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W SKRÓCIE
Otyłość jest wynikiem zaburzenia zachodzących w organizmie procesów pobierania, gromadzenia i wydatkowania energii.
Ostatnie dane, uzyskane głównie w badaniach na zwierzętach sugerują, że na przyswajanie pożywienia i regulację procesów
energetycznych wpływają mikroorganizmy stanowiące florę jelitową. Wykazano, że skład flory jelitowej u ludzi i zwierząt
szczupłych jest odmienny niż u ludzi i zwierząt otyłych. W niniejszym artykule dokonujemy przeglądu piśmiennictwa na temat
potencjalnego wpływu mikroflory jelitowej na rozwój otyłości i rozważamy możliwości przyszłego leczenia otyłości przez oddziaływanie na tę florę. Wyniki badań wskazują, że aktywność metaboliczna mikroorganizmów zasiedlających jelita ułatwia
uzyskiwanie kalorii z trawionego pokarmu oraz magazynowanie ich w tkance tłuszczowej gospodarza, w celu późniejszego
wykorzystania. Zauważono, że flora bakteryjna otyłych ludzi czy myszy zawiera mniej bakterii Bacteroides i odpowiednio więcej Firmicutes niż flora osobników szczupłych, co skłania do przypuszczenia, że różnice w pozyskiwaniu energii z trawionego
pożywienia mogą być efektem odmiennego składu mikroflory. Lipopolisacharyd bakteryjny mikroorganizmów jelitowych może
być tzw. czynnikiem wyzwalającym, łączącym stan zapalny z zespołem metabolicznym wywoływanym przez dietę bogatą
w tłuszcze. Interakcje pomiędzy mikroorganizmami jelitowymi wydają się odgrywać istotną rolę w procesach homeostazy
energetycznej, tak jak w przypadku tlenowych bakterii wytwarzających metan, które usprawniają metabolizm organizmów
beztlenowych. Zgromadzone dane zachęcają do dalszych badań nad mikrośrodowiskiem bakteryjnym ludzkich jelit i pokazują, że w przyszłości modyfikowanie flory bakteryjnej jelit może być jednym ze sposobów leczenia nadwagi i otyłości.

W

przypadku wielu krajów rozwiniętych,
w tym również USA, można mówić o rozprzestrzeniającej się epidemii otyłości, a w krajach
rozwijających się, które stosunkowo niedawno
poradziły sobie z problemem niedożywienia, problem otyłości jest przedmiotem coraz poważniejszych obaw.1 Od 1980 r. odsetek dorosłych osób
otyłych wzrósł o ponad 75%, ponad połowa mieszkańców USA ma obecnie nadwagę, a prawie co
trzeci dorosły obywatel tego kraju spełnia kliniczne kryteria otyłości.2 Narastający odsetek otyłych
dzieci wskazuje, że sytuacja będzie się pogarszać.
Otyłość jest znaczącym problemem zdrowotnym
ze względu na swe liczne niekorzystne konsekwencje, takie jak cukrzyca typu 2, powikłania
sercowo-naczyniowe, nadciśnienie płucne, zespół
obturacyjnego bezdechu podczas snu, refluks żołądkowo-przełykowy, schorzenia układu ruchu,
nowotwory czy cała gama zaburzeń psychosocjalnych.1,2 Wielokrotnie wykazywano ścisły związek
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otyłości ze zwiększoną umieralnością.2 Ekonomiczne i socjalne skutki otyłości oraz jej powikłań
są olbrzymie, grożą załamaniem i tak już przeciążonego systemu opieki zdrowotnej.2
Otyłość jest wynikiem zaburzenia równowagi
energetycznej, czyli procesów przyswajania, magazynowania i wydatkowania energii. Ponieważ
głód jest dla organizmu większym zagrożeniem
niż nadmiar pożywienia, nasze systemy biologiczne nastawione są raczej na ochronę przed
spadkiem masy ciała niż przed jej przyrostem
(tzw. oszczędny genotyp). Swobodny dostęp do
taniej, smacznej i wysokokalorycznej żywności
jest skutkiem wysiłków człowieka. W konsekwencji organizm przystosowany do niedoboru pożywienia funkcjonuje w sytuacji przeciwstawnej.
W ciągu ostatniej dekady intensywnie badano
procesy fizjologiczne regulujące masę ciała i metabolizm, takie jak generowanie obwodowych
bodźców głodu i sytości, centralna integracja tych
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Utwórz drzewo ﬁlogenetyczne, używając
algorytmów maksymalnej wiarygodności
i metody neighbor-joining

Ekstrahuj genomowe DNA z próbek stolca

Ampliﬁkuj gen 16S rRNA przy użyciu PCR
z użyciem primerów 8F I 1525 R
lokalizujących bakteryjne geny

Porównaj sekwencje z biblioteki z referencyjnymi
16S rRNA z bazy danych, by znaleźć
związki ﬁlogenetyczne każdej sekwencji

Zestaw wyniki PCR, zaczynając od różnych
ilości matrycy i żelu, oczyść produkty
o właściwym rozmiarze

Sekwencjonuj inserty plazmidowe

Wbuduj zampliﬁkowane 16S rRNA
do wektora plazmidowego pCR4-TOPO
(ﬁrmy Invitrogen, Carlsbad, CA)
przy pomocy topoizomerazy

Wyekstrahuj plazmidy z transformowanych
komórek Escherichia coli

Transformuj chemicznie kompetentne
komórki Escherichia coli plazmidami

Utwórz bibliotekę klonów

Rycina 1. Etapy tworzenia biblioteki klonów w celu uzyskania wyjątkowego wzoru każdej z biocenoz bakteryjnych
PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy, rRNA – rybosomalne RNA

sygnałów oraz złożona reakcja układu pokarmowego na przyjmowane pożywienie.3-6 Masa ciała poszczególnych osób, podobnie jak
typ ich budowy jest wynikiem interakcji czynników genetycznych,
socjalnych, kulturowych, behawioralnych i środowiskowych.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat podaż energii wzrosła, a aktywność fizyczna uległa zmniejszeniu, ilościowe określenie tych
zmian jest jednak bardzo trudne.7 Zwiększenie spożycia wysokokalorycznej żywności, szczególnie w połączeniu ze zmniejszeniem aktywności fizycznej, prowadzi do rozwoju otyłości,8 jednak
ze względu na złożoność mechanizmów regulujących równowagę
energetyczną konieczne jest rozpatrywanie tego paradygmatu
w szerszym kontekście.9,10
Przeprowadzone ostatnio badania wykazują, że liczne gatunki
bakterii zasiedlających przewód pokarmowy człowieka, określane
wspólną nazwą mikroflory jelitowej, mają wpływ na pobór energii
z pożywienia i regulację gospodarki energetycznej. Zaobserwowano ponadto znaczne różnice w składzie mikroflory u osób szczupłych i otyłych. Odkrycia te wydają się sugerować możliwość
wpływu mikroflory jelitowej na masę ciała, a co za tym idzie – rolę tejże mikroflory w rozwoju otyłości u niektórych chorych. W ar-

tykule autorzy analizują dane potwierdzające powyższe założenie
oraz próbują odpowiedzieć na pytanie, czy modyfikacja flory jelitowej może stać się w przyszłości jedną z metod leczenia otyłości.

