
MIKROFLORA JELITOWA 
I NADWRAŻLIWOŚCI 
POKARMOWE
u dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu – co wiemy?
Autyzm to zaburzenie rozwojowe oraz funkcjonalne związane z pracą mózgu 
i układu nerwowego człowieka. Po raz pierwszy został opisany w 1943 r. przez 
austriacko-amerykańskiego lekarza psychiatrę Leo Kannera i początkowo 
był traktowany jedynie jako schorzenie o podłożu psychicznym. Wraz 
z rozwojem wiedzy i procesów badawczych prowadzonych w tym kierunku 
zmienił się sposób postrzegania autyzmu, który obecnie klasyfikowany jest 
razem z podobnymi zaburzeniami neurorozwojowymi i opisywany szerzej.
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CZY SÓL
NA PEWNO SZKODZI?
Sante obaliło mit, że sól musi szkodzić! Jak z białego zabójcy uczynić sprzymierzeńca 
zdrowia? Uchylamy rąbka tajemnicy – niska zawartość sodu, 15% potasu, magnez 
jako naturalny przeciwzbrylacz. Jak to działa? Przeczytaj o soli niskosodowej Sante.

Można z dużym prawdopo-
dobieństwem założyć, że 
w każdej kuchni znajduje 

się solniczka. Pytanie, jaka sól się 
w niej kryje. Sól kuchenna jodowana, 
kamienna, warzona, himalajska? Czy 
może o obniżonej zawartości sodu? Ta 
ostatnia jest propozycją firmy Sante. 
Nieprzypadkowo firma, produkująca 
od ponad 20 lat zdrową funkcjonalną 
żywność, ma ją w swojej ofercie. Sól 
nie ma dobrego PR – nazywa się ją 
białym zabójcą, a nawet białym śmie-
ciem, ponieważ jej nadmiar poważnie 
zagraża pracy serca i jest przyczyną 

wielu ciężkich chorób. Nie jest to 
jednak cała prawda o soli. 

Człowiek składa się 
również z soli 

Uważa się, że chlorek sodu jest 
najważniejszym z pierwiastków alka-
licznych wchodzących w skład ciała 
człowieka. Sól jest elektrolitem znaj-
dującym się w krwi, osoczu i płynach 
tkankowych, czyli minerałem rozpusz-
czającym się wodzie i przenoszącym 
ładunek elektryczny. Żeby sól spełniała 
swoją pozytywną funkcję, potrzebna 

jest jej woda. Pod jej wpływem sól 
(NaCl) dysocjuje się na jony: Na+ 
i Cl-, regulując procesy elektroche-
miczne zachodzące w komórkach. 

Woda + sól morska + 
potas = równowaga 
sodowo-potasowa

Po co nam woda w odpowied-
niej ilości? Przenosi ona składniki 
odżywcze do komórek i narządów, 
a równocześnie ułatwia wydalanie 
z organizmu związków toksycznych. 
Od niej zależą procesy życiowe. 

Aby komórki organizmu były 
dobrze nawodnione, należy regular-
nie pić wodę, ponieważ ustrój czło-
wieka nie może jej zmagazynować. 
Pijąc wodę, sprawiamy, że przepłu-
kuje ona tkanki, podczas gdy sód 
znajdujący się na zewnątrz komórki 
(zawarty w płynach ustrojowych oraz 
w przestrzeniach międzykomórko-
wych) i potas będący wewnątrz niej 
tworzą odpowiedni potencjał błon 
komórkowych, niezbędny do prze-
wodzenia impulsów nerwowych. Gdy 
w organizmie jest za dużo sodu, woda 
jest zatrzymywana poza komórkami 
ciała, powodując, że nie jest on pra-
widłowo nawadniany. Mniejsza ilość 
sodu i większa potasu zapewnia za to 
idealne nawodnienie. 

