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Oznaczanie liczebności bakterii z rodzaju Lactobacillus spp. w wymazach z odbytu 

 

W ludzkim przewodzie pokarmowym bytuje olbrzymia ilość drobnoustrojów. Ponad 90% z 

nich, oznaczonych za pomocą sekwencjonowania 16sRNA nie może być oznaczonych drogą 

posiewu. W 2005 roku GenBank utworzył bazę zawierającą 1822 sekwencje rybosomalnego 

DNA bakteryjnego (16sRNA) z ludzkiego jelita, z czego 92,7% pochodziło od 

mikroorganizmów których nie umiemy wyhodować. Z tego względu posiewy kału jako 

metoda poznania mikroflory przewodu pokarmowego ma liczne ograniczenia.  Uważa się, że 

posiewy kału odzwierciedlają mikroflorę, zwłaszcza okrężnicy zstępującej i odbycie. Nie 

odzwierciedlają one z kolei dokładnie mikroflory jelita ślepego oraz dystalnej części jelita 

cienkiego. Flora przewodu pokarmowego składa się praktycznie w całości z bezwzględnych 

beztlenowców. Z tego względy właściwa metoda hodowli umożliwiająca ocenę flory feralnej 

wymaga metod beztlenowych i szybkiego postępowania. Posiew kału stanowi ograniczoną 

wskazówkę dla oceny konieczności zastosowania probiotykoterapii. Posiew kału nie jest 

adekwatny dla oceny kolonizacji jelita przez probiotyk i z tego względu pełni ograniczoną 

rolę w wyborze odpowiedniego probiotyku. W jelitach bytuje niezliczona ilość 

drobnoustrojów. Z określonych 800 gatunków, jedynie 30 – 40 stanowi 9% całej mikroflory. 

Bezwzględne beztlenowce, takie jak Bacteroides, Bifidobacterium, and Clostridium stanowią 

większość. W środkowym segmencie znajduja się gatunki z rodzaju Lactobacillus, natomiast 

Enterobacteriaceae, staphylococcus, enterococcus, koliformy, drożdżaki i pleśnie występują 

w mniejszej ilości.  

 

 Posiewy kału, a zrozumienie mikroflory przewodu pokarmowego 

 

Posiewy materiału kałowego jest tradycyjnie uznany jako metoda oceny mikroflory przewodu 

pokarmowego , ma również znaczne ograniczenia dla pełnego zrozumienia mikroekologii 

jelita. Posiewy materiału kałowego odzwierciedlają populację mikroorganizmów obecną w 

stolcu, którą umiemy hodować standardowymi metodami beztlenowymi. Posiewy kału nie są 

natomiast w stanie odzwierciedlić mikroflory żołądka, dwunastnicy oraz jelita czczego. Dane 

kliniczne nie są zgodne co do możliwości właściwej oceny mikroflory okrężnicy na 

podstawie prób kału. Mikrobiologiczne badania próbek pochodzących z różnych części 

okrężnicy, pobieranych pośmiertnie wykazały, że pH jelita ślepego jest niższe niż w dystalnej 

części okrężnicy. Wzrost bakterii jest znacznie silniejszy w jelicie ślepym niż w dystalnej 

części okrężnicy. W jednym z badań porównywano, metodami posiewu, płyn z okrężnicy z 

posiewem kału. Płyn z okrężnicy uzyskano droga przeznosowego umieszczenia rurki w 

jelitach i dokładnego pobierania prób kału w warunkach beztlenowych. W hodowlach kału 

wykazano istotnie wyższą liczbę beztlenowców, zwłaszcza Bifidobacterium i Bacteroides, niż 

w płynie okrężniczym. Fakultatywne beztlenowce stanowiły 25% beztlenowców w płynie 

okrężniczym, lecz tylko 1% w próbach kału. W próbach kału wyhodowano istotnie mniej 

gatunków Lactobacillus niż z płynu okrężniczego.  

Z tego względu posiew materiałów kałowych jest ograniczonym narzędziem oceny 

mikroflory okrężnicy i powinien być zastępowany w miarę możliwości nowymi metodami. 