Lokalna flora jelitowa
Identyfikacja

Rozwój wiedzy na temat mikroorganizmów bytujących w jelitach do niedawna ograniczony był możliwościami klasycznych
metod mikrobiologicznych, takich jak np. wybiórcze posiewy,
które nie sprawdzały się w przypadku wielu szczepów bakterii jelitowych. Wraz z rozwojem nowych, niewymagających wykonywania posiewów metod identyfikacji mikroorganizmów jelitowych
(markery molekularne, metody ekologii statystycznej) stała się
możliwa znacznie dokładniejsza i bardziej wiarygodna ocena flory bakteryjnej jelit.11-13 Szczególnie przydatne, jeśli chodzi o identyfikację i klasyfikację bakterii, okazało się sekwencjonowanie
genów 16S rRNA, uzyskanych po amplifikacji bakteryjnego materiału genetycznego, pochodzącego z próbek stolca i błony śluzowej jelita.14 Badania całego środowiska mikroorganizmów jelitowych przy użyciu tych metod, czym zajmuje się metagenomika,
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Tabela 1. Główne gromady i rodzaje bakterii i archeowców należące do ludzkiej mikroflory jelitowej a
Gromada

Reprezentatywne rodzaje

Bakterie

Firmicutes

Ruminococcus
Clostridium
Peptostreptococcus
Lactobacillus
Enterococcus
Bacteroides
Desulfovibrio
Escherichia
Helicobacter

Bacteroidetes
Proteobacteria

Verrucomicrobiab
Actinobacteria
Cyanobacteriab
Synergistesb

Bifidobacterium

Okres rozwojowy

Archeowce

Euryarchaeota

Methanobrevibacter

Gromady prokaryotyczne zostały zidentyfikowane dzięki użyciu metody porównywania sekwencji z danymi z zestawu 18348 sekwencji18
b
Nie przypisane do żadnego znanego rodzaju
a

wykazały znacznie większe niż dotychczas zakładano zróżnicowanie bakterii i archeowców [archeowce to prokariotyczne organizmy o budowie odmiennej od bakterii – przyp. red.] oraz umożliwiły poznanie struktury wielu dotychczas nieznanych
ekosystemów.11,14-17 Na potrzeby tego artykułu termin metagenomika odnosić będziemy do badań nad wszystkimi genami zawartymi w ludzkim i bakteryjnym genomie. Techniki wykorzystywane w metagenomice przyczyniły się do znaczącego rozwoju wiedzy
na temat metod adaptacji bakterii komensalnych i patogennych
w organizmie ludzkim. Na rycinie 1 przedstawiono główne etapy
tworzenia tzw. biblioteki klonów, metody najczęściej obecnie stosowanej w badaniach molekularnych cech identyfikujacych.
Za pomocą tej techniki badacze oszacowali, że w przewodzie
pokarmowym dorosłego człowieka znajduje się ok. 1012 mikroorganizmów/ml zawartości jelita a liczba gatunków wynosi
500-1000.11,13,18 Wyniki najnowszych badań sugerują, że liczba ta
jest w rzeczywistości znacznie większa i obejmuje co najmniej
1800 rodzajów i pomiędzy 15 tys. a 36 tys. gatunków. Organizmy
żywe mogą należeć do 3 domen [wg. Woese domena jest w systematyce najwyższą jednostką taksonomiczną, obejmującą królestwa
– przyp. red.]: jądrowców, czyli eukaryotów (mają jądro komórkowe z błoną jądrową oddzielającą materiał genetyczny od reszty komórki) oraz bakterii i archeowców, określanych łącznie mianem
prokaryotów (organizmy nieposiadające jądra komórkowego).
Prokaryota zostały podzielone w oparciu o ich filogenezę (np. różnice i podobieństwa w sekwencji rybosomalnego RNA podjednostki 16S [16S rRNA]). Choć w jelitach dominują bakterie, archeowce i eukaryota również są tam obecne.
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Sekwencjonowanie genów 16S rRNA z biblioteki klonów wykazało, że znaczącą część mikroflory jelitowej stanowią niehodowane dotychczas nowe mikroorganizmy (patrz tab. 1). Eckburg
i wsp.,13 stosując technikę klonowania, przeprowadzili ostatnio
szczegółowe badania ludzkiej mikroflory jelitowej i stwierdzili, że
Bacteroides i Firmicutes stanowią ponad 90% wszystkich bakterii jelitowych, a w przypadku archeowców dominuje Methanobrevibacter smithii – tlenowy mikroorganizm wytwarzający metan.
W miarę jak poznawane będą kolejne sekwencje bakteryjnego
DNA, primery do reakcji łańcuchowej polimerazy zachodzącej
w czasie rzeczywistym, możliwa stanie się ilościowa analiza gatunków i ich grup.20 Rosnąca wciąż baza danych pozwoli również na
skonstruowanie sond molekularnych dla ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH – fluorescent in situ hybridization) oraz mikromacierzy DNA (DNA microarray chips) i zidentyfikowanie za
pomocą tych metod wszystkich gatunków bytujących w jelitach.
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Wiedza na temat składu endogennej flory jelitowej jest wciąż niepełna, jednak posiadane dane sugerują, że do zasiedlenia przez nią
jelit dochodzi w pierwszym roku życia człowieka,12,21 a jej ostateczny, występujący u osób dorosłych skład jest wynikiem działania
wielu różnych czynników endo- i egzogennych,22,23 takich jak oddziaływanie samych mikroorganizmów, zmiany zachodzące w środowisku jelit czy zmiana diety dziecięcej na dietę dorosłych.
Przez długi czas sądzono, że flora jelitowa noworodka przypomina florę matki, ponieważ podczas porodu nabywa on od niej bakterie.22 Dziś jednak teorię tę poddaje się w wątpliwość, ponieważ
najnowsze badania wykorzystujące techniki biologii molekularnej
wykazały, że próbki stolca dziecka nie odpowiadają pod względem
obecności bakterii jelitowych próbkom rodziców w większym
stopniu, niż próbkom pobranym od innych dorosłych w danej populacji.12 Po zmianie mikroflory jelitowej na typową dla dorosłych
jej skład stabilizuje się, choć jak wykazali Ley i wsp.24 w badaniach
przeprowadzonych z użyciem metod molekularnych, niezależnych od posiewu i hodowli bakterii, zdarzają się pewne długotrwałe zmiany, a ich przyczyną są czynniki związane z dietą. Stabilność
składu flory jelitowej jest prawdopodobnie wynikiem rozpoznania bakterii nabytych we wczesnym dzieciństwie i wytworzenia na
nie tolerancji przez układ odpornościowy jelit,25 który po fragmentacji i ekspozycji antygenów bakteryjnych identyfikuje je jako własne. Bakterie bytujące w przewodzie pokarmowym dwóch różnych
osób mogą natomiast znacznie różnić się między sobą. Większe
zróżnicowanie obserwowane jest w składzie flory występującej
w świetle jelita (stolec) niż na błonie śluzowej.13 Badania porównawcze przeprowadzone u dorosłych spokrewnionych ze sobą
w różnym stopniu wykazały, że genotyp gospodarza ma większy
wpływ na skład mikroflory jelitowej niż dieta, wiek i styl życia.26,27
Dokładna liczba i rodzaje bakterii w przewodzie pokarmowym uzależnione są również od zmian mikrośrodowiska, obejmujących pH oraz dostępność tlenu i pożywienia w kolejnych częściach przewodu pokarmowego. Na rycinie 2 przedstawiono
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500-1000 gatunków bakterii
Tlenowce