Żeby zaszły te procesy, dzięki 
którym nasz organizm jest dobrze 
nawodniony i odżywiony, potrzeb-
ne są odpowiednie proporcje wody, 
chlorku sodu i potasu. Gdy nie dostar-
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czamy wystarczającej ilości potasu, wzrasta ilość 

sodu i organizm zatrzymuje wodę. Dochodzi wów-

czas do obrzęków, nadciśnienia, skurczów mięśni, 

labilności nastroju, a także wzrostu ciśnienia. Jeśli 

z kolei będziemy spożywać za mało sodu, pijąc za 

dużo wody, która nie będzie wydalana, uszkodzeniu 

ulegną komórki. Najlepiej jest więc sięgać po wodę 

o zwiększonej ilości substancji mineralnych lub 

dodawać do niej sól o obniżonej zawartości sodu, 

a zwiększonej potasu, który doskonale równoważy 

zdrowe proporcje jonów. Według badań szklanka 

wody z dodatkiem odpowiedniej soli (morskiej 

lub himalajskiej z dodatkiem potasu) jest bogata 

w minerały, dzięki czemu organizm efektywniej 

zatrzymuje i metabolizuje podawany płyn. Według 

profesora Iwana Nieumywakina, autora kilku publi-

kacji o soli, 2–3 g soli na szklankę wody wystar-

czą do tego, żeby woda korzystniej cyrkulowała 

w organizmie. O tym, że woda z solą skutecznie 

nawadnia organizm, od wieków wiedzieli Bedu-

ini, którzy podczas wypraw przez pustynię kładli 

sobie na język kilka ziarenek soli i popijali ją wodą. 

Co to znaczy dobra sól

Według obowiązujących zaleceń żywienio-

wych powinno się spożywać do 5 g (1 łyżeczka) 

soli dzienne, chociaż każdy organizm ma na nią 

indywidualne zapotrzebowanie. Organizm czło-

wieka nie jest w stanie wytworzyć tyle soli, ile 

potrzebuje, dlatego należy dostarczać sód wraz 

z pożywieniem. Najbogatszym jego źródłem są 

rośliny. Najwięcej sodu zawierają: glony morskie, 

zielenina, pomidory, bakłażan, ziemniaki, biała 

fasola. Sól o obniżonej zawartości sodu pozyskiwana 

jest w 70% przez firmę Sante poprzez odparowanie 

wody morskiej. Reszta to dodawany chlorek potasu. 

Kiedyś sól wydobywano z ziemi wraz ze wszyst-

kimi pierwiastkami znajdującymi się w niej, teraz 

większość oczyszczonych soli w sklepach jest ich 

pozbawiona. Dlatego sól niskosodowa Sante, wzbo-

gacona o potas, pozytywnie wyróżnia się na rynku. 

Dzięki temu sól ta zawiera o 30% mniej sodu niż 

sól tradycyjna. Receptura soli Sante zapewniająca 

mniej sodu, a więcej potasu sprawia, że organizm 

łatwiej zachowuje równowagę sodowo-potasową. 

Zastąpienie jonów sodu jonami potasu korzystnie 

wpływa na zbilansowanie makroskładników diety. 

Przyczynia się do zachowania zdrowia, ponieważ 

to właśnie potas pomaga w prawidłowym funkcjo-

nowaniu układu nerwowo-mięśniowego i przede 

wszystkim utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia 

tętniczego. 
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Autyzm jako zaburzenie neuroro-
zwojowe, ze względu na mnogość 

współistniejących jednoczasowo 

objawów, zaliczany jest do szerokiej grupy 

schorzeń określanych jako ASD (spektrum 

zaburzeń autystycznych). U chorych wystę-

pują zaburzenia w codziennym funkcjono-

waniu określane jako triada autystyczna. 

Pojęcie to obejmuje zaburzenia rozwoju 

społecznego, nieprawidłowości w zakresie 

komunikacji, zarówno werbalnej, jak i nie-

werbalnej, oraz zaburzenia behawioralne [1].

