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Zrozumienie kluczem do mądrości
Czasopismo specjalistyczne to miejsce, gdzie dane płynące z doniesień naukowych są
przekładane na przystępne w swojej formie informacje. Pozostaje natomiast pytanie,
czy pozyskiwanie informacji jest równoznaczne ze stawaniem się mądrzejszym człowiekiem? Jak możemy sprawić, by twarde dane i informacje branżowe zamieniły się
w wiedzę i mądrość, którą będziemy mogli dzielić się z pacjentami oraz bliskimi osobami? Otóż najistotniejszym ogniwem w procesie przekształcania informacji w wiedzę,
jest ich zrozumienie. Aby umożliwić zrozumienie określonego zagadnienia w pełni, konieczne jest uporządkowanie pozyskanych informacji na wybrany temat.

Anna Waberska
redaktor naczelna

Wychodząc naprzeciw Państwa niesłabnącej, a wręcz rosnącej potrzebie poszerzania
i systematyzowania swojej wiedzy, postanowiliśmy rozpocząć cykl projektów merytorycznych pod hasłem „Kompendium Dietetyka”. Kompendia te są zbiorami artykułów specjalistycznych, które dotychczasowo zostały opublikowane na łamach naszego
czasopisma, a w ich skład wchodzą teksty poruszające wybrane problemy ze świata
dietetyki.
Pierwszą część naszego Kompendium poświęciliśmy uporządkowaniu informacji na
temat probiotykoterapii w różnych jednostkach chorobowych, odpowiedniego doboru
i celowanej terapii, wraz z opisem spektrum działania. Dlaczego wybraliśmy to zagadnienie? Mikrobiota jelitowa to obecnie jeden z najbardziej rozwijających się tematów
badawczych, budzący szerokie zainteresowanie wśród dietetyków, środowiska medycznego, osób świadomych żywieniowo, czyli naszych Czytelników. Jako Czytelnicy
naszego czasopisma bądź Uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń, mieli Państwo wielokrotnie okazję zgłębiać tę tematykę w rozmaitych kontekstach i przy wielu
okazjach. Tym razem jednak chcielibyśmy ułatwić Państwu usystematyzowanie swojej
wiedzy. Na kolejnych stronach pierwszego tego rodzaju Kompendium zamieściliśmy
artykuły poruszające temat mikrobioty jelitowej m.in. w kontekście terapii otyłości,
atopowego zapalenia skóry, nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz budowania odporności.
Życzę Państwu miłej lektury i zapraszam do podzielenia się z redakcją Food Forum
swoimi opiniami oraz sugestiami dotyczącymi Kompendium Dietetyka.
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LECZENIE
W ZESPOLE JELITA
NADWRAŻLIWEGO –
w gabinecie lekarza
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
W jakim stopniu diety eliminacyjne lub produkty modulujące mikrobiotę
jelitową mogą być skuteczne w łagodzeniu dolegliwości pokarmowych.
Dlaczego wiele pokarmów może wywoływać przejściowe zaburzenia integralności bariery jelitowej oraz wzrostu w surowicy przeciwciał klasy IgG.
Czy bakterie z rodzajów Lactobacillus czy Bifidobacterium mogą warunkować prawidłowe trawienie pokarmów w jelicie cienkim, a ich brak może
przyczyniać się do zaburzeń pracy jelit.

dr n. med. Wojciech Marlicz

specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog,
Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Osób
z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej

W

edług IV kryteriów rzymskich zaburzenia
czynnościowe przewodu pokarmowego, w tym
zespół jelita nadwrażliwego (ZJN) i dyspepsja czynnościowa (DC), są wynikiem nieprawidłowości
w transmisji sygnałów nerwowych i biochemicznych
w obrębie osi mózgowo-jelitowo-bakteryjnej. Mechanizmy tych zaburzeń pozostają pod kontrolą częściowo
poznanych czynników genetycznych oraz środowiskowych [1]. Niektóre z objawów klinicznych mogą wynikać
z nadwrażliwości pokarmowych [2–4].
Typ III alergii IgE-niezależnej związany jest z syntezą
przeciwciał w klasie IgG. Po spożyciu pokarmów w surowicy krążą zarówno wolne przeciwciała IgG, jak i związane z antygenem pokarmowym immunoglobuliny tej
klasy. Związki te są kolejno dezaktywowane przez układ
retikuloendotelialny, co sprawia, że ich udział w patogenezie przewlekłych dolegliwości budzi kontrowersje [5, 6].
Należy podkreślić, że wysokie miano tych immunoglobulin stwierdzane jest u osób zdrowych i stanowi element
odporności nabytej [7]. W opinii ekspertów Europejskiej

dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Akademii Alergologii oraz Immunologii Klinicznej obecność swoistych sIgG4 stanowi odzwierciedlenie ekspozycji organizmu na konkretny antygen żywności i jest
wykładnikiem aktywacji limfocytów T [8]. Z literatury
wynika bowiem, że wydzielana przez regulatorowe limfocyty T IL-10 zwiększa sekrecję przez komórki B przeciwciał IgG4 i blokuje syntezę IgE [9]. Co jednak istotne –
mechanizm nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej
wywołuje zmiany w integralności bariery jelitowej [10],
co stanowi odzwierciedlenie obowiązujących kryteriów
diagnozy ZJN i DC [1].
Wiele pokarmów może wywoływać przejściowe
zaburzenia integralności bariery jelitowej, co związane jest
z występowaniem bólu brzucha i innych dolegliwości ze
strony przewodu pokarmowego [11]. Wśród produktów,
których spożycie może powodować dolegliwości bólowe
brzucha u osób zdrowych, w mechanizmie rozszczelnienia bariery jelitowej, można wymienić mleko krowie, soję,
drożdże oraz pszenicę [12]. Strategie terapeutyczne polegające na wyeliminowaniu tych produktów z diety i/lub
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modulacja mikrobioty i bariery jelitowej (np. probiotyki) prowadzą do ustąpienia objawów ze strony przewodu pokarmowego.
W wyniku rozszczelnienia bariery jelitowej może dochodzić
do zwiększonej ekspozycji na inne antygeny pokarmowe, które
osobno nie wywołują dolegliwości.
Antygeny żywności mogą być wychwycone przez komórki
M kępek Payera lub komórki dendrytyczne obecne w barierze
jelitowej. Konsekwentnie aktywacja limfocytów T pomocniczych,
a dalej komórek B z syntezą cytokin prozapalnych i przeciwciał IgG
prowadzi do rozwoju subklinicznego stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym [13, 14]. Aktywacja układu immunologicznego
związanego z błoną śluzową jelit w przebiegu ZJN oraz DC [15, 16]
podnosi przepuszczalność jelitową, co zwiększa ładunek antygenowy jelita i finalnie prowadzi do syntezy specyficznych względem
antygenu przeciwciał, choć – jak podaje literatura – jedynie wybiórcze antygeny wywołują zwyżki miana swoistych immunoglobulin
IgG [17]. Przypuszcza się zatem, że obecność swoistych IgG stanowi naturalną linię obrony przed antygenami przenikającymi
przez uszkodzoną barierę jelitową. Synteza tych immunoglobulin może rozwijać się wtórnie do zaburzeń integralności bariery
jelitowej, w tym także tych, które przypadkowo przekroczyły jej
linię. Z kolei selektywność względem określonych antygenów
żywności jest wypadkową ich rodzaju, ilości i wrażliwości na
procesy trawienne [5]. Zuo i wsp. [18], wykrywając przeciwciała
specyficzne względem 14 różnych antygenów żywności, zarówno
u pacjentów z ZJN i DC, jak i osób zdrowych, wykazują jednak,
że stężenie sIgG było istotnie statystycznie wyższe w grupie osób
z zaburzeniami czynnościowymi.
Na podstawie własnych doświadczeń można stwierdzić,
iż postępowanie dietetyczne, w celu eliminacji lub złagodzenia
objawów ze strony przewodu pokarmowego, nie zawsze jest łatwe
i skuteczne. Wynika to ze złożonych procesów, jakie zachodzą
pomiędzy składnikami pożywienia a elementami bariery jelitowej będącej częścią osi mózgowo-jelitowej. Funkcjonowanie osi
mózg–jelito zależne jest od wielu czynników, które nie zawsze
łatwo można ustalić. Stosowanie diet eliminacyjno-rotacyjnych

jest metodą, która może prowadzić do poprawy jakości życia
i złagodzenia dolegliwości, i polega na czasowej eliminacji z diety
produktów bogatych w laktozę, fruktozę, sorbitol i pszenicę.
U części osób rezultat może być przejściowy, stąd nie można
wykluczyć efektu placebo [11]. W chwili obecnej postępowanie terapeutyczne oparte jest głównie na analizie objawów i diety pacjenta. Przydatność różnego rodzaju testów
pokarmowych w diagnostyce zaburzeń pracy przewodu
pokarmowego (w tym bólu brzucha) nadal jest ograniczona,
choć istnieją prace potwierdzające zasadność takiej diagnostyki w przypadku alergii na pszenicę u osób z objawami
zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego [19, 20].
Wysokie stężenia sIgG mogą też występować u osób z chorobą trzewną. Niemniej jednak decyzja o zastosowaniu diety
eliminacyjnej [8] nie powinna być podejmowana wyłącznie
na podstawie wyników testów opartych na ocenie nadwrażliwości pokarmowych (np. prowokacyjnych testów skórnych,
podjęzykowych, wykrywających przeciwciała IgG4 w surowicy krwi, testów opartych na aktywacji limfocytów, testów
cytotoksycznych czy badań z wykorzystaniem potencjałów
elektrycznych) [21]. Zasadność wykonania testów u osób podejrzewanych o alergię lub nadwrażliwość pokarmową powinna być
przedyskutowana ze specjalistą z zakresu alergii pokarmowych
i żywienia. Podobnie jak i interpretacja wyników badań.
U niektórych osób z nietolerancją laktozy czy fruktozy przydatne mogą okazać się wodorowe testy oddechowe. Na znaczeniu zyskują badania polegające na ocenie stanu bariery jelitowej,
jednak ich przydatność kliniczna wymaga dalszych badań [22].
Obecność bakterii z rodzajów Lactobacillus czy Bifidobacterium
w początkowym odcinku jelita cienkiego może warunkować
odpowiednie trawienie pokarmów. Bakterie probiotyczne w jelicie cienkim zmniejszają immunogenność glutenu i innych białek
o potencjale do wywoływania alergii. Postępowanie dietetyczne
polegające na stosowaniu naturalnych produktów korzystnie
modulujących mikrobiotę (rozpuszczalny błonnik i probiotyki)
jelitową mogą być skuteczne [23]. n
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LECZENIE
W ZESPOLE JELITA
NADWRAŻLIWEGO –
w gabinecie dietetyka

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jakie są przyczyny zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego.
Czy produkty spożywcze mogą wpływać na zaburzenie integralności
bariery jelitowej.
Jak w praktyce bilansować diety eliminacyjne.
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dr n. med. Angelika Kargulewicz

P

wykładowca uniwersytecki, www.angelikakargulewicz.com

acjenci z czynnościowymi zaburzeniami jelit
(functional gastrointestinal disorders; FGID) oraz
z zespołem jelita nadwrażliwego (irritable bowel syndrome; IBS) oraz ze współistniejącym zespołem przerostu
bakteryjnego jelita cienkiego (small intestinal bacterial
overgrowth; SIBO) bardzo często skarżą się na uporczywe wzdęcia, kurczenia i przelewania w jamie brzusznej
oraz zmianę rytmu wypróżnień (szerokie kontinuum –
od biegunki do zaparć). Powyższym objawom niejednokrotnie towarzyszą dolegliwości bólowe. Tradycyjne
postępowanie żywieniowe obejmuje zastosowanie diety
lekkostrawnej, jednakże jak się okazuje w praktyce, nie
zawsze ono wystarcza. Coraz częściej zalecaną strategią
we wspomaganiu leczenia zaburzeń dyspeptycznych jest
dieta low FODMAP [1,2,3].
Pacjenci z objawami dyspeptycznymi to niejednokrotnie osoby bez współistniejących chorób organicznych.
Nie występują u nich żadne zmiany patologiczne obserwowane w tradycyjnych badaniach przewodu pokarmowego
(wrzody żołądka lub dwunastnicy, stany zapalne żołądka
czy jelit), a pomimo to relacjonują obecność uporczywych
objawów. Co charakterystyczne dla zaburzeń czynnościowych, objawy nigdy nie budzą pacjenta w nocy. Zatem
nasilenie dolegliwości jest największe w ciągu dnia, kiedy
osoby są aktywne, doświadczają stresu oraz popełniają
szereg błędów żywieniowych (jedzenie w pośpiechu, ciężkostrawne pokarmy o wysokiej gęstości energetycznej,
wysokocukrowe napoje i przekąski).

Dieta low FODMAP

Biorąc pod uwagę praktyczne przygotowanie jadłospisów
eliminacyjnych podstawowym celem powinno być optymalne zbilansowanie wartości odżywczych. Wykluczając z diety
produkt spożywczy, a czasem nawet całą grupę artykułów
powinniśmy dostarczyć produkt alternatywny, który spełni
zapotrzebowanie na brakujący makro- czy mikroskładnik.
Przykładowo wykluczając z diety produkty mleczne powinniśmy dostarczyć alternatywne źródła wapnia. Eliminując
poszczególne rodzaje warzyw i owoców, zawsze możemy
pacjentowi zaproponować inne gatunki, tak aby utrzymać
wysoki potencjał antyoksydacyjny diety. To podstawa przygotowania diet eliminacyjnych.
Warto mieć na uwadze, że w praktyce układanie takich
jadłospisów nie jest łatwe. Niejednokrotnie dostarczenie wszystkich składników odżywczych nastręcza wiele trudności, zatem
powinniśmy być otwarci na szeroki asortyment artykułów
mniej znanych potencjalnemu konsumentowi. Przykładem
takim są pseudozboża (teff, komosa ryżowa, amarantus, proso),
które oprócz eliminacji w tym przypadku glutenu cechują się
niezwykle wysoką wartością odżywczą. Przykładowo 100 g
teffu (miłka abisyńska) to aż 311 mg wapnia, czyli 1/3 całodziennego zapotrzebowania na ten składnik mineralny. Idąc
tym tropem – 100 g quinoa to aż 15,7 mg żelaza. Zalecane
dzienne spożycie żelaza dla mężczyzn wynosi 10 mg, z kolei
dla kobiet w wieku przedmenopauzalnym 18 mg. W związku
z powyższym, porcja quinoa pozwala na niemalże 100% zbilansowanie wspomnianego składnika w diecie.
Jak pokazują doświadczenia kliniczne, eliminowanie
poszczególnych produktów może przyczynić się do złagodzenia uciążliwych dolegliwości.

Opis przypadku – dieta
z ograniczeniem FODMAP
Płeć: kobieta
Wiek: 27 lat
OO Masa ciała: 63,3 kg
OO Wysokość ciała: 168 cm
2
2
OO BMI: 22,42 kg/m (NORMA: 18–24,9 kg/m )
OO Oznaczenie stopnia nadwagi/niedowagi: prawidłowa
masa ciała
OO

Polega na eliminacji z jadłospisu fermentujących oligosacharydów (fruktany, galaktooligosacharydy), disacharydów
(laktoza), monosacharydów (fruktoza) oraz polioli (ksylitol,
sorbitol, mannitol).
W poniższej tabeli zostały przedstawione najpopularniejsze źródła FODMAP.

OO

Tabela 1. Źródła pokarmowe FODMAP
Składnik odżywczy

Źródło pokarmowe

Fruktoza

owoce (figi, mango, gruszka, śliwka, arbuz), miód, wysokofruktozowy syrop kukurydziany

Laktoza

mleko, nadmierne ilości mlecznych produktów fermentowanych: jogurt, kefir, maślanka, sery, lody

Fruktany (fruktooligosacharydy – oligofruktoza)

pszenica, cebula

Poliole (sorbitol, ksylitol, mannitol, maltitol)

jabłka, gruszki, śliwki, słodziki

Galaktooligosacharydy (rafinoza, stachioza)

suche nasiona roślin strączkowych, kapusta, kiełki, cebula

Inne (polidekstroza, izomaltoza)

słodziki
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WYNIK TESTU ODDECHOWEGO W KIERUNKU SIBO
Karta obserwacji pacjenta
Data badania (dd.mm.rok): 22.11.2016
Badanie przesiewowe w kierunku nadmiernego rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego
oddechowym testem wodorowym przy użyciu GASTROLYZERA
Nr pacjenta ..............
Inicjały pacjenta: ................
Płeć (K/M): ........K.......
Rozpoznanie: Stwierdza się zespół przerostu bakteryjnego
jelita cienkiego (SIBO)
OO
Zalecana dieta low FODMAP

Wyniki obserwacji:

Wynik pozytywny: TAK  NIE 
Wynik pozytywny:
*Wzrost poziomu wodoru w wydychanym powietrzu o co
najmniej 12 ppm w ciągu 30–60 minut świadczy o nadmiernym rozroście flory bakteryjnej jelita cienkiego
**Prawidłowe stężenie wodoru w wydychanym powietrzu na czczo: < 10 ppm

BMR = 1340 kcal (bioimpedancja TANITA)
Zawartość tkanki tłuszczowej: 31,6% (optymalne wartości:
15–25%; górna granica 32%)
OO Zawartość wody: 50,7% (NORMA: 45–60%)
OO Zawartość tkanki mięśniowej: 41,1 kg
OO Wiek metaboliczny: 33 lata
OO Masa kości: 2,2 kg

Czas obserwacji

Wartość wydychanego
wodoru w ppm*

Na czczo, umyte zęby

3 ppm

Podanie laktulozy (25 g)
15 min

OO

OO

OO

OO

4 ppm

30 min

5 ppm

45 min

16 ppm

60 min

21 ppm

Poziom tkanki tłuszczowej trzewnej: 3 (NORMA: 1–12)
Stan kliniczny: zespół przerostu bakteryjnego (SIBO),
zespół jelita nadwrażliwego, choroba Hashimoto

Cel działania zgłaszany przez pacjentkę: zmniejszenie
dolegliwości żołądkowo-jelitowych oraz redukcja zawartości
tkanki tłuszczowej w organizmie.
KLAMA
RR EE K
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Założenia diety:
Wartość energetyczna: 1340 × 1.4 = 1876 kcal–1900 kcal
OO Podaż białka: 15–20%
OO Podaż węglowodanów: 50–5%
OO Podaż tłuszczu: 30–35%
OO

Dzień 1
I Śniadanie
Smoothie jagodowe:
Wszystkie składniki zblendować lub można spożyć bez
miksowania.
OO Płatki jaglane/owsiane 50 g (5 łyżek)
OO Czarne jagody (mogą być mrożone) 140 g (1 szklanka)
OO Napój migdałowy z Ca 300 g (1 i ½ szklanki)
OO Płatki migdałowe 15 g (1 i ½ łyżki)
II Śniadanie
Kasza gryczana niepalona (biała) z mięsem z piersi
kurczaka/indyka oraz sałatą:
Pierś z kurczaka natrzeć ziołami prowansalskimi i upiec
w pergaminie w piekarniku.
OO Mięso z kurczaka/indyka bez skóry 150 g (¾ piersi)
OO Sałata 10 g (2 liście)
OO Kasza 20 g (1/5 woreczka)
Przekąska
Kasza gryczana niepalona (biała) z dodatkami:
Kaszę ugotować i dodać pokrojone składniki.
OO Kasza gryczana 30 g (1/3 woreczka)
OO Pomidor sparzony, bez skórki 200 g (1 sztuka)
OO Awokado – miękkie 140 g (1 sztuka)
Obiad
Caponata z ryżem:
Bakłażany pokroić w kostkę i obsypać solą. Odstawić na
kwadrans, następnie wyłożyć na ręcznik papierowy i dokładnie osuszyć. Seler pokroić w cienkie plasterki. Na dnie dużego garnka rozgrzać połowę oliwy, dodać pokrojone warzywa
i podsmażać na małym ogniu przez 4–6 minut. Zagotować
dużą ilość gorącej wody. Pomidory delikatnie naciąć na krzyż,
zalać wrzątkiem, a następnie obrać ze skórki i pokroić na ósemki. Dodać do smażących się warzyw i dusić przez 15–20 minut.
W międzyczasie na patelni rozgrzać pozostałą oliwę i usmażyć na
niej pokrojone bakłażany. Smażyć na średnim ogniu, co jakiś czas
mieszając przez około 8–10 minut. Kiedy bakłażany będą złociste
i miękkie delikatnie odsączyć je na ręczniku papierowym, a następnie dodać do warzyw w sosie pomidorowym wraz ze wszystkimi
pozostałymi składnikami. Delikatnie wymieszać i dusić bez przykrycia przez 10–15 minut, doprawić do smaku pieprzem ziołowym.
OO Bakłażan 250 g (1 sztuka)
OO Szczypta soli
OO Oliwa z oliwek rafinowana 9 g (1 i ½ łyżeczki)
OO Seler naciowy 50 g (1 łodyga)
FOOD FORUM 6(22)/2017

Pomidor bez skóry 200 g (1 sztuka)
Zielone oliwki 50 g (ok. 20 sztuk)
OO Ocet balsamiczny 10 g (1 łyżeczka)
OO Posiekane płatki migdałowe 10 g (1 łyżka)
OO Kapary 6 g (1 łyżeczka)
OO Pieprz ziołowy
OO Do podania: natka pietruszki lub bazylia
OO Ryż basmati 50 g (½ woreczka)
OO
OO

Kolacja
Teff z dodatkami:
OO Teff ziarno 90 g (½ szklanka suchego teffu)
OO Ogórek kiszony bez skórki 200 g (2 sztuki)
OO Oliwa z oliwek 6 g (1 łyżeczka)
WARTOŚĆ ODŻYWCZA DIETY
Wartość kaloryczna: 1903,48 kcal
W tym:
Procent energii z tłuszczu: 35,85%
Procent energii z węglowodanów: 47,60%
Procent energii z białka: 16,55%
Procent energii z sacharozy: 3,62%
Tłuszcz ogółem: 75,82 g
Cholesterol ogółem: 73,50 mg
Kwasy tłuszczowe nasycone: 9,88 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone: 48,70 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone: 17,24 g
Kwasy omega-3: 5,22 g
Kwasy omega-6: 12,02 g
Białko ogółem: 78,75 g
Witaminy:
A
Ekiwalent retinolu
Retinol
ß-karoten
D
C

550,40 µg
13,50 µg
3 206,70 µg
0,00 µg
141,72 mg

B1
B2
B6
Niacyna

1,92 mg
1,40 mg
3,39 mg
24,54 mg

Składniki mineralne:
Sód
Wapń
Potas
Fosfor
Magnez

3 263,29 mg
861,40 mg
5 067,30 mg
1 772,15 mg
762,58 mg

Żelazo
Mangan
Cynk
Miedź

20,40 mg
7,12 mg
14,13 mg
2,61 mg

Dzień 2
I Śniadanie
Jaglanka truskawkowa:
Kaszę ugotować na napoju roślinnym, następnie dodać
ziarna i owoce.
OO Kasza jaglana 60 g (1/3 szklanki suchej kaszy)
OO Truskawki 140 g (1 szklanka)
OO Napój migdałowy z Ca 200 g (1 szklanka)
OO Ziarna chia/mielony len 25 g (2 i ½ łyżki)
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II Śniadanie
Banan z awokado i cynamonem:
OO Banan 120 g (1 sztuka)
OO Awokado miękkie 140 g (1 sztuka)
OO Cynamon

