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KOLONIZACJA PRZEWODU POKARMOWEGO NOWORODKÓW ORAZ
WPŁYW CZYNNIKÓW MODYFIKUJĄCYCH MIKROBIOTĘ JELITOWĄ
NA ZACHOWANIE ZDROWIA
COLONIZATION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN NEONATES AND THE INFLUENCE OF FACTORS
CHANGING GUT MICROBIOTA ON HUMAN HEALTH

STRESZCZENIE: Mikrobiota jelitowa wpływa na wiele aspektów ludzkiej fizjologii. Zawiera geny, które nie występują w komórkach ssaków, a mimo to są niezbędne do utrzymania
zdrowia. Rodzaj mikroflory nabytej we wczesnym okresie życia jest krytyczny dla rozwoju odpowiedzi immunologicznej i tolerancji pokarmowej. Kolonizacja przewodu pokarmowego
przez niekorzystne dla organizmu drobnoustroje prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelita i stymuluje odpowiedź zapalną, a w dalszych okresach życia – rozwój chorób alergicznych
i autoimmunologicznych. Duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem prebiotyków i probiotyków w celu prewencji różnych schorzeń. Jakkolwiek wyniki badań pozostają niejednoznaczne
co do ich skuteczności, w profilaktyce alergii w wytycznych GLAD-P z 2015 roku sugeruje się,
iż stosowanie probiotyków może przynieść korzystny efekt w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia atopowego zapalenia skóry. Przyjmowanie probiotyków zalecane jest: u kobiet w ciąży, jeśli
potomstwo jest w grupie ryzyka wystąpienia alergii; u kobiet karmiących piersią dzieci z grupy
ryzyka wystąpienia alergii oraz u dzieci z grupy ryzyka wystąpienia alergii.
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ABSTRACT: Gut microbiota influences many aspects of human physiology. Contains genes
that do not occur in mammals’ cells, but still are necessary to maintain health. Early microbiota colonization is critical for development of immune response and oral food tolerance. Inappropriate colonization of the gastrointestinal tract leads to mucous membrane alteration, modulates inflammatory systemic response and influences development of sensitization and autoimmune diseases. Probiotics and prebiotics therapies represent a hopeful way to prevent various disorders. However, current evidences and their effectiveness remain ambiguous, 2015
GLAD-P guidelines suggest that using probiotics for allergy prevention may benefit in decreasing the risk of eczema. Therefore, the guidelines suggest using probiotics in pregnant women at risk of having an allergic child, at breastfeeding women having child at high risk of developing allergy and at infants at high risk of developing allergy.
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WSTĘP
Ciało człowieka jest środowiskiem życia dla wielu bakterii, z których większość zasiedla przewód

pokarmowy [1]. Mikroflora jelit wpływa na wiele aspektów ludzkiej fizjologii. Zawiera geny, które nie występują
w komórkach ssaków, a mimo to są niezbędne do utrzymania zdrowia [2].
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W 2007 roku powstała ogólnoświatowa inicjatywa HMP
(ang. Human Microbiome Project), mająca na celu poznanie genomów mikroorganizmów jako składników genomu
człowieka, kształtujących jego metabolizm, oraz ich wpływu
na procesy fizjologiczne, a także skłonność do zapadalności
na różne choroby [3]. Zgodnie z założeniami HMP, termin
„mikrobiom” stosuje się w odniesieniu do genomów wszystkich mikroorganizmów dzielących przestrzeń życiową człowieka, zaś zespół tych mikroorganizmów określa się mianem mikrobioty [3, 4].

W ciągu pierwszej doby życia dziecka dolne partie przewodu pokarmowego są zasiedlane przez bakterie tlenowe
i względnie beztlenowe z rodzajów: Escherichia, Enterococcus, Staphylococcus i Lactobacillus. Po kilku dniach florą dominującą stają się pałeczki z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium.
Wykrywane są również drobnoustroje z rodzajów: Bacteroides, Clostridium i Eubacterium [13].

