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Streszczenie

Abstract

Mikroflora jelitowa odgrywa istotn¹ rolê w patogenezie nieswoistych zapaleñ jelit (n.z.j.). Badania kliniczne
i laboratoryjne podkrelaj¹ znaczenie bakterii jelitowych w rozwoju reakcji zapalnej w przebiegu wymienionych schorzeñ. Powy¿sza reakcja zapalna jest zwi¹zana z zaburzeniem równowagi pomiêdzy flor¹ patogenn¹ a fizjologiczn¹. Suplementacja diety preparatami zawieraj¹cymi probiotyki przywracaj¹c równowagê
w ekosystemie jelitowym, jest istotnym elementem profilaktyki i terapii n.z.j. Badania kliniczne wskazuj¹ na
efektywnoæ bakterioterapii u pacjentów z zapaleniem zbiornika typu pouch oraz u pacjentów uczulonych
na sulfasalazynê i mesalazynê. W stabilnym przebiegu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego i choroby
Leniowskiego-Crohna, stosowanie probiotyków jest równie skuteczne jak metody konwencjonalne
(podobna czêstoæ nawrotów, zbli¿ony czas utrzymywania siê remisji).

S³owa kluczowe: nieswoiste zapalenia jelit, mikroflora jelitowa, probiotyki

The intestinal microflora plays an important role in inflammatory bowel disease (IBD) pathogenesis. Both clinical and laboratory-derived observations support the importance of lumen bacteria in causing the inflammatory responses in these disorders. This inflammation process is associated with an imbalance in the intestinal microflora with predominance of pathogenic bacteria and protective species. Diet supplementation
with probiotics may be essential in prevention and treatment of IBD due to restoration of balance in the GI
tract ecosystem. The controlled clinical trials suggest that bacteriotherapy would be effective for patients
with pouchits and patients allergic or intolerant to sulfasalazine or mesalamine. When inflammation is well
established in ulcerative colitis and Leniowski-Crohns disease, probiotics may be as good as the conventional method (similar freguency of recurrence and maintenance of remission).
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Ogromny postêp dokonany w ostatnich latach
w gastroenterologii zwiêkszy³ zainteresowanie badaniami nad niewyjanion¹ nadal etiologi¹ grupy schorzeñ nazywanych ³¹cznie nieswoistymi zapaleniami jelit (n.z.j.), a zw³aszcza wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (w.z.j.g.) i chorob¹ Leniowskiego-Crohna 
(ch. L.-C.).
W patogenezie tych schorzeñ bior¹ udzia³ ró¿ne
czynniki, z których za najwa¿niejsze uwa¿a siê:
 uwarunkowan¹ genetycznie podatnoæ ustroju (genetic susceptibility),
 mikroflorê jelitow¹ (intestinal microflora),
 jelitowy uk³ad immunologiczny (host immune response),

 barierê luzówkow¹ (epithelial barrier).
Coraz liczniejsze dane eksperymentalne i obserwacje kliniczne dostarczaj¹ dowodów, ¿e to w³anie bakterie prawid³owej flory jelitowej odgrywaj¹ centraln¹ rolê
w rozwoju miejscowej reakcji zapalnej w przebiegu wymienionych schorzeñ (1). Bakterie s¹ obecne w ca³ym
przewodzie pokarmowym cz³owieka, ale poszczególne
jego odcinki wykazuj¹ znaczne zró¿nicowanie pod
wzglêdem rodzaju i koncentracji drobnoustrojów. W treci ¿o³¹dkowej (tab. I) znajduje siê niewielka iloæ drobnoustrojów (maksymalnie 103 w 1 ml); s¹ to g³ównie bakterie tlenowe i Gram-dodatnie. W jelicie cienkim zawartoæ bakterii wzrasta i wynosi 102-105 w 1 ml treci.
Nadal dominuj¹ bakterie tlenowe, ale zaczynaj¹ siê poja-
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Tabela I:
Table I:
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Normalna flora jelitowa cz³owieka (2)
The human intestinal flora (2)