Kwasy omega-6: 8,52 g
Białko ogółem: 96,98 g
Witaminy:
A
Ekiwalent retinolu
Retinol
ß-karoten
D
C

Przekąska
Kasza jaglana z płatkami migdałowymi:
Kaszę opłukać i ugotować, dodać płatki migdałowe.
OO Kasza jaglana 30 g (1/6 szklanki suchej kaszy)
OO Płatki migdałowe 20 g (2 łyżki)
Obiad
Potrawka z kurczaka z ziemniakami:
Pierś z kurczaka umyć, zalać niewielką ilością wody i gotować pod przykryciem na małym ogniu. Warzywa umyć, obrać,
opłukać, dodać do przygotowanego kurczaka, razem ugotować.
Kurczaka wyjąć z rosołu, ostudzić, pokrajać w kawałki. Marchewkę pokrajać w plasterki. Jogurt rozmieszać z mąką, wlać na
gotujący rosół, zagotować, doprawić solą. Do sosu włożyć pokrajane mięso i marchewkę. Przed podaniem posypać koperkiem,
podać z ziemniakami.
OO Mięso z piersi kurczaka bez skóry 200 g (1 pierś)
OO Marchew 100 g (1 sztuka)
OO Pietruszka 70 g (1 sztuka)
OO Seler 40 g (1 kawałek)
OO Mąka orkiszowa 6 g (1 łyżeczka)
OO Jogurt ryżowy/ryżowy 25 g (2 łyżki)
OO Koperek 10 g (2 łyżeczki)
OO Sól
OO Ziemniaki 280 g (4 małe sztuki)
Kolacja
Ser mozzarella z pomidorem (sparzony, bez skóry), natką
pietruszki i bazylią plus ugotowana kasza:
OO Ser mozzarella 40 g (2 plastry)
OO Pomidor 200 g (1 sztuka)
OO Bazylia, natka pietruszki
OO Kasza gryczana niepalona 50 g (½ woreczka)
OO Oliwa z oliwek 9 g (1 i ½ łyżeczki)
Wartość kaloryczna: 1906,30 kcal
W tym:
Procent energii z tłuszczu: 32,06%
Procent energii z węglowodanów: 47,59%
Procent energii z białka: 20,35%
Procent energii z sacharozy: 6,76%
Tłuszcz ogółem: 67,91 g
Cholesterol ogółem: 118,00 mg
Kwasy tłuszczowe nasycone: 7,26 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone:45,86 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone: 14,79 g
Kwasy omega-3: 6,27 g

2 096,50 µg
105,50 µg
12 482,65 µg
0,01 µg
274,69 mg

B1
B2
B6
Niacyna

1,97 mg
1,91 mg
4,67 mg
41,26 mg

Żelazo
Mangan
Cynk
Miedź

17,34 mg
5,44 mg
12,87 mg
2,47 mg

Składniki mineralne:
Sód
Wapń
Potas
Fosfor
Magnez

927,41 mg
1 033,49 mg
5 634,00 mg
1 963,83 mg
691,08 mg

Warto zwrócić uwagę, że oprócz wspomnianych wyżej
eliminacji, uwzględniono lekkostrawny charakter diety.
W jadłospisie zapewniono także pełne zbilansowanie wartości odżywczej. Pokryto zapotrzebowanie na wszystkie
makro- i mikroskładniki z wyjątkiem witaminy D. Zalecana
dzienna dawka witaminy D3 to 2000 IU. Do picia zalecono
wodę z wysoką zawartością wapnia.

Wnioski końcowe
Na podstawie relacji pacjentki zaobserwowano istotne
złagodzenie dolegliwości w obrębie przewodu pokarmowego
(mniej dolegliwości bólowych, redukcja wzdęć i gazów jelitowych). Dieta eliminacyjna okazała się być sporym wyzwaniem w codziennym funkcjonowaniu, jednakże możliwym
do realizacji. Złagodzenie dolegliwości żołądkowo-jelitowych
mogło być spowodowane zarówno lekkostrawnym charakterem diety, jak i eliminacją potencjalnie szkodliwych składników. Według relacji pacjentki, zaproponowany schemat
żywienia umożliwił głębszą samoobserwację i zwiększenie
świadomości dotyczącej wpływu różnorodnych produktów
spożywczych na funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
Według relacji pacjentki, wcześniejsze doświadczenia z tradycyjną dietą lekkostrawną nie przynosiły oczekiwanych
rezultatów. n
Bibliografia:
1.
2.

3.

Eswaran S, Farida JP, Green J et al. Nutrition in the management of gastrointestinal diseases and disorders: the evidence for the low FODMAP
diet. Curr Opin Pharmacol 2017;37:151-157.
Varju P, Farkas N, Hegyi P et al. Low fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAP) diet improves
symptoms in adults suffering from irritable bowel syndrome (IBS) compared to standard IBS diet: A meta-analysis of clinical studies. PLoS One
2017;12(8): e0182942. doi: 10.1371.
Altobelli E, Del Negro V, Angeletti PM et al. Low-FODMAP diet improves irritable bowel syndrome symptoms: a meta-analysis. Nutrients
2017;9(9):doi: 10.3390/nu9090940.
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wrzodziejącego zapalenia
jelita grubego
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Co to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
Jaki jest obraz choroby.
Które z badań służą rozpoznaniu choroby.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Ignyś

specjalista pediatra, specjalista gastroenterologii dziecięcej i dorosłych, konsultant ds. gastroenterologii dziecięcej
dla województwa lubuskiego, nauczyciel akademicki, promotor i recenzent rozpraw doktorskich, magisterskich
i licencjackich, autorka i wsp. wielu prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, Zakład
Higieny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. E. Piaseckiego

N

ieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ), w tym
choroba Leśniowskiego-Crohna (LC) oraz
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)
to przewlekłe, nieuleczalne choroby przewodu pokarmowego, których częstość zdecydowanie wzrasta
w ostatnich latach. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to przewlekły, o nieznanej etiologii, rozlany proces zapalny błony śluzowej jelita grubego, w którym
ciągłość zmian rozpoczyna się od odbytnicy. Choroba przebiega z naprzemiennymi okresami zaostrzeń
i remisji. Dotyczy głównie ludzi młodych, pomiędzy
20. a 40. rokiem życia. W ostatnich latach lawinowo
rośnie liczba dzieci, u których diagnozuje się chorobę
zapalną jelit. Najczęściej chorują dzieci pomiędzy 11.
a 15. rokiem życia. Różnice wartości wskaźników epidemiologicznych zależą od lokalizacji geograficznej
i rasy (większa częstość u rasy białej).
Etiologia choroby jest złożona. Przyjmuje się, że
rozwija się pod wpływem negatywnych uwarunkowań
środowiskowych i genetycznych oraz określonego profilu immunologicznego (tabela 1). Zapalenie prowadzi
do uszkodzenia bariery jelitowej, zwiększenia jej przepuszczalności i w efekcie następuje rozwój i podtrzymanie permanentnego zapalenia. Dane epidemiologiczne
oraz badania molekularne wskazują, że WZJG oraz LC
są uwarunkowane wielogenowo.
Objawy choroby zależą w głównej mierze od jej
lokalizacji, postaci i ciężkości. Należą do nich: biegunka > 6. tygodni, często z bolesnym parciem (najczęściej
zgłaszany objaw), bóle w podbrzuszu, obecność krwi i/
lub śluzu w stolcu i niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Towarzyszą często objawy ogólne w postaci złego samopoczucia, braku łaknienia i gorączki. Wymienione
symptomy prowadzą do postępującej utraty masy ciała
i rozwoju niedożywienia białkowo-energetycznego. Szacuje się, że problem niedożywienia dotyczy nawet 85%
hospitalizowanych pacjentów z NZJ i wynika zarówno
z patomechanizmu choroby (zmniejszone wchłanianie
i zwiększone straty składników odżywczych drogą
przewodu pokarmowego, zwiększenia tempa przemian
energetycznych z powodu toczącego się stanu zapalnego),
jak i ze strachu pacjenta przed spożywaniem posiłków.
Niedożywienie ilościowe i jakościowe wywiera negatywny wpływ na przebieg kliniczny, odsetek powikłań
pooperacyjnych oraz śmiertelność pacjentów.
Choroba występuje rzutami i każdy z nich może
mieć przebieg łagodny, umiarkowany i ciężki.
W ciężkim rzucie choroby – według ECCO –
obserwuje się sześć lub więcej wypróżnień z krwią
dziennie, gorączkę (> 37,8), tachykardię (> 90/min), niedokrwistość (Hb < 10,5 g/dl), podwyższenie OB (> 30),
spadek masy ciała, wzdęcie i bolesność jamy brzusznej, niekiedy objawy otrzewnowe, żywa lub całkowicie
zniesiona perystaltyka. Choroba ma początek powolny,
skryty lub nagły. U 5% obserwuje się stałe zaostrzenie
bez remisji, a u kolejnych 5% jedno zaostrzenie z wieloletnią remisją.
Pod pojęciem remisji rozumie się całkowite ustąpienie dolegliwości i zmian w obrazie endoskopowym
(korelacja objawów z cechami obrazu endoskopowego
jest na tyle duża, że nie wymaga potwierdzenia badaniami endoskopowymi). Zaostrzenie to natomiast nawrót
www.food-forum.pl
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Tabela 1. Czynniki etiopatogenetyczne WZJG
Czynniki genetyczne

Czynniki środowiskowe

Czynniki immunologiczne

rodzeństwo – podobne postacie kliniczne palenie tytoniu
wzmożona aktywacja limfoi objawy
• wpływ ochronny
cytów T o fenotypie CD4
• zmniejsza ryzyko powikłań pozajelitowych i pooperacyjnych
• byli palacze – o ok. 70%  ryzyko zachorowania na postać
rozległą lub o ciężkim przebiegu
przebycie appendectomii
podatność na WZJG
zwłaszcza w młodym wieku –  prawdopodobieństwo WZJG,
• 6–7% rodzinnie
powoduje lżejszy przebieg
• 5-proc. ryzyko choroby u krewnego Io
• geny podatności CU: RNF186, OTUD3,
PLA2G2E, INFG, IL26, IL22

aktywacja populacji Th2  
produkcja przeciwciał (humoralny typ odpowiedzi immunologicznej)

leki – NLPZ  ryzyko zaostrzenia
objawy pozajelitowe
• WZJG i ZZSK gen HLA B27
• artropatia obwodowa, zajęcie dużych stawów,
• rumień guzowaty – polimorfizm HLA B27
• WZJG i PSC – allele HLA II klasy

przewaga cytokin prozapalnych (TNF-α, IL-1β, IL-8, IL-12)
nad przeciwzapalnymi (ILra,
IL-4, IL-10, IL-13)

skład ekosystemu jelitowego
• zwierzęta w środowisku wolnym od drobnoustrojów – nie
dochodzi do rozwoju WZJG
• ludzie: ilościowe i jakościowe zmiany szczepów Bacteroides
i Enterobacteriaceae
• koncepcja: ekspozycja na pasożyty pp. we wczesnym dzieciństwie zapobiega rozwojowi NZJ

dolegliwości u chorego, u którego wystąpiła uprzednio remisja (spontaniczna lub dzięki terapii), cechuje się krwawieniem
i zwiększeniem liczby stolców oraz ponownym nasileniem
zmian endoskopowych. Może występować nie częściej niż
raz w roku lub często (co najmniej dwa razy w roku). Wczesny
nawrót to pojawienie się dolegliwości, które nastąpiły w ciągu
trzech miesięcy od momentu osiągnięcia remisji.
Rozpoznanie choroby opiera się na przyjętych w piśmiennictwie algorytmach postępowania diagnostycznego obejmujących wywiad lekarski, badanie przedmiotowe oraz wyniki
badań laboratoryjnych, endoskopowych, radiologicznych
i histopatologicznych oraz wykluczenie czynnika infekcyjnego.
W postaci dystalnej o łagodnym przebiegu – wyniki badań
laboratoryjnych pozostają w granicach norm referencyjnych.
W postaci aktywnej (duży zasięg) występuje niedokrwistość
z niedoboru żelaza, leukocytoza, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, zaburzenia elektrolitowe z hipopotasemią, podwyższone parametry zapalne: CRP, OB, PLT, a w cholestazie:
ALP, GGTP, bilirubina. Badanie stolca wyklucza zakażenia
bakteryjne lub obecność toksyn Cl. difficile. Badania immunologiczne: ASCA i pANCA charakteryzuje wysoka swoistość,
dodatni wynik z dużą pewnością potwierdza rozpoznanie
NZJ. Konieczne jest wykonanie inwazyjnych badań endoskopowych, gastroskopii i kolonoskopii. Wskazane jest – na
podstawie kryteriów z Porto – pobranie wielu biopsji, także
z miejsc niezmienionych makroskopowo. Należy wykonać
również badania obrazowe zarówno gopp, jak i dopp oraz
badanie przeglądowe jamy brzusznej. Wlew kontrastowy jelita grubego w fazie przewlekłej może wykazać granulowanie,
owrzodzenia, polipy zapalne, obraz sztywnej rury (skrócenie
jelita z zanikiem haustracji), zwężenia, ogniska raka. Wirtualna
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kolonoskopia (kolonografia KT) nie uwidacznia dobrze drobnych zmian. Badanie USG może wykazać pogrubienie ściany
jelita i zwiększony przepływ naczyniowy.
Brak ściśle określonego czynnika sprawczego jest
istotnym utrudnieniem zarówno we wczesnym wykryciu
choroby, jak i w opracowaniu skutecznej metody leczenia.
Rosnąca skala problemu zmusza do intensywnego poszukiwania rzeczywistej przyczyny choroby, a także doboru
szybkich, nieinwazyjnych, a jednocześnie wystarczająco
czułych i swoistych metod diagnostycznych. Wczesne rozpoznanie choroby jest bowiem kwestią kluczową dla podjęcia prawidłowego leczenia.
Diagnostyka, zarówno typu nieswoistej choroby
zapalnej jelit, jak i stanu aktywności choroby, jest wysoce
specjalistyczna, a jej wyniki mogą być niekiedy problematyczne w interpretacji. Stan kliniczny pacjenta często nie
odpowiada stopniowi zaawansowania procesu chorobowego, który oceniany jest m.in. markerami procesu zapalnego. Stosowane obecnie standardowo metody diagnostyczne, takie jak techniki endoskopowe, histopatologiczne
czy radiologiczne, są inwazyjne i kosztowne. U pacjentów
z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit konieczne jest
systematyczne i wielokrotne wykonywanie kierunkowych
nieinwazyjnych badań laboratoryjnych, zwłaszcza przed
planowanymi modyfikacjami procesu terapeutycznego.
Z uwagi na opisane powyżej problemy rośnie zainteresowanie nowymi markerami stanu zapalnego. Ze zróżnicowaną czułością i swoistością wskazują na istnienie
diagnozowanej choroby. Z licznych publikacji wynika, iż
analiza markerów zapalnych w kale umożliwia najlepsze
zobrazowanie zmian zachodzących w obrębie jelit i stopnia
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aktywności choroby. Ponadto uważa się, iż całkowita
remisja kliniczna oraz endoskopowa korelują z normalizacją stężenia markerów biochemicznych.
Zaletami diagnostyki bazującej na badaniach markerów w kale są: dostępność, nieinwazyjność, możliwość
przeprowadzenia wielokrotnej oceny stopnia zawansowania
choroby oraz kontrola skuteczności leczenia. Wahania białek oznaczanych w kale doskonale odzwierciedlają dynamikę procesu zapalnego w obrębie jelita, gdyż nie ulegają one
trawieniu wewnątrzjelitowemu. Kontrowersje budzi jedynie
fakt, że większość białek i enzymów będących markerami
stanu zapalnego zostaje uwalniana podczas każdego procesu
zapalnego przebiegającego w obrębie błony śluzowej jelita.
W związku z tym markery te są wysoce czułe, ale stosunkowo
mało specyficzne. Podwyższenie ich stężenia może wystąpić
również w przypadku nietolerancji i alergii pokarmowej,
choroby trzewnej czy chorób zakaźnych przewodu pokarmowego o etiologii bakteryjnej lub wirusowej. Dobrze opisane jest zastosowanie takich markerów, jak: kalprotektyna,
laktoferyna, alfa-1-antytrypsyna, lizozym, mieloperoksydaza i elastaza granulocytów obojętnochłonnych i dimerowa
forma kinazy pirogronianowej (M2 – PK). Korelacja stężeń
kalprotektyny ze stopniem zaostrzenia choroby została
wielokrotnie potwierdzona, również w populacji dziecięcej,
w tym także w badaniach polskich z ośrodka poznańskiego.
Aktualnie pojawiły się jednak doniesienia, iż kalprotektyna
jest mniej przydatnym markerem diagnostycznym u dzieci
poniżej piątego roku życia.
Celem leczenia pacjentów z nieswoistymi chorobami
zapalnymi jelit jest poprawa jakości życia przez uzyskanie
lub możliwie jak najdłuższe utrzymanie remisji choroby,
zapobieganie rozwojowi jej powikłań oraz utrzymanie właściwego stanu odżywienia pacjenta. Strategia postępowania
leczniczego w przewlekłych NZJ zależna jest od aktywności
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procesu zapalnego (postać łagodna, umiarkowana, ciężka).
Oprócz leczenia farmakologicznego jednym z elementów
postępowania w nieswoistych chorobach zapalnych jelit jest
leczenie żywieniowe. Standardy żywienia klinicznego dla
WZJG i LC sprecyzowane przez ESPEN w 2006 r. są aktualne do dziś. Zasady postępowania żywieniowego należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach – zaleceń dietetycznych
kierowanych do dzieci w okresie remisji oraz wytycznych
dotyczących leczenia żywieniowego u pacjentów w okresie zaostrzenia choroby. W wyjątkowych sytuacjach należy
rozważyć leczenie operacyjne. Może być wykonane w trybie
pilnym w wyniku perforacji, toksycznego rozdęcia okrężnicy czy masyw nego krwawienia z przewodu pokarmowego.
Zabiegi planowe wykonuje się z powodu braku odpowiedzi
na leczenie farmakologiczne oraz raka jelita grubego. Metodą
z wyboru jest proktokolektomia z wytworzeniem zbiornika
jelitowego. Pilna operacja pacjentów w ciężkim stanie ogólnym przebiega zazwyczaj dwuetapowo:
1. Subtotalna kolektomia z pozostawieniem odbytnicy i wyłonieniem ileostomii.
2. Usunięcie odbytnicy i wytworzenie zbiornika jelitowego
z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego. Usunięte powinno zostać całe jelito grube wraz z chorobowo
zmienioną śluzówką, gdyż pozostawienie pozornie zdrowego odcinka grozi nawrotem choroby. W ostatnich latach
przeprowadza się operacje polegające na zespoleniu jelita
krętego bezpośrednio z odbytnicą. Metoda ta przynosi dobre
rezultaty u ludzi młodych, u których jelito cienkie przejmuje
częściowo rolę jelita grubego. Mimo że trudniejsza technicznie, jest obecnie coraz częściej stosowana, gdyż pozwala
pacjentowi na zachowanie komfortu życia. U 15% chorych
występują komplikacje w postaci przewlekłego zapalenia
zbiornika jelitowego j-pouch (pouchitis), które wymaga
okresowej antybiotykoterapii. W wyniku leczenia operacyjnego ustępują nie tylko objawy zapalenia jelita grubego,
ale także objawy pozajelitowe choroby. Niekiedy dochodzi
do zajęcia ostatniego odcinka jelita cienkiego.

Podsumowanie
Aktualnie zwraca uwagę stały wzrost zachorowań, cięższy niż u dorosłych przebieg choroby u dzieci, mało charakterystyczne objawy kliniczne, rzadsze występowanie objawów
pozajelitowych. Istotna jest obiektywna ocena aktywności
choroby na podstawie liczby stolców, tętna, temperatury, stężenia Hb i markerów stanu zapalnego, zdecydowane leczenie
z włączeniem kortykoidów zazwyczaj jest efektywniejsze aniżeli
stosowanie tylko mesalazyny. We WZJG salicylany odgrywają
głównie rolę w leczeniu podtrzymującym oraz rzucie lekkim.
Ryzyko nowotworzenia wzrasta u chorych z nasilonymi i trwającymi ponad 10 lat zmianami oraz u tych, u których choroba
rozpoczęła się w dzieciństwie. Większość chorych kontynuuje
naukę, pracę zawodową i prowadzi normalny tryb życia. n
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POSTĘPOWANIE
ŻYWIENIOWE
we wrzodziejącym zapaleniu jelita
grubego (colitis ulcerosa)
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Czy leczenie żywieniowe może odgrywać ważną rolę w profilaktyce rozwoju
nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Jaka dieta powinna być zastosowana w okresie remisji, a jaka w zaostrzeniu colitis

ulcerosa.
Jak w praktyce wygląda dieta eliminacyjno-rotacyjna.
dr n. med. Angelika Kargulewicz
wykładowca uniwersytecki PWSZ Konin,
dietetyk www.mandalaclinic.com

O

dpowiednie żywienie stanowi zarówno element profilaktyczny, jak i leczniczy w nieswoistych chorobach
zapalnych jelit. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe
(tzw. western diet obfitująca w pokarmy wysokoprzetworzone
zawierające dodatki do żywności, nadmierne ilości tłuszczu
i białka zwierzęcego oraz uboga w błonnik pokarmowy), a także
zaburzenia w składzie mikroflory przewodu pokarmowego
zwiększają ryzyko rozwoju colitis ulcerosa (CU) [1, 2, 3]. W kontekście leczenia dietetycznego już istniejącej choroby należy
uwzględnić odmiennie postępowanie żywieniowe w okresie
zaostrzenia oraz remisji.

Dieta w okresie zaostrzenia
W okresie zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego zaleca się stosowanie tradycyjnej niskoresztkowej diety
lekkostrawnej. Przykładem jest dieta LOFFLEX (low-fiber, fat-limited exclusion). Należy wówczas wybierać pokarmy o niskiej
zawartości błonnika, z przewagą jego frakcji rozpuszczalnej oraz
charakteryzujące się obniżoną ilością substancji fermentujących
(czosnek, cebula, kapusta, kalafior, cukry proste). Ograniczeniu podlega również tłuszcz, głównie zwierzęcy oraz poddany
działaniu obróbki termicznej. Na uwagę zasługują diety eliminacyjne, które polegają na ograniczeniu podaży pokarmów
zwiększających przepuszczalność śluzówki jelitowej oraz promujących namnażanie prozapalnej mikrobioty [4]. Wspomniane produkty to najczęściej: nabiał, gluten, wysokoprzetworzona
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żywność bezglutenowa, tłuszcze zwierzęce, przetworzone mięso
i artykuły spożywcze zawierające substancje emulgujące. Okazuje się, że takie postępowanie pozwala na szybsze indukowanie
remisji oraz zmniejszenie stanu zapalnego.