Żołądek
<102 cfu/ml
pH, 1-2

Trawienie i wydzielanie kwasu

Dwunastnica
10 1-3 cfu/ml
pH, 6-7

Jelito czcze
10 3-4 cfu/ml
pH, 6-7

Jelito cienkie

Jelito kręte
10 7-9 cfu/ml
pH, 6-7

Okrężnica
10 10-12 cfu/ml
pH, 5-7

Trawienie i wchłanianie
węglowodanów,
białek i tłuszczów

Wchłanianie kwasów żółciowych
i witaminy B12

Jelito grube

Wchłanianie wody, elektrolitów
i kwasów tłuszczowych
o krótkich łańcuchach

Beztlenowce

Rycina 2. Warunki fizjologiczne i rozmieszczenie flory bakteryjnej w jelitach
Umieszczono tu również względne stężenia komórek bakteryjnych i pH w różnych miejscach w obrębie jelita. CFU – jednostka tworząca kolonie

najważniejsze właściwości fizjologiczne kolejnych odcinków jelit
ludzkich i ich wpływ na charakterystykę mikrobiologiczną jelit.
Tradycyjne badania oparte na hodowlach bakteryjnych wykazały,
że dolna część przewodu pokarmowego jest zasiedlona przez większą liczbę bakterii niż górna część i skolonizowana głównie przez
drobnoustroje beztlenowe, podczas gdy w górnej części bytują
głównie mikroorganizmy tlenowe.21,28 Końcowa część jelita krętego stanowi rodzaj strefy przejściowej pomiędzy występującą powyżej florą tlenową, a jelitem grubym, z jego mikroflorą beztlenową.21
Po przejściu przez zastawkę Bauchina miano bakterii wzrasta
z 107-109 drobnoustrojów/ml w końcowej części jelita krętego do
1010-1012 drobnoustrojów/ml w okrężnicy.21 Ostatnie badania przy
użyciu metod biologii molekularnej wykazały, że te same typy filogenetyczne bakterii obecne są w różnych częściach jelita, jednak
w poszczególnych lokalizacjach dominują różne podtypy.19

Funkcje metaboliczne

Badania z wykorzystaniem myszy hodowanych w sterylnych warunkach (germ-free) pokazały, że flora bakteryjna jelit jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego,
układu odpornościowego oraz prawidłowego trawienia pożywienia.21,29-31 Dokładna rola bakterii jelitowych nie została dotychczas
poznana, wiadomo jednak, że biorą one udział w wielu procesach
związanych z rozwojem i funkcjonowaniem układu pokarmowego,
takich jak dojrzewanie i wymiana enterocytów, immunomodulacja,
czynność motoryczna przewodu pokarmowego oraz metabolizm leków.25,28,32-35 Drobnoustroje pełnią również ważne funkcje metaboliczne, polegające na rozkładaniu obecnych w pożywieniu toksyn
i karcynogenów, syntezie substancji śladowych, fermentowaniu

niestrawialnych składników pożywienia, współudziale w procesie
wchłaniania elektrolitów i soli mineralnych. Wpływają one także na
wzrost i różnicowanie enterocytów oraz komórek nabłonka jelita
grubego przez produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.31,36,37 Wreszcie, prawidłowa flora jelita grubego skutecznie
chroni przed kolonizacją światła jelit przez drobnoustroje patogenne,
takie jak Escherichia coli, Clostridia, Salmonella czy Shigella.38,39 Na podstawie obserwacji poczynionych podczas niedawnego badania, Gill
i wsp.11 podkreślają znaczenie wkładu, jaki wniosły mikroorganizmy symbiotyczne do metabolizmu człowieka dzięki zestawowi
bakteryjnych genomów określanemu mianem mikrobiomu. Po
analizie składu bakterii fekalnych zdrowych ludzi badacze ci przeszukali biblioteki DNA w celu odnalezienia sekwencji genów kodujących enzymy odgrywające rolę w metabolizmie. Porównali oni
sekwencje kodujące enzymy mikroorganizmów z sekwencjami człowieka i zidentyfikowali enzymy wpływające na metabolizm gospodarza m.in. przez maksymalizowanie ilości energii uzyskiwanej
z trawionego pożywienia, utrzymywanie homeostazy w organizmie
gospodarza, a także dekontaminację jelita.

Związek mikroorganizmów z otyłością.

Aktywność metaboliczna mikroflory jelitowej ułatwia pozyskiwanie energii z trawionych składników pożywienia, pomaga magazynować tę energię w tkance tłuszczowej człowieka w celu późniejszego jej wykorzystania oraz zapewnia energię i pożywienie
niezbędne dla wzrostu czy rozmnażania samych bakterii. Indywidualne różnice we wspomnianym wykorzystaniu energii mogą stanowić logiczne z punktu widzenia fizjologii wyjaśnienie obserwowanej dość często sytuacji, kiedy to otyli pacjenci nie wydają się
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spożywać nadmiernych ilości pokarmu. Sugeruje się, że mikroflora jelitowa każdego człowieka ma pewną „wydolność” metaboliczną, a do otyłości predysponuje określona kompozycja gatunków
bakterii jelitowych.34