Drobnoustroje / Microorganisms

Liczba drobnoustrojów w 1 ml (g) treci przewodu pokarmowego / Microorganisms concentration in 1 ml (g) of GI tract content
¿o³¹dek / stomach

jelito cienkie / small intestine

jelito grube / large intestine

ka³ / faeces

0-103
0-102
0-102
0-103
0-102

0-105
0-103
0-104
0-104
0-102

103-107
102-106
102-106
102-103
102-103

107-1012
104-1010
105-1010
106-1010
102-106

rzadko / rarely
rzadko / rarely
rzadko / rarely
rzadko / rarely
rzadko / rarely

0-102
0-103
0-103
rzadko / rarely
rzadko / rarely

103-107
103-106
102-104
102-104
102-104

1010-1012
108-1012
108-1011
106-1011
103-1012

Tlenowe (lub fakultatywne beztlenowe) / Aerobic (or facultative anaerobic)
Enterobacteriaceae
Streptococcus sp.
Staphylococcus sp.
Lactobacillus sp.
Fungi

Beztlenowe / Anaerobic
Bacteroides sp.
Bifidobacterium sp.
Streptococcus sp.
Clostridium sp.
Eubacterium sp.
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wiaæ tak¿e beztlenowce. Liczba drobnoustrojów gwa³townie wzrasta za zastawk¹ krêtniczo-k¹tnicz¹.
W jelicie grubym ca³kowita liczba mikroorganizmów
wynosi od 108 do 1011-1012 w 1 ml treci przewodu pokarmowego. Wyranie przewa¿aj¹ drobnoustroje beztlenowe (wzglêdne i bezwzglêdne), takie jak Bacteroides,
Bifidobacterium, Fusobacterium, Clostridium. Proporcje bakterii anaerobowych do aerobowych kszta³tuj¹ siê
jak 1000:1 (2).
Znaczenie kliniczne mikroflory jelitowej potwierdzaj¹
liczne obserwacje. Bakterie z rodzaju Bacteroides,
wchodz¹ce w sk³ad prawid³owej flory jelitowej u ludzi
i myszy, moduluj¹ ekspresjê genów odpowiedzialnych za
kilka wa¿nych funkcji jelita, takich jak wch³anianie pokarmów, tworzenie bariery luzówkowej, angiogeneza i dojrzewanie uk³adu immunologicznego jelita po urodzeniu
(3, 4). W badaniach na modelach zwierzêcych mo¿na wywo³aæ eksperymentalne zapalenie okrê¿nicy przez podawanie oczyszczonych wyci¹gów bakteryjnych (5). Rozwój
tej reakcji zapalnej mo¿e mieæ zwi¹zek z os³abieniem tolerancji ustroju wobec antygenów bakteryjnych znajduj¹cych siê w wietle przewodu pokarmowego (1, 6). Zauwa¿ono, ¿e spontaniczne zapalenie okrê¿nicy, zwykle
pojawiaj¹ce siê u zwierz¹t transgenicznych, mo¿e nie wyst¹piæ u zwierz¹t bez drobnoustrojowych (germ-free) (2,
4). U bezdrobnoustrojowych gryzoni stwierdza siê 10-krotne wyd³u¿enie k¹tnicy, zmniejszon¹ aktywnoæ uk³adu immunologicznego (ma³o lub brak komórek plazmatycznych, limfocytów i makrofagów, mniejsz¹ liczbê kêpek Peyera), zmniejszon¹ aktywnoæ b-glukuronidazy,
a zwiêkszon¹ aktywnoæ fosfatazy alkalicznej i disacharydazy w jelicie grubym. Po zasiedleniu przewodu pokarmowego drobnoustrojami szybko normalizuje siê morfologia i czynnoæ przewodu pokarmowego.
Powy¿sze dowiadczenia potwierdzaj¹ hipotezê, ¿e
jedn¹ z istotnych przyczyn reakcji zapalnej w przebiegu
n.z.j., jest zaburzenie równowagi miêdzy flor¹ patogenn¹
a fizjologiczn¹. Przywrócenie homeostazy w jelitowym
ekosystemie i zlikwidowanie dysbiozy jest wiêc istotnym
elementem profilaktyki i terapii wymienionych schorzeñ.
Tak¹ rolê przypisuje siê probiotykom.

