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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Aντιδιαβητικές αγωγές και εντερικό μικροβίωμα
Ε. Ξουργιά, Α.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Σ. Παπαντωνίου, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο ανθρώπινο σώμα συνυπάρχουν πολυάριθμοι μικροοργανισμοί δημιουργώντας μια σχέση
συμβίωσης ή δυσβίωσης με τον ξενιστή. Το σύνολο των μικροβιακών αυτών πληθυσμών είναι
γνωστό ως μικροβίωμα. Το μικροβίωμα συμβάλλει στον έλεγχο της διαπερατότητας του εντερικού
βλεννογόνου, στο μεταβολισμό των χολικών αλάτων, στη σύνθεση των λιπαρών οξέων βραχείας
αλύσου, στη ζύμωση των πολυσακχαριτών που προσλαμβάνονται με την τροφή καθώς και στη
σηματοδότηση μονοπατιών όπως το FXR/TGR5. Μεταβολές στη σύνθεση και τη λειτουργία του
εντερικού μικροβιώματος έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2,
ινσουλινοαντίσταση και παχυσαρκία. Στην παρούσα ανασκόπηση
περιγράφεται η
παθοφυσιολογική σύνδεση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 με το εντερικό μικροβίωμα ενώ,
παράλληλα, μελετάται η επίδραση των αντιδιαβητικών φαρμάκων στο εντερικό μικροβίωμα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ανθρώπινο εντερικό μικροβίωμα
(ΕΜ)
αποτελείται
από
περίπου
10
δισεκατομμύρια
μικροοργανισμούς
που
ταξινομούνται περαιτέρω σε 500 διαφορετικά
μικροβιακά είδη εκ των οποίων τα
περισσότερα
είναι
αναερόβια
και
δημιουργούν μια συμβιωτική σχέση με τον
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ξενιστή [1]. To EM αποτελείται από 4 βασικά
είδη, τα Bacteroidetes, τα Firmicutes, τα
Actinobacteria και τα Proteobacteria τα οποία
είναι κοινά σε όλα τα άτομα [1]. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό
του
ΕΜ
είναι
η
ποικιλομορφία που παρουσιάζει και η οποία
διαφέρει από τον οισοφάγο μέχρι το ορθό [1].
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Ο οισοφάγος, το δωδεκαδάκτυλο και ο ειλεός
αποικίζονται κυρίως από στελέχη του γένους
Streptococcusενώ στο στόμαχο κυριαρχούν
είδη του γένους Helicobacter. H μεγαλύτερη
ετερογένεια παρατηρείται στο παχύ έντερο
όπου συνυπάρχουν ποικίλα είδη. Το ΕΜ
βρίσκεται σε συμβιωτική σχέση με τον ξενιστή
επηρεάζοντάς πολλές λειτουργικές του
ανθρώπινου
οργανισμού,
όπως
ο
μεταβολισμός των υδατανθράκων και η πέψη
των ολιγοσακχαριτών.[2] Με τη διαδικασία
αυτή παράγονται απαραίτητοι μεταβολίτες
για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως είναι τα
λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου.3 Επιπλέον, το
ΕΜ συμμετέχει στον μεταβολισμό των
πρωτεϊνών και των λιπιδίων.[1-3]
Το ΕΜ μπορεί να επηρεάσει τη
φαρμακοκινητική διαφόρων ουσιών είτε
ενεργοποιώντας είτε εξουδετερώνοντας αυτές
ή ακόμα και τροποποιώντας το χρόνο
ημίσειας ζωής τους παρεμβαίνοντας στην
αλληλεπίδραση
βλεννογόνου
εντερικού
σωλήνα -φαρμάκου.[4] Οι μεταβολές στο ΕΜ
μπορεί να είναι αποτέλεσμα βακτηριακών
λοιμώξεων,
χρήσης
αντιβιοτικών
ή
αναστολέων αντλίας πρωτονίων, μεταβολών
στο τρόπο ζωής ή διατροφικών αλλαγών και
χειρουργικών επεμβάσεων.[5-7] Οι αλλαγές
που προκαλούνται από τους παραπάνω
παράγοντες οδηγούν σε δυσβιωτική σχέση
μεταξύ ΕΜ και ξενιστή η οποία έχει
συσχετιστεί
με
την
παθογένεια
της
παχυσαρκίας, της ινσουλινοαντίστασης, του
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), της
καρδιαγγειακής νόσου, των φλεγμονωδών
νοσημάτων του εντέρου, του καρκίνου, του
αυτισμού, των ηπατικών νοσημάτων και του
ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.[8,9]