Uzyskiwanie energii z pożywienia

Backhed i wsp.40 odkryli w serii doświadczeń, że w organizmach
młodych myszy hodowanych w zwykłych warunkach zawartość
tłuszczu jest o 40% większa niż u myszy hodowanych sterylnie
(germ-free), mimo że zjadały mniej pożywienia niż myszy germ-free. Następnie drobnoustroje zasiedlające dystalną część jelita myszy przenoszono do jelit myszy germ-free (proces ten określa się jako konwencjonalizację), uzyskując w ciągu 2 tygodni 60% wzrost
tłuszczowej masy ciała przy niezmienionej ilości przyjmowanego
pokarmu i stałej ilości traconej energii. Wyniki tych doświadczeń
potwierdzają hipotezę mówiącą, że skład mikroflory jelitowej wpływa na ilość energii uzyskiwanej z trawionego pożywienia. Przyrostowi masy ciała towarzyszyły: insulinooporność, hypertrofia adipocytów oraz wzrost stężenia leptyny i glukozy we krwi.
Wyjaśniając mechanizmy leżące u podstaw tych zjawisk, badacze wykazali, że bakterie nasilają wchłanianie monosacharydów
w jelicie oraz indukują lipogenezę w wątrobie gospodarza; czynią
to za pośrednictwem dwóch białek sygnałowych: białka ChREBP
(carbohydrate response element-binding protein) i białka SREBP-1
(liver sterol response element-binding protein type-1). Na koniec,
używając myszy pozbawionych genu dla czynnika tkankowego indukowanego głodzeniem (Fiaf – fasting-induced adipocyte factor)
wykazali, że mikroorganizmy jelitowe hamują jelitowy Fiaf, znany również pod nazwą białka podobnego do angiopoetyny 4. Fiaf
hamuje aktywność lipazy lipoproteinowej, przez co ułatwia uwalnianie kwasów tłuszczowych ze związanych z lipoproteinami triacylogliceroli, które następnie wychwytywane są przez mięśnie
i tkankę tłuszczową. W omawianym badaniu blokowanie Fiaf
skutkowało wzrostem aktywności lipazy lipoproteinowej w komórkach tłuszczowych i nasileniem procesu magazynowania kalorii w postaci tłuszczu, co skłoniło Backheda i wsp. do sformułowania tezy, że mikroorganizmy jelitowe wpływają na gospodarkę
energetyczną za pośrednictwem serii wzajemnie powiązanych
mechanizmów. Do mechanizmów tych należą: rozkład zawartych w pożywieniu niestrawialnych polisacharydów do form prostszych, wchłanialnych związków, wchłanianie w jelitach monosacharydów i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz ich
następowa konwersja do tłuszczów w wątrobie, a także wpływ na
ekspresję genów gospodarza i w efekcie nasilenie magazynowania
tłuszczów w komórkach tłuszczowych.
W kolejnym badaniu, mającym na celu wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialnych za brak otyłości u myszy germ-free, Backhed i wsp.41 obserwowali myszy germ-free żywione klasyczną dietą zachodnią, zawierającą duże ilości tłuszczu i cukrów. Zauważyli,
że myszy germ-free chronione są przed otyłością pokarmową
przez dwa wzajemnie się dopełniające, lecz niezależne mechanizmy nasilające metabolizm kwasów tłuszczowych: 1) zwiększone
stężenie Fiaf będące sygnałem do wytwarzania koaktywatorów dla
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PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator), co jak wiadomo nasila ekspresję genów kodujących białka regulujące intensywność utleniania kwasów tłuszczowych w mitochondriach; 2) zwiększoną aktywność kinazy proteinowej zależnej
od monofosforanu adenozyny (AMPK – adenosine monophosphate-activated protein kinase), enzymu regulującego stan energetyczny komórki. Odkrycia te sugerują, że mikroorganizmy
jelitowe mogą wpływać na obydwie składowe bilansu energetycznego, regulując uzyskiwanie energii z pożywienia (Fiaf) i wpływając na ekspresję genów odpowiedzialnych za magazynowanie i wydatkowanie energii.41
Turnbaugh i wsp.42 szukali wyjaśnienia, w jaki sposób geny mikroorganizmów jelitowych przyczyniają się do otyłości. Na początku scharakteryzowali oni mikrobiomy mikroorganizmów bytujących w dystalnej części jelita u zmodyfikowanych genetycznie,
pozbawionych leptyny otyłych myszy (ob./ob.) i myszy szczupłych
(ob./+ i +/+). Użyto myszy, aby uniknąć kłopotliwych różnic
w diecie, środowisku i genotypie, które zwykle czynią podobne badania z udziałem ludzi trudnymi w interpretacji. W serii doświadczeń z użyciem technik metagenomiki porównawczej wykazano, że mikroorganizmy w jelitach myszy ob./ob. posiadają geny
kodujące enzymy, dzięki którym możliwy jest rozkład niestrawialnych w inny sposób polisacharydów, będących częścią pożywienia.
W stolcu otyłych myszy znaleźli oni ponadto więcej końcowych
produktów fermentacji (kwas octowy i masłowy) oraz mniejszą
liczbę kalorii, co skłoniło badaczy do przypuszczenia, że mikroorganizmy bytujące w jelitach tych myszy ułatwiają uzyskiwanie
dodatkowych kalorii z trawionego pożywienia.
Aby wykazać, że skład mikroflory jelitowej ma wpływ na masę ciała, naukowcy dokonali transferu mikroorganizmów z jelit myszy ob./ob. i myszy szczupłych do jelit szczupłych myszy germ-free.
Po dwóch tygodniach myszy, które otrzymały bakterie od myszy
ob./ob., pozyskiwały więcej kalorii z pożywienia i wykazywały
znacznie większy przyrost tkanki tłuszczowej niż myszy, które
otrzymały bakterie od myszy szczupłych (średni przyrost tkanki
tłuszczowej ±SD, 47%±8,3% vs 27%±3,6% co odpowiada różnicy
4 kcal lub 2% wszystkich spożytych kalorii przy założeniu, że
9,3 kcal przypada na 1 g tkanki tłuszczowej).42 Uzyskane wyniki sugerują, że różnice w pozyskiwaniu kalorii z trawionego pożywienia
mogą być uzależnione od składu mikroflory jelitowej, co potwierdza potencjalny udział flory jelitowej w patogenezie otyłości. Wyniki te skłaniają również do stawiania pytań. Czy tak niewielkie
różnice w uzyskiwaniu energii z pożywienia mogą przekładać się
na klinicznie znaczące różnice masy ciała? Jak zmiany zachodzące w organizmie gospodarza (jak np. mutacja genu leptyny u myszy ob./ob.) determinują różnice w składzie mikroflory jelitowej?
Czy różnice te utrzymują się przez dłuższy czas? Aby wyjaśnić te
wątpliwości konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

Przewlekły uogólniony stan zapalny

Na podstawie ostatnich doniesień, według których otyłość i insulinooporność związane są z przewlekłym uogólnionym stanem zapalnym o nieznacznym nasileniu,43 Cani i wsp.44 zaproponowali
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Mikroﬂora jelitowa

Fermentacja nieulegających
trawieniu polisacharydów
zawartych w pożywieniu

Zwiększona, dzięki hamowaniu
Fiaf, indukcji PGC-1α
i aktywacji AMPK,
aktywności LPL

Zwiększone wchłanianie
w jelitach monosacharydów
i kwasów tłuszczowych
o krótkich łańcuchach

Nasilony metabolizm kwasów
tłuszczowych i magazynowanie
kalorii w postaci tłuszczu

Zwiększenie lipogenezy
wątrobowej pod wpływem
ChREBP i SREBP-1

Zwiększona ilość krążącego
LPS modulowana przez
czynniki zależne od diety

Nasilona produkcja cytokin
prozapalnych zależna
od CD14

Rycina 3. Mechanizmy, za pośrednictwem których mikroorganizmy jelitowe mogą przyczyniać się do rozwoju otyłości
AMPK – kinaza białkowa aktywowana przez AMP, ChREBP – carbohydrate response element-binding protein, Fiaf – czynnik tkankowy indukowany
głodzeniem, LPL – lipaza lipoproteinowa, LPS – lipopolisacharyd, PGC-1α – koaktywator 1α receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów typu γ (PPAR-γ), SREBP – sterol response element binding protein