WYBRANE FUNKCJE MIKROBIOTY JELITOWEJ
PRENATALNA EKSPOZYCJA
NA MIKROORGANIZMY
Okres noworodkowy jest decydujący dla prawidłowego zasiedlania się mikroorganizmów w jelicie. Do niedawna sądzono, że przewód pokarmowy zdrowego noworodka
jest jałowy. Pojawiły się jednak doniesienia, zgodnie z którymi środowisko wewnątrzmaciczne nie jest sterylne – bakterie były wykrywane w płynie owodniowym, błonach płodowych i łożysku [5, 6]. Jimenez i wsp. potwierdzili obecność
w smółce mysich noworodków znakowanego DNA bakterii
uprzednio podawanych matce [7]. Zatem już wewnątrzmacicznie człowiek ma do czynienia ze stymulowaniem układu immunologicznego antygenami pochodzącymi z bakterii od matki.
Po porodzie układ odpornościowy noworodka i niemowlęcia musi zmierzyć się z chorobotwórczymi patogenami, a także uzyskać tolerancję na pokarm. Prawidłowa kolonizacja przewodu pokarmowego jest kluczowa w celu wykształcenia mechanizmów obronnych przeciwko zakażeniom, ponadto moduluje wrażliwość układu odpornościowego gospodarza na własne oraz obce antygeny [8, 9].
Rozwój prawidłowej mikrobioty zależy od ilości i rodzaju bakterii nabytych podczas porodu. Liczne dane z literatury wskazują, iż rodzaj mikroflory nabytej we wczesnym
okresie życia ma ogromne znaczenie dla rozwoju odpowiedzi immunologicznej i tolerancji. W tym kontekście najlepszą drogą porodu jest poród pochwowy. U dzieci urodzonych za pomocą cięcia cesarskiego udowodniono częstsze
występowanie biegunki w pierwszym roku życia, atopowego
zapalenia skóry (AZS), astmy i otyłości [10–13].
Mikrobiota u kobiety w ciąży podlega zmianom. W I trymestrze przypomina tę spotykaną u nieciężarnych kobiet [14]. W późniejszym okresie ciąży flora bakteryjna staje się mniej obfita i mniej różnorodna, z wybitną przewagą
bakterii z rodzaju Lactobacillus (Lactobacillus iners, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jensenii oraz Lactobacillus johnsonii), w mniejszej ilości obecne
są też bakterie z rodzajów Clostridium, Bacteroides oraz Actinomyces [15, 16]. Flora bakteryjna noworodków urodzonych naturalnie bardzo przypomina tę spotykaną u matki.
444

Mikrobiota jelitowa odgrywa zasadniczą rolę w zachowaniu zdrowia i homeostazy organizmu gospodarza. Do najważniejszych funkcji mikroorganizmów jelitowych należą m.in.: stymulacja rozwoju układu immunologicznego,
modulacja ekspresji genów odpowiedzialnych za wzmacnianie bariery jelitowej i angiogenezę oraz pourodzeniowy
rozwój i dojrzewanie przewodu pokarmowego [17].