Dieta w okresie remisji
Żywienie w okresie remisji powinno być zbliżone do
prawidłowej, racjonalnej diety realizującej zapotrzebowanie
na wszystkie niezbędne makro- i mikroskładniki (witaminy
i składniki mineralne). Niezwykle istotne jest dostosowanie
planu żywieniowego do sytuacji klinicznej chorego. Czynniki
determinujące rodzaj zalecanej diety to obecność zespołu SIBO,
nietolerancje pokarmowe (najczęściej nietolerancja laktozy) czy
nadwrażliwości pokarmowe. Badania naukowe coraz częściej
dostarczają dowodów potwierdzających skuteczność diet roślinnych (plant-based diet) w indukowaniu i utrzymaniu remisji [5].
Przykładem może być dieta semiwegetariańska obfitująca we
włókno pokarmowe, które stanowi substrat do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych wpływających korzystnie na stan higieniczny jelit.

Probiotyki i prebiotyki w nieswoistych
chorobach zapalnych jelit
Podaż probiotyków u pacjentów z nieswoistymi chorobami
zapalnymi jelit reguluje działanie układu immunologicznego,
hamuje i ogranicza stan zapalny oraz sprzyja utrzymaniu pacjenta
w remisji. Z tego względu celowe wydaje się uzupełnienie terapii
pacjenta z CU o odpowiednio dobrane preparaty probiotyczne.
Zalecane szczepy probiotyczne zostały przedstawione w tabeli 1.
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Tabela 1. Preparaty probiotyczne i prebiotyczne zalecane u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
Nazwa preparatu

Skład

Laktoral IBD

Lactobacillus plantarum PL02; Lactobacillus 1 kapsułka dzienrhamnosus KL53; Bifidobacterium longum
nie przez okres
PL03
3–4 miesięcy

Dawkowanie

Dodatkowe uwagi

Lactibiane Iki

Bifidobacterium lactis LA 304; Lactobacillus 1–2 saszetki dzien- suplementacja wpływa na zmniejszenie dolegliwości
bólowych, poprawę perystaltyki jelit oraz zmniejszeacidophilus LA 201; Lactobacillus salivarius nie przez okres
nie liczby wypróżnień dziennie, dzięki czemu wpływa
LA 302
3–4 miesięcy
na całościową poprawę samopoczucia pacjenta

VSL#3

Streptococcus thermophilus; Bifidobacte1 saszetka dzienrium longum; Bifidobacterium breve; Bifido- nie przez okres
bacterium infantis; Lactobacillus acidophilus; 4–5 miesięcy
Lactobacillus plantarum; Lactobacillus paracasei; Lactobacillus delbrueckii ssp.bulgaricus

badania wykazały skuteczność poliprobiotyku VSL#3
w łagodzeniu stanu zapalnego u pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit

Saccharomyces
boulardii

Saccharomyces boulardii

250–500 mg
dziennie przez
2–3 miesiące

podaż szczepu Saccharomyces boulardii sprzyja wzrostowi bakterii produkujących krótkołańcuchowe
kwasy tłuszczowe, co silnie stymuluje regenerację
nabłonka jelita

Debutir

kwas masłowy

1 kapsułka 3 razy
dziennie przez
okres 3 miesięcy

kwas masłowy bierze udział w uszczelnianiu bariery
jelitowej, przyczyniając się do hamowania stanu
zapalnego w obrębie przewodu pokarmowego

bakterie probiotyczne zawarte w preparacie redukują stan zapalny w obrębie błony śluzowej przewodu
pokarmowego oraz przyczyniają się do uszczelnienia
bariery jelitowej poprzez stymulację produkcji białek
tworzących połączenia ścisłe

WYNIKI TESTÓW NA
NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWE
IgA- i IgG-ZALEŻNE
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Opis przypadku

olej kokosowy – 6 g – 1 łyżeczka
cynamon – ½ łyżeczki
OO zmielone goździki – ¼ łyżeczki
OO szczypta imbiru, kurkumy
OO napój ryżowy z Ca – 200 g – 1 szklanka
OO
OO

Płeć: mężczyzna
Wiek: 34 lata
OO Masa ciała: 90 kg
OO Wysokość ciała: 181 cm
OO BMI: 27,47 kg/m²
OO Aktywność fizyczna: duża (praca fizyczna w godzinach 9.00–19.00)
OO Stan kliniczny: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (obecnie
w remisji), stwierdzone nadwrażliwości pokarmowe IgA- oraz
IgG-zależne
OO Wyniki badań: obniżone stężenie ferrytyny, żelaza, hemoglobiny oraz witaminy B12 w surowicy krwi
OO
OO

Przykładowy jadłospis:
DZIEŃ 1
Śniadanie
Płatki amarantusowe ugotowane na napoju roślinnym z dodatkami
OO płatki amarantusowe – 100 g – 10 łyżek
OO napój ryżowy z Ca – 200 g – 1 szklanka
OO borówki – 140 g – 1 szklanka
OO ziarna chia – 25 g – 2 i ½ łyżki
I przekąska
Mięso z piersi kurczaka pieczone w piekarniku plus ryż skropiony oliwą
OO mięso z piersi kurczaka bez skóry – 200 g – 1 pierś
OO ryż basmati – 75 g – ¾ woreczka
OO oliwa z oliwek/olej lniany – 12 g – 1 łyżka
II przekąska
płatki migdałowe – 25 g – 2 i ½ łyżki
OO banan – 120 g – 1 sztuka
OO

III przekąska
Sałatka z warzyw plus ugotowana kasza jaglana
Warzywa pokroić, dodać oliwę z oliwek.
OO awokado – 140 g – 1 sztuka
OO oliwa z oliwek – 6 g – 1 łyżeczka
OO roszponka/rukola – kilka liści
OO ogórek kiszony bez skóry – 100 g – 1 sztuka
OO Kasza jaglana – 60 g – 1/3 szklanki suchej kaszy
Obiadokolacja
Korzenny ryż z kaki
Ryż wrzucić na wrzącą wodę lub napój roślinny i gotować do
miękkości. Kaki obrać, pokroić w plastry. Kiedy ryż będzie miękki,
dodać przyprawy, a na końcu kaki. Przykryć garnek przykrywką,
zmniejszyć ogień i dusić całość, aż ryż i owoce będą miękkie. Na
koniec dodać olej kokosowy.
OO ryż basmati/jaśminowy – 100 g – 1 woreczek
OO kaki – 200 g – 1 sztuka (zamiennie melon)
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DZIEŃ 2
Śniadanie
Jaglanka
Kaszę wypłukać, następnie ugotować na napoju roślinnym.
Do ugotowanej kaszy dodać owoce.
OO kasza jaglana – 90 g – ½ szklanki suchej kaszy
OO napój ryżowy z Ca – 300 g – 1 i ½ szklanki
OO morele bez skóry – 150 g – 3 sztuki
I przekąska
banan – 120 g – 1 sztuka
OO zmielone orzechy włoskie – 30 g – 3 łyżki
OO

II przekąska
Krupnik z kaszą jaglaną
Ziemniaki i marchew umyć, obrać i pokroić w kostkę, wrzucić na
gotujący się bulion, dodać wypłukaną kaszę jaglaną oraz oliwę
i gotować na średnim ogniu, aż składniki będą miękkie. Doprawić zupę do smaku pieprzem ziołowym.
OO ziemniak – 140 g – 2 sztuki
OO marchew – 100 g – 1 sztuka
OO kasza jaglana – 90 g – ½ szklanki suchej kaszy
OO oliwa z oliwek – 24 g – 2 łyżki
OO bulion warzywny bio – 400 g – 2 szklanki
III przekąska
Purée z batata
Batat ugotować, zblendować z napojem roślinnym i odrobiną
oliwy z oliwek.
OO batat – 250 g – 1 sztuka
OO napój ryżowy z Ca – 150 g – ¾ szklanki
OO oliwa z oliwek – 24 g – 2 łyżki
Obiadokolacja
Ryba gotowana na parze plus gotowana cukinia i ziemniaki
skropione olejem lnianym
OO dorsz/sola/dorada – 200 g – 1 duża porcja
OO cukinia – 300 g – 1 mała sztuka
OO ziemniaki – 350 g – ok. 5 małych sztuk
OO olej lniany – 12 g – 1 łyżka
DZIEŃ 3
Śniadanie
Płatki ugotowane na napoju roślinnym z dodatkami
OO płatki jaglane – 100 g – 10 łyżek
OO daktyle suszone – 20 g – 4 sztuki
OO len mielony – 25 g – 2 i ½ łyżki
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OO
OO

napój ryżowy z Ca – 200 g – 1 szklanka
brzoskwinia bez skóry – 150 g – 1 sztuka

I przekąska
Komosa ryżowa z ugotowaną piersią z indyka i oliwą
z oliwek
OO mięso z piersi kurczaka bez skóry 100 g – ½ piersi
OO oliwa z oliwek – 12 g – 1 łyżka
OO komosa ryżowa – 90 g – ½ szklanki suchej komosy
II przekąska
Koktajl jagodowy
OO napój ryżowy z Ca – 200 g – 1 szklanka
OO len mielony – 20 g – 2 łyżki
OO syrop z agawy – ½ łyżeczki
OO banan – 120 g – 1 sztuka
OO jagody – 280 g – 2 szklanki
III przekąska
Gotowane ziemniaki z dodanym olejem lnianym i pieczona w piekarniku pierś kurczaka
OO ziemniaki – 210 g – 3 sztuki
OO olej lniany – 24 g – 2 łyżki
OO mięso z piersi kurczaka bez skóry 100 g – ½ piersi
Obiadokolacja
Krem z dyni
Do gotującej się wody wrzucić pokrojone w plastry pietruszkę
oraz seler, dodać sól ziołową morską i gotować ok. 20 minut.
Następnie do garnka dodać kawałki dyni, gotować kolejne
15 minut na średnim ogniu, dodać oliwę z oliwek. Gdy dynia
będzie już wyraźnie miękka, zblendować całość, doprawić pieprzem ziołowym i bazylią, dokładnie wymieszać.
OO woda – 400 g – 2 szklanki
OO dynia hokkaido – 400 g – ½ sztuki
OO seler – 40 g – 2 kawałki
OO pietruszka – 50 g – ½ sztuki
OO oliwa z oliwek – 24 g – 2 łyżki
OO 1 łyżka suszonej bazylii, 1/3 łyżeczki pieprzu ziołowego,
1 płaska łyżeczka soli ziołowej morskiej
DZIEŃ 4
Śniadanie
Teff ugotowany na napoju roślinnym plus winogrona
Ziarno teffu ugotować, dodać pozostałe składniki.
OO teff – 90 g – ½ szklanki suchych ziaren
OO napój ryżowy z Ca – 300 g – 1 i ½ szklanki
OO len mielony – 25 g – 2 i ½ łyżki
OO winogrona bez skórek i pestek 200 g – ok. 20 gronek
I przekąska
napój ryżowy z Ca – 200 g – 1 szklanka
OO melon – 300 g – ok. 1/3 sztuki
OO

II przekąska
Banan z ryżem
OO banan – 120 g – 1 sztuka
OO ryż basmati/jaśminowy – 75 g – ¾ woreczka
III przekąska
Sałatka z warzyw i komosy
Ugotowaną komosę połączyć w pokrojonymi warzywami i olejem lnianym.
OO komosa ryżowa – 60 g – 1/3 woreczka
OO pomidor bez skóry – 200 g – 1 sztuka
OO ogórek kiszony bez skóry – 100 g – 1 sztuka
OO olej lniany – 24 g – 2 łyżki
Obiadokolacja
Bitki wołowe duszone z białym sosem, ziemniakami i buraczkami
Mięso umyć, wyżyłować, pokroić w plastry w poprzek włókien,
rozbić tłuczkiem, oprószyć solą i pieprzem ziołowym, włożyć do
rondla, podlać wodą i dusić pod przykryciem. Po 30 minutach
dodać bazylię, estragon i dusić do miękkości. Podać z sosem
i buraczkami.
OO wołowina – 200 g – 1 duża porcja
OO bazylia, estragon, pieprz ziołowy, sól
Biały sos:
Oliwę podgrzać, dodać mąkę, wymieszać. Do zaprawy mączno-tłuszczowej dodać zimny wywar, doprawić solą i pieprzem
ziołowym, mieszając gotować ok. 10 minut.
OO oliwa z oliwek – 12 g – 1 łyżka
OO mąka ziemniaczana/orkiszowa – 12 g – 1 łyżka
OO bulion bio – 100 ml – ½ szklanki
OO pieprz ziołowy, sól
OO ziemniaki – 350 g – 5 małych sztuk
OO buraki gotowane – 200 g – 2 sztuki

Podsumowanie
Zastosowanie diety eliminacyjno-rotacyjnej ma na celu
ograniczenie podaży produktów, które w przypadku konkretnego
pacjenta mogą wpływać na wzrost stanu zapalnego w organizmie.
W praktyce diety eliminacyjne (wykluczenie jaj, nabiału, glutenu
i innych produktów) często są trudne do zbilansowania, jednakże z uwagi na zaburzenia stanu odżywienia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (niedobór żelaza, witaminy D3,
witaminy B12, wapnia oraz cynku) diety te powinny realizować
całkowite zapotrzebowanie na makroskładniki oraz witaminy
i składniki mineralne. W konkretnych sytuacjach klinicznych
(bóle brzucha, zaburzenia dyspeptyczne, dyskomfort po spożyciu
pokarmów wzdymających/ciężkostrawnych), oprócz uwzględnienia nadwrażliwości pokarmowych, warto dodatkowo zwrócić uwagę na zastosowanie w diecie produktów łatwo strawnych
i nieobciążających przewodu pokarmowego pacjenta. n
* Bibliografia dostępna u autorki.
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MIKROFLORA
JELITOWA A OTYŁOŚĆ,

czyli bakterie na straży kilogramów
Nadwaga i otyłość stanowią coraz poważniejszy problem społeczny,
szczególnie w krajach o wysokim stopniu uprzemysłowienia. Skala problemu
jest na tyle poważna, iż w krajach wysoko rozwiniętych mówi się coraz częściej
o epidemii otyłości. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2005 r.
na świecie było 400 mln osób otyłych, a 1,6 mld miało nadwagę. Prognozy na
2015 r. przewidywały, że liczba osób otyłych powyżej 15. roku życia wzrośnie
do ok. 700 mln, czyli niemal dwukrotnie w stosunku do danych z 2005 r. [1]
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est to istotny problem zdrowia publicznego, gdyż nadmierna masa ciała
może stanowić przyczynę nawet 80%
chorób cywilizacyjnych, takich jak chociażby insulinooporność, cukrzyca typu 2,
stłuszczeniowe zapalenie wątroby, nadciśnienie czy choroby sercowo-naczyniowe
[2, 3]. Problemy z nadmierną masą ciała
mogą mieć podłoże wieloczynnikowe,
tym niemniej ich powodem jest najczęściej
nieadekwatna do wydatku energetycznego ilość energii pobranej z pożywieniem.
Częstokroć w rozwój choroby jednocześnie
zaangażowane są czynniki genetyczne,
środowiskowe i psychologiczne.

Zaznaczyć należy, iż wśród pacjentów
otyłych obserwuje się grupy bardziej i mniej
podatne na przyrost masy ciała i następczy
rozwój zaburzeń metabolicznych pomimo
stosowania tej samej diety [4]. Obserwacje te wskazują jednoznacznie na fakt, iż
w procesie rozwoju nadwagi i otyłości biorą
udział również inne mechanizmy niż sam
tylko bilans energetyczny.
Badania ostatnich lat pokazują, że
jednym z istotniejszych elementów w patogenezie otyłości może być przewód pokarmowy, a dokładniej zachodzące w nim
procesy oraz mikroorganizmy zasiedlające jelita [5].

Przypomnieć należy, że tkanka
tłuszczowa odgrywa rolę aktywnego
narządu endokrynnego, głównego obszaru metabolizmu hormonów płciowych
i glukokortykosteroidów. Tkanka tłuszczowa trzewna wpływa natomiast na
powstawanie insulinooporności, nietolerancji glukozy, cukrzycy typu 2 czy nadciśnienia tętniczego i chorób serca [6, 7].
Czynniki środowiskowe sprzyjające
rozwojowi otyłości mogą brać udział
w jej rozwoju zarówno przed urodzeniem, jak i po porodzie. Dieta kobiety
ciężarnej, uwarunkowania okołoporodowe, sposób karmienia i aktywność
w pierwszych latach życia dziecka mogą
silnie wpływać na rozwój nadwagi i otyłości w kolejnych latach jego życia. Za
bardzo znaczący czynnik zewnętrzny
zwiększający ryzyko rozwoju nadwagi
i otyłości uznaje się również stres mogący skutkować spożywaniem nadmiernej
ilości żywności, często bogatej w tłuszcz
REKLAMA

UKŁAD TRAWIENNY
I PROBIOTYKOTERAPIA
8 22 PROBIOTYKI
I SUPLEMENTY

i cukry proste. Co istotne, wymienione czynniki nie tylko są bezpośrednim
czynnikiem ryzyka rozwoju nadwagi
i otyłości, lecz odgrywają również istotną rolę w warunkowaniu stanu mikroflory jelitowej. Tymczasem potencjalna rola bakterii jelitowych w regulacji
intensywności przyswajania energii
z pożywienia jest aktualnie przedmiotem szeregu badań [8].
Analizy oceniające wpływ mikrobioty jelitowej na rozwój nadwagi i otyłości rozpoczęły się de facto od eksperymentu polegającego na przetransferowaniu ludzkiej mikrobioty jelitowej
(transfer kału) do jelita myszy, których
przewód pokarmowy był pierwotnie
całkowicie jałowy (tzw. myszy germ
free). Skolonizowane zwierzęta przyjęły
przekazaną mikroflorę i – co ciekawe –
dalej przekazywały potomstwu przejęte
wraz z nią cechy, dodatkowo zwiększając
ich różnorodność. Również modyfikacja diety zwierząt w kolejnych etapach
badania, polegająca na zwiększeniu
podaży tłuszczu, spowodowała zróżnicowanie ich mikroflory jelit w ciągu zaledwie jednego dnia. Dodatkowa analiza
stolców zwierząt otyłych potwierdziła
fakt, iż flora jelitowa takich osobników
może dodatkowo ułatwić pozyskiwanie
nadprogramowych kalorii z trawionego pożywienia [14]. Na tej podstawie przeszczep mikrobioty od myszy
z nadmierną masą ciała spowodował
istotny przyrost masy ciała u zwierząt
germ free. Tymczasem osobniki germ
free, którym przekazano florę pochodzącą od myszy o prawidłowej masie
ciała nie tylko utrzymały swą pierwotną
masę, ale niekiedy wręcz chudły [9, 10].
Kolejne pionierskie badania pokazały,
iż zwierzęta o prawidłowej masie ciała
w porównaniu do osobników otyłych
charakteryzowały się zupełnie innymi proporcjami bakterii jelitowych.
Zarówno w badaniach prowadzonych
na zwierzętach, jak i w wyselekcjonowanych grupach pacjentów wykazano,
iż w przypadku otyłości zaburzony jest
stosunek bakterii z rodzaju Bacteroides do
rodzaju Firmicutes, na korzyść drugiego
rodzaju. Tymczasem procesowi redukcji
FOOD FORUM 1(17)/2017

masy ciała towarzyszy wzrost liczebności
Bacteroides spp. w ekosystemie jelitowym,
który jest wprost proporcjonalny do
liczby utraconych kilogramów [11, 12].
Otrzymane wyniki utwierdziły badaczy
w przekonaniu, że mikroflora jelitowa
u osobników otyłych może sprzyjać
pozyskiwaniu dodatkowych kalorii
z przyjmowanego pożywienia, co w konsekwencji wskazuje na czynny udział
mikrobioty jelitowej w rozwoju otyłości
i nadwagi [13, 14].
W świetle tych doniesień warto
dodać, iż bakterie jelitowe mogą dodatkowo wspomagać leczenie otyłości.
Przytoczyć należy badanie, w którym
analizowano wpływ szczepu Lactobacillus rhamnosus PL60 podawanego przez
osiem tygodni myszom z nadmierną
masą ciała, będącym na diecie wysokotłuszczowej. U myszy karmionych
probiotykiem wykazano istotne zmniejszenie masy ciała, co miało bezpośredni
związek z produkowanym przez szczep
probiotyczny kwasem linolenowym,
przyczyniającym się do redukcji tkanki
tłuszczowej w organizmie zwierząt [15].
Należy podkreślić, iż wyniki badań prowadzonych na modelach zwierzęcych
z powodu różnic genetycznych, składu
diety, otaczającego środowiska nie mogą
zostać bezpośrednio ekstrapolowane
w celu wyjaśnienia problemu nadwagi
i otyłości u ludzi. Z kolei przeprowadzenie podobnych badań na ludziach
jest ograniczone chociażby z przyczyn
etycznych. Jednakże poza wymienionymi
powyżej możliwymi różnicami, warto
dodać, iż to właśnie mikrobiota bierze
udział w rozkładzie wielkocząsteczkowych składników diety, wchłanianiu
mikro- i makroelementów, fermentacji
substancji niepodlegających trawieniu,
wchłanianiu elektrolitów oraz wzroście
i różnicowaniu nabłonka przewodu
pokarmowego, co gwarantuje prawidłowe
zużycie energii w mięśniach, przemianę
glukozy w wątrobie oraz formowanie
tkanki tłuszczowej. Ponadto enzymy trawienne produkowane są nie tylko przez
organizm, lecz również przez bakterie
jelitowe. Dostarczają one znacznej ilości
enzymów zaangażowanych zarówno

Badania ostatnich lat
pokazują,

że jednym
z istotniejszych
elementów
w patogenezie
otyłości może
być przewód
pokarmowy,
a dokładniej
zachodzące w nim
procesy oraz
mikroorganizmy
zasiedlające jelita.

w rozkład węglowodanów, cholesterolu, jak i produkcję witamin z grup B i K
oraz aminokwasów (lizyny i treoniny).
Warto nadmienić, iż mikroflora bierze
także udział w metabolizmie kwasów
żółciowych [8]. Wszystkie wymienione
cechy przyczyniają się do prawidłowego
zachodzenia przemian metabolicznych
w ludzkim organizmie, zatem uzasadnione jest, aby skład mikrobioty jelitowej był jak najbardziej różnorodny
i pozbawiony bakterii potencjalnie chorobotwórczych mogących przyczynić
się do zaburzenia opisanej równowagi.
Należy zatem zwrócić szczególną uwagę
na odbudowę mikroflory jelitowej za
pomocą probiotyków i odpowiednią
podaż prebiotyków w diecie. Jest to
istotny czynnik chroniący przed kolonizacją jelita przez bakterie patogenne,
co prowadzi w konsekwencji do dysbiozy jelitowej. Jakościowe i ilościowe
zaburzenie stosunków bakteryjnych
w jelicie może być z kolei przyczyną
rosnącej tendencji do otyłości, dlatego
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odbudowa mikrobioty i wprowadzenie
w stan jak najbardziej zrównoważony
stanowi istotny element zapobiegania
problemowi otyłości. Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych
potwierdziły skuteczność stosowania
pre- i probiotyków w zapobieganiu nadmiernemu przyrostowi masy ciała. Co
najistotniejsze, u ludzi zaobserwowano
bardzo podobne zależności. Stosowanie
prebiotyku inuliny przez 12 tygodni
spowodowało u ludzi ubytek masy ciała
o 1,0 ± 0,4 kg, podczas gdy w grupie stosującej placebo doszło w tym czasie do
jej przyrostu o 0,4 ± 0,3 kg [16].
Nie można jednocześnie zapomnieć,
iż zaburzona mikrobiota jelitowa – czy
jej odmienność w stosunku do innych
osobników – to tylko jeden z możliwych
wielu czynników determinujących otyłość. Innymi słowy u osób niestosujących
racjonalnej, zrównoważonej diety i niepraktykujących odpowiednio aktywnego
trybu życia odbudowa mikroflory bakteryjnej jelit w oczekiwaniu na ubytek masy
ciała nie przyniesie najprawdopodobniej
spodziewanego efektu. Jedynie całościowe, holistyczne podejście do problemu
nadwagi i otyłości może przynieść oczekiwany efekt i sukces.
Odbudowa mikroflory jelitowej za
pomocą odpowiednio dobranych probiotyków i prebiotyków jest więc niezwykle istotnym elementem profilaktyki
i leczenia nadwagi i otyłości, musi iść
jednak w parze z odpowiednim poziomem
aktywności fizycznej i postępowaniem
dietetycznym. Tego typu postępowanie
u znacznej grupy pacjentów prowadzi do
szybkiej, efektywnej, a co najważniejsze –
trwałej utraty nadmiernej masy ciała.
Do dodatkowych korzyści płynących
ze stosowania probiotykoterapii u osób
z problemem otyłości zaliczyć należy
także redukcję dolegliwości trawiennych, poprawę nastroju czy zwiększenie
energii. Z uwagi na powszechną dostępność, stosunkowo niewysokie koszty
terapii oraz brak działań niepożądanych
w trakcie stosowania probiotyki i prebiotyki powinny stanowić integralny
element prowadzenia pacjentów z nadwagą i otyłością. n
FOOD FORUM 1(17)/2017