kolejny mechanizm łączący mikroflorę jelitową z rozwojem otyłości. Założyli oni, że bakteryjny lipopolisacharyd (LPS), którego źródłem są Gram-ujemne bakterie bytujące w jelitach, jest
swego rodzaju czynnikiem wyzwalającym, łączącym stan zapalny
z zespołem metabolicznym indukowanym dietą bogatą w tłuszcze.
W serii doświadczeń na myszach otrzymujących pożywienie o dużej zawartości tłuszczu, wykazali oni, że: 1) dieta bogata w tłuszcze zwiększa endotoksemię i wpływa na to, które gatunki bakterii dominują w mikroflorze jelitowej: redukuje ilość zarówno
bakterii Gram-ujemnych (grupa Bacteroides), jak i Gram-dodatnich (grupa Eubacterium rectale – Clostridium coccoides i bifidobacteria), zmieniając stosunek bakterii Gram-ujemnych do Gram-dodatnich na korzyść tych pierwszych; 2) przewlekła endotoksemia
indukuje rozwój otyłości, powstawanie insulinooporności oraz
cukrzycy. Używając myszy ze zmutowanym genem CD14 żywionych dietą bogatą w tłuszcze, wykazali oni, że endotoksemia nasila ekspresję cytokin prozapalnych (TNF-α, IL-1, IL-6, inhibitora 1 aktywatora plazminogenu) w mechanizmie zależnym od
CD14. Będąc molekułą o kluczowym znaczeniu, CD14 wiąże bakteryjny lipopolisacharyd (LPS) na powierzchni komórek układu
odpornościowego gospodarza, powodując wydzielanie cytokin
prozapalnych.45 Sugeruje się, że kompleks LPS/CD14 reguluje
próg wrażliwości na insulinę i w związku z tym wpływa na
występowanie otyłości i cukrzycy.44 Badania z udziałem ludzi potwierdziły zasadność powyższych wniosków. Wykazano, że leczenie polimyksyną B, antybiotykiem o dużej skuteczności w sto-
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sunku do bakterii Gram-ujemnych, zmniejszało ekspresję LPS
i stopień stłuszczenia wątroby.46 Najnowsze badania wykazały
większe stężenie LPS u chorych na cukrzycę typu 2 niż u starannie dobranych pacjentów z grupy kontrolnej, u których wykluczono cukrzycę.47 Na rycinie 3 przedstawiono prawdopodobne
mechanizmy, za pośrednictwem których mikroflora bakteryjna
wpływa na rozwój otyłości.

Skład mikroflory jelitowej u otyłych i szczupłych myszy

Aby porównać bardzo dużą liczbę gatunków mikroorganizmów jelitowych obecnych w jelitach otyłych i chudych myszy, Ley
i wsp.18 analizowali sekwencję genów 16S rRNA bakterii pobranych z kątnic myszy genetycznie otyłych (ob./ob.), ich rodzeństwa
(ob./+ i +/+) oraz ich matek ob./+, przy czym wszystkie myszy były karmione tym samym, bogatym w polisacharydy pokarmem.
Wykazali oni, że u myszy ob./ob. liczba bakterii Bacteroides była
o 50% mniejsza a liczba Firmicutes odpowiednio większa niż u myszy chudych, czego nie można przypisać różnicom w spożywanym
pokarmie. Zmiany te zaobserwowano w całej grupie myszy i nie
były one wynikiem nieznacznego zwiększenia bądź zmniejszenia
liczby Bacteroides czy Firmicutes u poszczególnych osobników.
Wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialnych za te różnice wymaga dalszych badań. Ley i wsp. wykazali również istnienie silnej zależności pomiędzy stopniem pokrewieństwa a składem mikroflory jelitowej, choć różnice w składzie flory obserwowane u otyłych
myszy nie były zależne od stopnia pokrewieństwa czy płci. Wyni-

Ko Pub
pio lik
wa acj
nie a c
h
i ro ro
zp nion
ow a
sz pra
ec w
hn em
ian a
ie uto
za rs
br kim
on
ion
e
ki omawianych badań sugerują istnienie różnic w składzie mikroflory jelitowej myszy chudych i otyłych, co wskazywałoby na
możliwość manipulowania składem tejże mikroflory także u ludzi,
w celu przywrócenia równowagi energetycznej u osób otyłych.

Skład mikroflory jelitowej u otyłych i szczupłych ludzi

Aby wykazać, że doświadczenia na zwierzętach przekładają się na
człowieka, Ley i wsp.24 monitorowali skład bakterii obecnych
w stolcu 12 otyłych osób podczas trwającego rok programu zmniejszania masy ciała, przydzielając ich w sposób losowy do grupy
otrzymującej dietę o obniżonej zawartości tłuszczu lub obniżonej
zawartości węglowodanów. Podobnie jak podczas doświadczeń
na myszach, w składzie mikroflory jelitowej badanych ludzi dominowali przedstawiciele gatunków Bacteroides i Firmicutes, przy
czym skład ten wykazywał znaczną stałość osobniczą. Przed wdrożeniem diety w mikroflorze jelitowej osób otyłych mniej było bakterii Bacteroides a więcej Firmicutes niż w grupie kontrolnej u osób
szczupłych. Po zmniejszeniu masy ciała stosunek Bacteroides do
Firmicutes zwiększył się w stopniu zależnym od procentowej redukcji masy ciała, niezależnym natomiast od podaży kalorii. Bakterie Bacteroides stanowiły ok. 3% wszystkich bakterii jelitowych
u osób badanych przed redukcją masy ciała i ok. 15% wszystkich
bakterii jelitowych po zakończonym z powodzeniem programie redukcji masy ciała. Nieznana jest jak dotąd przyczyna obecności
większej liczby bakterii Firmicutes w jelitach osób otyłych. Jest to
być może spowodowane właściwościami jelita gospodarza, dzięki
którym wyselekcjonowana została ta akurat gromada, obejmująca ponad 250 rodzajów i zróżnicowane możliwości metaboliczne.
Dla przykładu, wiele szczepów Bacillus należy do fakultatywnych
tlenowców, podczas gdy bakterie z rodzaju Clostridium to obligatoryjne beztlenowce. Duże zróżnicowanie w rodzinie Firmicutes
może powodować skuteczniejsze pozyskiwanie energii z różnych
substancji organicznych. Wyjaśnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy otyłością a florą bakteryjną jelit wymaga dalszych badań.

wodór i kwas mrówkowy, mogą powodować zwiększone wytwarzanie przez bakterie jelitowe kwasu octowego i masłowego, będących
ważnymi źródłami węgla dla komórek nabłonka jelitowego. W rezultacie tego typu współdziałanie pomiędzy bakteriami a archeowcami w jelicie człowieka może prowadzić do zwiększenia ilości
energii uzyskiwanej z zawartych w pożywieniu niestrawialnych
polisacharydów.
W celu wyjaśnienia roli poszczególnych gatunków bakterii
Samuel i Gordon49 skolonizowali jelita myszy germ-free drobnoustrojami Methanobrevibacter smithii, Bacteroides thetaiotaomicron
bądź obydwoma gatunkami tych drobnoustrojów. Bacteroides thetaiotaomicron jest powszechnie występującą w jelicie grubym
bakterią skutecznie metabolizującą polisacharydy i przez to
umożliwiającą trawienie oraz uzyskiwanie dodatkowej energii
z niestrawialnych w inny sposób węglowodanów.50 Najważniejszym spośród archeowców występujących w jelicie ludzkim jest
Methanobrevibacter smithii, stanowiący 10% wszystkich mikroorganizmów beztlenowych w jelitach zdrowych osób dorosłych.31
Wpływ archeowców na zdrowie człowieka nie został jednak wyjaśniony. Samuel i Gordon49 wykazali, że jednoczesna kolonizacja
M. smithii i B. thetaiotaomicron zwiększa skuteczność uzyskiwania
energii z polisacharydów zawartych w pożywieniu i ilość tkanki
tłuszczowej bardziej niż kolonizacja każdym z tych drobnoustrojów z osobna. Co więcej Samuel i wsp.51 zauważyli, że M. smithii
wpływał na metabolizm B. thetaiotaomicron, powodując, że ten żywił się głównie polisacharydami zawierającymi fruktozę, które metabolizował do mniejszych cząstek, w tym mrówczanu, będącego
ważnym źródłem energii dla M. smithii. Odkrycia te potwierdzają nie tylko korzystny wpływ archeowców na trawienie pokarmów,
lecz także rolę wzajemnych oddziaływań mikroorganizmów jelitowych w utrzymaniu homeostazy energetycznej. Prezentują one
także interesującą możliwość wykorzystania M. smithii jako czynnika terapeutycznego w leczeniu otyłości, powodującego zmniejszenie liczby kalorii uzyskiwanych z trawionego pożywienia.