Mikroflora jelitowa spełnia wiele zadań metabolicznych,
jest odpowiedzialna za produkcję witamin oraz trawienie
nieprzyswajalnych dla człowieka węglowodanów do cukrów prostych i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych
(ang. short-chain fatty acid – SCFA), będących dodatkowym źródłem energii dla komórek gospodarza. SCFA dostarczają energię kolonocytom, przez co stymulują wzrost
i różnicowanie nabłonka jelitowego, posiadają też właściwości immunomodulujące poprzez hamowanie nieprawidłowych reakcji zapalnych w błonie śluzowej jelita. Zaobserwowano korzystny wpływ krótkołańcuchowych kwasów
tłuszczowych na przemiany metaboliczne w cukrzycy typu
2, w tym na: wydzielanie glukagonopodobnego peptydu-1
(ang. glukagon-likepeptide – GLP-1), regulację poziomu
glukozy w surowicy krwi oraz insulinooporność. Flora saprofityczna, konkurując z bakteriami patogennymi o składniki odżywcze oraz miejsce przylegania do nabłonka jelita, stanowi ochronę przed zakażeniami enteropatogennymi bakteriami [9, 18–20]. Jest źródłem niezliczonych antygenów stale stymulujących jelitowy układ immunologiczny (ang. gut-associated lymphoid tissue – GALT), wspomagając tym samym prawidłowy rozwój jelitowego układu
chłonnego, rozwój i różnicowanie komórek NK (ang. natural killers) oraz plazmocytów. Komórki plazmatyczne, znajdujące się w blaszce właściwej (lamina propria – LP) ściany jelita, pod wpływem flory jelitowej produkują wydzielniczą immunoglobulinę klasy A (ang. secretory immunoglobulin A – sIgA). Jest ona kluczowym elementem odporności humoralnej przewodu pokarmowego i stanowi obronę
błony śluzowej jelita przed wtargnięciem bakterii ze środowiska [21]. Moreau już w 1988 roku udowodnił zmniejszoną ilość plazmocytów produkujących sIgA u wyjałowionych
(germ-free) myszy. Skolonizowanie tych myszy nawet tylko
jednym gatunkiem bakterii powodowało znaczący wzrost
© Evereth Publishing, 2016
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produkcji sIgA [22]. Utrzymanie równowagi między mikrobiotą jelitową a gospodarzem ma fundamentalne znaczenie
w celu zachowania zdrowia. Obecność mikrobioty przyczynia się do rozwoju tolerancji immunologicznej w stosunku
do bakterii saprofitycznych, przy jednoczesnej identyfikacji
i likwidacji drobnoustrojów patogennych poprzez stymulowanie odpowiedniej reakcji odpornościowej. Mikrobiota wpływa na zjawisko homeostazy immunologicznej, regulując liczebność i stosunek względem siebie różnych populacji limfocytów, np. stymulując prozapalne limfocyty Th17
w celu zwalczania bakterii patogennych. Bakterie z rodzaju Bifidobacterium, zwłaszcza gatunek Bifidobacterium infantis, indukują rozwój limfocytów regulatorowych – Treg
– zapobiegających nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej oraz sprzyjających rozwijaniu tolerancji pokarmowej [9, 17–19]. Mikroorganizmy jelitowe utrzymują równowagę pomiędzy limfocytami Th1 a Th2, wpływając na ujawnienie się bądź nie chorób atopowych [9, 11].
Równowaga pomiędzy limfocytami prozapalnymi
oraz regulatorowymi, uwarunkowana odpowiednim składem mikroflory jelitowej, decyduje o homeostazie immunologicznej jelita i zapobiega wystąpieniu chorób z grupy nieswoistych zapaleń jelit w późniejszych okresach
życia [17, 20].
Równowaga mikrobioty ma też wpływ na dojrzewanie
i funkcję przewodu pokarmowego. Na modelu zwierzęcym wykazano, że u myszy pozbawionych flory jelitowej
(germ-free) obserwowano zmiany strukturalne jelit, takie
jak obniżoną liczbę kosmków jelitowych, co zmniejszało powierzchnię wchłaniania i osłabiało odnowę komórkową nabłonka jelitowego w porównaniu do skolonizowanych myszy. U skolonizowanych myszy obserwowano szybszy pasaż jelitowy – w odróżnieniu od osobników germ-free. Dowodzić to może wpływu mikrobioty na motorykę przewodu
pokarmowego [23].

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE
SIĘ MIKROBIOTY JELITOWEJ
Kształtowanie się mikrobioty jelitowej zależy od wielu
czynników, najważniejsze z nich to: droga porodu (poród
drogami natury czy przez cięcie cesarskie), sposób karmienia (pokarmem naturalnym czy mieszanką sztuczną), środowisko, stosowanie leków (zwłaszcza antybiotyków i inhibitorów pompy protonowej) oraz warunki higieny [13].