ΤΟΜΟΣ 24ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2019

Τα
υπάρχοντα
βιβλιογραφικά
δεδομένα δείχνουν την ύπαρξη συσχέτισης
μεταξύ ΣΔ2 και ΕΜ [10-15] και πολλαπλοί
παθογενετικοί μηχανισμοί έχουν προταθεί
για να ερμηνεύσουν τη συσχέτιση αυτή.[16]
Στην
παρούσα
ανασκόπηση
περιγράφεται η παθοφυσιολογική σύνδεση
του ΣΔ2 με το ΕΜ ενώ, παράλληλα, μελετάται
η επίδραση των αντιδιαβητικών φαρμάκων
στο ΕΜ.

ΕΝΤΕΡΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ
ΚΑΙ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2
Πολλαπλά
παθοφυσιολογικά
μονοπάτια έχουν περιγραφεί ως υπόστρωμα
της δυσβιωτικής σχέσης ΕΜ και ΣΔ2, η οποία
έχει
χαρακτηριστεί
ως
«μεταβολική
ενδοτοξαιμία».[17] Σύμφωνα με την υπόθεση
αυτή οι λιποπολυσακχαρίτες (lipopolysaccharide, LPS), που αποτελούν συστατικό
του κυτταρικού τοιχώματος των gram (-)
βακτηρίων, μπορούν να ενεργοποιήσουν τη
φλεγμονώδη
απόκριση
του
ξενιστή,
οδηγώντας στις μεταβολικές διαταραχές που
χαρακτηρίζουν τον ΣΔ2. Οι LPS σε
συνδυασμό με το CD [14] το λεμφοκυτταρικό
αντιγόνο 96 (ΜD-2) και τον υποδοχέα 4 (tolllike receptor 4, TLR4) δημιουργούν ένα
μονοπάτι μέγιστης σημασίας για τις
μεταβολικές διαδικασίες. [17,18] Τελικά όλα
τα
μονοπάτια
συγκλίνουν
στην
διαμεσολαβούμενη
από
τον
ΝF-kB
ενεργοποίηση
των
προφλεγμονωδών
κυτταροκινών όπως ο παράγων νέκρωσης
όγκων (tumor necrosis factor, ΤNF)-α, η
ιντερλευκίνη (interleukin, ΙL)-1,IL-6,IL-8, τον
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παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων
και τελικά στην έναρξη της φλεγμονώδους
διεργασίας. Οι LPS έχουν συσχετισθεί με την
ινσουλινοαντίσταση, καθώς δίαιτες υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα οδηγούν σε
αύξηση της συγκέντρωσης των LPS που με τη
σειρά της οδηγεί σε γλυκαιμία, ινσουλιναιμία
και αύξηση του σωματικού βάρους.[19]

και στη γαστρεντερική οδό μέσω της
τροποποίησης του ΕΜ, της αυξημένης
πρόσληψης γλυκόζης από τα εντεροκύτταρα,
της αυξημένης παραγωγής του παρόμοιου με
τη γλυκαγόνη πεπτιδίου-1 (glucagon like
peptide 1, GLP-1)και γαλακτικού οξέος
καθώς και στον εντεροηπατικό κύκλο των
χολικών οξέων.[25]

Επιπλέον, όπως έδειξε μελέτη σε
ερευνητικό μοντέλο η διαπερατότητα του
εντερικού
βλεννογόνου
φαίνεται
να
επηρεάζεται από την υψηλή σε λιπαρά οξέα
δίαιτα, επάγοντες αλλαγές στο ΕΜ και
οδηγώντας σε ενδοτοξαιμία.[20] Από την
άλλη πλευρά, έχει βρεθεί ότι σε παχύσαρκα
άτομα το ΕΜ παρεμβαίνει στο μεταβολισμό
του ξενιστή επιτρέποντας τη συγκομιδή
περισσότερης ενέργειας από την πρόσληψη
τροφής
συγκριτικά
με
τα
λεπτόσωμαάτομα.[16,21,22]