Nad częstością występowania zabu-

rzeń ze spektrum autyzmu prowadzone są 

badania niemal na całym świecie. Ich wyniki 

różnią się między sobą w nieznaczny spo-

sób: np. z badań prowadzonych w Stanach 

Zjednoczonych wynika, że na terenie USA 

w 1978 r. ASD diagnozowano u jednego na 

10 000 dzieci; niespełna 20 lat później liczba 

ta wzrosła do jednego na 250 dzieci od 3. do 

10. roku życia, a już w 2007 r. – jednego na 

150 dzieci w wieku 8 lat. Według danych 

Autism Europe z 2009 r. ok. 0,6% popu-

lacji Unii Europejskiej (czyli 5 mln osób) 

dotknięte jest autyzmem. Departament 

Zdrowia Wielkiej Brytanii tymczasem 

podaje najnowsze krajowe dane, z któ-

rych wynika, podobnie jak w przypadku 

USA, że ASD zdiagnozowano u jednego na  

150 dzieci. W Polsce szacuje się, że na 

autyzm cierpi ok. 30 000 osób (dzieci i doro-

słych), ale liczba ta może być znacznie 

większa. Jedno jest pewne – z roku na rok 

liczba chorych na autyzm na całym świecie 

zwiększa się [2, 3, 4, 5]. 

Objawy zaburzeń ze spektrum auty-

zmu są bardzo różne i niejednoznaczne, 

co często utrudnia postawienie wczesnej 

i pewnej diagnozy. Jednak do tych wystę-

pujących najczęściej, definiowanych jako 

charakterystyczne, zalicza się: ograniczony 

kontakt wzrokowy, problem z rozróżnieniem 

osób najbliższych, unikanie bezpośredniego 

kontaktu fizycznego, a także brak interak-

cji z otoczeniem. U dzieci z ASD bardzo 

często występuje też znacznie obniżony lub 

znacznie podwyższony próg wrażliwości 

na bodźce płynące z otoczenia. I właśnie 

ta mnogość sygnałów stanowi problem we 

wczesnym i jednoznacznym diagnozowa-

niu choroby [6, 7].

Autyzm jest zespołem zaburzeń trwa-

jącym całe życie. Tak jak już zostało wspo-

mniane, objawy nie są stałe i jednoznaczne, 

co więcej, zmieniają się wraz z rozwojem 

człowieka. Literatura podaje, że u dzieci 

pierwsze objawy choroby pojawiają się do 

trzeciego roku życia. Jednocześnie zazna-

cza się, iż u 60% z nich pierwsze symptomy 

choroby pojawiają się już w pierwszym 

roku życia, a u aż 30% z tej grupy w okoli-

cach drugiego roku życia następuje regres 

rozwoju. Warto też zaznaczyć, że autyzm 

diagnozowany jest czterokrotnie częściej 

u chłopców niż u dziewczynek, przy czym 

u dziewcząt przebieg choroby jest mocniej 

nasilony [1, 5, 8]. 

Obecnie uznaje się, że patogeneza 

choroby ma podłoże wieloczynnikowe, 

a w jej powstanie zaangażowane są zarówno 

czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. 

Wśród czynników środowiskowych można 

wymienić: czynniki ciążowo-porodowe, 

toksyczne (m.in. związki rtęci oraz ołowiu) 

oraz infekcyjne (m.in. wirus różyczki, wirus 

Borna, zaburzenia mikrobioty jelitowej). 

Najnowsze dane wskazują, że obecny wie-

logenowy model dziedziczenia zakłada co 

najmniej od 3 do 15 genów. U ok. 10% osób  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

diagnozuje się współistniejące równolegle 

inne choroby genetyczne, takie jak: zespół 

Angelmana, fenyloketonuria, neurofibro-

matoza typu 1 [6, 9].