Droga porodu wpływa na rodzaj i liczbę bakterii nabytych przez noworodka.
Podczas porodu naturalnego noworodek styka się z florą bakteryjną pochwy oraz przewodu pokarmowego matki.
U tych dzieci florą dominującą są: Lactobacillus, Prevotella,
Escherichia, Enterococcus, Bacteroides i Bifidobacterium [13,
15, 16, 24].
© Evereth Publishing, 2016

Jałowe środowisko sali operacyjnej, z jakim spotyka się
dziecko podczas porodu przez cięcie cesarskie, pozbawia
je kontaktu z naturalną mikroflorą matki. Powoduje to kolonizację bakteriami ze środowiska szpitalnego oraz ze skóry matki. Mikroflora przewodu pokarmowego przypomina ekosystem bakterii znajdujących się na skórze, zawiera
przede wszystkim bakterie z rodzajów: Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium i Clostridium [25, 26].
Noworodki urodzone za pomocą cięcia cesarskiego są skolonizowane mniejszą ilością bakterii (w porównaniu do noworodków z porodu pochwowego), a kolonizacja przez Bidobacterium może być opóźniona nawet do 6. miesiąca życia. W jednej z analiz u dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego stwierdzono nieobecność w mikroflorze jelitowej
bifidobakterii, podczas gdy u noworodków z porodu pochwowego dominującą florą były bakterie Bifidobacterium
longum i Bifidobacterium catenulatum [13, 25].
Dodatkowo po cięciu cesarskim utrudniony jest pierwszy bezpośredni kontakt skóry noworodka ze skórą matki,
jak również przebywanie ich w jednym pokoju w systemie
rooming-in. Opóźnia to rozpoczęcie karmienia naturalnego i sprzyja kolonizacji jelit dziecka niekorzystnymi bakteriami z otoczenia.
Odmienność flory bakteryjnej przewodu pokarmowego
noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie wiąże się
z częstszym występowaniem u nich biegunki, chorób alergicznych, a w późniejszych okresach życia także: celiakii, cukrzycy typu 1, otyłości oraz chorób zapalnych przewodu pokarmowego (ang. inflammatory bowel diseases – IBD) [13,
20].
Wzór kolonizacji noworodków urodzonych przedwcześnie różni się istotnie od spotykanego u zdrowych donoszonych noworodków. Ta odmienna kolonizacja jest spowodowana: izolacją dziecka od matki, szerokim stosowaniem antybiotyków w oddziale intensywnej terapii noworodków i u matki przed porodem oraz częstszym karmieniem sztucznym. U wcześniaków proces kolonizacji jelit
jest opóźniony, obserwuje się znacznie mniejszą ilość bakterii Bifidobacterium i Lactobacillus, ze zwiększoną ilością
bakterii z rodzajów: Staphylococcus, Enterococcus i Clostridium. Dysbioza jelitowa, obok wielu innych różnorodnych
zaburzeń, może mieć istotne znaczenie dla rozwoju martwiczego zapalenia jelit (ang. ecrotizing enteroco litis – NEC)
u wcześniaków [13, 27–29]. U dzieci z NEC zaobserwowano zmniejszoną różnorodność mikrobioty z przewagą Proteobacterium (w porównaniu do tych dzieci, u których martwicze zapalenie jelit nie wystąpiło), były też one dłużej leczone antybiotykami, co znacząco przyczyniało się do zaburzeń mikroflory jelitowej [30].
Sposób karmienia jest kolejnym czynnikiem wpływającym na drobnoustroje kolonizujące przewód pokarmowy
noworodków. Mleko matki można określić jako naturalny synbiotyk. Zawiera zarówno probiotyki, jak i prebiotyki;
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przede wszystkim oligosacharydy, które promują wzrost korzystnych bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus.