Dieta kobiety ciężarnej,
uwarunkowania
okołoporodowe, sposób
karmienia i aktywność
w pierwszych latach
życia dziecka

mogą silnie wpływać
na rozwój nadwagi
i otyłości w kolejnych
latach jego życia.
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ROLA TERAPII
PROBIOTYCZNEJ
w profilaktyce i leczeniu zaparć
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Na czym polega zaparcie.
Jaka jest rola mikroflory jelitowej w regulowaniu pracy jelit.
Jakie szczepy probiotyczne są skuteczne w leczeniu zaparć.
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zaparciu mówi się wtedy, kiedy stolec jest oddawany rzadziej niż trzy razy w tygodniu i/lub występuje
wyraźna zmiana jego konsystencji – jest twardy, zbity
i oddawany z trudnością. Na zaparcia cierpią miliony osób na
całym świecie, a problem ten jest niewątpliwe związany ze
stopniem rozwoju cywilizacji. Częstą przyczyną zaparć jest
stres, spożywanie pokarmów wysokoprzetworzonych i brak
aktywności fizycznej lub bardzo mała aktywność. Obecnie
coraz większą uwagę przywiązuje się także do dysbiozy jelitowej, jako przyczyny problemów związanych z perystaltyką
przewodu pokarmowego.
Do najbardziej powszechnych zaleceń żywieniowych stosowanych w leczeniu zaparć należy przede wszystkim zwiększona podaż płynów. Warto pamiętać, że woda rozluźnia masy
kałowe i jest czynnikiem niezbędnym do utrzymania prawidłowej pracy jelit. Często zdarza się, że to właśnie niewystarczająca podaż płynów jest przyczyną zaburzeń wypróżniania.
Paradoksalnie, zwiększona podaż błonnika może w takim

Na zaparcia cierpią miliony osób na
całym świecie, a problem ten jest
niewątpliwe związany ze stopniem
rozwoju cywilizacji.
przypadku nawet nasilić problem zaparć. W pierwszej kolejności warto zatem zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt
prawidłowego nawodnienia organizmu. Następnie wskazane
jest stopniowe zwiększanie spożycia włókna pokarmowego. Obecnie coraz więcej badań potwierdza zbawienną rolę
probiotykoterapii w leczeniu zaparć. Odpowiednio dobrana
kompozycja szczepów probiotycznych pozwala skutecznie
wyregulować perystaltykę jelit.

Probiotyki w profilaktyce i leczeniu zaparć
Terapia probiotyczna może być stosowana zarówno
w profilaktyce, jak i leczeniu zaparć. Poprawia motorykę przewodu pokarmowego, wpływa na przywrócenie prawidłowej
mikroflory jelitowej i nie powoduje działań niepożądanych
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Terapia probiotyczna może
być stosowana zarówno
w profilaktyce, jak i leczeniu
zaparć. Poprawia motorykę
przewodu pokarmowego, wpływa
na przywrócenie prawidłowej
mikroflory jelitowej i nie powoduje
działań niepożądanych w trakcie
procesu leczenia.
w trakcie procesu leczenia [1]. Ponadto probiotyki regulują środowisko panujące w świetle przewodu pokarmowego, poprzez
zwiększenie fermentacji bakteryjnej i stymulację produkcji
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Okazuje się, że
u osób z chronicznym zaparciami już na wstępie stwierdza się
dysbiozę jelitową. Mikroflora takich osób charakteryzuje się
zmniejszoną ilością bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus [2]. Dlatego też celowe jest uzupełnienie brakujących
szczepów poprzez doustną podaż probiotyków. W rzetelnej
metaanalizie i przeglądzie systematycznym z 2017 r. wykazano, że podaż szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus skraca
czas pasażu jelitowego aż o 15 godzin u osób z zaparciami [2].

Optymalny skład probiotyku
Przykładem probiotyku idealnego w leczeniu zaparć jest
preparat LAB ONE N°1 ProBiotic. To nowoczesny wieloszczepowy synbiotyk, który zawiera aż 30 mld mikrokapsułkowanych
bakterii. W składzie można wyróżnić: Bifidobacterium subsp.
lactis BS01 (LMG P-21384), Bifidobacterium breve BR03 (DSM
16604), Lactobacillus paracasei subsp. paracasei LPC00 (LMG
P-21380), Lactobacillus rhamnosus LR06 (DSM 21981), Lactobacillus plantarum LP09 (DSM 25710), Lactobacillus casei LC03
(DSM 27537), Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717),

Skuteczność probiotykoterapii
w leczeniu zaparć została
potwierdzona w wielu badaniach
klinicznych. Przykładem
jest zastosowanie szczepu
Bifidobacterium longum u osób
w wieku podeszłym.
FOOD FORUM 2(24)/2018

Bifidobacterium bifidum BB01 (DSM 22892), Bifidobacterium
longum BL03 (DSM 16603). Skuteczność probiotykoterapii
w leczeniu zaparć została potwierdzona w wielu badaniach
klinicznych. Przykładem jest zastosowanie szczepu Bifidobacterium longum u osób w wieku podeszłym. Na podstawie
przeglądu systematycznego dowiedziono, że szczep ten wpływa
na poprawę rytmu wypróżnień u 10–40% seniorów cierpiących na zaparcia [3]. Wieloszczepowe preparaty probiotyczne
znajdują także zastosowanie w leczeniu zaparciowej postaci
zespołu jelita nadwrażliwego (Irritable bowel syndrome-constipation – IBS-C). W randomizowanym badaniu z podwójnie
ślepą próbą wykazano, że podaż wieloszczepowego probiotyku
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium animalis
subsp. lactis) u pacjentów z zaparciową postacią IBS wpływa
na poprawę zgłaszanych symptomów [4].

Podsumowanie
Oprócz standardowych zaleceń żywieniowych obejmujących prawidłową podaż płynów i stopniowe zwiększanie
spożycia błonnika pokarmowego warto zadbać o holistyczne podejście w leczeniu zaparć, obejmujące także celowaną
probiotykoterapię. n
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NIESWOISTE CHOROBY
ZAPALNE JELIT –
czy probiotyki mają znaczenie?
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jaki jest mechanizm rozwoju nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Jak istotny jest udział bakterii jelitowych w patogenezie choroby.
Jakie probiotyki są najskuteczniejsze w łagodzeniu stanu zapalnego
u pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelita.

dr n. biol. Patrycja Szachta

stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w Klinice Gastroenetrologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu. Ekspertka w zakresie probiotyków, mikroflory jelitowej oraz alergii i nietolerancji pokarmowych.
Wykładowca na konferencjach medycznych oraz warsztatach dla lekarzy i dietetyków. Autorka licznych publikacji medycznych
w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor do spraw naukowych Centrum
Medycznego VitaImmun w Poznaniu

Patogeneza nieswoistych
chorób zapalnych jelit
Nieswoista choroba zapalna jelit IBD (inflammatory bowel disease) to choroba o charakterze autoimmunizacyjnym. Do najczęstszych jej manifestacji należą
choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące
zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa).
Mechanizm rozwoju opisywanej choroby jest wieloczynnikowy. Szacuje się, iż – podobnie jak w przypadku innych chorób o charakterze autoimmunologicznym – głównymi czynnikami predysponującymi
do rozwoju stanu zapalnego są uwarunkowania genetyczne oraz zadziałanie czynników środowiskowych
sprzyjających aktywacji procesu chorobowego [1].
Za udziałem komponenty genetycznej w patogenezie choroby przemawia chociażby fakt rodzinnego
jej występowania. Ryzyko rozwoju nieswoistej choroby zapalnej jelit rośnie niemal 10-krotnie u członków
rodzin, w których IBD było diagnozowane, w stosunku do rodzin nieobciążonych. Obserwuje się ponadto
zwiększoną częstość występowania choroby wśród
bliźniąt jednojajowych [2–5].
Predyspozycje genetyczne nie warunkują jednak najprawdopodobniej samodzielnie aktywacji
procesu chorobowego. Istotną rolę przypisuje się
wpływowi czynników środowiskowych. Pełnią one

najprawdopodobniej funkcję „aktywatora” (tzw. trigger) ataku komórek układu odpornościowego na tkanki
własne organizmu. W przypadku opisywanej choroby
reakcja ta dotyczy struktur przewodu pokarmowego.
Dyskutowanych jest wiele czynników środowiskowych mogących sprzyjać rozwojowi choroby.
Wielokrotnie podnoszono chociażby potencjalną
rolę mikroorganizmów w zapoczątkowaniu procesu
chorobowego w IBD. Ich udział rozpatrywać można
w dwójnasób. Z jednej strony postuluje się bowiem

Wybrane szczepy
probiotyczne wykazują
udokumentowaną
skuteczność zarówno
w łagodzeniu stanu
zapalnego,
jak i podtrzymywaniu
remisji choroby u pacjentów
z nieswoistą chorobą
zapalną jelit.
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udział drobnoustrojów patogennych w aktywacji stanu
zapalnego. Do mikroorganizmów podejrzewanych o udział
w rozwoju choroby zalicza się m.in. Mycobacterium paratuberculosis (podejrzewany o rozwój choroby Johna u przeżuwaczy, zbliżonej objawowo do choroby Leśniowskiego-Crohna),
patogenne szczepy Escherichia coli (0 157 oraz H7), Yersinia
spp., Listeria spp., Bacteroides fragilis, Clostridium dificille
i inne. Problem w ustaleniu głównego mikrobiologicznego
„winowajcy” IBD wynika w znacznej mierze z rozbieżności uzyskanych w wynikach dotychczas przeprowadzonych
badań. Do chwili obecnej nie udało się bowiem wyizolować
jednego drobnoustroju, który byłby obecny u wszystkich
przeanalizowanych pacjentów z IBD. Udział jednego określonego drobnoustroju w patogenezie nieswoistej choroby
zapalnej jelit pozostaje więc nadal kwestią dyskusyjną (6–17).
W chwili obecnej uznaje się, iż bardziej prawdopodobną
tezą uwzględniającą komponentę mikrobiologiczną w patogenezie IBD jest nieprawidłowa reakcja komórek układu
odpornościowego na mikrobiotę autochtoniczną (własną)
gospodarza. Innymi słowy nieprawidłowo zaktywowane
komórki odpornościowe zaczynają atakować bakterie autochtoniczne zasiedlające przewód pokarmowy. Prowadzi to
do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego. W tym miejscu
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należy zaznaczyć, iż bakterie jelitowe odgrywają rolę „trenerów” układu odpornościowego, który w olbrzymiej większości zlokalizowany jest właśnie w jelicie. Mowa o strukturach
limfatycznych przewodu pokarmowego, czyli tkance GALT
(gut-associated lymphoid tissue), skupiającej ok. 70% wszystkich komórek immunokompetentnych.
Pierwsza kolonizacja bakteryjna jałowego dotychczas
przewodu pokarmowego noworodka, mająca miejsce w trakcie porodu, jest kluczowa dla prawidłowej aktywacji układu
GALT. Bakterie jelitowe odgrywają bowiem rolę „trenerów”
niedojrzałego jeszcze układu odpornościowego. Prawidłowa
mikrobiota jelitowa ukierunkowuje działanie struktur immunologicznych „na właściwy tor”, czyli prowadzi do ataku i eliminacji czynników potencjalnie szkodliwych (mogących być
przyczyną rozwoju choroby, takich jak np. bakterie i wirusy),
pozostawiając czynniki nieszkodliwe (np. spożywane pokarmy) oraz własne komórki organizmu. W stanie zdrowia ów
trening i prawidłowa aktywacja będzie miała miejsce przez
całe życie, a obecność bakterii jelitowych jest wręcz niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania struktur odpornościowych.
U pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit mechanizm
opisanej tolerancji jest zaburzony, a układ odpornościowy
zaczyna atakować mikrobiotę gospodarza, co prowadzi do
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rozwoju przewlekłego stanu zapalnego. Charakterystyczną
cechą opisywanej choroby jest więc chroniczna aktywacja
układu odpornościowego GALT. Wydaje się zatem, iż wiodącą
rolę w zainicjowaniu tego procesu odgrywają najprawdopodobniej mikroorganizmy oraz uwarunkowania genetyczne,
czyli genotyp warunkujący wrażliwość (nadmierna i nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na mikrobiotę
autochtoniczną) [18].
W większości dotychczas przeprowadzonych badań
wykazano dodatkowo silną dysbiozę jelitową u pacjentów
z nieswoistą chorobą zapalną jelit, choć nadal nie wiadomo,
czy jest to jedna z potencjalnych przyczyn choroby, czy też
jej efekt. U chorych z IBD obserwuje się często nadmierny
rozplem drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych
i/lub grzybów drożdżopodobnych. W badaniach wykazano
chociażby zwiększenie liczebności bakterii z gatunku Escherichia coli, Enterobacterium czy Bacteroides.
Z tego względu tematem intensywnie eksplorowanym
w aspekcie wspomagania konwencjonalnego leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit jest stosowanie probiotyków, czyli żywych szczepów bakterii o udokumentowanym
działaniu prozdrowotnym [19].

Probiotyki – czym są i jak działają?
Probiotyki to drobnoustroje wyizolowane z ludzkiego
przewodu pokarmowego. Ich rolą jest poprawa kompozycji
mikrobiomu na drodze generowania warunków sprzyjających odtworzeniu bakterii autochtonicznych gospodarza,
co prowadzi do odtworzenia równowagi mikrobiologicznej
w przewodzie pokarmowym. Właściwy układ ekosystemu
jelitowego jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko przewodu pokarmowego, ale i całego
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U pacjentów z nieswoistą chorobą
zapalną jelit obserwuje się
zaburzenie stosunków
mikrobiologicznych w przewodzie
pokarmowym (dysbioza jelitowa).
ustroju. Należy wspomnieć chociażby o zdolności bakterii
komensalnych do prawidłowej aktywacji i regulacji pracy
układu odpornościowego. Ma to niebagatelne znaczenie
u osób z dysfunkcjami immunologicznymi, prowadzącymi m.in. do zwiększonej podatności na rozwój infekcji,
chorób alergicznych czy procesów autoimmunizacyjnych.
Prawidłowa mikrobiota wielotorowo oddziałuje na układ
immunologiczny GALT, prowadząc do hamowania stanu
zapalnego. Ma to szczególne znaczenie w nieswoistej
chorobie zapalnej jelit. Bakterie komensalne dostarczają znacznej puli enzymów bakteryjnych, co prowadzi do
usprawniania procesów trawiennych. Szereg metabolitów
bakteryjnych produkowanych w toku metabolizmu tych
drobnoustrojów jest z kolei kluczowy dla regulacji perystaltyki jelit i systematycznej regeneracji nabłonka przewodu pokarmowego (główną rolę odgrywają tu szczególnie
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe – masłowy i inne
oraz poliaminy). Bakterie autochtoniczne syntetyzują
również witaminy z grupy B i K i wpływają na syntezę
serotoniny. Prawidłowy układ mikroorganizmów jelitowych jest ponadto czynnikiem ograniczającym rozwój
drobnoustrojów chorobotwórczych (inhibicja kompetytywna, konkurencja międzygatunkowa).
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Skuteczność probiotykoterapii
u pacjentów z nieswoistą
chorobą zapalną jelit zależy
przede wszystkim od rodzaju
zastosowanego probiotyku oraz
przebiegu i manifestacji choroby.

Z uwagi na mnogość prozdrowotnych ról odgrywanych przez prawidłową mikrobiotę jelitową, jej odtworzenie
za pomocą odpowiednich probiotyków wydaje się słusznym
podejściem u pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit [18].

Probiotyki w nieswoistych
chorobach zapalnych jelit
W aspekcie celowości i efektywności probiotykoterapii
nieswoiste choroby zapalne jelit są jedną z najintensywniej
eksplorowanych jednostek chorobowych. Jak wielokrotnie
wspomniano w tym artykule, mikrobiota jelitowa odgrywa
istotną rolę w patogenezie choroby. Stan zapalny w przebiegu
choroby wynika bowiem najprawdopodobniej zarówno z nieprawidłowej reakcji komórek odpornościowych na bakterie
autochtoniczne, jak i ze współistniejącej dysbiozy jelitowej
u pacjentów z IBD. Z tego względu probiotykoterapia wydaje
się szczególnie celowym postępowaniem w opisywanej jednostce chorobowej. Z jednej strony probiotyki sprzyjają bowiem
przywróceniu prawidłowych stosunków bakteryjnych w jelicie, z drugiej – mają potwierdzoną skuteczność w hamowaniu
stanu zapalnego (który ma charakter przewlekły w nieswoistych chorobach zapalnych jelit). Z tego względu opisywane
suplementy znajdują uznane miejsce zarówno w profilaktyce,
jak i wspomaganiu leczenia nieswoistej choroby zapalnej jelit.
Dotychczas przeprowadzono szereg analiz dotyczących
skuteczności określonych szczepów probiotycznych we wspomaganiu leczenia i podtrzymaniu remisji charakteryzowanej
choroby.
Ustalono, iż rzeczywista skuteczność probiotykoterapii
u pacjentów z IBD zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanego probiotyku oraz przebiegu i manifestacji choroby.
Jednym z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych
probiotyków u pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit
jest poliprobiotyk VSL#3, będący mieszanką ośmiu szczepów
probiotycznych (cztery szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus,
trzy szczepy bakterii z rodzaju Bifidobacterium oraz Streptococcus thermophillus). Wykazano, iż stosowanie opisywanego
poliprobiotyku przez 12 miesięcy u pacjentów z colitis ulcerosa
źle tolerujących standardowo stosowaną terapię mesalazyną
FOOD FORUM 3(25)/2018

lub sulfasalazyną sprzyja utrzymywaniu choroby w fazie
remisji (u 75% badanych pacjentów). Zaobserwowano ponadto wzrost koncentracji korzystnych drobnoustrojów w kale
badanych pacjentów oraz istotne statystycznie obniżenie
pH kału [20]. VSL#3 jest równie skuteczny w łagodzeniu
zapalenia zbiornika kałowego (pouchitis). W zaślepionej
randomizowanej analizie z placebo u pacjentów z pouchitis
po przeprowadzeniu antybiotykoterapii (z wykorzystaniem
ciprofloksacyny lub rifaximiny) wdrożono suplementację
opisywanym poliprobiotykiem lub placebo przez dziewięć
miesięcy. W grupie chorych otrzymujących VSL#3 odsetek
nawrotów wyniósł jedynie 15%, podczas gdy w grupie otrzymującej placebo aż 100% [21].
Przydatność VSL#3 w łagodzeniu stanu zapalnego u pacjentów z IBD potwierdzona została w wielu analizach. Wyniki wskazują, iż najlepsze efekty uzyskiwane są przede wszystkim u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i pouchitis [22].
Skuteczność opisywanego probiotyku w łagodzeniu przewlekłego stanu zapalnego jest tu najprawdopodobniej efektem zwiększenia liczebności korzystnych drobnoustrojów w przewodzie
pokarmowym pacjenta, następczej eliminacji mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych z receptorów nabłonka
jelita oraz zdolności szczepów zawartych w poliprobiotyku do
stymulacji struktur odpornościowych i wytwarzania cytokin
przeciwzapalnych [23]. VSL#3 obecny jest już na polskim rynku
i powinien być traktowany jako jeden z podstawowych probiotyków, szczególnie przeznaczonych dla pacjentów z nieswoistą
chorobą zapalną jelita.
Kolejnym szczepem probiotycznym zalecanym dla pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelita jest Escherichia coli Nissle
1917 (Mutaflor). Bakteria ta wydaje się skuteczna w podtrzymaniu
remisji opisywanej choroby. Analiza przeprowadzona w grupie
pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna wprowadzonych
w remisję przy wykorzystaniu prednizolonu wskazała znacznie
niższą częstość nawrotów w grupie suplementowanej E. coli Nissle
1917 (33%), w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (63%) [24].
W analizie Rembacken i wsp. wykazano podobną skuteczność szczepu E. coli Nissle 1917 co standardowo stosowanej
w leczeniu mesalazyny w podtrzymaniu remisji u pacjentów
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Po roku choroba
utrzymywała się w stanie nieaktywnym u 68% pacjentów otrzymujących probiotyk i 75% pacjentów leczonych mesalazyną
[25]. Jak konkludują autorzy analiz, skuteczność probiotycznego szczepu E. coli Nissle 1917 wynika najprawdopodobniej
z hamowania adhezji bakterii potencjalnie chorobotwórczych
do śluzówki jelita, hamowania namnażania patogenów na drodze wytwarzania bakteriocyn oraz regeneracji nabłonka jelita.
Ciekawą alternatywą jest preparat Lactoral IBD, przeznaczony szczególnie dla populacji polskich pacjentów z nieswoistą
chorobą zapalną jelita. Probiotyk zawiera trzy szczepy bakterii
kwasu mlekowego (Lactobacillus plantarum PL02, Lactobacillus
rhamnosus KL53, Bifidobacterium longum PL03) wyizolowane
z przewodu pokarmowego zdrowych polskich ochotników.
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Jednym z czynników prowadzących
do rozwoju choroby jest
nieprawidłowa reakcja struktur
układu odpornościowego na
mikrobiotę komensalną chorego,
czego efektem jest przewlekły
stan zapalny.
Probiotyk został przebadany na grupie polskich
pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
w fazie zaostrzenia (leczeni mesalazyną lub ciprofloksacyną) oraz remisji (leczeni mesalazyną). Część pacjentów
pozostawała jedynie na antybiotykoterapii, natomiast część
otrzymywała dodatkowo Lactoral IBD. W grupie chorych
suplementowanych dodatkowo probiotykiem wykazano
korzystne przekształcenia mikrobioty jelitowej (zwiększenie liczebności prozdrowotnych bakterii z rodzaju
Lactobacillus i Bifidobacterium), obniżenie wykładników
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aktywności choroby (według indeksu kliniki Mayo) oraz
poprawę stanu klinicznego pacjentów [26].
Godnym polecenia jest także probiotyk zawierający trzy
szczepy o uznanych właściwościach probiotycznych: Bifidobacterium lactis LA 304, Lactibacillus acidophilus LA 201,
Lactibacillus salivarius LA 302 zarejestrowany pod nazwą
Lactibiane IKI. Probiotyk ten zalecany jest jako suplementacja celowana dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Szczepy
zawarte w omawianym preparacie wykazują zdolność do
łagodzenia stanu zapalnego w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego, co jest szczególnie istotne w nieswoistej
chorobie zapalnej jelit.
Nie ulega wątpliwości, iż określone szczepy probiotyczne cechują się wysoką skutecznością w łagodzeniu stanu
zapalnego i następczej poprawie stanu klinicznego pacjentów
z nieswoistą chorobą zapalną jelit. Z tego względu suplementacja probiotyczna powinna być stosowana zarówno u pacjentów w okresie zaostrzeń, jak i remisji choroby, w systemie
przewlekłym. Stosowanie probiotyków jest postępowaniem
bezpiecznym i dobrze tolerowanym przez chorych, a dzięki
korzystnemu wpływowi na kompozycję mikrobiomu jelita
wywiera pozytywne działanie ogólnoustrojowe. n
REKLAMA
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MIKROBIOTA DZIECKA,
czyli probiotyki
od pierwszych dni życia
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Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie mikroflory jelitowej dzieci.
Jak stosowanie probiotyków może wpłynąć na zdrowie i samopoczucie dziecka.
Które spośród dostępnych na rynku polskim probiotyków są bezpieczne dla dzieci
poniżej trzeciego roku życia.
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M