Μελέτες σε πειραματόζωα και σε
ανθρώπους έδειξαν ότι η μετφορμίνη
μεταβάλλει το ΕΜ ως προς τη σύνθεση του
και σε συνδυασμό με τη δίαιτα οδηγεί σε
μείωση του μικροβιακού του πληθυσμού.[2628] Συγκεκριμένα, μελέτες έδειξαν ότι η
θεραπεία με μετφορμίνη οδήγησε σε αύξηση
του Akkemansia muciniphila που έχει
σχετιστεί με την παχυσαρκία, τον ΣΔ2, την
καρδιαγγειακή νόσο και τη φλεγμονή.[28,29]
Επιπλέον, δεδομένα από τους Forslund et al.,
σε ασθενείς με ΣΔ2 έδειξαν ότι βακτήρια που
παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου
διευκολύνουν τις φαρμακολογικές δράσεις
της μετφορμίνης ενισχύοντας την παραγωγή
βουτυρικού και προπιονικού οξέος. Στην ίδια
μελέτη βρέθηκε ότι οι γαστρεντερικές
διαταραχές που παρατηρούνται με τη
χορήγηση μετφορμίνης σχετίσθηκαν με
αύξηση των συγκεντρώσεων της E.coli.[30] Σε
μια διπλά τυφλή μελέτη ασθενών με ΣΔ2, οι
Wu et al., τυχαιοποίησαν τους συμμετέχοντες
σε placebo και μετφορμίνη για 4 μήνες.[31] Σε
όλα τα άτομα της μελέτης ελήφθησαν
δείγματα κοπράνων και έγινε χαρτογράφηση
της αλληλουχίας του γονιδιώματος. Στη
συνέχεια έγινε τροποποίηση της διαιτητικής
αγωγής και στις δύο ομάδες της μελέτης που
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη
μάζας
σώματος.
Στην
ομάδα
του

ΕΝΤΕΡΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΑΙ

1. Διγουανίδια
Η
μετφορμίνη
αποτελεί
τον
ακρογωνιαίο
λίθο
της
θεραπευτικής
διαχείρισης των ατόμων με ΣΔ2 και ανήκει
στην ομάδα των διγουανιδίων. Ο ακριβής
μηχανισμός δράσης της μετφορμίνης δεν έχει
πλήρως αποσαφηνιστεί αλλά φαίνεται ότι η
δράση της εκδηλώνεται κυρίως στο ήπαρ,
στους σκελετικούς μύες και στο έντερο.[23] Οι
κύριες μεταβολικές δράσεις της μετφορμίνης
είναι η μείωση της ηπατικής γλυκονεογένεσης
και γλυκόλυσης και η αύξηση της πρόσληψης
της γλυκόζης στην περιφέρεια.[24] Η
μετφορμίνη παρουσιάζει πολλαπλές δράσεις
ΤΟΜΟΣ 24ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2019
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placebo,μείωση του δείκτη μάζας σώματος
συνδυάστηκε με μεταβολή σε ένα μόνο είδος
βακτηριδίου. Στην ομάδα της μετφορμίνης,
υπήρξε μεταβολή σε 81 είδη βακτηριδίων
μετά από2 μήνες θεραπείας και σε 86 είδη
βακτηριδίων μετά από4μήνες θεραπείας. Οι
αλλαγές αφορούσαν κυρίως βακτήρια του
γένουςFirmicutes.[31] Στην ίδια μελέτη
υπήρξε αύξηση του είδους Α. muciniphila
στην ομάδα της μετφορμίνης όπως έχει
διαπιστωθεί
και
από
άλλους
ερευνητές.[26,28,29]
2. Αναστολείς α-γλυκοσιδάσης
Οι αναστολείς της α-γλυκοσιδάσης
είναι
μια
κατηγορία
αντιδιαβητικών
παραγόντων που δρουν στο επιθήλιο του
εντέρου, επιβραδύνοντας την πέψη των
υδατανθράκων μέσω αναστρέψιμης και
συνεργικής αναστολής των εντερικών αγλυκοσιδασών μειώνοντας με τον τρόπο
αυτόν την απορρόφηση της γλυκόζης και την
μεταγευματική γλυκαιμία.[32] Στην ουσία οι
αναστολείς
της
α-γλυκοσιδάσης
είναι
βακτηριακά προϊόντα που λειτουργούν
ανταγωνιστικά στο μικροβιακό πληθυσμό
του εντέρου εξαιτίας της ικανότητας τους να
επηρεάζουν μια σημαντική διατροφική πηγή
όπως οι υδατάνθρακες.[33] Στην κατηγορία
αυτή ανήκουν η ακαρβόζη, η μιγλιτόλη και η
βογλιβόζη.
Μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη
δοκιμή από τους Zhang et al., που
περιλάμβανε ασθενείς με προδιαβήτη έδειξε
ότι η θεραπεία με ακαρβόζη μεταβάλλει το
μικροβιακό πληθυσμό συγκριτικά με το
placebo, υποθέτοντας ότι οι προκαλούμενες
από το φάρμακο μεταβολές στο ΕΜ ενδέχεται
να σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα
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του.[34] Συγκεκριμένα η θεραπεία με
ακαρβόζη οδηγεί σε αυξημένη συγκέντρωση
τωνLactobacilli και Bifidobacteria και μείωση
τωνBacteroides.[35-37] Σε μία άλλη μελέτη σε
τρωκτικά με δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά και σουκρόζη, η θεραπεία με
μιγλιτόλη είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση
της ινσουλινοαντίστασης
και συνέβαλλε
στην πρόληψη της ανάπτυξης μη αλκοολικής
στεατοηπατίτιδας καθώς και σε μείωση της
φλεγμονής.[38] Όμοια με τη μιγλιτόλη, η
θεραπεία με βογλιβόζη οδήγησε σε πρόληψη
της παχυσαρκίας, της δυσλιπιδαιμίας και της
διαταραχής του μεταβολισμού της γλυκόζης
σε πειραματικά μοντέλα. Οι πιθανοί
υποκείμενοι
παθογενετικοί
μηχανισμοί
περιλαμβάνουν τη μεταβολή στο πληθυσμό
του ΕΜ, τη μεταβολή στο μεταβολισμό των
χολικών και λιπαρών οξέων και την αύξηση
των επιπέδων του GLP-1.[39] Η ανάλυση του
ΕΜ
έδειξε
μείωση
της
αναλογίας
Firmicutes/Bacteroides στην ομάδα που
έλαβε
βογλιβόζη.
Αυτό
το
εύρημα
επισημαίνει τα οφέλη της βογλιβόζης στο ΕΜ
δεδομένου ότι η δίαιτα με υψηλή
περιεκτικότητα σε λιπαρά αυξάνει την
παραπάνω αναλογία.[40,41]
3. Παράγοντες
που
δρουν
στο
ινκρετινικό σύστημα
Το GLP-1 αποτελεί μια ινκρετινική
ορμόνη η οποία καθυστερεί την γαστρική
κένωση, καταστέλλει την όρεξη και
ενεργοποιεί την εξαρτώμενη από τη γλυκόζη
έκκριση ινσουλίνης ενώ προκαλεί μείωση της
έκκρισης γλυκαγόνης.[42] Το GLP-1 έχει πολύ
μικρό
χρόνο
ημίσειας
ζωής
καθώς
απενεργοποιείται άμεσα από το ένζυμο
διπεπτυλπεπτιδάση (dipeptidyl peptidase,