U dzieci karmionych piersią następuje szybki wzrost liczby
bakterii z rodzaju Bifidobacterium, które stają się florą dominującą i mogą stanowić nawet 60–90% bakterii w stolcu. Produkty fermentacji tych bakterii chronią przewód pokarmowy przed patogennymi szczepami E. coli i C. perfringens [13, 18, 31]. Szczególną rolę odgrywa siara. W porównaniu z mlekiem dojrzałym zawiera więcej białka i witaminy A, mniej zaś tłuszczu i laktozy. Dzięki temu przyspiesza
wydalanie smółki i zapobiega żółtaczce noworodków. Zawiera bakterie z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus oraz
znaczną ilość oligosacharydów (które promują wzrost tych
bakterii), wysoki poziom przeciwciał (wydzielniczą immunoglobulinę klasy A – IgA), cytokin i czynników przeciwzapalnych. Karmienie siarą sprzyja kolonizacji florą fizjologiczną jelit noworodka oraz kształtowaniu się prawidłowej odpowiedzi immunologicznej. Opóźnione wydzielanie
siary u matki po cięciu cesarskim oraz odraczanie karmienia naturalnego wpływa niekorzystnie na rozwój mikroflory noworodka [31].
Flora bakteryjna przewodu pokarmowego noworodków
i niemowląt karmionych sztucznie jest bardziej zróżnicowana, ale zawiera nawet do 10 razy mniej pałeczek fermentacji mlekowej, natomiast więcej bakterii z rodzaju Bacteroides
i Enterobacter oraz Clostridium [13, 31].
Stosowanie antybiotyków ma katastrofalny wpływ na mikrobiotę jelitową. Leczenie antybiotykami o szerokim spektrum przyczynia się do znacznego zmniejszenia liczby bakterii z grupy Bacteroides, z jednoczasowym konkurencyjnym wzrostem Firmicutes. Przedłużone stosowanie antybiotyków, zwłaszcza u wcześniaków, promuje wzrost patogenów – takich jak Clostridium i Klebsiella – które mogą
stać się przyczyną sepsy noworodkowej. Obniżenie liczby
oraz zmniejszenie różnorodności mikroflory jelitowej jest
obserwowane najczęściej u dzieci poniżej pierwszego roku
życia [32].
U noworodków i niemowląt leczonych antybiotykami
obserwuje się spadek liczebności bakterii z rodzaju Bifidobacterium oraz z gatunku B. fragilis. Również u dorosłych
liczba i różnorodność bakterii dramatycznie spada tydzień
po kuracji antybiotykowej. Odbudowa flory bakteryjnej
przewodu pokarmowego może trwać nawet do 6–10 miesięcy. W niektórych doniesieniach podaje się, że niekiedy trwa
to nawet do 4 lat [13, 32, 33].
Już krótki kurs antybiotykoterapii w okresie noworodkowym przy użyciu małych dawek penicyliny zaburza skład
i ilość mikrobioty gospodarza na bardzo długi okres. Również leczenie antybiotykami matki podczas ciąży oraz stosowanie antybiotykowej profilaktyki śródporodowej niekorzystnie zmienia skład mikroflory jelitowej noworodka. Odnowa oraz powrót do początkowego składu mikrobioty nie zawsze są możliwe do osiągnięcia, przez co użycie
446

antybiotyków we wczesnym okresie życia wywiera długotrwały wpływ na metabolizm gospodarza [34, 35].

DYSBIOZA
Zaburzenia ilościowe, a także jakościowe w składzie mikroflory jelitowej – dysbioza jelitowa – mogą zwiększać ryzyko wystąpienia wielu chorób m.in.: zakażeń szpitalnych,
martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków, otyłości i chorób autoimmunologicznych. Wiążą się też z częstszym występowaniem nieswoistych zapaleń jelit [29, 36–40].
Kolonizacja przewodu pokarmowego przez niefizjologiczne drobnoustroje zaburza i opóźnia dojrzewanie systemu odpornościowego oraz wywołuje zaburzenie równowagi między limfocytami TH1 i TH2, co wiąże się z częstszym
występowaniem chorób atopowych, w tym atopowego zapalenia skóry oraz astmy [11, 26].