Zaawansowana technika bazująca fluorescencyjnych sondach 16sRNA jest wysoce 

obiecująca dla lepszego zrozumienia mikroflory przewodu pokarmowego. W jednym z 

badań technika ta została wykorzystania dla porównania mikroflory okrężnicy i biopsji 



z końcowego odcinka jelita krętego z florą w kale. Badanie to wykazało, że skład flory 

kałowej był zbliżony do mikroflory w okrężnicy i końcowym odcinku jelita krętego (Van 

der Waaij LA, Harmsen HJ, Madjipour M, et al. Bacterial population analysis of human colon 

and terminal ileum biopsies with 16S rRNA-based fluorescent probes: commensal bacteria 

live in suspension and have no direct contact with epithelial cells.Inflamm Bowel Dis 

2005;11:865-71). Z kolei drugie badanie przeprowadzone metodą elektroforezy na żelach z 

gradientem czynnika denaturującego (DGGE) amplifikowanych cząsteczek 16sRNA, w celu 

porównania populacji Lactobacillus spp. pochodzącej z biopsji okrężnicy z populacja z 

materiałów kałowych dała odrębne wyniki. Wykazano, że gatunki Lactobacillus są podobnie 

rozproszone w obrębie całej okrężnicy, lecz dominująca populacja mikroorganizmów 

związanych z błoną śluzową okrężnicy różni się znacząco od kałowej.  

Z tego względu należy założyć, iż posiew materiałów kałowych nie w pełni odzwierciedla 

mikroflorę jelitową. Metody 16sRNA dają sprzeczne dane dotyczące możliwości 

wykorzystanie flory kałowej dla dokładnego odzwierciedlenia flory okrężnicy i jelita krętego.  

 Prawidłowe metody posiewu materiałów kałowych 

 

Najistotniejsze są warunki beztlenowe, gdyż ponad 99% flory jelitowej składa się z 

bezwzględnych lub obligatoryjnych beztlenowców. Z tego względu warunki te musza być 

zapewnione dla właściwego oznaczenie liczebności oraz identyfikacji gatunkowej flory 

kałowej. Przykładowo, w badaniu porównującym florę w kale u młodych zdrowych osób 

dorosłych, zdrowych osób starszych i poddawanych antybiotykoterapii próby kału były 

oznaczane w warunkach beztlenowych w ciągu godziny od defekacji. Innymi słowy, 

kluczowym elementem jest szybkość działania i zapewnienie warunków beztlenowych. 

Dokładność technik posiewu materiałów kałowych w których nie zapewniono warunków 

beztlenowych i szybkości oznaczenia, dla oceny jelitowych beztlenowców,  jest 

kwestionowana. Nie zapewnienie wymaganych warunków daje niepowtarzalne wyniki i 

sprawia że pomiar jest bezwartościowy. Wynik posiewu wyrażony w skali półilościowej ma 

również mniejsze zastosowanie aniżeli w skali ilościowej i wymaga dalszej walidacji i 

standaryzacji.  

 

 Posiew materiałów kałowych, a probiotyki 

Posiew materiałów kałowych wykorzystywana jest przez wielu badaczy w celu oceny 

konieczności probiotykoterapii oraz monitorowania odpowiedzi na podaż probiotyku. Jest to 

nie do końca wiarygodna metoda. Probiotyki to z reguły bakterie z rodzaju Lactobacillus i 

Bifidobacterium. Gatunki Lactobacillus stanowią dominujaca florę w jelicie cienkim. Posiew 

materiałów kałowych nie do końca odzwierciedla mikroflorę jelita cienkiego, ponadto jego 

charakterystyka jest utrudniona. Badania pośmiertne populacji Lactobacillus w jelitach 

badano w materiałach pobieranych drogą aspiracji lub intubacji, przeznosowo, połknięcia 

kapsułki, umożliwiającej pobranie zawartości jelit. Bifidobacterium walczą o dominację z 

Bacteroides w okrężnicy. Ilość kolonii Bifidobacterium , jako ścisłych beztlenowców, nie 

może być prawidłowa w materiałach kałowych bez zapewnienia warunków beztlenowych i 

szybkości oznaczenia. Z tego względu brak lub niska liczba tych bakterii w posiewie jest z 

reguły wynikiem błędu oznaczenia.  

Posiew zbieranych materiałów kałowych jako metody oceny probiotykoterapii ma więc 

ograniczenia. Metoda ta jest stosowana, ze względu na tezę, iż podaż szczepów 

probiotycznych przyczynia się do namnażania przyjaznych mikroorganizmów w jelitach. 

Większość gatunków Lactobacillus nie jest w stania kolonizować jelit, toteż są wydalane z 

organizmu w ciągu kilku dni po zakończeniu suplementacji. W jednym z badań wykazano, że 

L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus, i L. plantarumnie nie są hodowane po zakończeniu 

suplementacji. Nawet wywodzące się bezpośrednio z mikroflory L. Johnsonie mogą nie 



przetrwać w materiałach kałowych po zaprzestaniu suplementacji. Posiewy materiałów 

kałowych mają dość niską czułość w wykrywaniu szczepów probiotycznych podczas 

konsumpcji. W badaniu porównujących wykrywania L. rhamnosus w biopsjach odbytniczych 

z posiewem kału, probiotyki były wykrywane w 88% bioptatów i 20% posiewów kału.  