Wspó³czenie probiotyk definiuje siê jako ¿ywe mikrobiologiczne dodatki ¿ywieniowe korzystnie dzia³aj¹ce
na organizm gospodarza przez poprawê równowagi mikroflory jelitowej (7). Koncepcja probiotyków zak³ada
wprowadzenie do diety ¿ywych bakterii w takiej formie,
aby przetrwa³y w górnym odcinku przewodu pokarmowego (¿o³¹dek, dwunastnica), a nastêpnie by³y aktywne
w jelicie grubym (okrê¿nicy). Wed³ug Fullera (7), probiotyk powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
1) pochodziæ od cz³owieka;
2) byæ oporny na dzia³anie niskiego pH ¿o³¹dka
i kwasów ¿ó³ciowych w dwunastnicy;
3) byæ zdolny do prze¿ycia i aktywnoci metabolicznej w rodowisku jelita grubego;
4) mieæ zdolnoæ adherencji do komórek nab³onka
jelitowego i trwa³ej lub przejciowej kolonizacji przewodu
pokarmowego;
5) byæ bezpieczny dla cz³owieka (nie mo¿e byæ chorobotwórczy ani toksyczny);
6) wywieraæ korzystny wp³yw na organizm gospodarza;
7) byæ trwa³y i d³ugo ¿ywotny w czasie przechowywania i w rodowisku niekorzystnym.
Jako probiotyki obecnie stosuje siê wybrane szczepy
o udowodnionym znaczeniu klinicznym:
1) bakterii kwasu mlekowego (LAB  lactic acid bacteria):
 Lactobacillus acidophilus,
 Lactobacillus casei (GG, Shirota, DN-114 001),
 Lactobacillus plantarum,
 Lactobacillus reuteri,
 Lactobacillus rhamnosus,
 Bifidobacterium longum,
 Bifidobacterium bifidum,
 Bifidus essensis,
 Lactobacillus bulgaricus,
 Streptococcus salivarius subsp. termophilus;
2) dro¿d¿y
 Saccharomyces boulardii.
Korzystne dzia³anie probiotyków w n.z.j. zwi¹zane
jest z immunomodulacj¹ i obni¿eniem zapalnej reakcji
alergicznej.