ikroflora jelitowa stanowi integralny element rozwijającego się organizmu niemowlęcia. Bakterie
jelitowe wpływają na funkcjonowanie szeregu
narządów i organów oraz prawidłowość przebiegu procesów
metabolicznych i immunologicznych (odpornościowych).
Mikroorganizmy bytujące w przewodzie pokarmowym
poprawiają i ułatwiają m.in. procesy trawienne, perystaltykę
jelit, regenerują nabłonek jelitowy, hamują wzrost mikroorganizmów patogennych, a także wytwarzają szereg prozdrowotnych związków (metabolitów). Jedną z najważniejszych
właściwości mikroorganizmów kolonizujących przewód
pokarmowy, z perspektywy rozwoju noworodka i niemowlęcia,
jest dominujący wpływ na prawidłową aktywację i dojrzewanie zlokalizowanego w przewodzie pokarmowym układu
odpornościowego GALT (gut-associated lymphoid tissue).
Prozdrowotne bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium stanowią przeważającą część mikroflory jelitowej
zdrowego dziecka, którego układ immunologiczny, pomimo wykształcenia niezbędnych struktur limfatycznych, nie
jest jeszcze w pełni dojrzały. W osiągnięciu całkowitej jego
aktywności funkcjonalnej biorą udział m.in. wspomniane
powyżej bakterie jelitowe, które zasiedlając przewód pokarmowy noworodka w momencie porodu, odgrywają główną
rolę w prawidłowym ukierunkowaniu jego odporności. Czym
FOOD FORUM 4(26)/2018

jest prawidłowa praca układu odpornościowego? Mówiąc
najprościej – właściwie działający układ immunologiczny
sprawnie eliminuje te czynniki, które rzeczywiście stanowią
zagrożenie dla zdrowia i życia. Pierwszy, główny kontakt jałowego przewodu pokarmowego noworodka z bakteriami ma
miejsce w momencie porodu, choć pojawiają się doniesienia
o możliwej stymulacji bakteryjnej dziecka już w trakcie życia
płodowego. Kilka godzin po narodzinach jelita dziecka zasiedlają pierwsze szczepy bakterii, które towarzyszyć mu będą
przez całe życie, tworząc wspomnianą mikroflorę autochtoniczną, czyli pionierską. Dalsza kolonizacja jest szczególnie
intensywna w okresie pierwszych dwóch, trzech lat życia,
kiedy wraz z wprowadzaniem pokarmów stałych i zmianą diety mikroflora jelitowa dziecka zaczyna przypominać
swym składem jakościowym i ilościowym ekosystem jelitowy
człowieka dorosłego, choć pełną dojrzałość ekosystem ten
osiąga ok. siódmego roku życia. Należy jednak pamiętać, iż
w dalszym ciągu mikrobiom ten jest niezwykle wrażliwy na
działanie czynników, które mogą znacząco zaburzyć właściwe
(fizjologiczne) proporcje bakteryjne w jelicie [1–4].
Istotnym czynnikiem wpływającym na ukształtowanie
ekosystemu jelitowego jest poród. Podczas porodu naturalnego
noworodek ma bezpośredni kontakt z mikroflorą bakteryjną
pochwy i przewodu pokarmowego matki (okolice odbytu).
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To optymalny zestaw drobnoustrojów „pionierskich”, stanowiący trzon prawidłowej mikrobioty. Szczególnie istotne
są wspomniane już w niniejszym artykule szczepy bakterii
z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Obecność szczepów
z rodzaju Bifidobacterium jest sprawą bardzo istotną, gdyż
produkowane przez nie kwasy tłuszczowe obniżają wartość
pH stolca i hamują rozwój drobnoustrojów potencjalnie
chorobotwórczych. Obecność tych bakterii zapobiega nadmiernemu namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych
w przewodzie pokarmowym, a w konsekwencji zmniejsza
ryzyko rozwoju szeregu dolegliwości. Naturalną linię ochronną przewodu pokarmowego współtworzą również bakterie
z rodzaju Lactobacillus występujące początkowo w nieco
mniejszej liczebności.
W przypadku dzieci przychodzących na świat drogą
cesarskiego cięcia pierwszy „bakteryjny” kontakt ze światem
zewnętrznym dziecka to drobnoustroje pochodzące z rąk
i fartuchów personelu szpitalnego, inkubatorów, sali operacyjnej. Efektem cesarskiego cięcia jest mniej liczna i różnorodna
mikrobiota bytująca w przewodzie pokarmowym dziecka,
zbliżona do ekosystemu bakterii znajdujących się na skórze,
gdzie dominują Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium i Clostridium [5–7]. Podobna sytuacja występuje

u noworodków przedwcześnie urodzonych ze zbyt niską masą
urodzeniową. Konsekwencje tej nieprawidłowej i opóźnionej
kolonizacji często obserwowane są dopiero po wielu latach.
Wykazano bowiem, iż dzieci rodzone drogą cesarskiego cięcia, o zaburzonej kompozycji mikrobioty jelitowej, są bardziej
narażone na rozwój chorób cywilizacyjnych w przyszłości.
Wymienić tu należy chociażby wyższe ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości, alergii czy zwiększonej podatności na infekcje.
Sposób karmienia (mleko matki/mleko modyfikowane) jest kolejnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie układu mikroorganizmów kolonizujących przewód
pokarmowy. Mleko matki można w tym aspekcie określić
jako „pokarm niezastąpiony”. Jest on bowiem nie tylko
idealnie zbilansowany jakościowo i ilościowo, ale stanowi
także doskonałą pożywkę dla pożądanych w jelicie bakterii
prozdrowotnych. Poza szeregiem substancji biologicznie
aktywnych i bakteriami probiotycznymi zawiera bowiem
również naturalne prebiotyki (głównie oligosacharydy),
które promują rozwój bakterii, w szczególności z rodzaju
Bifidobacerium i Lactobacillus. To tzw. czynnik bifidogenny.
Szczególne znaczenie w okresie karmienia naturalnego ma
mleko pierwsze, czyli siara, która w porównaniu z mlekiem
dojrzałym zawiera więcej białka, witamin oraz prebiotyków.
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Mikroorganizmy bytujące
w przewodzie pokarmowym
poprawiają i ułatwiają m.in.
procesy trawienne, perystaltykę
jelit, regenerują nabłonek jelitowy,
hamują wzrost mikroorganizmów
patogennych, a także wytwarzają
szereg prozdrowotnych związków
(metabolitów).
Mikrobiota noworodków i niemowląt karmionych gotowymi
mieszankami mlecznymi (mleko modyfikowane) jest dużo
bardziej zróżnicowana, co nie jest pożądane w przewodzie
pokarmowym najmłodszych dzieci. Dominują tu szczepy
bakterii z gatunku Bacteroides i Enterobacter oraz Clostridium, z kolei mniej jest pożądanych bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus.
Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do zauważalnych zmian w obrębie mikrobioty przewodu pokarmowego
dziecka są podawane w pierwszych miesiącach/latach życia
leki, w szczególności antybiotyki. Leczenie antybiotykami
przyczynia się do znaczącej redukcji bakterii prozdrowotnych, z jednoczasowym następczym namnożeniem liczebności bakterii potencjalnie chorobotwórczych i grzybów
drożdżopodobnych. Odbudowa mikrobioty po zastosowaniu antybiotyku u dzieci (lecz również i u osób dorosłych)
może trwać nawet kilka miesięcy. Również antybiotykoterapia stosowana u ciężarnej oraz antybiotykowa profilaktyka śródporodowa może niekorzystnie wpłynąć na skład
mikroflory jelitowej noworodka. Do pozostałych czynników
mogących wpłynąć na proporcje w ekosystemie jelitowym
można zaliczyć również obciążenie psychiczne malucha,
warunki higieny bytowania, codzienną dietę, ale również
stosowanie pro- i prebiotyków [8–11].
Ponieważ drobnoustroje z rodzajów Bifidobacterium
i Lactobacillus stanowią przeważającą część mikroflory
jelitowej zdrowego noworodka, uznane są za najlepszych
kandydatów do produkcji probiotyków dla dzieci. Stosowanie suplementacji odpowiednio dobranymi probiotykami i prebiotykami daje pożądane efekty już w pierwszych
dniach życia dziecka. Przeprowadzone badania wykazały, iż
u niemowląt rodzonych cesarskim cięciem, przedwcześnie
urodzonych i/lub karmionych mieszanką mleczną w wyniku przyjmowania probiotyku i/lub prebiotyku dochodzi do
przywrócenia prawidłowego układu mikroflory jelitowej. Preparaty te przyspieszają kolonizację przewodu pokarmowego
korzystnymi szczepami bakterii, w sposób porównywalny
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do karmienia mlekiem matki, a zatem wzmacniają naturalną ochronę organizmu i poprawiają funkcjonowanie bariery
jelitowej. Podobnie korzystną modyfikację mikroflory jelitowej osiągnięto, podając dzieciom preparaty prebiotyczne
(fruktooligosacharydy czy galaktooligosacharydy). Prebiotyki, stymulując wzrost bifidobakterii obecnych w jelicie,
przyczyniały się do zmiany profilu mikrobioty, upodobniając
ją do ekosystemu jelitowego dziecka rodzonego naturalnie
i donoszonego [12, 13]. Korzystne oddziaływanie szczepów
probiotycznych zaobserwowano również u dzieci z niedostatecznym przyrostem masy ciała. W wyniku podawania im
mieszanek mlecznych zawierających drobnoustroje z rodzaju
Bifidobacterium spostrzegano wyraźne przyspieszenie tempa
przyrostu zarówno masy, jak i długości ciała. Warto dodać,
iż szczepy probiotyczne są również producentami licznych
witamin niezbędnych dla prawidłowego rozwoju, takich jak
witamina B1, B2, B12, kwas nikotynowy i kwas foliowy [14–16].
Coraz więcej doniesień mówi o wzroście odporności
dzieci suplementowanych preparatami probiotycznymi.
Wykazano, że dzieci przebywające w środowisku sprzyjającym infekcjom (szpitale, żłobki, przedszkola) i otrzymujące
probiotyki były zdecydowanie mniej podatne na infekcje
niż ich rówieśnicy nieotrzymujące podobnej suplementacji.
Dzięki temu w grupie badanej rzadziej wdrażana była antybiotykoterapia. Co więcej, stwierdzono, że nawet gdy u dzieci
otrzymujących probiotyki rozwinęła się infekcja, jej przebieg
był łagodniejszy i trwała ona krócej. Wymierną korzyścią
stosowania probiotyków jest również istotne zmniejszenie
ryzyka występowania ostrych biegunek: wirusowej, bakteryjnej i poantybiotykowej, a także skrócenie czasu ich trwania.
Zastosowanie probiotyków (szczególnie szczepu Lactobacillus
rhamnosus GG) przyczynia się do zwiększenia efektywności
leczenia biegunki. Stosowanie probiotyku podczas standardowej terapii nawadniającej powoduje nieznaczne skrócenie
czasu trwania biegunki, normalizację stolców, zmniejszenie ilości wirusa w kale oraz wzrost stężenia IgA. Szczepy
Lactobacillus, Bifidobacterium czy Streptococcus mogą być
również z powodzeniem stosowane prewencyjnie, jako środek zapobiegający wystąpieniu biegunki wywołanej przez
rotawirusy. Badania przeprowadzone w warunkach szpitalnych, gdzie ryzyko wystąpienia tej infekcji jest znacznie
wyższe, wykazały, że przyjmowanie produktów zawierających szczepy Bifidobacterium i Streptococcus thermophilus
znacznie obniżało ryzyko wystąpienia ostrej biegunki [17–25].
Doskonałe efekty przynosi również stosowanie probiotyków
u dzieci z nietolerancją laktozy. Podawanie dzieciom z nietolerancją laktozy preparatów probiotycznych ograniczało
dolegliwości występujące w wyniku spożywania produktów mlecznych, co jest efektem wytwarzania przez szczepy
probiotyczne (Lactobacillus, Bifidobacterium) bakteryjnego enzymu laktazy rozkładającego laktozę. Liczne badania
zwróciły również uwagę na możliwość wykorzystywania
szczepów probiotycznych w profilaktyce i wspomaganiu
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Tabela 1. Preparaty probiotyczne (jedno- i wieloszczepowe) oraz preparaty wspomagające terapie probiotyczne,
możliwe do zastosowania u pacjentów poniżej trzeciego roku życia

Preparaty uzupełniające

Preparaty jednoszczepowe

Preparaty wieloszczepowe

Typ preparatu Nazwa preparatu

Szczepy zawarte w preparacie

Właściwości

VSL#3

Streptococcus thermophilus,
Bifidobacterium longum,
B. breve, B. infantis, L. acidophilus,
L. plantarum, L. paracasei,
L. delbrueckii ssp. Bulgaricus

odbudowa w przypadku dysbiozy jelitowej, np. po od pierwszych
antybiotykoterapii, do wywoływania i podtrzymy- dni życia
wania remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i zapalenia zbiornika kałowego (pouchitis), chorób
czynnościowych przewodu pokarmowego (kolka
jelitowa niemowlęca, zespół jelita nadwrażliwego,
IBS), poprawa parametrów odpornościowych;
doniesienia o skuteczności preparatu w poprawie
stanu klinicznego pacjentów z postradiacyjnym
zapaleniem jelit i chorobami wątroby

Wiek

Lactibiane Dzieci

Bifidobacterium longum LA 101,
Lactobacillus helveticus LA 102,
Lactococcus lactis LA 103,
Streptococcus thermophillus LA
104, Lactobacillus rhamnosus LA
801,

zalecany dla dzieci w trakcie antybiotykoterapii, od pierwszych
w trakcie infekcji jelitowych oraz przy występowa- dni życia
niu problemów ze strony przewodu pokarmowego
(zaparcia, biegunki), stymuluje i reguluje układ
immunologiczny, dzięki czemu jest zalecany w problemach nawracających infekcji, lecz także alergii
i atopowym zapaleniu skóry

Coloflor Cesario

Lactobacillus rhamnosus GG
(ATCC 53103), Lactobacillus
fermentum (CECT5716)
Hereditum® oraz Bifidobacterium
infantis M-63

przeznaczony dla dzieci urodzonych drogą cesar- od pierwszych
skiego cięcia, u których sposób porodu uniemożli- dni życia
wił kontakt z bakteriami pochodzącymi z dróg
rodnych matki

Entero Osłona
Baby

Saccharomyces boulardii

zdolności do wiązania antygenów i toksyn baktery- od pierwszego
jnych skraca czas trwania chorób infekcyjnych miesiąca życia
i biegunek, zalecany w trakcie i po antybiotykoterapii, profilaktyka biegunek podróżnych

Latopic

Lactobacillus casei ŁOCK 0919,
Lactobacillus rhamnosus ŁOCK
0908, Lactobacillus rhamnosus
ŁOCK 0900

łagodzenie objawów atopowego zapalenia skóry od pierwszych
u dzieci, zdolność do aktywnej fermentacji laktozy dni życia
i galaktozy

BioGaia

Lactobacillus reuteri Procectis

hamowanie wzrostu mikroorganizmów chorobot- od pierwszych
wórczych w jelicie (dzięki zdolności produkcji dni życia
reuteryny), stymulacja i rozrost pożądanych bakterii
w przewodzie pokarmowym dziecka, wspomaga
układ odpornościowy

Estabiom Baby

Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103

profilaktyka i skracanie czasu trwania biegunek od pierwszych
niemowlęcych, okołoantybiotykowych, infekcyjnych dni życia
oraz podróżnych, stymulacja odporności, zapobieganie próchnicy u dzieci, profilaktyka występowania atopii u dzieci matek atopowych i/lub z obciążeniem rodzinnym w kierunku atopii

Imuregen

zestaw nukleotydów, peptydów,
aminokwasów oraz mikroi makroelementów

nukleotydy to podstawowe jednostki budujące od pierwszego
kwasy nukleinowe DNA i RNA, a także składnik roku życia
wielu ważnych enzymów przyczyniających się do
prawidłowego funkcjonowania i ochrony organizmu, znaczenie nukleotydów w ludzkim organizmie
polega na ich zdolności do regeneracji i tworzenia
się nowych komórek, zapotrzebowanie na nukleotydy jest szczególnie wysokie w okresie rozwoju
dzieci

Entitis Baby

Streptococcus salivarius K12,
cholekalcyferol (witamina D)

zalecany przy nawracających infekcjach ucha, zatok od szóstego
oraz gardła, dla dzieci po zakończonej kuracji anty- miesiąca życia
biotykowej, a także przebywających w dużych
skupiskach (żłobek, przedszkole), profilaktycznie
w okresie jesienno-zimowym, Streptococcus salivarius K12 zawarty w preparacie hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie próchnicy,
preparat złożony

Laktoferryna
BLF100/

laktoferyna z mleka,
fruktooligosacharydy

stymulacja układu immunologicznego, działanie od pierwszych
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzy- dni życia
bicze
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leczenia atopowego zapalenia skóry. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że dzięki suplementacji probiotycznej można zapobiec występowaniu atopowego zapalenia
skóry w ciągu pierwszych dwóch lat życia u co piątego dziecka
oraz oszacowano, że w ciągu dwóch miesięcy leczenia można
uzyskać poprawę stanu skóry u co drugiego dziecka z atopowym zapaleniem skóry. Stosowanie probiotyków wiązało
się nie tylko z szybszym ustępowaniem zmian skórnych, ale
ograniczało również ryzyko ich wystąpienia (średnio o 25%)
u dzieci predysponowanych genetycznie [26–31].
Zarówno probiotyki, jak i prebiotyki, wykazując skuteczność w zapobieganiu i łagodzeniu wielu chorób, sprawiają,
że probiotykoterapia może być nie tylko uzupełnieniem, ale
również ciekawą alternatywą dla tradycyjnych metod leczenia,
częstokroć nieprzynoszących pożądanych efektów. Ważną
kwestią jest również bezpieczeństwo ich stosowania. Bakterie wchodzące w skład preparatów probiotycznych, takie jak
Lactobacillus czy Bifidobacterium, stanowią bowiem istotny

element fizjologicznej mikroflory przewodu pokarmowego
dziecka. Przy prawidłowym przygotowaniu i dawkowaniu
preparatów probiotycznych ich stosowanie u dzieci jest
bezpieczne. Istotne jest to, aby preparat był dostosowany
do wieku pacjenta, jego stanu zdrowotnego oraz zaburzeń
w ekosystemie jelitowym. Większość probiotyków dostępnych na rynku polskim zarejestrowanych jest jako suplement
i według wytycznych producenta mogą być one stosowane
dopiero u dzieci od trzeciego roku życia. Dlatego też dobór
odpowiedniego preparatu każdorazowo powinien zostać
skonsultowany z lekarzem prowadzącym lub też specjalistą
ds. probiotykoterapii. Znaczący wpływ na kształtowanie
organizmu noworodka mają również preparaty stymulujące
pracę układu immunologicznego, czyli tzw. immunostymulatory. Możliwe do zastosowania już od pierwszych miesięcy
życia, dodatkowo wspierają dobroczynne działanie probiotyków, a także dostarczają cennych substancji bioaktywnych
pomocnych w prawidłowym rozwoju dziecka [32–35]. n
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ODPORNOŚĆ ORGANIZMU
POWSTAJE W ZDROWYM JELICIE

Suplementacja colostrum bovinum i laktoferyną
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jakie są najskuteczniejsze mechanizmy odpornościowe.
Dlaczego zdrowe jelito powinno gwarantować dobrą odporność.
Jak przywrócić jelito do pełnej sprawności w generowaniu odporności.
dr Maciej Hałasa

absolwent Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie. Studia podyplomowe w zakresie immunologii odbywał na University of Alberta
w Edmonton, Kanada. Obecnie pracuje w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka PUM, a główne pole jego zainteresowań to funkcja
układu immunologicznego jelit.

Odporność – definicja

Warunki rozwoju odporności nabytej

Właściwa odporność to warunek odpierania zagrożeń
płynących zarówno z zewnątrz, jak i z wnętrza organizmu.
Zapewniana jest przez bariery zewnętrzne (nabłonki),
a także przez szeroko rozumiany układ odpornościowy,
który oparty jest o struktury tkankowe oraz komórki
odpornościowe, a także czynniki humoralne.
Odporność można podzielić na wrodzoną (nieswoistą)
i nabytą (swoistą). Pierwszy rodzaj jest dostępny praktycznie od urodzenia, podczas gdy drugi wymaga czasu
i spełnienia warunków do pełnego rozwinięcia swych
możliwości. W pełni rozwinięta obrona za pomocą odporności nieswoistej oparta jest często na zapaleniu. Proces
ten wymaga wysokiego stopnia wydolności energetycznej
i budulcowej organizmu, a także pozostawia najczęściej
zniszczenia w tkankach. Odporność wrodzona jest zwykle
mniej skuteczna niż nabyta. Z tych powodów jej użycie
jest aktem ostatecznym, uruchamianym w przypadku
niemożności obrony za pomocą mechanizmów swoistych.
Odporność nabyta pozwala na wysoce skuteczne
odparcie zagrożenia i jest niezbyt wymagająca energetycznie
i budulcowo, a także nie powoduje zniszczeń w tkankach.
Jednym z podstawowych sposobów działania odporności
swoistej jest produkcja przeciwciał działających poprzez
wybiórcze przyłączenie się do antygenu. Całą gamę skutków
obronnych związanych z nimi prezentuje rys. 1. Oszczędność oraz skuteczność mechanizmów swoistych wyjaśniają, dlaczego celem nadrzędnym w budowaniu odporności
organizmu jest stworzenie optymalnych warunków dla
rozwoju odporności nabytej.