U licznej grupy osób ze zdiagno-

zowanym ASD obserwuje się też częste 

dolegliwości ze strony przewodu pokar-

mowego. Są to przede wszystkim: nad-

mierne wytwarzanie gazów jelitowych, 

bóle brzucha, biegunki, refluks żołądko-

wo-przełykowy, odbijania, zaparcia oraz 

pojawiające się niestrawione resztki pokar-

mu w kale. Szczególnie u małych pacjen-

tów, ze względu na ograniczony kontakt 

i interakcję z otoczeniem, dolegliwości te 

bardzo często nie są sygnalizowane wprost, 

ale poprzez nienaturalne dla dzieci zacho-

wania: nadpobudliwość ruchową, agresję, 

samookaleczanie i wiele innych.

W 1998 r. zespół londyńskich lekarzy 

pod kierunkiem gastroenterologa Andrew 

Wavefielda przeprowadził badania na 

grupie dzieci ze zdiagnozowanym auty-

zmem, u których zanotowano występo-

wanie bólu brzucha i biegunki. U części 

z nich stwierdzono wówczas m.in. guz-

kowy przerost grudek chłonnych jelita 

krętego oraz cechy nieswoistego zapalenia 

jelita grubego. W badaniach o podobnym 

podłożu merytorycznym, prowadzonych 

w kolejnych latach, stwierdzono m.in. zapa-

lenie błony śluzowej żołądka, przewlekłe 

zapalenie błony śluzowej dwunastnicy czy 

nacieki eozynofilowe [6, 7, 10, 11, 12, 13].

Prawdopodobnym czynnikiem wywo-

łującym patologię ze strony przewodu 

pokarmowego jest zaburzenie mikrobioty 

jelitowej, jednego z elementów składających 

się na barierę jelita cienkiego (ang. Leaky 

Gut Syndrome), które w konsekwencji 

prowadzi do jej uszkodzenia.

Łukasz Sieńczewski 
specjalista ds. żywienia 
Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu

dr n. biol. Patrycja Szachta
Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu

Obecnie uznaje 
się, że patogeneza 
choroby ma podłoże 
wieloczynnikowe, 
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Mikrobiota jelitowa bierze udział 
m.in. w trawieniu składników pokarmo-

wych, produkcji witamin z grupy B i K, 

wytwarzaniu krótkołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych. Zapewnia też prawidłowe 

funkcjonowanie układu immunologicznego, 

a także ma znaczący wpływ na prawidłowe 

dojrzewanie enterocytów, które stanowią 

podstawowy element strukturalny barie-

ry jelitowej. 

Poza mikrobiotą jelitową oraz ente-

rocytami, połączonymi ze sobą ścisłymi 

łączeniami (ang. tight junction), barierę jeli-

tową budują także kępki Peyera, warstwy 

śluzu, wydzielnicza immunoglobulina A, 

komórki M, APC oraz limfocyty.

Prawidłowo funkcjonująca bariera 

jelitowa cechuje się selektywną przepusz-

czalnością. Oznacza to, że z jelita do orga-

nizmu wchłaniają się jedynie prawidłowo 

strawione składniki pokarmowe, witaminy 

oraz elektrolity. Składniki, które nie zostały 

w pełni strawione, toksyny środowiskowe 

i bakteryjne, nie mają możliwości przedo-

stania się do wnętrza organizmu i zostają 

z niego usunięte. 

W momencie uszkodzenia barie-

ry jelitowej traci ona swoją zdolność do 

selektywnego wchłaniania. Do układu 

krwionośnego zaczynają przenikać cząstki 

pokarmowe, toksyny środowiskowe i bakte-

ryjne oraz bytujące w jelicie drobnoustroje, 

które przekraczając barierę krew – mózg 

mogą upośledzać rozwój komórek mózgo-

wych oraz uniemożliwiać ich prawidłowe 

funkcjonowanie. 

Zwiększoną przesiąkliwość bariery 

jelita cienkiego obserwuje się u 43–76% 

dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty-

zmu. Na zmniejszoną integralność błony 

śluzowej jelita cienkiego u badanych dzieci 

może wpływać zaistniały stan zapalny, stres 

emocjonalny oraz zaburzenia równowagi 

mikrobioty jelitowej [14, 15]. 