Probiotyki bakteryjne powoduj¹ niespecyficzne pobudzenie uk³adu odpornociowego przez proliferacjê
komórek immunokompetentnych w luzówce jelita (limfocytów T i B, makrofagów, komórek NK), zwiêkszenie
aktywnoci fagocytarnej i zwiêkszenie produkcji przeciwcia³ sekrecyjnych IgA.
Szczepy probiotyczne kompetytywnie hamuj¹ adhezjê patogennych szczepów bakterii i wirusów do nab³onka jelitowego oraz rozwój tych drobnoustrojów przez wytwarzanie kwasów (g³ównie mlekowego) i bakteriocyn.
Dzia³aj¹ troficznie na nab³onek jelitowy przez produkcjê
poliamin o dzia³aniu cytoprotekcyjnym.
Obni¿enie zapalnej reakcji alergicznej jest tak¿e
zwi¹zane z regulacj¹ czynnoci i proporcji komórek
Th1/Th2 i wydzielaniem cytokin antyzapalnych (regulacja
IFN-g/IL-4), jak równie¿ z modyfikacj¹ wychwytywania,
prezentacji i degradacji antygenów (8-10).
Mechanizm dzia³ania probiotycznego liofilizowanych
form Saccharomyces boulardii w odniesieniu do n.z.j.
polega na:
 produkcji poliamin (sperminy, spermidyny), wywieraj¹cych efekt troficzny na luzówkê jelita,
 stymulacji wydzielania sIgA w luzówce jelitowej
(efekt immunoprotekcyjny),
 wydzielanie proteazy, blokuj¹cej wi¹zanie toksyny
A Clostridium difficile w nab³onku jelitowym,
 modyfikacji receptorów dla Clostridium difficile
w nab³onku jelitowym (11).
Badania nad zastosowaniem probiotyków w n.z.j. zosta³y zapocz¹tkowane w ostatnich latach i, aczkolwiek
nieliczne, wydaj¹ siê byæ obiecuj¹ce.
W badaniach na zwierzêtach, Mao i wsp. (12) uzyskali poprawê stanu zdrowia u szczurów z zapaleniem
okrê¿nicy indukowanym metotrexatem po podaniu im zawiesiny Lactobacillus reuteri z m¹czk¹ owsian¹.
Madsen i wsp. (13) wykazali, ¿e Lactobacillus sp.
normalizuje florê bakteryjn¹ okrê¿nicy u myszy z uwarunkowanym genetycznie deficytem IL-10 (redukuj¹c translokacjê bakteryjn¹ i zapobiegaj¹c rozwojowi spontanicznego zapalenia okrê¿nicy), a z³o¿ony preparat probiotyczny VSL#3 podany doustnie, leczy eksperymentalne
zapalenie okrê¿nicy u tych myszy (14).
Fabia i wsp. (15) zaobserwowali statystycznie istotne
obni¿enie koncentracji Lactobacillus w materiale biopsyjnym pobranym z okrê¿nicy pacjentów z aktywn¹ postaci¹ w.z.j.g.
Ruseler-van-Embden i wsp. (16) wykazali nisk¹ koncentracjê Lactobacillus i Bifidobacterium w kale u pacjentów z zaostrzeniem przewlek³ego zapalenia zbiornika typu pouch z powodu w.z.j.g., a Favier i wsp. (17) 
niskie stê¿enia Bifidobacterium w kale u pacjentów
z ch. L.-C.
Malin i wsp. (18) u pacjentów z ch. L.-C., po doustnym podaniu Lactobacillus GG uzyska³ pobudzenie odpowiedzi immunologicznej i wzrost sekrecji jelitowej IgA.
Meijer i wsp. (19) przeprowadzili badania randomizowane z u¿yciem placebo u pacjentów z zespoleniem
krêtniczo-odbytniczym typu pouch. Trwalsz¹ poprawê
stanu klinicznego uzyskano w podgrupie pacjentów,
których dietê suplementowano inulin¹ jako prebiotykiem.
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W badaniu pilota¿owym Malchow i wsp. (20) porównywali czêstoæ nawrotów u pacjentów z ch. L.-C.,
u których uzyskano remisjê po zastosowaniu prednizolonu. W grupie otrzymuj¹cej kapsu³ki zawieraj¹ce E. coli,
czêstoæ nawrotów wynosi³a 33%, w porównaniu z 63%
w grupie otrzymuj¹cej placebo. W innym badaniu Kruis
i wsp. (21) podawali pacjentom z w.z.j.g. przez 3 miesi¹ce albo mesalazynê albo E. coli. Nie wykazano istotnej
statystycznie ró¿nicy w czêstoci nawrotów w obydwu
badanych grupach.
Rembacken i wsp. (22) przeprowadzili podobne badanie u 116 pacjentów z aktywn¹ postaci¹ w.z.j.g. 59
osób otrzymywa³o mesalazynê, a 57  E. coli. Wszyscy
pacjenci przed rozpoczêciem badañ otrzymali standardow¹ terapiê i gentamycynê (80 mg 3× dziennie przez 1
tydzieñ) w celu unieczynnienia w³asnej flory jelitowej. Po
uzyskaniu remisji badani przyjmowali albo mesalazynê
(800 mg 3× dziennie) albo probiotyk zawieraj¹cy E. coli