Homeostaza energetyczna

Modyfikacja ekosystemu jelitowego
jako strategia terapeutyczna

Choć bakterie Bacteroides i Firmicutes są dominującymi mikroorganizmami mikroflory jelitowej, to obecne są tam również wytwarzające metan archeowce. Metanogeneza archeowcowa, zapobiegając gromadzeniu się wodoru i innych produktów przemiany
materii, zwiększa skuteczność rozkładu polisacharydów. Co więcej, produkcja metanu pochłania duże ilości energii i wolnych
elektronów, więc energia ta jest niedostępna dla organizmu gospodarza. Z tego powodu hodowcy bydła próbują zmniejszyć powstawanie metanu w żwaczach krów. W odróżnieniu od żwacza,
w którym bytują drobnoustroje metanogenne, utylizujące kwas
octowy, takie jak Methanosarcina species,48 w ludzkim przewodzie
pokarmowym dominują archeowce Methanobrevibacter species, utleniające wodór i kwas mrówkowy,13 co wskazuje, że powstające
w wyniku działania bakterii fermentujących w jelicie grubym
kwasy masłowy i octowy nie są wykorzystywane przez drobnoustroje wytwarzające metan. Methanobrevibacter species, usuwając

Najlepszą niechirurgiczną metodą leczenia otyłości może być
wprowadzanie niewielkich, lecz trwałych zmian w diecie przy
jednoczesnym zwiększaniu aktywności fizycznej w celu przełamania dotychczasowego schematu regulacji równowagi energetycznej w organizmie i zapobiegania powstawaniu dodatniego bilansu energetycznego.3 Dokładna rola mikroorganizmów jelitowych
w regulacji bilansu energetycznego pozostaje nieznana, ale badania systemów regulujących ten bilans sugerują, że skumulowany
efekt działania bakterii jelitowych może na dłuższą metę należeć
do ważniejszych czynników wpływających na równowagę energetyczną. Oczywiście nic nie zastąpi odpowiedniej diety i wysiłku fizycznego, jednak modyfikacja mikroflory jelitowej może okazać
się skuteczną metodą leczenia otyłości, co istotne, pozbawioną
działań niepożądanych. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych,
prebiotyków i probiotyków może skutkować nieswoistymi zmianami mikroflory jelitowej.
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Leki przeciwbakteryjne

Ostatnio Brugman i wsp.52 udowodnili, że leczenie przeciwbakteryjne zmniejsza zachorowalność i opóźnia wiek wystąpienia cukrzycy u podatnych na cukrzycę szczurów laboratoryjnych. Wykorzystując metodę hybrydyzacji in situ (FISH), wykazali oni, że
skład mikroflory jelitowej szczurów, u których doszło do rozwoju cukrzycy różnił się znacznie od składu mikroflory szczurów,
które nie zapadły na tę chorobę. Różnica widoczna była szczególnie w liczbie bakterii Bacteroides – szczury, u których nie doszło
do rozwoju cukrzycy miały ich znacznie mniej. Badacze założyli,
że spowodowane leczeniem przeciwbakteryjnym zmiany w składzie mikroflory jelitowej prowadziły do zmniejszenia puli antygenów, a co za tym idzie zmniejszenia nasilenia przewlekłego
procesu zapalnego, uszkadzającego komórki β wysp trzustkowych. Badania Brugmana i wsp. nie dotyczyły bezpośrednio otyłości, wskazały jednak na możliwości modulowania składu mikroflory jelitowej jako metodę leczenia.

Prebiotyki

Prebiotykami nazywane są nieulegające trawieniu oligosacharydy,
które działają na populacje bakterii jelitowych jak nawóz, przyspieszając wzrost pożytecznych organizmów komensalnych,
np. Bifidobacterium i Lactobacillus species.53 Fruktooligosacharydy
metabolizowane są przez niektóre bakterie jelitowe, a następnie
modulują wzrost populacji pożytecznych bakterii w jelicie grubym. Inulina i oligofruktoza to występujące w przyrodzie fruktooligosacharydy, które nie ulegają strawieniu w górnej części przewodu pokarmowego. Mają one wiele właściwości czynnościowych
i własności odżywczych, jak np. zdolność stymulowania wzrostu
pożytecznych organizmów komensalnych.53,54 W dwóch przeprowadzonych niedawno badaniach, podczas których szczury żywiono standardową,55 bądź bogatą w tłuszcze56 dietą, dodanie do pożywienia oligofruktozy zmniejszyło ilość uzyskiwanej energii oraz
zapobiegało przyrostowi masy ciała i tkanki tłuszczowej, przy
czym efekty te osiągane były za pośrednictwem endogennych
peptydów jelitowych, biorących udział w regulacji łaknienia i masy ciała.57 Takie obserwacje wydają się przeczyć przedstawionym
powyżej wynikom badań sugerującym, że nieulegające trawieniu
polisacharydy mogą przynajmniej częściowo odpowiadać za przyrost masy u zmodyfikowanych genetycznie, otyłych myszy, przez
zwiększenie pozyskiwanych z trawionego pożywienia kalorii.42
Ta sprzeczność wynikać może z wielu czynników, takich jak specyficzny osobniczo skład mikroflory jelitowej (do tej pory zidentyfikowanej jedynie w części) oraz innych działań niepożądanych
błonnika, takich jak opóźnione opróżnianie żołądka czy nasilanie
uczucia sytości.58 Kolejne dowody na wpływ prebiotyków na redukcję masy ciała przyniosło badanie, podczas którego zdrowe
osoby żywiono pasztecikami, do których dodano inuliny, błonnika pochodzącego z pestek łubinu i nieulegającej trawieniu skrobi zamiast tłuszczu. Spowodowało to u tych osób redukcję tkanki tłuszczowej oraz ilości energii uzyskiwanej z pożywienia.59
W badaniu pilotażowym typu krzyżowego z pojedynczą ślepą
próbą z udziałem 10 zdrowych ochotników o prawidłowej masie
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ciała, dwutygodniowe przyjmowanie oligofruktozy spowodowało
przyspieszone występowanie uczucia sytości po śniadaniu i kolacji oraz znacząco osłabiło uczucie głodu i wydłużyło czas od śniadania do kolejnego posiłku, prowadząc w efekcie do zmniejszenia
przyjmowanej codziennie porcji energii o 5% w stosunku do grupy kontrolnej.60
W przeprowadzonym ostatnio badaniu nad związkiem pomiędzy prebiotykami a endotoksemią Cani i wsp.61 wykazali, że oligofruktoza zwiększa liczbę bakterii z rodzaju Bifidobacterium w jelitach myszy żywionych dietą bogatą w tłuszcze, przy czym
endotoksemia jest silnie ujemnie skorelowana z kolonizacją Bifidobacterium species, choć nie jest tak w wypadku innych rodzajów
bakterii jelitowych. Wykazali oni również, że u otrzymujących oligofruktozę myszy żywionych dietą bogatą w tłuszcze występuje silna dodatnia korelacja pomiędzy kolonizacją Bifidobacterium species
a lepszą tolerancją glukozy, wydzielaniem insuliny pod wpływem
zwiększenia stężenia glukozy oraz normalizacją stężenia czynników prozapalnych. Choć pośrednio, to jednak powyższe obserwacje dowodzą ważnej roli suplementacji prebiotyków i stanowią
podstawę do dalszych badań nad używaniem prebiotyków do modyfikacji mikroflory jelitowej, w celu zmiany nawyków żywieniowych u osób otyłych i z nadwagą.