Rozwój odporności nabytej zależny jest od dwóch procesów, z których na pierwszy mamy stosunkowo ograniczony wpływ, natomiast drugi w ogromnym stopniu zależy od
naszych zachowań prozdrowotnych.
Pierwszy proces, którego sprawny przebieg zależy
głównie od dobrego stopnia odżywienia i ogólnej kondycji
organizmu, to stopniowe tworzenie w szpiku kostnym limfocytów o różnorodnej swoistości. W ciągu pierwszych kilkunastu lat życia powinny powstać limfocyty o zdolności do
rozpoznawania wszystkich możliwych antygenów występujących w środowisku. Tak powstałe limfocyty deponowane
są w obwodowych grudkach chłonnych i tam oczekują na
immunizację, czyli drugi akt nabywania odporności swoistej.
Immunizacja w przebiegu pierwotnej odpowiedzi
immunologicznej to zjawisko niezbędne dla rozwoju skutecznej odporności swoistej, prowadzące do namnożenia
limfocytów o potrzebnej swoistości. W ten sposób pula
limfocytów adekwatnych z punktu widzenia odporności
powiększana jest w stosunku do ogromnej rzeszy limfocytów o swoistościach nieistotnych. W wyniku skutecznej
immunizacji pełna swoista odpowiedź immunologiczna
rozwija się najpóźniej w ciągu 48 godzin, natomiast przy
braku wcześniejszej immunizacji może to zająć nawet siedem dni. Dla skutecznej immunizacji antygen, przeciwko
któremu trzeba namnożyć klon swoistych limfocytów, musi
być dostarczony do organizmu, a konkretnie do grudki
chłonnej zawierającej zdeponowane, pochodzące ze szpiku, dziewicze limfocyty o różnorodnych swoistościach.
Antygeny dostarczane są do organizmu różnymi drogami,
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Rys. 1. Produkowane przez komórkę plazmatyczną przeciwciała działają na wiele sposobów:
A. Przeciwciała (np. wydzielnicze klasy IgA) mogą służyć aglutynacji, czyli zlepianiu bakterii i innych drobnoustrojów, co eliminuje ich zdolność do
infekowania tkanek.
B. Opsonizacja zmniejsza zdolność drobnoustrojów do przyczepiania się do struktur tkankowych, a tym samym do infekcji.
C. Przeciwciała neutralizują toksyny, zarówno pochodzące z drobnoustrojów, jak i innego pochodzenia.
D. Przeciwciała przyłączone do antygenów na powierzchni drobnoustrojów są doskonałym aktywatorem dopełniacza, co prowadzić może
do lizy drobnoustroju, aktywacji komórki tucznej i dalej zapalenia, a także dostarcza sygnał chemotaktyczny rekrutujący komórki
fagocytarne do miejsca infekcji.
E. Drobnoustroje opsonizowane przeciwciałami są doskonałym celem dla ułatwionej fagocytozy.
F. W przypadku walki z infekcją wirusową lub nowotworem przeciwciała umożliwiają reakcję ADCC, czyli zabijanie chorych komórek za pomocą
komórek NK.

np. przez uszkodzoną skórę (przypadkowe źródło antygenów) albo śluzówkę dróg oddechowych (głównie wybrane,
tzw. lotne antygeny). Jednak najlepszą i najwszechstronniejszą drogą pozyskiwania antygenów na potrzeby systematycznej immunizacji jest śluzówka jelita cienkiego.

Jelito – narząd immunizacyjny
Ściana jelita zawiera największe w całym organizmie
skupiska tkanki limfatycznej, przede wszystkim grudek
chłonnych, zgrupowane w ok. 30 pasmach zwanych kępkami Peyera. Zdeponowane w kępkach Peyera limfocyty
systematycznie przez całe życie eksponowane są na kontakt z antygenami pochodzącymi z treści pokarmowej.
Codziennie miliony różnych antygenów wprowadzane są
do jelita w sposób bezpieczny, m.in. dzięki zabójczemu dla
drobnoustrojów środowisku żołądka. Następnie przekazywane są one ze światła jelita do komórek dendrytycznych
w grudkach chłonnych przez wyspecjalizowane komórki M,
zdolne do wchłaniania aktywnych antygenowo, większych
niż aminokwasy, cukry proste czy kwasy tłuszczowe fragmentów materii pokarmowej [1].
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Ten podstawowy dla prawidłowego ukształtowania
odporności swoistej proces pozwala na systematyczny
przegląd i zapoznanie się limfocytów w grudkach chłonnych z niemal wszystkimi antygenami obecnymi w środowisku zewnętrznym [2]. Umożliwia on przede wszystkim
wytworzenie adekwatnego typu reakcji w stosunku do
antygenów zewnątrzpochodnych. W przypadku antygenów związanych z groźnymi czynnikami (np. bakterie
chorobotwórcze, wirusy czy toksyny) oznacza to reakcję
obronną, a w przypadku absolutnej większości antygenów,
które związane są z zupełnie niegroźnymi elementami
środowiska – tolerancję [3]. Tak zbalansowany sposób
reakcji układu immunologicznego (obrona – tolerancja)
gwarantuje adekwatną odporność, ale również nie pozwala
rozwinąć się reakcjom nadwrażliwości, np. alergiom. Prawidłowe wytworzenie tego zbalansowanego stanu układu
immunologicznego możliwe jest tylko w zdrowym jelicie.
Przez długie lata uważano, że silnie rozwinięty układ
odpornościowy jelita jest przede wszystkim odpowiedziany
za obronę lokalną. Wniosek ten płynął z faktu, że w jelicie
nasze tkanki poprzez cienki nabłonek kontaktują się na
ogromnej powierzchni z pełnym potencjalnie groźnych
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Wśród wielu dobroczynnych funkcji
wypełnianych przez mikroorganizmy zamieszkujące jelita na czołowym miejscu należy
wymienić ich regulacyjno-indukcyjny wpływ
na układ odpornościowy. Mikrobiota wpływa m.in. na ekspresję niektórych receptorów
(pattern recognition receptors – PRR) ważnych z punktu widzenia rozwoju adekwatnej odpowiedzi (obrona lub tolerancja) [5].
Ponadto same drobnoustroje prowadzą rodzaj
ćwiczebnej gry z układem odpornościowym
jelita, utrzymując go w ciągłej gotowości [6].
Innym istotnym czynnikiem decydującym o skuteczności procesów immunizacyjnych jest stan śluzówki jelitowej. Zaburzenia
jej funkcji manifestujące się nieprawidłowościami procesu wchłaniania pokarmów mogą
w znacznym stopniu uniemożliwić prawidłową immunizację. Z jednej strony uszkodzenia
nabłonka, w tym komórek M, mogą prowaRys. 2. Immunizacja w jelicie umożliwia ogólnoustrojową swoistą odpowiedź
immunologiczną przeciwko użytym do niej antygenom:
dzić do zmniejszonej penetracji antygenów
A. Antygeny dostarczane są ze światła jelita do komórek prezentujących antygen
do kępek Peyera, z drugiej – uszkodzony
(APC) za pośrednictwem komórek M.
nabłonek może być przyczyną nadmiernej
B. W kępkach Peyera komórki APC prezentują dostarczone antygeny limfocytom
przesiąkliwości bariery jelitowej. To z kolei
pomocniczym (Th).
C. Prezentacja pobudza do proliferacji i aktywacji swoiste limfocyty Th, a następnie
powoduje niekontrolowany napływ dużych,
limfocyty B o tej samej swoistości.
antygenowo czynnych cząsteczek do ściany
D. Tak powstałe limfocyty pamięci wędrują z krwią lub limfą do wszystkich okolic ciała,
jelita, co może skutkować nieprawidłową
a przede wszystkim do błon śluzowych, m.in. dróg oddechowych.
(nieadekwatną do rodzaju antygenu) immuE. Migrujące do odległych lokalizacji limfocyty pamięci mogą być aktywowane i m.in.
produkować przeciwciała, które pomagają pokonać bakterie np. w ognisku
nizacją. W konsekwencji mogą rozwijać się
zapalenia przewlekłego.
nadwrażliwości, włącznie z chorobami typu
D. Przerost tkanki łącznej mającej za zadanie odgraniczyć ognisko przewlekłej infekcji
autoimmunologicznego [7].
od zdrowych tkanek uniemożliwia skuteczną lokalną prezentację antygenów
Dodatkową negatywną konsekwencją
i immunizację.
nadmiernej przepuszczalności bariery jeliczynników środowiskiem zewnętrznym. Jednak po latach towej jest przedostawanie się z treści pokarmowej do
obserwacji i doświadczeń wiadomo, że immunizacja w jelicie ściany jelita potencjalnie toksycznych lub drażniących
odpowiada za odporność swoistą chroniącą nasze tkanki na cząstek, które mogą wywoływać zapalenie. Z kolei zapapoziomie ogólnoustrojowym [4]. Zjawisko to możliwe jest lenie poprzez wytwarzane środowisko regulacyjne (m.in.
głównie dzięki zdolności do migracji limfocytów, ogólno- cytokiny i czynniki wzrostu) wywiera silny lokalny wpływ
ustrojowej dystrybucji obecnych w surowicy przeciwciał, na tkanki, w tym na kępki Peyera, co w istotny sposób
a także dużemu powinowactwu tkanek limfatycznych błon może zaburzać systematyczną, adekwatną immunizację.
śluzowych. To ostatnie powoduje, że limfocyty wytworzone w obrębie jakiejkolwiek śluzówki najchętniej migrują do Jak poprawić odporność
innych lokalizacji o podobnym charakterze (rys. 2).
Sprawność jelit, zarówno w kontekście trawienia
Czynniki zaburzające
i wchłaniania pokarmów, jak i funkcji immunologicznej,
immunizację w jelicie
jest jednym z najważniejszych wykładników zdrowia,
dlatego ssaki wytworzyły w procesie ewolucji doskonały
Szereg czynników istotnie wpływa na proces immu- naturalny „suplement” pozwalający uzyskać ją zaraz po
nizacji w jelicie, mogąc usprawnić jej przebieg bądź spo- urodzeniu. Ten wyjątkowy produkt gruczołów mlecznych
wodować poważne nieprawidłowości. Należą do nich: to colostrum (siara), wytwarzany przez matkę zaledwie
obecność prawidłowej mikrobioty, właściwy stan śluzówki przez kilkadziesiąt godzin po porodzie. Siara zawiera ok.
i przepuszczalności bariery jelitowej oraz zapalenia toczą- 250 różnych bioaktywnych składników, istotnych z punkce się w ścianie jelita.
tu widzenia regulacji ważnych procesów w organizmie,
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Laktoferyna –
naturalnie wielozadaniowe białko
Innoferyna LF to laktoferyna bydlęca w postaci zawiesiny w oleju MCT.
Laktoferyna dzięki swoim
właściwościom:
• przeciwdrobnoustrojowym,
• przeciwzapalnym,
• immunomodulującym,
• a także zdolności
wiązania żelaza,
skutecznie oddziałuje na:
ü zwiększenie skuteczności
antybiotykoterapii,
ü budowanie odporności,
ü wchłanianie żelaza i zwiększenie
efektywności leczenia anemii.

Nie zawiera laktozy i glutenu. Może być stosowana od pierwszych dni życia.

Sugerowana cena: 20 złotych.

Diﬂos

idealny probiotyk
Diﬂos to skuteczny probiotyk:
• w trakcie i po antybiotykoterapii,
• w biegunkach o różnej etiologii,
• w stanach obniżonej odporności organizmu,
• w zapobieganiu kolkom niemowlęcym.
zawierający mikroenkapsulowany
szczep Lactobacillus
rhamnosus GG.

pyszne czekoladki zawierające
szczep Bacillus Coagulans GBI-30
NIE TYLKO DLA DZIECI!

Sugerowana cena produktów to tylko 15 złotych.

Od pierwszych dni życia

Od początku 3. roku życia
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w tym odporności [8, 9]. Zbawienny wpływ colostrum
wywiera nie tylko u nowo narodzonych, ale w każdym
wieku, a colostrum bydlęce z powodzeniem można stosować u ludzi.
Jednym z najważniejszych składników colostrum jest
laktoferyna, która stanowi nawet 30% jego suchej masy
białkowej. Wspiera ona procesy immunologiczne, aktywując zarówno mechanizmy swoiste, jak i nieswoiste [10].
Inną jej zaletą jest bezpośrednie działanie przeciwko
wszelkim czynnikom infekcyjnym, w czym przypomina
antybiotyki i inne leki przeciwinfekcyjne [11]. Ponadto
laktoferyna pośrednio wspiera odporność poprzez swoje
działanie prebiotyczne [12].
Oprócz wszystkich zalet samej laktoferyny najwyższą
jej skuteczność osiąga się, stosując w połączeniu z innymi
czynnikami, które znajdują się w colostrum. Dzieje się tak
m.in. dlatego, że działają one synergistycznie i wiele innych
składników siary (VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, EGF – naskórkowy czynnik wzrostu)
odgrywa istotną rolę w gojeniu i naprawie śluzówki jelita,
a inne (IL-10, TGF) – w hamowaniu procesów zapalnych.
Najważniejsze elementy wpływu doustnej suplementacji
colostrum na odporność pokazane są na rys. 3.

Podsumowanie
Przyjmowanie colostrum w celu podniesienia odporności wskazane jest szczególnie u osób cierpiących na
częste lub cięższe niż przeciętnie infekcje. Ponadto osoby
cierpiące na niedobory odporności wtórne (np. ciężkie,
przewlekłe choroby lub poważne, rozległe urazy) albo
związane z wiekiem (dzieci, osoby w wieku podeszłym)
mogą odnieść znaczne korzyści z przyjmowania siary.
Suplementację należy rozpocząć przed sezonem infekcyjnym, najlepiej pod koniec sierpnia. Początkowo (1–2 tyg.)
dawka powinna być co najmniej 2 × 500 mg, a następnie
przez ok. 4 tyg. co najmniej 1 × 500 mg. Górna granica
to nawet kilka gramów dziennie. Warto zachować kilka
dawek i przyjmować je wtedy, gdy odczuwa się pierwsze
objawy infekcji. Kilka kolejnych dawek (rano i wieczorem)
powinno przerwać jej rozwój.
Poza ewidentnymi alergiami na białka mleka nie
ma żadnych przeciwwskazań lub zagrożeń związanych
z przyjmowaniem colostrum. Należy jednak pamiętać,
że colostrum powinno być najwyższej jakości (zbierane
w pierwszych kilku godzinach po porodzie, liofilizowane
i niemodyfikowane poprzez odtłuszczanie i pozbawianie
kazeiny). Tylko taki produkt gwarantuje pełną możliwą
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. n
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BUDOWANIE
ODPORNOŚCI DZIECI
w okresie jesienno-zimowym
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jakie czynniki wpływają na kształtowanie się odporności dziecka.
Co zawierają preparaty wspomagające odporność.
Jak racjonalnie dobierać suplementy dla dziecka.
dr n. med. Dorota Roszak

absolwentka Wydziału Lekarskiego I i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalista chorób w dziedzinie
pediatrii, tytuł uzyskany w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych. Obecnie w trakcie specjalizacji z neurologii
dziecięcej na Oddziale Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży. Od 2018 roku Koordynator Oddziału Dziecięcego Średzkiego Szpitala
im. Serca Jezusowego

Z

achorowalność dzieci w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym jest zależna od wielu czynników, które
można podzielić na endogenne i egzogenne. Do czynników endogennych należą m.in. ogólny stan zdrowia dziecka, stan
odżywienia, choroby przewlekłe, stosowane leki, stopień rozwoju
układu odpornościowego, nosicielstwo niektórych bakterii. Równie
FOOD FORUM 6(22)/2017

ważną grupę stanowią czynniki egzogenne, do których zalicza
się warunki atmosferyczne, społeczno-ekonomiczne, sposób
żywienia, aktywność ruchową, narażenie na kontakt z osobami
chorymi oraz szczepienia ochronne. Wiele badań potwierdza
znaczący wpływ sposobu żywienia na odporność, dlatego dobrze
zbilansowana dieta może działać korzystnie na zdolności obronne
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Przy obecnym stylu życia organizm
potrzebuje odpowiedniego
wsparcia, by podołać wyzwaniom,
które przynosi zmiana pór roku
z letnich na zimowe.
organizmu [3, 4]. Duża liczba infekcji, łatwość ich przenoszenia oraz możliwość wystąpienia powikłań powinny skłonić
do zastanowienia się nad problemem, a przede wszystkim
możliwościami profilaktyki. Zapobieganie jest szczególnie
ważne w odniesieniu do dzieci oraz osób w podeszłym wieku
ze względu na cięższy przebieg choroby nierzadko kończący
się hospitalizacją.
Na rynku farmaceutycznym jest coraz więcej preparatów, których zadanie polega na poprawie odporności.
Mimo że skład wielu z tych produktów jest naturalny (stąd
ich duża dostępność bez recepty), mogą one niejednokrotnie silnie oddziaływać na organizm człowieka. Stosowanie
danego preparatu powinno być zatem poprzedzone rzetelnie
przeprowadzonym wywiadem uwzględniającym objawy, ich
nasilenie, występujące choroby przewlekłe oraz przyjmowane leki. Z uwagi na bogatą ofertę rynku w wyborze preparatu należy kierować się jego składem, a nie marką i nazwą.

Witamina D
Witamina D stanowi niezbędny element gospodarki wapniowo-fosforanowej i procesów mineralizacji szkieletu, ponadto
znany jest jej korzystny wpływ na stymulację neutrofili, monocytów oraz komórek NK. Ma właściwości immunomodulujące,
powoduje przesunięcie produkcji cytokin z Th1 na Th2 [4]. Ponadto z badań wynika, że osoby z niższym poziomem witaminy D
w organizmie są bardziej narażone na infekcje górnych dróg
oddechowych. Niektóre badania wskazują, że suplementacja diety
witaminą D może chronić dzieci przed infekcjami wywoływanymi przez wirus RSV (Respiratory Syncytial Virus). Ten patogen powoduje u niemowląt ciężkie zapalenie oskrzelików, które
może stanowić poważne zagrożenie. Rozważyć również należy
suplementację diety witaminą D u kobiet w ciąży, gdyż wyniki
badań dowodzą, iż niski poziom witaminy D3 w krwi pępowinowej może być związany ze zwiększonym ryzykiem zakażenia
dolnych dróg oddechowych wirusem RSV w pierwszym roku
życia dziecka [5]. Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy
Środkowej, w tym Polski, opracowane przez międzynarodowy
zespół ekspertów i lekarzy, zalecają powszechną suplementację
witaminą D, w następujących dawkach dobowych: noworodki
i niemowlęta – 400 IU (do szóstego miesiąca życia, od szóstego
do 12. miesiąca życia dawka w zależności od dawki podawanej
wraz z pożywieniem), dzieci i młodzież od pierwszego do 18. roku
życia – 600–1000 IU od września do kwietnia lub przez cały rok.
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Należy również pamiętać, że zbyt duża dawka preparatów bogatych w witaminę D może skutkować niepożądanymi objawami
niebezpiecznymi dla zdrowia pacjenta [6].

Tran
Zawarte w tranie substancje mają dobroczynne działanie
dla naszego organizmu. Kwasy omega-3 – wśród nich te najważniejsze: eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA) –
oraz omega-6 wpływają na kształtowanie się i pracę mózgu.
EPA i DHA przyczyniają się do produkcji substancji o działaniu
przeciwzapalnym, takich jak protektyny. Przejawiają one silne
właściwości antywirusowe, poprzez hamowanie namnażania się
wirusa grypy w komórkach. Tran jest również bogatym źródłem
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A i D, a także w mniejszej ilości witaminy E. Przy wyborze preparatu należy kierować
się zawartością kwasów tłuszczowych omega-3, EPA i DHA jest
zróżnicowana (w zależności od marki preparatu) i waha się od
50 mg do nawet 290 mg w sugerowanej dawce. Obecnie uznaje
się, że bezpieczna dawka dobowa kwasów EPA i DHA wynosi 3 g.

Witamina A
Witamina A (retinol), jako główny składnik rodopsyny, jest
oczywiście niezbędna w procesie widzenia, ponadto uczestniczy
w procesie dojrzewania i różnicowania komórek układu immunologicznego: limfocytów, monocytów i neutrofili. Niedobór witaminy A
osłabia fagocytarną aktywność makrofagów oraz niekorzystnie
wpływa na proces tworzenia limfocytów T [7]. Inne badania, przeprowadzone na grupie dzieci, wykazały, że suplementacja witaminą A
zwiększyła liczbę limfocytów CD4 i komórek NK. Jej deficyt jest
szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży, ponieważ retinol
uczestniczy w procesach wzrostu i różnicowania komórkowego,
które są nasilone w okresie rozwoju dziecka. Odpowiada również za
właściwe funkcjonowanie naturalnych barier ochronnych organizmu, warunkując prawidłowy stan skóry, włosów, paznokci i błon
śluzowych. Oczywiście przed zalecaniem suplementacji witaminą A
konieczna jest analiza diety pacjenta oraz określenie dobowego
zapotrzebowania na tę substancję.

Witamina E
Witamina E, czyli alfa-tokoferol, pełni w organizmie wiele
funkcji, ale jej podstawową jest działanie antyoksydacyjne. Jako
silny antyutleniacz obecny w błonach komórkowych, inaktywuje wolne rodniki tlenowe. Witamina E hamuje rozwój blaszki miażdżycowej oraz powstawanie skrzeplin w naczyniach
krwionośnych. Ponadto alfa-tokoferol bierze udział w procesach przeciwzapalnych oraz pracy układu odpornościowego.
Z badania przeprowadzanego u dorosłych pacjentów wynika,
że suplementacja witaminą E znacząco zmniejsza częstotliwość
występowania infekcji górnych dróg oddechowych oraz skraca
czas trwania infekcji [8].

„Muszę to zmienić” – pomyślała Anna, gdy jej córka po
raz trzeci w ciągu pół roku miała zapisany antybiotyk.
Anna opowiedziała nam swoją historię, w jaki
sposób poprawiła odporność córeczki Kasi.
– Po urodzeniu Kasi postanowiliśmy, że
zostanę w domu aż mała skończy roczek.
Potem przez 4 lata przychodziła codziennie
opiekunka. Kasia bardzo mało chorowała.
Gdy skończyła 5 lat zdecydowaliśmy, że
dobrze jej zrobi kontakt z dziećmi zanim pójdzie do szkoły. Udało się znaleźć miejsce
w przedszkolu niedaleko domu. Niestety Kasia zaczęła często chorować. Przez
pierwszych 6 miesięcy aż 3 razy lekarka
zleciła kurację antybiotykową. Zastanawiałam się co zrobić, żeby to zmienić.

Skuteczny sposób na poprawę odporności

Zauważyłam, że Zuzia, Kasi koleżanka z przedszkola, prawie nie choruje. Zapytałam jej mamę,
czy ma jakieś sposoby na unikanie infekcji. Okazało się, że Zuzia dostaje codziennie jedną saszetkę
Colostrigenu.

Colostrigen to mniej infekcji

Przeczytałam w necie, że Colostrigen zawiera colostrum. Kupiłam saszetki w aptece internetowej. Już
drugi miesiąc podaję Kasi proszek z saszetki zmieszany z łyżeczką jogurtu. Córka jest znacznie odporniejsza, nie zaraża się od innych dzieci. „Mamo, jak dobrze, że mogę codziennie bawić się z Zuzią
w przedszkolu” – powiedziała mi Kasia

COLOSTRIGEN

najwyższej jakości bioaktywne colostrum bovinum 2h
Skoncentrowane, biologicznie aktywne składniki colostrum zmniejszają częstotliwość infekcji
bakteryjnych i wirusowych, wspierają odnowę i rozwój przyjaznej flory jelitowej, wspomagają
naturalne mechanizmy odpornościowe.