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DPP)-4. Για το λόγο αυτό στην κατηγορία
των ινκρετινών ανήκουν και οι αναστολείς
της DPP-4 (αλογλιπτίνη, λιναγλιπτίνη,
σαξαγλιπτίνη,
σίταγλιπτίνη
και
βιλνταγλιπτίνη) οι οποίοι αναστέλλουν το
ένζυμο αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις
συγκεντρώσεις του GLP-1 στο πλάσμα. Στους
αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 ανήκουν
τα
εξής:
εξενατίδη,
λιραγλουτίδη,
λιξισενατίδη, εξενατίδη, ντουλαγλουτίδη,
αλμπιγλουτίδη και σεμαγλουτίδη.[42]
4. Αναστολείς τηςDPP-4
Σε μια μελέτη για την επίδραση της
σιταγλιπτίνης στο ΕΜ σε τρωκτικά που
τρέφονταν με υψηλή σε λίπος και
υδατάνθρακες δίαιτα βρέθηκε ότι τα είδη
Firmicutes και Tenericutes αυξήθηκαν ενώ
μειώθηκαν τα είδη Bacteroides. Η δράση της
σιταγλιπτίνης εκδηλώθηκε μέσω μεταβολής
στο πληθυσμό των βακτηρίων που παράγουν
λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου.[43] Σε
παρόμοια πειραματική μελέτη, η θεραπεία με
βιλνταγλιπτίνη σχετίστηκε με μείωση της
αναλογίας
Firmicutes/Bacteroides
με
ταυτόχρονη αύξηση τωνBacteroides και
μείωση τωνFirmicutes.[44] Σε πρόσφατη
μελέτη του Olivares et al., η βιλνταγλιπτίνη
σχετίστηκε με μείωση των ειδών Oscillibacter
και με αύξηση των ειδών Lactobacilliκαθώς
και της παραγωγής προπιονικούοξέος.[45] Τα
ευρήματα αυτά συνέβαλλαν στην ιδέα της
άμεσης δράσης των αναστολέωνDPP-4 στη
γαστρεντερική οδό, που υποστηρίχτηκε και
περαιτέρω από τα ευρήματα της μελέτης του
Olivares et al.,δείχνοντας την απευθείας
δράση των αναστολέων DPP-4
στους
εντερικούς μικροβιακούς πληθυσμούς.[45,46]
Eν αντιθέσει με τους υπόλοιπους αναστολείς
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DPP-4, η σαξαγλιπτίνη δεν έδειξε να
μεταβάλλει το ΕΜ σε μελέτη διάρκειας 8
εβδομάδων σε ποντίκια.[47]
5. ΑγωνιστέςGLP-1
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν την
ύπαρξη μιας αμοιβαίας συσχέτισης μεταξύ
των αγωνιστών GLP-1 και των μεταβολών
του ΕΜ.[49] Οι Wang et al., χορηγώντας
σαξαγλιπτίνη και λιραγλουτίδη σε ποντίκια
έδειξαν ότι η λιραγλουτίδη μεταβάλλει τις
σχετικές συγκεντρώσεις των μικροβίων
επιδρώντας στη ρύθμιση του σωματικού
βάρους. Συγκεκριμένα, μικρόβια των ειδών
Erysipeotrichaceae,
Lachnospiraceae,
Lactobacillaceae και Porphyromonadaceae
αυξήθηκαν ενώ μικρόβια των ειδών
Clostridiales
και
Bacteroidales
μειώθηκαν.[47] Σε άλλη μελέτη, στην οποία
έγινε σύγκριση της λιραγλουτίδης με τη
μετφορμίνη σε άτομα με ΣΔ2 έδειξε ότι στην
ομάδα της λιραγλουτίδης, τα βακτήρια του
γένους Akkermansia αυξήθηκαν ενώ εκείνα
του γένους Sutterela μειώθηκαν συγκριτικά
με την ομάδα της μετφορμίνης.[50] Το
βακτηριακό
πρότυπο
του
ΕΜ
που
παρατηρήθηκε
στην
ομάδα
της
λιραγλουτίδης είναι το αντίθετο αυτού που
παρατηρείται στο μεταβολικό σύνδρομο.[51]
Η
αναδιαμόρφωση
της
εντερικής
μικροχλωρίδας που σχετίζεται με τη θεραπεία
με λιραγλουτίδη επιβεβαιώθηκε και στη
πειραματική μελέτη του Zhang et al.[52] Η
θεραπεία με λιραγλουτίδη σε διαβητικά
ποντίκια είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
βακτηρίων που παράγουν λιπαρά οξέα
βραχείας αλύσου, τη μείωση της αναλογίας
Firmicutes/Bacteroidetes και την αύξηση των
Tenericutes.[52]
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6. Αναστολείς SGLT-2
Οι αναστολείς του συμμεταφορέα
νατρίου-γλυκόζης
(sodium-glucose
cotransporter, SGLT)-2 (δαπαγλιφλοζίνη,
εμπαγλιφλοζίνη,
καναγλιφλοζίνη,
τοφογλιφλοζίνη,
σοταγλιφλοζίνη,
λουσογλιφλοζίνη,
ερτουγλιφλοζίνη
και
ιπραγλιφλοζίνη)
είναι
μια
καινούρια
κατηγορία αντιδιαβητικών παραγόντων που
αναστέλλουν
την
επαναρρόφηση
της
γλυκόζης, αναστέλλοντας το συμμεταφορέα
νατρίου-γλυκόζης στο εγγύς εσπειραμένο
σωληνάριο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουν τη
γλυκοζουρία ενώ αναστέλλουν την γλυκόζη
ορού.[53,54]