Probiotyki

Probiotyki to niepatogenne organizmy żywe, które po spożyciu
przynoszą korzyści zdrowotne organizmowi gospodarza.62 Ostatnio probiotyki stały się obiektem szczególnego zainteresowania
z powodu zaskakująco pozytywnych wyników badań nad ich
zastosowaniem w różnych stanach klinicznych, szczególnie w biegunkach.63 Potencjalnie skuteczne zastosowanie probiotyków w leczeniu otyłości opisane zostało przez autorów dwóch przeprowadzonych niedawno badań. Lee i wsp.64 badali prawdopodobne
korzystne działanie Lactobacillus rhamnosus PL60, bakterii obecnej w jelicie ludzkim, wytwarzającej sprzężony kwas linolowy
u myszy z otyłością indukowaną pożywieniem. Jak zaobserwowano w badaniach na zwierzętach, sprzężony kwas linolowy powoduje korzyści zdrowotne, m.in. pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej.65 Po 8 tygodniach doustnego stosowania Lactobacillus
rhamnosus PL60 u myszy obserwowano redukcję masy ciała przy
niezmiennej dziennej podaży kalorii. Dalsze badania prowadzone przez tych autorów wykazały, że skutek ten był prawdopodobnie związany z apoptozą i ekspresją mRNA w obrębie żółtej tkanki tłuszczowej. Należy jednak zauważyć, że Lactobacillus rhamnosus
PL60 nie powodował zmniejszenia rozmiaru komórek w tkance
tłuszczowej najądrzy, uważa się więc, że zmniejszenie masy żółtej
tkanki tłuszczowej jest raczej skutkiem redukcji liczby komórek
niż ich rozmiaru. Ponieważ u dorosłych ludzi liczba komórek
tłuszczowych jest stała, a otyłość polega na zwiększeniu ich masy, działanie Lactobacillus rhamnosus PL60 na organizm ludzki
jest niepewne. Potwierdzeniem korzystnego działania tego konkretnego probiotyku są również wyniki niedawnego badania kontrolnego z randomizacją, podczas którego 122 otyłych ochotników
otrzymywało przez rok codziennie 3,4 g kwasu linolowego bądź
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placebo.66 Sonnenburg i wsp.67 skolonizowali jelita myszy germ-free bakteriami B. thetaiotaomicron i Bifidobacterium longum, powszechnie stosowanymi probiotykami. Zauważyli oni, że gdy B.
thetaiotaomicron współwystępowały z B. longum, zwiększały zakres trawionych przez siebie polisacharydów i czyniły to niezależnie od genotypu gospodarza; efekt ten nie występował jednak
w wypadku połączenia we wspólnej hodowli z innymi probiotykami np. Bifidobacterium animalis. Podobny efekt metaboliczny
osiągano, używając probiotyku z innej grupy (Lactobacillus casei).
W innym badaniu, w którym analizowano wpływ probiotyków na
zwiększenie zdolności metabolicznych organizmu gospodarza,
Martin i wsp.68 podawali napoje zawierające probiotyki myszom
germ-free skolonizowanym typową mikroflorą ludzkich jelit. Używając metod spektroskopii o wysokiej rozdzielczości w połączeniu
z matematycznym modelowaniem, wykazali oni, że podanie probiotyku powodowało znaczne zmiany mikrobiomu oraz związane
z tym zmiany metabolizmu w obrębie różnych tkanek, dotyczące
metabolizmu tłuszczów, aminokwasów i wykorzystania energii.
Znaczenie tych odkryć dla homeostazy energetycznej i zdrowia
człowieka nie jest na razie znane, jednak sugerują one, że probiotyki mogą wpływać na dynamikę całego ekosystemu, jakim jest
mikroflora jelit; pokazują też, że metody biologii molekularnej
mogą być z powodzeniem stosowane w celu oceny wpływu probiotyków na metabolizm oraz na mikrobiom gospodarza.

Przyszłe kierunki badań

Aby wyjaśnić wiele wątpliwości dotyczących związku mikroflory jelitowej z otyłością, niezbędne są dalsze badania. Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie, czy obserwowane w wielu badaniach,
niewielkie zmiany w ilości uzyskiwanej z trawionych pokarmów
energii mogą powodować klinicznie istotne różnice w masie ciała
ludzi. Niewielkie, lecz długotrwałe zmiany w homeostazie energetycznej, powodowane w tym przypadku wzrostem liczby kalorii
uzyskiwanych z trawionego pożywienia, mogłyby w zasadzie prowadzić do zmian w budowie i masie ciała.7 Po drugie, należy potwierdzić bądź wykluczyć związek pomiędzy mikroflorą jelitową
(uwzględniając zarówno gatunki rzadkie, niehodowane do tej pory,
jak i hodowane często i powszechne) a mechanizmami regulującymi masę ciała. Szczególnie ważne wydaje się jasne i niebudzące wątpliwości wyjaśnienie, czy różnice w składzie mikroflory jelitowej ludzi otyłych i szczupłych są przyczyną czy efektem otyłości. W tym
drugim przypadku należałoby zidentyfikować sygnały hormonalne lub inne, sterujące zmianami w składzie mikroflory jelitowej.
Wydaje się, że największe korzyści mogą tu przynieść metagenomiczne badania flory jelitowej myszy z otyłością indukowaną pożywieniem oraz badania polegające na transpozycji flory bakteryjnej, podobne jak opisywane powyżej badania na genetycznie
zmodyfikowanych otyłych myszach. Po trzecie należy dokładnie
zbadać mechanizmy odpowiedzialne za różnice w proporcjach Bacteroides, Firmicutes i archeowców w mikroflorze jelitowej u myszy
i ludzi. W szczególności zaś należy odkryć czynniki genetyczne
i środowiskowe decydujące o niepowtarzalnym, osobniczo różnym
składzie mikroflory bakteryjnej. Po czwarte, należy określić i zba-
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dać różnice pomiędzy mikroorganizmami kolonizującymi powierzchnię nabłonka jelit a mikroorganizmami bytującymi w świetle jelita – zarówno u osób otyłych, jak i u tych, które zredukowały masę ciała. To samo dotyczy czynników determinujących skład
flory bakteryjnej w poszczególnych częściach jelita, a szczególnie
bakterii bytujących na błonie śluzowej. Wreszcie, należy zaproponować sposoby ostrożnej i stopniowej modyfikacji mikroflory jelitowej, a następnie sprawdzić je w serii dobrze zaprojektowanych
i monitorowanych badań kontrolnych. Badania kliniczne oceniające skuteczność prebiotyków i probiotyków powinny oceniać stan
mikroflory jelitowej badanych przed terapią i po terapii. Co więcej,
biorąc pod uwagę doniesienia kwestionujące bezpieczeństwo stosowania probiotyków,69,70 należy przeprowadzić badania w celu wyjaśnienia rzeczywistego zagrożenia związanego z ich stosowaniem.