Colostrigen to produkt gwarantowany:
• gwarancja wyjątkowej jakości – colostrum
bovinum z pierwszych 2 godzin,
• gwarancja aktywności – suszenie metodą
liofilizacji,
• gwarancja bezpieczeństwa – tylko
od zdrowych, polskich krów
z jednego stada.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do fi rmy Genactiv – 508 008 513, wyślij maila na adres biuro@genactiv.eu
lub wejdź na stronę www.genactiv.eu
Colostrigen dostępny jest w aptekach stacjonarnych i internetowych oraz w sklepie www.genactiv.eu/sklep
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Laktoferyna
Glikoproteina należąca do rodziny transferyn, odpowiedzialna jest za wiązanie jonów żelaza. Występuje w wydzielinach
organizmu, m.in. w mleku (najwyższe stężenie w siarze), łzach,
ślinie, wydzielinach śluzówki dróg oddechowych oraz układu
pokarmowego. Wyniki badań potwierdzają, że wspomaga
odporność oraz ma silne właściwości przeciwbakteryjne. Laktoferyna wykazuje m.in. działanie bakteriostatyczne, antywirusowe, immunomodulujące, przeciwgrzybicze oraz przeciwnowotworowe. Korzystnie wpływa na skórę, włosy i paznokcie
oraz stan mikroflory bakteryjnej jelit. W przypadku bakterii,
grzybów i pierwotniaków działa na drodze uszkadzania komórek patogenów oraz uniemożliwia ich interakcję z komórkami
organizmu człowieka. Laktoferyna hamuje działanie wirusów,
uniemożliwiając tym samym ich wnikanie do komórek organizmu. Jest składnikiem naturalnym, a więc bezpiecznym dla
organizmu człowieka. Suplement ten może być przyjmowany
nie tylko profilaktycznie, ale również jako element wspomagający terapię przeciwmikrobiologiczną [9, 10].

Żelazo
Żelazo jest niezbędne do prawidłowego przebiegu wielu
procesów przemiany materii oraz produkcji czerwonych krwinek (erytrocytów). Niedobór żelaza w diecie to najczęstsza
przyczyna niedokrwistości u dzieci. Deficyt tego pierwiastka
może wpływać niekorzystnie na rozwój fizyczny i umysłowy
dziecka, a w okresie szkolnym przyczyniać się do wystąpienia
trudności edukacyjnych i behawioralnych. Niedobór żelaza
powoduje również wzrost ryzyka infekcji i zakażeń oraz obniża
zdolności bakteriobójcze organizmu.

Probiotyki
Probiotyki, czyli żywe drobnoustroje, podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie pacjenta. Obecnie jednymi z najlepiej przebadanych, dostępnych na
rynku szczepów bakterii probiotycznych są preparaty zawierające bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium,

gatunków takich jak: acidophillus, rhamnosus czy bifidum,
a także szczepy: ATCC 53103, W 11, LA-5. Kolejne są produkty zawierające szczep grzyba probiotycznego Saccharomyces
boulardii. Badania dowodzą, że przykładowo Lactobacillus
rhamnosus GG (LGG) może zapobiegać infekcji górnych dróg
oddechowych oraz łagodzić jej przebieg. Obecnie dostępne są
badania wskazujące, że podawanie preparatów probiotycznych
może zapobiegać chorobom górnych dróg oddechowych [11].
Dostępne na rynku produkty można podzielić na dwa rodzaje:
preparaty jednoszczepowe zawierające konkretny drobnoustrój
(ukierunkowane na konkretną jednostkę chorobową) i wieloszczepowe (stosowane, aby odbudować mikroflorę jelitową).
Przy wyborze produktu istotna jest ilość bakterii w preparacie,
uważa się, że minimalna to 10 do 9 jtk/g preparatu (w przypadku bakterii probiotycznych) oraz 250–500 mg w przypadku
niepatogennych drożdży probiotycznych. Należy pamiętać, że
istotny jest również sposób podania, gdyż ważna jest obecność
żywych kultur bakterii w jelicie. Jedną z metod dostarczenia
pożądanych szczepów jest technologia mikrokapsułkowania.
Omawiając temat probiotyków, warto również wspomnieć
o biegunce związanej z antybiotykoterapią, na którą dzieci
w sezonie jesienno-zimowym mogą być bardziej narażone.
Biegunka może mieć zarówno łagodny, jak i ostry przebieg,
wystąpić w trakcie leczenia lub klika tygodni po jego zakończeniu. Dostępnych jest wiele badań dowodzących skuteczności stosowania probiotyków w zapobieganiu występowania
tej dolegliwości. Aby uporządkować te dane, grupa robocza
ds. probiotyków European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) przedstawiła
w marcu 2016 r. wytyczne, wedle których zalecane jest wybranie szczepu L. rhamnosus GG oraz S. boulardii w zapobieganiu
biegunce związanej z antybiotykoterapią u dzieci.
Okres jesienno-zimowy to czas, w którym konieczne jest
nie tylko doraźne, ale również profilaktyczne działanie mające
na celu stymulację i wzmacnianie układu odpornościowego.
Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest systematyczne przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia i dobrze zbilansowana dieta.
Pomocne w tym procesie są dobrze dobrane suplementy diety.
W niniejszym artykule został zaprezentowany zaledwie rys
preparatów dostępnych obecnie na rynku. n
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LGG

Czy jest to najlepiej przebadany
szczep probiotyczny?
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Który ze szczepów bakteryjnych jest najlepiej przebadanym probiotykiem na świecie.
Jakie wymagania stawiane są szczepom probiotycznym.
W jakich jednostkach chorobowych udokumentowano działanie szczepu Lactobacillus

rhamnosus GG.
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dr n. biol. Patrycja Szachta

stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w Klinice Gastroenetrologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Ekspertka w zakresie probiotyków, mikroflory jelitowej oraz alergii i nietolerancji pokarmowych. Wykładowca na konferencjach
medycznych oraz warsztatach dla lekarzy i dietetyków. Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz
rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor do spraw naukowych Centrum Medycznego VitaImmun w Poznaniu

mgr inż. Dominika Jankowska

absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, ze specjalizacją z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej i biotechnologii. Autorka
licznych artykułów naukowych posiadająca praktyczne doświadczenie z zakresu analizy ekosystemu jelitowego. Szkoleniowiec i zastępca
dyrektora ds. naukowych Centrum Medycznego VitaImmun w Poznaniu

P

rozdrowotne bakterie nie są „wynalazkiem” współczesnego przemysłu farmaceutycznego i stosowane
były z powodzeniem już w czasach starożytnych.
W źródłach podaje się, że już w 96 r. p.n.e. zalecano spożywanie fermentowanych napojów mlecznych w dolegliwościach trawiennych czy u osób wracających do zdrowia,
w trakcie rekonwalescencji. Na przełomie kolejnych lat
koncepcje dotyczące stosowania żywych kultur bakteryjnych ewoluowały i zmieniały się. Odkrycie i powszechne
wdrożenie antybiotyków doprowadziło do przejściowego
spadku zainteresowania teorią probiotykoterapii. Aktualnie obserwujemy intensywny powrót do idei probiotykoterapii, zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i wspomagania leczenia. Coraz większa liczba badań naukowych
wskazuje na celowość ich stosowania w szeregu jednostek
chorobowych.
Probiotyki to żywe szczepy bakterii, które podane
w odpowiedniej ilości wywierają korzystny efekt zdrowotny
na organizm gospodarza. Na uwagę zasługuje jednak fakt,
iż immunostymulujące właściwości mają również powstające w toku przemian bakteryjnych metabolity mikroorganizmów probiotycznych czy też martwe szczepy bądź
wyizolowane DNA bakteryjne.
W celu osiągnięcia określonego efektu klinicznego,
czyli poprawy stanu zdrowia, w konkretnych jednostkach
chorobowych zastosować należy ściśle określony szczep/
/szczepy bakterii probiotycznych. Należy bowiem zaznaczyć, iż właściwości danego probiotyku są szczepozależne
i pozytywnych cech jednego drobnoustroju nie można przypisywać innemu, nawet blisko spokrewnionemu. Precyzyjne
zdefiniowanie właściwości szczepu jest zatem najistotniejszą
cechą probiotyku, a wymagania stawiane szczepom probiotycznym są bardzo wysokie. Spośród funkcjonalnych cech,
jakimi powinien się on charakteryzować, należy wymienić:
OO ludzkie pochodzenie (szczepy bakterii pochodzące z ludzkiego przewodu pokarmowego),
OO ściśle określona przynależność taksonomiczna (dokładne
określenie gatunku i rodzaju bakterii),
OO brak patogennego, negatywnego wpływu na organizm,
OO odporność na działanie soku żołądkowego i enzymów
trawiennych,
OO zdolność adhezji do nabłonka jelitowego i konkurencja
o miejsca receptorowe z drobnoustrojami patogennymi,
FOOD FORUM 1(23)/2018

Ciekawą i mniej dotychczas
poznaną właściwością probiotyku
jest potencjalna zdolność do
wspomagania redukcji masy ciała.
zdolność do produkcji substancji o charakterze przeciwdrobnoustrojowym (np. bakteriocyny), a tym samym
antagonizm względem patogenów,
OO potwierdzony odpowiednimi badaniami klinicznymi
korzystny efekt zdrowotny [1–6].
OO

Należy zaznaczyć, iż nie tylko właściwości szczepu czy
określenie wspomnianej przynależności taksonomicznej mają
znaczenie dla efektu probiotykoterapii. Istotna jest również
odpowiednio wysoka liczebność bakterii w stosowanym preparacie. O jakości danego probiotyku świadczy w znacznej
mierze liczba badań klinicznych przeprowadzonych z jego
udziałem, w aspekcie różnych jednostek chorobowych.
Bez wątpienia jednym z najlepiej przebadanych szczepów
probiotycznych na świecie jest Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103 (GG), zwany także „probiotycznym mercedesem”.
Ta Gram-dodatnia bakteria wyizolowana została w 1983 r.,
a swoją nazwę zawdzięcza dwóm odkrywcom – Gorbachowi
i Goldinowi. Opisywany szczep bakteryjny spełnia wszystkie
wymagania stawiane probiotykom, a ponadto jest mikroorganizmem najlepiej jak dotąd sprawdzonym. Szczep LGG
ma niemal 800 badań, w tym cechujące się najwyższą wiarygodnością badania kliniczne z randomizacją i kontrolą
placebo. Udokumentowano działanie opisywanego szczepu
w licznych jednostkach chorobowych, zarówno profilaktyczne, jak i wspomagające leczenie, takie jak: skracanie czasu
trwania biegunki (infekcyjne, poantybiotykowe, szpitalne,
podróżne), profilaktyka występowania i redukcja nasilenia
atopowego zapalenia skóry (AZS), zmniejszenie częstości
nawracających infekcji czy profilaktyka próchnicy i wielu
innych. Co więcej, obiecujące wyniki otrzymano również
u niemowląt z krwawieniami z przewodu pokarmowego,
w redukcji powikłań żywienia enteralnego, nieswoistych
zapaleniach jelit i chorobie wrzodowej czy enteropatii tropikalnej [7–14].
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Szczep LGG ma niemal 800 badań,
w tym cechujące się najwyższą
wiarygodnością badania kliniczne
z randomizacją i kontrolą placebo.
Biegunki infekcyjne i towarzyszące
antybiotykoterapii
Bez wątpienia najlepiej udokumentowaną właściwością
LGG jest skuteczność szczepu w zapobieganiu i skracaniu czasu
trwania biegunek. Występowanie biegunki jest najczęściej
wynikiem zakażenia i kolonizacji przewodu pokarmowego
przez patogenne drobnoustroje pochodzenia zewnętrznego,
choć niekiedy zdarza się, iż główną przyczyną biegunki stają
się bakterie naturalnie zasiedlające przewód pokarmowy. Biegunka infekcyjna należy do jednych z najczęstszych dolegliwości wieku dziecięcego. Postępowanie terapeutyczne w biegunce
dziecięcej nadal jest udoskonalane, w związku z czym od wielu
lat powszechnie stosowane są również probiotyki (m.in. LGG).
Jak wykazały badania, profilaktyczna podaż szczepu LGG
redukuje ryzyko wystąpienia biegunki infekcyjnej u dzieci,
a w razie wystąpienia biegunki skraca średni czas jej trwania.
FOOD FORUM 1(23)/2018

Korzystnych efektów można spodziewać się również u pacjentów
w trakcie trwania biegunki, gdzie suplementacja opisywanym
szczepem przyczynia się do istotnej redukcji liczby wypróżnień
na dobę. Odmianą biegunki infekcyjnej jest również biegunka
podróżnych, spowodowana zazwyczaj narażeniem na kontakt
z drobnoustrojami występującymi w krajach o niższym stopniu
higieny, które kolonizując przewód pokarmowy, przyczyniają się do
wystąpienia biegunki. Jak dowiodły przeprowadzone metaanalizy,
zastosowanie szczepu Lactobacillus rhamnosus GG zmniejszało
ryzyko wystąpienia biegunki u 8% podróżujących pacjentów.
Warto jednak zaznaczyć, iż najszerzej zastosowanie LGG udokumentowano w profilaktyce i leczeniu biegunki poantybiotykowej. Ten rodzaj biegunki dotyczy nawet 40% pacjentów
przyjmujących antybiotyki i manifestuje się zarówno poprzez
krótkie epizody biegunkowe, jak i wyniszczające odwodnienia
wynikające z zakażenia toksynotwórczego Clostridium difficile.
Jedna z przeprowadzonych metaanaliz, gdzie pod uwagę brano
wyniki aż 34 randomizowanych, kontrolowanych placebo badań
klinicznych z podwójnie ślepą próbą, wykazała, iż zastosowanie
probiotyków w istotny statystycznie sposób zmniejsza ryzyko
wystąpienia biegunki poantybiotykowej (nawet o 52%). Jak
dodatkowo zaobserwowano, zastosowanie LGG zmniejszyło
również częstość występowania nudności, wymiotów i bólów
brzucha u pacjentów w trakcie prowadzenia terapii eradykacyjnej Helicobacter pylorii [15–27].
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Bez wątpienia najlepiej
udokumentowaną właściwością
LGG jest skuteczność szczepu
w zapobieganiu i skracaniu czasu
trwania biegunek.
w redukcji częstości nawracających infekcji przeprowadzona
zastała na 280 dzieciach uczęszczających do żłobka i przedszkola. Wykazano, że ryzyko zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci otrzymujących probiotyk
było niższe aż o 34% w porównaniu do grupy maluchów,
u których nie wprowadzono suplementacji probiotycznej.
Ponadto udokumentowano zmniejszenie liczby występowania infekcji górnych dróg oddechowych trwających dłużej
niż trzy dni aż o 43% [31].

Czynnościowe zaburzenia
przewodu pokarmowego

Choroby alergiczne i atopowe
Atopowe zapalenie skóry to jeden z najczęstszych problemów dermatologicznych i alergicznych wieku dziecięcego.
Szacuje się, iż w Polsce problem ten dotyczyć może nawet co
piątego dziecka, nierzadko występując również u pacjentów
w wieku dorosłym. Badania naukowe wskazują na celowość
zastosowania szczepu LGG w leczeniu i profilaktyce opisywanej choroby. Isolauri i wsp. w dwóch randomizowanych
badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą wykazali,
że podawanie niemowlętom z atopowym zapaleniem skóry
szczepów Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) oraz Bifidobacterium lactis Bb-12 zmniejsza nasilenie i rozległość objawów
atopii. W innej z kolei analizie kobietom ciężarnym z obciążonym rodzinnie wywiadem atopowym na 2–4 tygodnie
przed terminem porodu oraz ich potomstwu do szóstego
miesiąca życia podawano LGG, uzyskując istotnie niższe
występowanie wyprysku atopowego w drugim, czwartym
i siódmym roku życia dziecka, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo [28–30].

Nawracające infekcje
Celowe jest również stosowanie Lactobacillus rhamnosus GG u pacjentów z nawracającymi infekcjami układu
oddechowego. Ocena skuteczności działania szczepu LGG
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Pozytywny efekt suplementacji szczepem LGG zaobserwowano również u pacjentów z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego (zespół jelita nadwrażliwego –
IBS). W randomizowanych badaniach z placebo, w których
porównywano nasilenie bólu brzucha u 141 dzieci, przyjmowanie szczepu LGG spowodowało statystycznie istotne
zmniejszenie częstości i natężenia odczuwanych dolegliwości. Przeprowadzona metaanaliza potwierdziła również,
iż stosowanie powyższego szczepu u dzieci cierpiących na
czynnościowe bóle brzucha rokuje większe szanse na zniwelowanie dolegliwości lub zmniejszenie ich odczuwania
niż w przypadku osób przyjmujących placebo. Badacze
polscy (Gawrońska i wsp.) również oceniali skuteczność
szczepu LGG w leczeniu czynnościowych bólów brzucha
u dzieci. Do badania włączono 104 dzieci z dyspepsją czynnościową lub zespołem jelita drażliwego. W całej grupie
badanej odnotowano korzystny efekt działania probiotyku,
w porównaniu z grupą kontrolną [32–37].
Ze względu na wielokierunkowość działania probiotyków, a także doniesienia dotyczące szerokiego zakresu działania przeciwbakteryjnego omawianego szczepu, przeprowadzono badanie oceniające wpływ długotrwałego stosowania
LGG jako dodatku do mleka na ryzyko rozwoju próchnicy
u dzieci. W badaniu brało udział blisko 600 uczestników
w wieku 1–6 lat. Dzieci przez pięć dni w tygodniu otrzymywali preparaty zawierające Latobacillus rhamnosus GG lub
placebo przez siedem miesięcy. Wykazano istotnie mniejszą
częstość występowania próchnicy oraz niższą liczbę bakterii Streptococcus w jamie ustnej dzieci otrzymujących LGG,
w porównaniu z placebo.
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Korzystne efekty odnotowano również w zakresie
wpływu LGG na rozwój niemowląt. W jednym z badań
analizowano, jak mieszanki dla niemowląt z dodatkiem
probiotyku wpływają na rozwój dzieci w ciągu pierwszego
półrocza życia. Wykazano lepszy wzrost i rozwój dzieci karmionych mieszankami z dodatkiem probiotyku oraz większą częstość wypróżnień w tej grupie pacjentów. Ciekawą
i mniej dotychczas poznaną właściwością probiotyku jest
potencjalna zdolność do wspomagania redukcji masy ciała.
Efekt ten oparty jest najprawdopodobniej na zmniejszaniu
akumulacji tłuszczu w organizmie i poprawie wrażliwości
tkanek na insulinę [38–40].

Probiotykoterapia ze względu na coraz większą liczbą
badań potwierdzających jej korzystne działanie staje się coraz
popularniejszym i z pewnością zdrowym nurtem współczesnej
medycyny. Warto jednak w sposób szczególny zwrócić uwagę
na właściwości poszczególnych szczepów probiotycznych. Jak
potwierdzają badania, Lactobacillus rhamnosus GG jest szczepem o najbogatszej dokumentacji w postaci badań klinicznych,
o doskonałej skuteczności w wielu jednostkach chorobowych
i wysokim profilu bezpieczeństwa.
Należy pamiętać, iż każdorazowy wybór probiotyku powinien być poprzedzony wnikliwą analizą badań na nim przeprowadzonych tak, aby uzyskać pożądane efekty zdrowotne. n
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ŁAGODZENIE
objawów atopowego zapalenia skóry u dzieci
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jakie są najczęstsze objawy atopowego zapalenia skóry u dzieci.
Jakie czynniki determinują rozwój atopowego zapalenia skóry u dzieci.
Jaką rolę w leczeniu AZS odgrywają probiotyki.
Jakie preparaty mogą łagodzić objawy AZS.

mgr inż. Dominika Jankowska

absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, ze specjalizacją z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej i biotechnologii. Autorka
licznych artykułów naukowych posiadająca praktyczne doświadczenie z zakresu analizy ekosystemu jelitowego. Szkoleniowiec i zastępca
dyrektora ds. naukowych Centrum Medycznego VitaImmun w Poznaniu

A

topowe zapale skóry (AZS, atopic dermatitis) to jeden
z najczęściej występujących problemów dermatologicznych i alergicznych wieku dziecięcego. Szacuje
się, że w Polsce problem ten dotyczyć może nawet co piątego
dziecka. W ciągu ostatnich 25 lat częstość występowania opisywanej jednostki chorobowej w krajach wysoko rozwiniętych
zwiększyła się niemal dwukrotnie, co sugeruje istotną rolę
czynników środowiskowych w patogenezie choroby.
Do głównych objawów tej przewlekłej i nawrotowej
jednostki chorobowej należą suchość skóry, zaczerwienienie
i łuszczenie, zwłaszcza w okolicach przegubów dłoni, zgięciach łokci i kolan oraz na twarzy (tzw. malinowe policzki).
Zmianom tym często towarzyszy uporczywy świąd, będący
przyczyną rozdrażnienia dziecka i w konsekwencji pogorszenia
jego samopoczucia i zachowania. Dodatkowym problemem
są częste nadkażenia bakteryjne i grzybicze zmian skórnych,
co wymusza konieczność wdrożenia antybiotykoterapii i/lub
leczenia przeciwgrzybiczego.
Leczenie atopowego zapalenia skóry ma niestety charakter niemal wyłącznie objawowy, bazujący na stosowaniu
maści i kremów o działaniu łagodzącym, immunosupresyjnym oraz glikokortykosteroidów. Najczęściej krótko po
odstawieniu opisanego leczenia zmiany na skórze mają tendencje do nawrotów, przez co choroba ma charakter błędnego koła. U większości chorych pierwsze objawy pojawiają się
przed ukończeniem piątego roku życia. Opisywana choroba
jest związana nie tylko z nieprzyjemnym świądem czy dyskomfortem, ale nieleczona może przyczynić się do zmiany
manifestacji nadwrażliwości. U znacznej liczby pacjentów
z nieleczonym AZS w latach późniejszych pojawiają się
objawy ze strony układu oddechowego (astma, dychawica
oskrzelowa czy alergiczny nieżyt nosa) [1–4].
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Występowanie problemów atopowych warunkowane
jest w znacznej mierze determinantą genetyczną, jednakże –
jak powyżej wspomniano – duży udział w patogenezie choroby odgrywają również czynniki środowiskowe. Atopowe
zapalenie skóry w znacznej mierze dotyczy krajów wysoko
rozwiniętych, gdzie poziom zanieczyszczenia środowiska jest
stosunkowo wysoki. Kolejnym czynnikiem wpływającym na
wzrost częstości występowania AZS jest tzw. higienizacja środowiska. Wzrost higieny życia przekłada się na zmniejszenie
różnorodności mikrobiologicznej środowiska, a tym samym
na ograniczenie stymulacji mikrobiologicznej naszego organizmu. Innymi słowy, ograniczona ekspozycja na bakterie,
wirusy czy pasożyty powoduje, iż układ immunologiczny
nie jest odpowiednio stymulowany, co przekłada się na jego
niewłaściwą aktywację względem czynników pozornie nieszkodliwych (np. składników żywności). Dodatkowo u pacjentów z AZS obserwuje się często nadmierną przesiąkliwość
jelitową, co umożliwia przenikanie do układu krwionośnego
niewystarczająco strawionych cząsteczek pokarmowych (tzw.
wtórna alergizacja). Powoduje to dodatkową aktywację układu immunologicznego, wpływając na następcze pogorszenie
stanu skóry pacjenta. Kluczową kwestią w aspekcie skutecznego łagodzenia zmian atopowych u dzieci jest zatem zarówno
identyfikacja czynnika wyzwalającego (alergeny pokarmowe,
alergeny wziewne), jak i regulacja pracy układu immunologicznego, w celu właściwej jego aktywacji (chociażby za pomocą
odpowiednio dobranych probiotyków).
Probiotyki to żywe szczepy bakterii, które podane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. Mikroorganizmy probiotyczne kolonizujące przewód pokarmowy
człowieka należą głównie do rodzaju Bifidobacterium oraz
Lactobacillus. Podstawowy mechanizm działania probiotyków

AZS

u niemowląt i dzieci
Atopowe Zapalenie Skóry dotyka coraz
większej liczby noworodków i małych dzieci.
Jego przyczyny nie są do końca poznane, jednak największe znaczenie w jego powstaniu
ma genetyka. AZS, szczególnie w wieku niemowlęcym oraz dziecięcym, ma ciężki przebieg,
prowadzi do łuszczących się zmian, które niejednokrotnie swędzą lub pieką, prowadząc
do dyskomfortu, a przez to irytacji i płaczu
maluszka. By ulżyć dziecku, należy zwracać
baczną uwagę na pielęgnację jego skóry,
która – pod wpływem atopii – jest sucha
i bardziej delikatna niż u innych niemowląt.