(serotyp 06:K5:H1; Nissle 1917) 2× dziennie po 2 kapsu³ki (2,5×1010 komórek w 1 kapsu³ce) przez 12 miesiêcy. Po roku remisja utrzymywa³a siê u 75% pacjentów
otrzymuj¹cych mesalazynê i u 68% otrzymuj¹cych E. coli. redni czas trwania remisji w grupie mesalazyny wyniós³ 206 dni, w grupie E. coli  221 dni. Ró¿nice nie
by³y istotne statystycznie, co sugeruje, ¿e leczenie niepatogennym szczepem E. coli jest równie skuteczne jak
stosowanie mesalazyny.
Autorzy sformu³owali hipotezê wyjaniaj¹c¹ prawdopodobne mechanizmy dzia³ania niepatogennego szczepu E. coli we w.z.j.g.: 1) blokowanie receptorów w b³onie luzowej jelita, co zapobiega adhezji bakterii patogennych; 2) u¿yty szczep E. coli wykazuje dzia³anie antagonistyczne w stosunku do patogennych i niepatogennych enterobakterii przez produkcjê bakteriocyn; 3)
wzrost i aktywnoæ metaboliczna E. coli wywo³uje zmiany pH lub sk³adu chemicznego treci jelitowej, co przywraca równowagê bariery luzówkowej jelita.
Gionchetti, Campieri i wsp. (9, 23) prowadz¹ badania nad nowym z³o¿onym preparatem probiotycznym
VSL#3 (Yovis, Sigma-Tau, Pomezia, Italy), zawieraj¹cym
w 1 g preparatu 300 bilionów liofilizowanych bakterii:
 4 szczepów Lactobacillus (L. casei, L. plantarum,
L. acidophilus, L. bulgaricus),
 3 szczepów Bifidobacterium (B. longum, B. breve, B. infantis),
 1 szczep Streptococcus salivarius subsp. thermophilus.
W badaniu pilota¿owym zastosowano VSL#3 w leczeniu pacjentów z w.z.j.g. z nietolerancj¹ mesalazyny
lub sulfasalazyny. Chorzy otrzymywali 6 g/dobê koktajlu
probiotycznego przez 12 miesiêcy. W tym czasie kilkakrotnie wykonywano badanie mikrobiologiczne ka³u.
Ewidentny wzrost koncentracji drobnoustrojów w kale
zaobserwowano ju¿ po 10 dniach leczenia. Po 12 miesi¹cach stosowania probiotyków uzyskano statystycznie
istotne obni¿enie pH ka³u, a wiêkszoæ pacjentów (75%)
pozostawa³o w remisji (9).
Ten sam koktajl VSL#3 zastosowano w randomizowanej podwójnie lepej próbie z u¿yciem placebo u pacjentów z zaostrzeniem przewlek³ego zapalenia zbiornika typu pouch w przebiegu w.z.j.g. 40 pacjentów
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przez 1 miesi¹c podlega³o terapii antybiotykowej (rifaximin 1 g 2× dziennie oraz ciprofloxacin 500 mg 2× dziennie), a po uzyskaniu klinicznej i endoskopowej remisji
otrzymywa³o albo 6 g VSL#3 albo placebo. Po 9 miesi¹cach w grupie leczonej probiotykami zaobserwowano
15% nawrotów zapalenia zbiornika, podczas gdy u chorych otrzymuj¹cych placebo odsetek ten wynosi³ 100%
(p<0,01) (23). Preparat by³ dobrze tolerowany, nie wystêpowa³y objawy uboczne.
Guslandi i wsp. (24) przeprowadzili ocenê skutecznoci Saccharomyces boulardii w leczeniu ch. L.-C.
W randamizowanym badaniu 32 pacjentów z ch. L.-C.
bêd¹cych w remisji (Crohn Disease Activity Index
<150) otrzymywa³o albo mesalazynê (1 g 3× dziennie) albo mesalazynê (1 g 2× dziennie) i Saccharomyces boulardii (1 g) przez 3 miesi¹ce. Kliniczne objawy nawrotu
choroby (Crohn Disease Activity Index >150) zaobser-
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wowano u 37% pacjentów otrzymuj¹cych wy³¹cznie mesalazynê, a tylko u 6,2% pacjentów leczonych mesalazyn¹ i probiotykiem (p=0,04).
Na podstawie przedstawionego przegl¹du pimiennictwa nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski dotycz¹ce ekoterapii w n.z.j.:
1) wysoko skoncentrowane koktajle, zawieraj¹ce
ró¿ne szczepy probiotyczne, s¹ skuteczne zarówno
w profilaktyce, jak i w leczeniu zaostrzeñ przewlek³ego
zapalenia zbiornika typu pouch;
2) terapia probiotykami w niektórych przypadkach
n.z.j. daje efekt porównywalny z metodami tradycyjnymi
(podobna czêstoæ nawrotów zaostrzeñ, zbli¿ony czas
utrzymywania siê remisji);
3) ekoterapia mo¿e byæ skuteczn¹ alternatyw¹ w leczeniu pacjentów, u których istniej¹ przeciwwskazania
do stosowania preparatów farmakologicznych.
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