στην πρόκληση γλυκοζουρίας και στην
επίτευξη γλυκαιμικού ελέγχου, ωστόσο, δεν
είχε καμία επίδραση στη μεταβολή του ΕΜ.
Βέβαια, μια πιθανή εξήγηση του ευρήματος
αυτού είναι η μικρή διάρκεια της θεραπείας
(6ημέρες) η οποία πιθανώς ήταν ανεπαρκής
για την αναδιαμόρφωση του ΕΜ.[56] Τέλος,
οι Mishima et al., εξέτασαν την επίδραση της
θεραπείας με καναγλιφλοζίνη (10mg/kg)
διάρκειας 2 εβδομάδων σε τρωκτικά με
χρόνια νεφρική νόσο και έδειξαν βελτίωση
του ΕΜ και μείωση των τοξινών.[57]

Μια μελέτη σε διαβητικά ποντίκια,
διάρκειας 8 εβδομάδων,
έδειξε ότι η
προσθήκη δαπαγλιφλοζίνης στη δίαιτα
βελτίωσε την αγγειακή λειτουργία και το ΕΜ
συγκριτικά με τα πειραματόζωα που έλαβαν
μόνοδίαιτα.[55] Τα ποντίκια που έλαβαν
δαπαγλιφλοζίνη παρουσίασαν μείωση του
λόγουFirmicutes/Bacteroidesκάτι που δεν
παρατηρήθηκε στην ομάδα ελέγχου.[55] Oι
Du et al., εξέτασαν την επίδραση της διπλής
αναστολής (αναστολή των εντερικών SGLT-1
επιπρόσθετα με την αναστολή SGLT-2) σε
διαβητικά ποντίκια.56Αν και η διπλή
αναστολή ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική

Τα
υπάρχοντα
βιβλιογραφικά
δεδομένα
τεκμηριώνουν
την
ύπαρξη
συσχέτισης μεταξύ ΕΜ και ΣΔ2. Επιπλέον, οι
υπάρχουσες αντιδιαβητικές αγωγές φαίνεται
να ασκούν την ευνοϊκή επίδραση τους στο
ΕΜ μέσω της μείωσης του λόγου
Firmicutes/Bacteroidetes. Παρόλα αυτά
απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκείμενου
να γίνουν γνωστοί οι ακριβείς μηχανισμοί
μέσω των οποίων οι νεότερες αντιδιαβητικές
αγωγές, αναστολείς SGLT-2 και αγωνιστές
GLP-1, ασκούν την ευνοϊκή δράση τους στο
ΕΜ.
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REVIEW

Antidiabetic treatment and gut microbiome
Eleni Xourgia, AthanasiaPapazafiropoulou, StylianiPapantoniou, Andreas
Melidonis
First Department of Internal Medicine and Diabetes Center, Tzaneio General Hospital, Piraeus,
Greece
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Numerous micro-organisms naturally reside in the human body assuming a symbiotic, or, at
times, even a dysbiotic relationship with the host. These microbial populations are referred to as
the human microbiota. Host microbial populations are an important mediator of gastro-intestinal
mucosal permeability, bile acid metabolism, short-chain fatty acids synthesis, fermentation of
dietary polysaccharides and FXR/TGR5 signaling. Variations in the composition and function of
gut microbiota have been observed in type 2 diabetes mellitus, insulin resistance and obesity, as
well as in inflammatory bowel diseases. In this review, we describe the pathophysiological links
between type 2 diabetes mellitus and gut microbiota, explore the effect of anti-diabetic drugs on
gut microbiota and suggest possible therapeutic targets.

Keywords: Antidiabetic agents, dysbiosis, symbiosis, microbiome, type 2 diabetes
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