SYLVECO dla dzieci
Kremowy szampon
i płyn do kąpieli

W pierwszej kolejności należy dobierać delikatne kosmetyki na bazie emolientów, jak – kremowy szampon i płyn do kąpieli 2w1, preparat
delikatnie oczyszczający, zawierający olej ze
słodkich migdałów, oliwę z oliwek i witaminę E,
które nawilżają i regenerują naskórek – oraz
oliwkę do ciała z betuliną, która będzie chronić
skórę przed podrażnieniami i wpływem czynników zewnętrznych dzięki obecności oleju
słonecznikowego oraz wosku pszczelego; dodatek betuliny wspomaga gojenie się naskórka oraz
zmniejsza uczucie świądu.

www.sylveco.pl

Hypoalergiczny, wyjątkowo delikatny, przeznaczony do
codziennego mycia włosów oraz kąpieli niemowląt
i dzieci. Zawiera bardzo łagodne, ale jednocześnie
skuteczne środki myjące, które nie podrażniają nawet
najbardziej wrażliwej skóry. Nie szczypie w oczy, pozostawia skórę i włosy miękkie w dotyku. Połączenie
składników nawilżających i natłuszczających gwarantuje utrzymanie naturalnej bariery ochronnej i zapobiega
utracie wody.

Cena: 29.68 zł / 300 ml

SYLVECO dla dzieci
Oliwka do ciała z betuliną
Hypoalergiczna oliwka do ciała stanowi specjalnie skomponowaną mieszankę naturalnych olejów roślinnych i wosku, dzięki czemu zyskuje lekko
żelową formułę, łatwą i przyjemną w aplikacji. Ekstrakt z kory brzozy (betulina) to składnik łagodzący, likwiduje objawy swędzenia i zaczerwienienia
skóry. Oliwka skutecznie natłuszcza delikatną skórę dziecka, zapobiegając
utracie wilgoci, szczególnie w przypadku objawów atopowego zapalenia
skóry. Odpowiednia konsystencja ułatwia wykonanie nawilżającego masażu u niemowląt i dzieci, dzięki czemu umacnia się nasza więź z maluszkiem.

Cena: 30.21 zł / 200 ml
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u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry opiera się na działaniu i zdolności owych bakterii do korzystnej modulacji układu
immunologicznego. Jak udowodniono w badaniach, bakterie
probiotyczne wykazują zdolność do modulacji odpowiedzi
komórkowej i humoralnej organizmu, wywierając jednocześnie wpływ na homeostazę całego ustroju [4–9].
Skuteczność stosowania probiotyków w profilaktyce
i łagodzeniu AZS potwierdzona została w licznych publikacjach naukowych. Isolauri i wsp. w dwóch randomizowanych
badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą wykazali, że
podawanie niemowlętom z atopowym zapaleniem skóry szczepów Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) oraz Bifidobacterium
lactis Bb-12 zmniejsza nasilenie i rozległość objawów atopii.
Jednak jednym z najbardziej znanych badań potwierdzających skuteczność probiotykoterapii w prewencji wyprysku
atopowego jest badanie M. Kalliomakiego, gdzie ciężarnym
kobietom (z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku
alergii) na 2–4 tygodnie przed terminem porodu oraz ich
potomstwu do szóstego miesiąca życia podawano probiotyki
(LGG), co spowodowało istotnie mniejszą zachorowalność
na wyprysk atopowy w drugim, czwartym i siódmym roku
życia dzieci, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.
Co istotne, również synbiotyk, czyli połączenie probiotyku
i prebiotyku, również może zapobiec rozwojowi AZS u dzieci, co zaobserwowano w badaniach przeprowadzonych przez
Kukkonem i wsp. W opisywanym badaniu zarówno kobietom ciężarnym, jak i ich potomstwu podawano synbiotyk,
a następnie analizowano ich ekosystem jelitowy po ukończeniu drugiego roku życia. W efekcie u dzieci, u których
zastosowano synbiotyk, zaobserwowano lepszą kolonizację
jelita przez probiotyczne szczepy Lactobacillus oraz Bifidobacterium, jak również niższą częstość występowania AZS,
w porównaniu z grupą otrzymującą placebo [10–13].
Rynek polski oferuje szeroką gamę preparatów probiotycznych mających na celu odbudowę ekosystemu jelitowego,
szczególnie przeznaczonych dla pacjentów z AZS. Korzystne
działanie w przypadku atopowego zapalenia skóry przypisuje się chociażby kompozycji szczepów Lactobacillus casei
ŁOCK 0900 i 0908 oraz Lactobacillus paracasei ŁOCK 091,
zawartych w polskim preparacie probiotycznym o nazwie
handlowej Latopic. Probiotyk ten zasługuje na szczególną
uwagę, gdyż występujące w nim szczepy bakteryjne są pochodzenia polskiego (pokrewieństwo bakteryjne sprzyja efektywnej kolonizacji jelita). W przeprowadzonych na populacji
polskich dzieci z AZS analizach wykazano, iż podawanie
wymienionych szczepów korzystnie wpłynęło na stan kliniczny pacjentów. Suplementacja wspomnianą kompozycją
probiotyczną może przyczynić się do zwiększenia tolerancji na białka mleka krowiego, zatem korzystnych efektów
oczekiwać można również u pacjentów ze zdiagnozowaną
nietolerancją pokarmową. Wysokiej jakości preparatem
probiotycznym wykazującym korzystne działanie w łagodzeniu zmian atopowych jest również preparat o nazwie

Lactibiane ALR zawierający unikatowy, probiotyczny szczep
Lactobacillus salivarius LA 302. Szczep ukierunkowany jest
na stymulację i przywracanie równowagi układu immunologicznego w przewodzie pokarmowym. Dzięki opisywanym
właściwościom probiotyk ten jest szczególnie polecany dzieciom z wypryskiem atopowym oraz pacjentom z problemem
wtórnej alergizacji.
Dobrym uzupełnieniem konwencjonalnej terapii u pacjentów z AZS jest więc stosowanie jednoczasowo terapii probiotykami uzupełniającej leczenie miejscowe za pomocą
odpowiednich kremów przeznaczonych do skóry atopowej
(m.in. Latopic krem do twarzy i ciała). Należy pamiętać, aby
wszystkie stosowane kosmetyki były przeznaczone do skóry
atopowej i alergicznej, pozbawione konserwantów i substancji podrażniających [14, 15].
Atopowe zapalenie skóry jest bardzo rozległym problemem dermatologicznym. Jednak w przypadku tak uciążliwych
dolegliwości, jakie mogą towarzyszyć tej chorobie, warto poza
standardowymi metodami leczenia sięgać po metody komplementarne, takie jak probiotyki i prebiotyki. Jak potwierdzają badania naukowe, częstość występowania zaostrzeń AZS
można w znacznym stopniu zredukować przez suplementację
odpowiednich szczepów probiotycznych. Mikroorganizmy
te wpłyną nie tylko na poprawę stanu skóry, ale również na
odbudowę uszkodzonego ekosystemu, który odgrywa istotną rolę w rozwoju chorób alergicznych i atopowych u dzieci
i dorosłych. n
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CESARSKIE CIĘCIE –
stymulowanie układu
odpornościowego
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jak przebiega kolonizacja przewodu pokarmowego noworodków urodzonych
drogą cesarskiego cięcia.
Jaką rolę odgrywa cesarskie cięcie w kształtowaniu układu odpornościowego.
Jakie są możliwości stymulacji układu immunologicznego dziecka.
mgr inż. Aniceta Ada Mikulska

zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Dietetyk, absolwentka Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dodatkowo uzyskała tytuł magistra inżyniera
na kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Poznańskiej

N

a przestrzeni ostatnich lat na całym świecie, w tym także
w Polsce, obserwuje się znaczący wzrost liczby cesarskich
cięć (CC), które nie mają wyraźnych wskazań medycznych [1, 2]. Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego cięcie cesarskie ma na celu ukończenie ciąży
lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie
stanowi zagrożenie dla matki i dziecka.
Wskazania do wykonania CC obejmują przypadki:
OO elektywne (planowe),
OO pilne,
OO naglące,
OO nagłe.
Coraz liczniejszą grupę stanowią wskazania planowe,
a wśród nich pozapołożnicze, do których zalicza się zalecenia
psychiatryczne, w tym lęk kobiety przed porodem. W związku
z tym ciężarne często wywierają presję na lekarzach położnikach,
w celu zakończenia ciąży operacyjnie (tzw. cesarskie cięcie „na
życzenie”) [3]. Należy jednak pamiętać, że CC nie jest naturalną formą porodu. Kobiety w ciąży nie zawsze są świadome, że
Tabela 1. Wybrane czynniki kształtujące mikroflorę jelitową
rodzaj porodu (fizjologiczny lub CC)
sposób karmienia (mlekiem matki lub mlekiem modyfikowanym)
i odżywiania w późniejszym okresie
wiek ciążowy (noworodki urodzone o czasie lub wcześniaki)
stosowanie niektórych leków
podaż probiotyków, prebiotyków lub synbiotyków
warunki higieny
warunki środowiska

ten zabieg chirurgiczny może prowadzić do rozwoju licznych
powikłań, zarówno u potomstwa, jak i u samej ciężarnej, które
wymagają leczenia na oddziale intensywnej terapii i mogą opóźniać pierwszy kontakt matki z noworodkiem [2–5].

Kolonizacja bakteryjna przewodu
pokarmowego noworodków
urodzonych drogą cesarskiego cięcia
Kształtowanie się mikroflory jelitowej zależy od wielu
czynników (tabela 1). Do najważniejszych determinantów należy
rodzaj porodu oraz sposób odżywiania w początkowym okresie
życia [2, 6–8].
Do niedawna uważano, że przewód pokarmowy płodu jest
jałowy, a jego kolonizacja następuje dopiero w momencie przyjścia na świat. Najnowsze dane wskazują jednak, że środowisko
wewnątrzmaciczne nie jest sterylne i istnieją mechanizmy, które
mogą odgrywać istotną rolę w modulacji mikrobioty płodu oraz
warunkować dalszy rozwój noworodka. Zasadnicza kolonizacja
następuje natomiast dopiero podczas porodu oraz w ciągu pierwszych kilku dni po narodzeniu [6–7, 9].
Przewód pokarmowy noworodka urodzonego w sposób
fizjologiczny, przechodząc przez kanał rodny, kolonizowany jest
przez drobnoustroje pochodzące z pochwy oraz okolic odbytu matki
[1, 6, 10–11]. W pierwszej dobie życia dziecka jego jelita zasiedlane
są przez bakterie z rodzaju Lactobacillus oraz niepatogenne formy
Escherichia coli, Enterococcus i Staphylococcus. Po kilku dniach
dominują pałeczki z rodzaju Lactobacillus oraz Bifidobacterium [10].
Poród drogą cesarskiego cięcia zaburza proces prawidłowej
kolonizacji bakteriami przewodu pokarmowego. Liczne badania
www.food-forum.pl
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dowodzą, że flora bakteryjna noworodków urodzonych przez CC
jest inna niż urodzonych w sposób naturalny, w konsekwencji
czego zwiększa się prawdopodobieństwo zakażeń bakteriami
patogennymi. W jelitach dziecka rodzonego drogą CC dominują drobnoustroje pochodzące ze skóry matki oraz potencjalnie
chorobotwórcze mikroorganizmy ze środowiska szpitalnego.
Jego mikrobiota składa się przede wszystkim z bakterii z rodzaju
Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium i Clostridium [2, 7, 10]. Zasiedlanie bakteriami z rodzaju Lactobacillus
i Bifidobacterium następuje później, a dodatkowo obserwuje się
obniżoną liczbę powyższych mikroorganizmów, w porównaniu
z dziećmi rodzonymi drogą naturalną [12].
Noworodki urodzone drogą cesarskiego cięcia są również
częściej narażone na wystąpienie powikłań (przede wszystkim
w obrębie układu oddechowego, pokarmowego oraz sercowo-naczyniowego), czego konsekwencją jest dłuższy pobyt w szpitalu
i antybiotykoterapia [7, 9, 13]. Oprócz tego spędzają więcej czasu
z dala od matek, przez co opóźnione zostaje rozpoczęcie karmienia
piersią, co może także zaburzać prawidłową kolonizację jelit. Ponadto samo CC hamuje zapoczątkowanie procesu laktacji [7, 14–15].

Wpływ cesarskiego cięcia
na układ odpornościowy
Dokładny związek między cesarskim cięciem a aktywacją
i regulacją układu immunologicznego nie jest do końca poznany.
Wśród potencjalnych mechanizmów, które mogą być odpowiedzialne za nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego noworodków urodzonych drogą CC, wymienia się przede
wszystkim odmienną kolonizację przewodu pokarmowego
przez drobnoustroje oraz niekorzystną reakcję stresową podczas
porodu, w porównaniu do noworodków urodzonych w sposób
naturalny [1, 16–17].
Prawidłowe zasiedlanie przewodu pokarmowego od momentu narodzin determinuje utrzymanie homeostazy całego organizmu [18]. W licznych badaniach wykazano, że odpowiedni
skład mikrobioty jelitowej ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania odporności zlokalizowanej w przewodzie pokarmowym (obecność bakterii jelitowych powoduje, że
komórki immunokompetentne są w stałej gotowości do obrony
przed zagrożeniem) [1–2, 7, 9, 11, 18].
Pionierskie mikroorganizmy, które jako pierwsze kolonizują
przewód pokarmowy w czasie porodu, są pierwszymi antygenami, z którymi ma styczność układ odpornościowy zlokalizowany w jelitach noworodka. Właśnie wtedy następuje zajmowanie
receptorów na powierzchni nabłonka jelita oraz odpowiednia aktywacja i stymulacja odpowiedzi immunologicznej. Błony śluzowe
przewodu pokarmowego stanowią miejsce kontaktu organizmu
ze środowiskiem zewnętrznym, dlatego są narażone na wpływ
różnych czynników, w tym antygenów z treści pokarmowej czy
mikroorganizmów chorobotwórczych [9]. Kształtowanie się względnie stałej mikroflory jelitowej trwa do ok. drugiego roku życia,
a w wieku siedmiu lat jest już ostatecznie wykształcona [19–21].
FOOD FORUM 3(25)/2018

Okres ten (tzw. okno czasowe) jest istotny ze względu na możliwość modyfikacji jej składu oraz programowania metabolizmu,
co przekłada się na rozwój pamięci immunologicznej [6, 9, 21].
Prawidłowa mikroflora jelitowa wpływa m.in. na właściwe dojrzewanie nabłonka jelit, ciągłość błony śluzowej przewodu pokarmowego poprzez wytwarzanie ochronnego śluzu
(uszczelnienie bariery jelitowej), stymulację rozwoju tolerancji
pokarmowej oraz aktywację układu immunologicznego [2].
Dodatkowo uczestniczy w produkcji krótkołańcuchowych
kwasów tłuszczowych, które pobudzają wzrost i różnicowanie
nabłonka jelitowego. Wspomniane kwasy tłuszczowe to substancje
cytoprotekcyjne, które mają właściwości immunomodulujące –
hamują nieprawidłowe reakcje zapalne w błonie śluzowej jelita.
Ponadto flora saprofityczna oddziałuje na rozwój i dojrzewanie
tkanki limfatycznej związanej z błonami śluzowymi przewodu
pokarmowego – GALT (gut associated lymphoid tissue), która
pobudza komórki immunokompetentne do produkcji niektórych cytokin, wydzielniczych przeciwciał klasy IgA, zwiększenia
aktywności makrofagów oraz regulacji równowagi między limfocytami Th1 i Th2. Powyższe mechanizmy sprawiają, że GALT
odpowiada za eliminację chorobotwórczych mikroorganizmów
z ustroju [1–2, 7, 22].
Dysbioza (zaburzenie składu mikrobiomu jelitowego) występująca na skutek cesarskiego cięcia jest konsekwencją obniżonej
bioróżnorodności mikroorganizmów zasiedlających jelita, utraty
komensalnych bakterii oraz rozwoju potencjalnych patogenów
[9, 23–24]. Prowadzi m.in. do uszkodzenia błony śluzowej jelita, pobudzenia reakcji zapalnej oraz nieprawidłowej stymulacji
układu immunologicznego [1–2, 16]. Analizy potwierdzają, że
dzieci urodzone drogą CC wykazują zmniejszoną aktywację
pomocniczych limfocytów Th1 i zaburzoną homeostazę Th1/Th2
(na korzyść proalergicznego profilu cytokinowego Th2) [8, 25].
Badania wskazują, że wspomniana nierównowaga drobnoustrojów, a następnie także układu odpornościowego, może
zwiększać ryzyko rozwoju niektórych chorób (przede wszystkim
związanych z błoną śluzową), w tym alergii, astmy, atopii, chorób o podłożu immunologicznym (cukrzyca typu 1, celiakia),
przewlekłych chorób zapalnych (żołądka, jelit), a także otyłości
i nowotworów [1, 6, 8–9, 11, 26–32].

Możliwość stymulacji układu
immunologicznego dziecka
Rozwój oraz kształtowanie układu odpornościowego rozpoczyna się już w życiu płodowym i trwa przez cały okres dzieciństwa i dojrzewania. Wśród najważniejszych czynników mających
wpływ na tworzenie i wzmacnianie prawidłowej odpowiedzi
immunologicznej znajduje się sposób odżywiania [21].
U dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia najważniejszą
kwestią jest przywrócenie równowagi mikrobiologicznej jelita
[20]. W związku z powyższym kluczowym pokarmem, odgrywającym istotną rolę w prawidłowej kolonizacji przewodu pokarmowego od momentu narodzin noworodka, jest mleko matki
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[2, 7, 14–15, 33]. Stanowi ono naturalny synbiotyk, ponieważ
zawiera zarówno probiotyki (m.in. bakterie z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus), jak i prebiotyki (głównie oligosacharydy). Dodatkowo jest źródłem substancji o działaniu immunomodulującym, w tym makrofagów, leukocytów, neutrofili,
limfocytów i immunoglobulin klasy IgA [2, 7, 15, 21, 29, 33].
Po zakończeniu karmienia piersią zaleca się stopniowe
rozszerzanie diety oraz włączenie probiotyków, prebiotyków
lub synbiotyków [9, 21, 24, 34]. Probiotyki, czyli żywe kultury bakterii wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka, podawane w okresie kształtowania mikrobioty mogą
istotnie wpływać na jej skład [8, 21]. Mają kluczowe znaczenie
w rozwoju i dojrzewaniu GALT, wpływają na ilość komórek
odpornościowych oraz odpowiedź immunologiczną. Bakterie
probiotyczne konkurują również o składniki odżywcze oraz
miejsca adhezyjne w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, ograniczając liczbę niepożądanych drobnoustrojów oraz
uczestniczą w wyciszaniu reakcji nadwrażliwości na antygeny
pokarmowe. Dzieci urodzone drogą cesarskiego cięcia powinny
otrzymywać preparaty zawierające przede wszystkim szczepy Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum oraz
Bifidobacterium infantis. W licznych badaniach naukowych
potwierdzono ich korzystne działanie, skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania. Dodatkowo, aby wspomóc rozwój
prawidłowej mikroflory jelitowej, warto włączyć do diety
prebiotyki, czyli substancje pobudzające w sposób selektywny aktywność lub wzrost wybranych szczepów bakterii, np.
inulinę [21].
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego ważna jest także odpowiednia podaż
witamin (A, E, C i D), składników mineralnych (takich jak
selen, cynk i żelazo) oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT). Powyższe komponenty, oprócz swoich podstawowych ról, wpływają na barierę jelitową błon śluzowych,
aktywność komórek obronnych, a także na odpowiedź zapalną.

Witamina A ma istotne znaczenie w dojrzewaniu i różnicowaniu limfocytów, neutrofili i monocytów. Reguluje syntezę
mucyny, która wpływa na utrzymanie ciągłości błony śluzowej
i nie dopuszcza do inwazji drobnoustrojów oraz wzmaga wytwarzanie lizozymu o właściwościach antybakteryjnych. Odpowiednia podaż witaminy E jest kluczowa ze względu na jej silne działanie przeciwutleniające (neutralizuje wolne rodniki). Ponadto
wpływa na obniżenie wydzielania przez makrofagi mediatorów
immunosupresyjnych, stymulując odpowiedź immunologiczną
zależną od Th2. Do antyoksydantów należy również witamina C,
która występuje w dużym stężeniu w leukocytach. Oddziałuje
m.in. na syntezę prostaglandyn oraz zwiększenie wytwarzania
cytokin. Udział witaminy D polega na wytwarzaniu peptydów
antybakteryjnych oraz wzmacnianiu aktywności fagocytarnej
makrofagów. Dodatkowo przyczynia się do osłabienia zdolności komórek dendrytycznych do prezentacji antygenu, przez co
zmniejsza występowanie reakcji alergicznych.
Z kolei selen należy do silnych przeciwutleniaczy. Jego
niedobór może powodować obniżenie aktywności limfocytów T i makrofagów oraz zaburzenie biosyntezy prostaglandyn
i immunoglobulin. Prawidłową odpowiedź immunologiczną
oraz zmniejszenie ryzyka zapadalności na infekcje warunkuje
również odpowiedni poziom cynku, który stymuluje produkcję
limfocytów T. Żelazo wchodzi w skład enzymów niezbędnych
do procesów utleniania oraz właściwego funkcjonowania układu
odpornościowego. Jego niedobór zmniejsza aktywność bakteriobójczą oraz zwiększa ryzyko zakażeń i infekcji.
Duże znaczenie dla stymulacji układu immunologicznego
ma również ilość w diecie WNKT z rodziny omega-3. Ich działanie polega głównie na modulowaniu odpowiedzi zapalnej, wpływając na zmniejszenie produkcji mediatorów prozapalnych oraz
zahamowanie proliferacji limfocytów T [21, 35].
Podsumowując – prawidłowe żywienie ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu układu immunologicznego, szczególnie
u dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia. n
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