Pojawia się również coraz więcej danych dotyczących
związku między składem mikrobioty a zaburzeniami z kręgu autyzmu [41].
Czynniki wpływające na zaburzenia mikrobioty to m.in.:
mniejsze narażenie na mikroorganizmy (nadmierna higiena, poród przez cięcie cesarskie), czynniki genetyczne, dieta, antybiotyki [42, 43].
Ponieważ u podłoża coraz większej ilości chorób leży
dysbioza jelitowa, można mówić o programowaniu mikrobiologicznym (ang. microbial programming) [14].

PROBIOTYKI
Jak już wspomniano, zaburzenia i zmiany składu mikroflory przyczyniają się do ujawnienia wielu chorób. Poszukuje się więc sposobów na naprawę/odbudowę mikrobioty jelitowej, co mogłoby zapobiegać wystąpieniu, a w niektórych przypadkach nawet stanowić terapię wielu ze schorzeń. Duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem probiotyków
w prewencji chorób alergicznych.
Choroby alergiczne stają się coraz większym problemem
na całym świecie. Sugeruje się, że do zwiększenia częstości
ich występowania przyczynia się między innymi poprawa
higieny, przez co jelitowy układ immunologiczny człowieka nie jest dostatecznie stymulowany we wczesnym dzieciństwie. Wykazano różnice w składzie mikrobioty między osobami cierpiącymi na choroby alergiczne oraz osobami zdrowymi. Chorzy mają więcej bakterii z rodzaju Clostridium,
natomiast mniej z rodzaju Bifidobacterium [20, 43, 44].
Probiotyki to żywe drobnoustroje, które – podawane
w odpowiednich ilościach – wywołują korzystny efekt u gospodarza [45].
Nie należy traktować wszystkich znanych i dostępnych probiotyków jednakowo. Właściwości probiotyków
© Evereth Publishing, 2016
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są szczepozależne, a tylko niektóre z nich mogą wywierać
korzystny efekt. Jedne są przydatne w zapobieganiu i leczeniu infekcji, podczas gdy inne mogą być wykorzystywane
do zapobiegania i leczenia schorzeń alergicznych oraz zapalnych. Do najpowszechniej znanych i stosowanych należą probiotyki z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium
i Saccharomyces [46–48]. Najlepiej ocenionym probiotykiem w dobrze zaplanowanych badaniach jest Lactobacillus
rhamnosus ATTC 53103 (Lactobacillus GG – LGG). Udokumentowano jego skuteczność w leczeniu ostrej biegunki
infekcyjnej oraz w zapobieganiu biegunce poantybiotykowej [47, 48].
W celu zapobiegania atopii podejmowane są próby stosowania probiotyków już w okresie prenatalnym. Jednak wyniki badań są niejednoznaczne. W badaniu Boyle’a LGG podawano kobietom ciężarnym (począwszy od 36. tygodnia
ciąży, aż do dnia porodu), oceniając wystąpienie wyprysku alergicznego u ich dzieci. Nie wykazano jednak wpływu stosowania probiotyków na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wyprysku u potomstwa [49]. Inni badacze podawali koktajl z czterech probiotyków i prebiotyku kobietom ciężarnym oraz ich dzieciom do 6. miesiąca życia. W grupie
badanej nie stwierdzono zmniejszenia ryzyka wystąpienia
astmy ani alergicznego nieżytu nosa, ale u dzieci w wieku
2 lat potwierdzono zmniejszenie ryzyka rozwoju wyprysku,
w tym również wyprysku atopowego u dzieci z grupy ryzyka atopii [50]. Podobne wyniki otrzymał Kalliomaki, który w badaniu podawał LGG kobietom ciężarnym oraz ich
dzieciom do 6. miesiąca życia. Wśród dzieci otrzymujących
Lactobacillus GG stwierdzono mniejsze ryzyko rozwoju wyprysku w 2. i 4. roku życia – w porównaniu z grupą otrzymującą placebo [51, 52]. U dzieci w wieku 7 lat ryzyko to
pozostawało zmniejszone, jednak nie dotyczyło to prawdopodobieństwa wystąpienia astmy ani alergicznego nieżytu
nosa [53]. Konieczne są zatem dalsze badania w celu oceny
skuteczności probiotyków w zapobieganiu alergii.