Po raz pierwszy zauważono możliwą 

korelację pomiędzy mikrobiotą jelitową 

Badania wykazują, 
że odpowiednio 
prowadzona dieta 
eliminacyjna
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a rozwojem ASD podczas badań prowa-

dzonych po 2000 r. Grupę badanych dzieci 

ze spektrum autyzmu poddano wówczas 

terapii wankomycyną. Już w trakcie jej 

trwania zauważono u nich znaczną poprawę 

kliniczną. Wankomycyna jest substancją 

słabo wchłanianą z przewodu pokarmowe-

go, co oznacza, że działa przede wszystkim 

w jego obrębie. Zdaje się to potwierdzać 

udział mikrobioty jelitowej w patome-

chanizmie rozwoju zaburzeń osób z ASD. 

Należy zaznaczyć, że poprawa zauważana 

była w trakcie terapii, ale dwa tygodnie po 

zaprzestaniu leczenia objawy pojawiały się 

ponownie [6, 16, 17, 18]. Przypuszcza się, iż 

wynika to z całościowego zaburzenia mikro-

bioty jelitowej. Z tego względu aktualnie 

uważa się, iż zastosować należy celowaną 

terapię probiotykami i prebiotykami w celu 

przywrócenia prawidłowego jakościowego 

i ilościowego składu ekosystemu jelitowego. 

Jest to postępowanie całkowicie bezpieczne, 

wpływające korzystnie na funkcjonowanie 

całego organizmu, a jednocześnie pozba-

wione działań niepożądanych, jakie cha-

rakteryzują antybiotykoterapię. 

Dieta eliminacyjna

U osób z ASD bardzo często obser-

wuje się niedobory enzymatyczne, m.in. 

dipeptydylopeptydazy IV (DPP-IV). Należy 

ona do grupy dipeptydaz i jest wytwarzana 

w rąbku szczoteczkowym jelita cienkiego. 

Nieprawidłowości wytwarzania tego enzymu 

mogą mieć podłoże genetyczne, ale mogą 

też być następstwem uszkodzenia jelita. 

Najważniejszym zadaniem dipeptydylo-

peptydazy IV jest udział w prawidłowym 

przebiegu końcowego procesu trawie-

nia białek. W przypadku występowania 

nieprawidłowości w tym procesie mogą 

powstawać egzorfiny, nazywane także neu-

roaktywnymi peptydami. Wykazują one 

właściwości opioidopodobne, zbliżone do 

tych pojawiających się po zażyciu morfiny 

lub heroiny, wykazując tym samym działanie 

halucynogenne czy powodując obniżenie 

odczuwania bólu oraz strachu. Egzorfiny 

mają też zdolność do przenikania bariery 

krew – mózg, zakłócając przy tym prawi-

dłowy rozwój mózgu i nasilając zachowa-

nia typowe dla osób z ASD [19, 20, 21, 22].

Zaburzenia struktury bariery jelita 

cienkiego oraz jej zwiększona przepuszczal-

ność prowadzą do wzmożonego przenika-

nia powstałych egzorfin do krwiobiegu. 

Stamtąd docierają one do ośrodkowego 

układu nerwowego, gdzie aktywizują dzia-

łania destrukcyjne wobec mózgu. Dwoma 

najczęściej opisywanymi egzorfinami jest 

kazomorfina – powstała w procesie trawie-

nia kazeiny oraz gliadomorfina – powstała 

w procesie trawienia glutenu. 

Pojawienie się we krwi egzorfin pro-

wadzi do powstania przeciwciał IgG (jed-

nego z głównych elementów układu odpor-

nościowego), które łącząc się z antygenami 

pokarmowymi, tworzą kompleksy immu-

nologiczne. W momencie ich kumulacji 

w organizmie dochodzi do powstania ogól-

noustrojowego stanu zapalnego. Badania 

przeprowadzone przez Trajkovskiego i wsp. 

na dzieciach z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu wykazały znacznie podwyższony 

poziom przeciwciał klasy IgG w kierunku 

kazeiny, alfa-laktoalbumin, beta-lakto-

globulin w porównaniu do grupy dzieci 

zdrowych [23]. 