Wnioski

Światowa epidemia otyłości, której jesteśmy świadkami, każe
zwiększyć wysiłki w celu zidentyfikowania osobniczych i środowiskowych czynników wpływających na równowagę energetyczną. Wiadomo na pewno, że organizm gospodarza współpracuje
z mikroflorą jelitową z korzyścią dla obu stron. Wyniki omówionych badań, w większości przeprowadzonych przy użyciu najnowszych, zaawansowanych technologicznie metod (sekwencjonowanie rRNA podjednostki 16S mikroorganizmów jelitowych
z bibliotek klonów, metody metagenomiczne, mikromacierze
DNA, badania na myszach germ-free oraz transplantacje mikroflory jelitowej) sugerują, że mikroflora jelitowa odgrywa istotną rolę w regulacji równowagi energetycznej i masy ciała. Sugerują one
również istotne znaczenie czynników związanych z tą florą, takich
jak LPS, w patogenezie cukrzycy typu 2 związanej z otyłością. Odkrycia te są obiecujące, potrzebne są jednak dalsze badania w celu wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy
zróżnicowanym składem flory jelitowej a predyspozycją do otyłości oraz ustalenia, czy modulowanie składu flory bakteryjnej może być wykorzystane w leczeniu otyłości.

Dodatek

Już po zaakceptowaniu niniejszego artykułu do publikacji, zostały opublikowane wyniki badania o bardzo dużym znaczeniu dla
poruszanego problemu. Kalliomaki i wsp.71 monitorowali florę jelitową grupy dzieci od urodzenia do siódmego roku życia. Próbki stolca pobrane w wieku 6 i 12 miesięcy zostały przeanalizowane przy użyciu metod biologii molekularnej. U dzieci, które
następnie w wieku 7 lat miały prawidłową masę ciała, we wspomnianych próbkach odnotowano większą kolonizację Bifidobacterium i mniejszą zawartość bakterii Staphylococcus aureus niż u dzieci z nadwagą i otyłością, co sugeruje, że różnice w składzie
mikroflory jelitowej mogą predysponować do nadwagi i otyłości.

Adres do korespondencji: John K. DiBaise, MD, Division of Gastroenterology and
Hepatology, Mayo Clinic, 13400 E Shea Blvd, Scottsdale, AZ 85259. E-mail: dibaise.john@mayo.edu
Translated and reproduced with permission from Mayo Clinic Proceedings.
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Nadwaga i otyłość stanowią istotny problem zdrowotny i społeczny. W USA odsetek osób otyłych wzrósł od 1980 r. o ok.
75%, nadwagę stwierdza się obecnie u połowy populacji osób
dorosłych.1 Częstość występowania otyłości i nadwagi w Polsce jest podobna jak w innych krajach europejskich.2 W przeprowadzonych w latach 1983-2005 badaniach nadwagę
stwierdzono u 39-40% mężczyzn i 28-29% kobiet, a otyłość
u 16-21% mężczyzn i 19-22% kobiet.2
Otyłość, podobnie jak cukrzyca typu 2, jest zaburzeniem metabolicznym, w przebiegu którego występują stan zapalny
o niewielkim nasileniu i insulinooporność.3 W etiopatogenezie
istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne, w tym punktowa
mutacja genów, oraz czynniki środowiskowe, takie jak dieta bogatotłuszczowa i ograniczona aktywność fizyczna.3 Obecnie
wzrasta zainteresowanie wpływem mikroflory przewodu pokarmowego na masę ciała i równowagę energetyczną ustroju.3
Mikroflora przewodu pokarmowego ma istotne znaczenie
w utrzymaniu homeostazy gospodarza przez wpływ na metabolizm
(fermentacja niestrawionych składników diety, wytwarzanie i magazynowanie energii, produkcja witaminy K, absorpcja jonów),
funkcję troficzną (kontrola namnażania i różnicowania komórek nabłonka jelita, utrzymywanie równowagi immunologicznej przewodu pokarmowego) oraz funkcję ochronną (bariera jelitowa, chroniąca przed dostępem bakterii patogennych).4 Powszechnie stosowane
metody mikrobiologiczne oparte na hodowli drobnoustrojów pozwalają na identyfikację zaledwie 10-30% gatunków bakterii i mniej niż
10% gatunków grzybów w przewodzie pokarmowym.5 Nowe techniki, niedostępne jeszcze dla rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej (np. badanie sekwencji rybosomalnego RNA podjednostki
16 S/18 S rRNA, reakcja łańcuchowa polimerazy [PCR] oraz hybrydyzacja fluorescencyjna in situ [FISH]) umożliwiły precyzyjną analizę składu mikroflory przewodu pokarmowego.5
Ustalono, że w przewodzie pokarmowym dominują bakterie
z grupy Bacteroides i Firmicutes, przy czym liczba Bacteroides
jest związana z masą ciała (u osób otyłych jest ich mniej).1 Nie
wyjaśniono dotąd przyczyny i następstw różnic w składzie mikroflory u osób szczupłych i otyłych. Mechanizm przyrostu masy ciała obserwowano w badaniu eksperymentalnym, w którym zwie-
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rzętom z jałowym przewodem pokarmowym podano bakterie
z przewodu pokarmowego myszy hodowanych w zwykłych warunkach. Wydaje się zatem, że mikroflora przewodu pokarmowego ma istotny wpływ na regulowanie gromadzenia energii.3
Mechanizmy prowadzące do zwiększonego gromadzenia
energii są złożone i nie zostały do końca poznane. Przypuszcza
się, że mikroflora przewodu pokarmowego zwiększa pozyskiwanie energii ze składników pokarmowych. Pod uwagę bierze się
też rolę bakterii w modulowaniu stężenia bakteryjnego lipopolisacharydu (LPS) w surowicy.3 Uważa się, że czynnik ten jest
odpowiedzialny za indukcję reakcji zapalnej, rozwój otyłości,
z następową opornością na insulinę oraz cukrzycą typu 2.3 Wiele pytań wciąż wymaga odpowiedzi. Jak i dlaczego skład mikroflory przewodu pokarmowego wpływa na otyłość lub inne zaburzenia odżywiania? Jaki jest mechanizm zmniejszenia stężenia
bakteryjnego lipopolisacharydu (LPS) w surowicy przez Bifidobacteria? Badania eksperymentalne wykazały, że zwierzęta
z jałowym przewodem pokarmowym okazały się bardziej odporne na otyłość związaną z dietą bogatotłuszczową i bogatowęglowodanową,6 co wskazuje, że wpływ na uzyskiwanie energii ze
składników pokarmowych mają oprócz bakterii również inne
czynniki. Wreszcie, czy istnieje możliwość modyfikacji mikroflory przewodu pokarmowego (zwiększenie ilości Bifidobacteria),
w celu zredukowania niekorzystnego wpływu diety bogatotłuszczowej na zaburzenia metaboliczne?3 Obiecującą możliwością
w tym zakresie byłoby zastosowanie probiotyków. Badania
Kuhbachera i wsp. nad wpływem probiotyku VSL#3 na mikroflorę przewodu pokarmowego u pacjentów z pouchitis wykazały korzystny wpływ terapii probiotykiem na ilość bakterii oraz
zwiększenie różnorodności gatunków bakterii, co przyczyniało się
do zmniejszenia stanu zapalnego w jelicie.5
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