Pomimo kontrowersyjnych wyników dotychczasowych
badań nad użyciem probiotyków w profilaktyce alergii,
w wytycznych GLAD-P z 2015 roku (ang. Guidelines for
Allergic Diseases Prevention), opracowanych przez WAO
(ang. World Allergy Organization) i Mc Master University
sugeruje się, iż stosowanie probiotyków może przynieść korzystny efekt w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia atopowego zapalenia skóry. W związku z tym zaleca się stosowanie
tych preparatów w następujących grupach: u kobiet w ciąży, jeśli potomstwo jest w grupie ryzyka wystąpienia alergii (tzn. atopię udokumentowano u rodziców i/lub rodzeństwa); u kobiet karmiących piersią dzieci z grupy ryzyka wystąpienia alergii oraz u dzieci z grupy ryzyka wystąpienia
alergii [54].

Badania dotyczące stosowania probiotyków w celu zapobiegania NEC u wcześniaków z bardzo małą urodzeniową
masą ciała przynoszą obiecujące wyniki. Co prawda prowadzone są za pomocą niejednakowej metodologii oraz z użyciem różnorodnych gatunków bakterii, co utrudnia ocenę
skuteczności poszczególnych probiotyków. Niemniej uważa
się, że probiotyki wywierają korzystny efekt w zapobieganiu
NEC dzięki tworzeniu bariery mikrobiologicznej, utrudniając patogenom ze środowiska kolonizację przewodu pokarmowego noworodka oraz wzmacniając barierę jelitową
i tym samym zapobiegając translokacji bakterii ze światła jelita [55]. W zapobieganiu martwiczego zapalenia jelit równie ważną rolę odgrywa zróżnicowanie mikrobioty jelitowej.
W jednym z badań wykazano, że mikroflora dzieci z NEC
była mniej zróżnicowana w porównaniu do mikroflory noworodków bez tego schorzenia, a florą dominującą były proteobakterie. U dzieci tych stwierdzano również dłuższy czas
stosowania antybiotyków bezpośrednio po urodzeniu [55].

PODSUMOWANIE
Mikrobiota jelitowa wpływa na rozmaite aspekty ludzkiej
fizjologii oraz na zapadalność na wiele chorób – nie tylko
w obrębie przewodu pokarmowego, lecz także ogólnoustrojowych, których związek z zaburzeniami mikrobioty jelitowej pozostawał dotychczas nieznany.
Zachwianie równowagi bakteryjnej przewodu pokarmowego noworodka ma długotrwałe skutki zdrowotne, gdyż
mikroflora jelitowa odgrywa znaczącą rolę w rozwoju i dojrzewaniu układu immunologicznego dziecka. W programowaniu immunologicznym człowieka bardzo ważne znaczenie ma ekspozycja na mikroorganizmy w najwcześniejszym okresie życia. W niektórych pracach autorzy dowodzą, że dojrzewanie układu odpornościowego dziecka i produkcja różnorodnych cytokin o kluczowym znaczeniu dla
układu odpornościowego zachodzą tylko po porodzie pochwowym.
Duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem prebiotyków
i probiotyków w celu zapobiegania różnym chorobom. Wyniki badań pozostają niejednoznaczne co do ich skuteczności, jednak znajomość czynników modulujących mikrobiotę jelitową powinna mieć wpływ na podejmowanie różnorodnych działań promujących jej prawidłowe kształtowanie
się (poród naturalny, karmienie naturalne), przy jednoczesnym unikaniu czynników przyczyniających się do dysbiozy jelitowej (nadużywanie antybiotyków, pochopne wykonywanie cięć cesarskich). Może mieć to długotrwały wpływ
na zdrowie dziecka.
KONFLIKT INTERESÓW: nie zgłoszono.
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