Obecnie najczęściej zalecaną dietą 

dla osób z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu jest dieta eliminacyjna, wyklu-

czająca z codziennego jadłospisu gluten 

oraz kazeinę. Podejście do diety powinno 

być restrykcyjne, a więc niepozwalające na 

pojawienie się nawet śladowych ilości tych 

związków w spożywanych produktach. 

Badania wykazują, że odpowiednio 

prowadzona dieta eliminacyjna może pro-

wadzić do zmniejszenia, a nawet zniesienia 

objawów typowych dla osób ze spektrum 

autyzmu. Korzystny wpływ diety elimi-

nacyjnej zgłaszany jest przez coraz szerszą 

grupę rodziców dzieci z ASD. W badaniu 

ankietowym przeprowadzonym w 2006 r. 

wśród rodziców dzieci autystycznych aż 

30% z nich raportowało znaczną poprawę 

w zachowaniu dziecka po kilku tygodniach 

od wprowadzania u nich diety elimina-

cyjnej. Natomiast podczas badań prowa-

dzonych przez Ashwooda i wsp. na grupie 

dzieci z ASD zauważono zmniejszenie 

udziału eozynofilii w nacieku zapalnym 

jelita w grupie leczonej dietą bezkazeinową 

i bezglutenową. Podczas innego badania 

u części chorych zastosowanie naltreksonu 

(antagonisty opioidowego) wpłynęło na 

poprawę mowy, kontaktów społecznych 

oraz zmniejszało autoagresję. Wydaje się 

to potwierdzać skuteczność diety wyklu-

czającej gluten i kazeinę oraz jej wpływ 

na poprawę stanu tak fizycznego, jak 

i psychicznego osób z ASD [21, 24, 25, 26]. 

Należy jednak podkreślić, że sto-

sowanie diety eliminacyjnej nie może 

być traktowane jako szablonowe i jedyne 

podejście do terapii osób z ASD. Istnieje 

bowiem wiele badań, które nie potwier-

dziły skuteczności tej diety, a teoria opio-

idowa wciąż pozostaje w sferze rozwa-

żań teoretycznych i obecnie brakuje 

prawidłowo zaprojektowanych badań, 

zaakceptowanych przez środowisko 

naukowe [27]. 

W momencie, w którym zostanie 

wdrożona dieta eliminacyjna, wykluczają-

ca gluten i kazeinę, i zostanie zauważona 

poprawa, wówczas jednym z zaleceń może 

być wykonanie badania na alergie IgG-za-

leżne, co zwiększa prawdopodobieństwo 

Prawdopodobnym 
czynnikiem 
wywołującym patologię 
ze strony przewodu 
pokarmowego 
jest zaburzenie 
mikrobioty jelitowej,
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wyeliminowania wszystkich potencjalnych 
peptydów opioidopodobnych z diety, do 
których należą m.in. ryż czy szpinak. 
Podejście do każdego pacjenta powinno 
być jednak indywidualne. 

Podsumowanie

U podłoża zaburzeń ze spektrum 
autyzmu leży wiele różnych czynników 
zarówno genetycznych, jak i środowisko-
wych. Dlatego też działania mające na 
celu złagodzenie objawów oraz poprawę 
funkcjonowania społecznego osób z ASD 
muszą być prowadzone wielotorowo, 
z uwzględnieniem m.in. przywrócenia 
równowagi mikrobioty jelitowej, uszczel-
nienia nabłonka jelita cienkiego i identyfi-
kacji alergizujących w typie opóźnionym 
pokarmów, co w konsekwencji prowadzi 
do zmniejszenia wpływu peptydów opio-
idowych na ośrodkowy układ nerwowy. 
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