervezet között az adott
helyen. Ezeknek az összefüggéseknek (mikrobiális ökológia) a megértése alapvető stratégia a
megfelelő kezelés kifejlesztésében.
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2. ábra – A betegséghez vezető viszonyok.
Úgy tűnik, hogy az emberi mikrobiom befolyásolja a gazdaszervezetet szinte minden
szinten és minden szervrendszerére kihat, kiemelve a kölcsönös függőséget és a koevolúciót.
Adaptálódnak a változó életmódra (mint például étrenddel és etnikummal összefüggő
különbségek a mikrobiom összetételében) és döbbenetes, hogy viselkedésüket nem csak a
környezet befolyásolja, hanem a mi belső milieu-nk is.
Annak meghatározása, hogy az emberi mikrobiom milyen mértékben vesz részt
fejlődésünkben, milyen a szerepe az egészség és a betegség szempontjából, ígéretesnek tűnik
sok szempontból a mindennapi életünkre, az anyatej-helyettesítő tápszerek optimalizációjára,
új eszközök keresésére, olyan világméretű járvány elleni küzdelemben, mint a rák és az
elhízás. Ahhoz azonban, hogy ezt elérjük, a kutatást arra kell összpontosítani, hogy
válaszoljon azokra a konkrét kérdésekre amelyek a gazdaszervezet – mikróba, és a mögötte
rejlő mechanizmusokkal kapcsolatosak. A mikrobióta kutatásra rendelkezésre álló eszközöket
kell tovább fejleszteni, és különösen átállni a „ki van ott”-ról a „mit csinálnak” típusú
megközelítésekre, bár a populációk összetettsége és a fajok sokassága nagyon komoly
kihívást jelent. És miközben megpróbáljuk szabályozni a mikrobiomban jelenlévő egyedek
számát és összetételét, gondosan kell értékelni a több szinten és területen zajló gazda –
mikrobióta egymásrautaltságot és figyelembe venni, hogy ez a szabályzás kétirányú.
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