Gdy materiały kałowe są pobierane dokładnie z wytycznymi, szybko oznaczane, pobierane i 

oznaczane beztlenowo  wyniki zasadniczo odzwierciedlają florę dominujacą w okrężnicy 

zstępującej i odbycie. Nie są natomiast doskonałym narzędziem do badania mikroflory jelita 

cienkiego i ślepego. Metody półilościowe są ograniczone w określaniu efektywności 

probiotyku. Posiew materiałów kałowych nie jest doskonałą metodą oceny kolonizacji jelit.  

 

Czy posiewy materiałów kałowych odzwierciedlaja mikroflorę jelit? 

Hodowle materiałów kałowych mogą odzwierciedlać mikroflorę jelitową jeśli są prawidłowo 

pozyskiwane i traktowane oraz szybko oznaczane. Dla Lactobacillus i Bifidobacterium 

warunki beztlenowe są wymagane, a tlen nie jest konieczny dla metabolizmu, lub wręcz 

działa na nie toksycznie – w przypadku Bifidobacterium. Lactobacillus jako fakultatywne 

beztlenowce, tolerują pewna ekspozycję na tlen. Z tego względu dla oceny ich wzrostu, 

zwłaszcza Bifidobacterium, konieczne jest szybkie zebranie prób i przechowywanie w 

warunkach beztlenowych. Próby kałowe powinny być dostarczone do laboratorium w ciągu 

kilku godzin, najczęściej godziny od pobrania. Jeżeli nie zachowano tych warunków, wzrost 

Lactobacillus i Bifidobacterium będzie prawdopodobnie nieadekwatny i może wskazać 

niewiele lub brak tych bakterii.  

 

Czy hodowla kału jest metodą podjęcia decyzji o probiotykoterapii? 

Rutynowy posiew materiałów kałowych nie jest doskonałą metodą wyboru probiotyku i 

podjęcia decyzji o probiotykoterapii. Kał  nie odzwierciedla mikroflory jelita cienkiego i 

ślepego. Hodowle materiałów kałowych dość rzadku umożliwiają identyfikację bakterii z 

rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Z tego względu brak lub mała ilość tych bakterii 

może wynikać z błędnego oznaczenia. Ponadto posiew taki nie odzwierciedla różnorodności 

gatunków tych bakterii.  

 

Czy hodowla kału jest dobra metodą oceny korzyści probiotykoterapii? 

Posiew materiałów kałowych nie jest najlepszą metoda oceny efektywności probiotykoterapii. 

Jest to spowodowane przede wszystkim błędami w pobieraniu, przechowywaniu i oznaczaniu 

materiałów (brak warunków beztlenowych).  

 

Oznaczanie półilościowe 

Nie jest to idealna metoda oceny intensywności wzrostu. Najlepsza metoda jest ocena ilości 

bakterii/ gram kału. Często poziom 3 lub 4+ Lactobacillus i Bifidobacterium jest traktowany 

jako zdrowy, jednak nie określono jak poziom „ zdrowia” został zdefiniowany. Mikroflora 

jelitowa znacznie różni się w zależności od osoby, wieku, grupy etnicznej i lokacji 

geograficznej np. Bifidobacterium jest częściej izolowany od osób młodszych. Teza o „ 

zdrowym poziomie” tych bakterii jest więc niewłaściwa. Skala plusowa wymaga walidacji. 

Możemy bowiem jedynie stwierdzić, że bakterii na 4+ jest więcej niż na 1+. Nie wiemy 

jednak dokładnie o ile więcej mikroorganizmów wyhodowano i jaka jest różnica pomiędzy 

1,2,3, i 4+.  

 

Najlepsze metody oceny prawidłowości flory jelitowej 

Wiele testów kału daje wartościowe informacje umożliwiające klinicystom ocenę  równowagi 

mikroflory jelitowej. Testy funkcjonowania bariery jelitowej mierzą miano przeciwciał IgG, 

IgA i IgM dla białek pokarmowych, bakterii jelitowych czy szczepów drożdżaków i 



dostarczają informacji na temat integralności i funkcjonowania bariery jelitowej. Zaburzenie 

jej funkcjonowania może świadczyć o zaburzeniu równowagi w obrębie mikroflory. Testy te 

nie sa jednak specyficzne. Podwyższony poziom pH kału świadczyć może o obniżeniu 

produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych przez mikroflorę. Jest to z reguły 

spowodowane obniżeniem ilości jelitowych bakterii kwasu mlekowego. Jednakże za 

obniżenie poziomu pH i zmniejszenie ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w 

kale odpowiadać może również niewłaściwa dieta. Te czynniki należy uwzględnić przy 

interpretacji testów. Nie ma więc idealnej metody oceny mikroflory jelitowej.  

 

 


