
Wątroba
a jelito – 
zwrotne centrum dowodzenia
Jeszcze niedawno jelito uznawano za narząd, którego głównym zadaniem 
było trawienie i wchłanianie niezbędnych składników odżywczych oraz 
wydalanie niestrawionych resztek pokarmowych. Najnowsze badania 
naukowe ukazują jednak znacznie szerszą rolę jelita w zachowaniu zdrowia. 
Coraz częściej jelito nazywane jest jednym z najważniejszych narządów 
organizmu. 
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jelito pełni bowiem nie tylko szereg 
rozmaitych funkcji metabolicznych, 
ale znajduje się tu również domi-

nująca część układu immunologicz-
nego (układ immunologiczny GALT) 
koordynująca prawidłową reakcję 
odpornościową organizmu. Bakterie 
zasiedlające jelito, zwane mikrobiotą 
bądź ekosystemem jelitowym, realizują 
szereg funkcji, takich jak:
OO synteza NNKT i witamin z grupy 
B i K,

OO udział w procesach trawienia,
OO przekształcanie kwasów żółciowych 
w związki neutralne (potencjalna 
rola przeciwnowotworowa),

OO konkurencja o miejsca wiązania 
na powierzchni jelita z patogenami 
(bakterie chorobotwórcze i grzyby).

Każdorazowe zaburzenie równo-
wagi mikrobioty jelitowej przyczynia 
się ponadto do uszkodzenia zlokalizo-
wanej w jelicie cienkim bariery jelito-
wej. Bariera ta odgrywa rolę swoistego 
filtra, zabezpieczając przed wnikaniem 
do układu krwionośnego substancji 
potencjalnie szkodliwych. Zaburze-
nie mikrobioty jelitowej, zwłaszcza 
przy zadziałaniu innych czynników 
uszkadzających ciągłość nabłonka jeli-
ta (stres, przebyte choroby, stosowane 
leki i inne), prowadzi do rozszczelnie-
nia bariery jelitowej. Może to powo-
dować przenikanie drobnoustrojów, 
toksyn czy innych substancji poten-
cjalnie obciążających ze światła jelita 
do układu krwionośnego i wątroby, 
drogą krążenia wątrobowo-jelitowe-
go (krążenie wrotne wątroby) [1–3]. 

Wątroba jest narządem odgry-
wającym kluczową rolę w funkcjono-
waniu organizmu człowieka, gdyż za 
jej pośrednictwem metabolizowane 
są produkty trawienia i wchłaniania 

oraz regulowana jest ich dalsza dys-
trybucja i właściwe wykorzystanie 
w organizmie. Wątroba, stanowiąc 
ostatnią barierę ochronną organizmu 
przed toksynami, metabolizuje je 
i neutralizuje lub przetwarza do form 
rozpuszczalnych w wodzie, które są 
eliminowane z ustroju. 

Niestety zaburzenia ekosystemu 
jelitowego i następczy wzrost prze-
puszczalności jelita (tzw. zespół prze-
siąkliwego jelita) prowadzić mogą do 
zwiększonego przenikania substancji 
toksycznych z jelita do wątroby, czego 
skutkiem jest zwiększone obciążenie 
tego organu. Nadmiernie obciążona 
wątroba wykonuje wówczas zwięk-
szoną, ponadfizjologiczną pracę, co 
po dłuższym czasie może powodować 
rozwój szeregu zaburzeń. Mowa tu 
zarówno o chwilowym upośledzeniu 
funkcji narządu, a w dalszych eta-
pach także zapoczątkowaniu zmian 
chorobowych o charakterze przewle-
kłym, takim jak marskość, przewlekłe 
zapalenie czy toksyczne uszkodzenie 
wątroby [4–7]. 

Ścisła zależność pomiędzy roz-
wojem problemów hepatologicznych 
a dysbiozą jelitową i uszkodzeniami 
bariery jelitowej, wskazuje na celowość 
wdrożenia odpowiednio dobranej 
suplementacji probiotycznej w opi-
sywanej grupie pacjentów. 

Probiotykoterapia może być 
w pewnych sytuacjach rozważana jako 
działanie profilaktyczne zapobiegają-
ce nadmiernemu obciążeniu wątroby 
toksynami. Stosowanie probiotyków 
jest ponadto zalecane u pacjentów 
z już istniejącymi problemami hepa-
tologicznymi. Wynika to z faktu, iż 
krew wrotna transportuje do wątro-
by nie tylko składniki odżywcze, ale 
również bakterie jelitowe i produkty 

ich przemiany materii, tzw. wzorce 
molekularne związane z patogenami 
(PAMP – patogen associated molecu-
lar patterns). U zdrowych pacjentów 
bakterie te, jak również PAMP, ulegają 
całkowitym przemianom. U pacjentów 
z chorobami wątroby proces ten jest 
istotnie zaburzony, w wyniku czego 
detoksykacja nie przebiega prawi-
dłowo, prowadząc niejednokrotnie 
do niewydolności narządu. Zaburzo-
na mikrof lora jelitowa i zwiększona 
przepuszczalność bariery jelitowej 
generują dodatkowe warunki obcią-
żające opisywany układ, w wyniku 
czego bakterie i PAM docierają do 
wątroby, krezkowych węzłów chłon-
nych i innych organów pozajelitowych. 
Cały opisywany proces nosi nazwę 
patologicznej translokacji bakteryj-
nej i – jak wykazały badania – może 
przyczynić się do zwiększonego praw-
dopodobieństwa rozwoju zakażeń bak-
teryjnych u pacjentów z marskością 
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wątroby. Całe zjawisko może również 
nadmiernie pobudzać i aktywować 
komórki immunologiczne wątroby, 
co w konsekwencji również pogarsza 
jej stan, prowadząc do uszkadzania 
organu w przebiegu marskości wątro-
by i innych chorobach przewlekłych 
(alkoholowa i niealkoholowa stłusz-
czeniowa choroba wątroby) [7–11]. 

Probiotyki powinny być w tej 
sytuacji traktowane jako:
OO czynnik naprawczy uszkodzonej 
mikrof lory jelitowej,

OO czynnik redukujący nadmierną 
przesiąkliwość jelitową.

Badania wykazują, iż probiotyki 
regenerują uszkodzenia bariery jeli-
towej i zmniejszają ciśnienie w żyle 
wrotnej, co zapobiega powikłaniom 
marskości wątroby (np. krwawie-
nie z żylaków, wodobrzusze, zespół 
wątrobowo-nerkowy), oraz redukują 

masę ciała u dzieci chorujących na 
niealkoholową stłuszczeniową cho-
robę wątroby (NAFLD). Korzystne 
działanie probiotykoterapii zostało 
potwierdzone w licznych, randomi-
zowanych badaniach klinicznych. 
Z tego względu probiotykoterapia 
z powodzeniem może być stosowa-
na zarówno jako integralny element 
leczenia podstawowego, jak i profi-
laktyki u pacjentów z problemami 
hepatologicznymi [12–15]. 

W aspekcie probiotykoterapii 
warto zwrócić szczególną uwagę na 
encefalopatię wątrobową (HE – hepatic 
encephalopathy), uzyskano tu bowiem 
największą liczbę dowodów na celo-
wość zastosowania probiotykoterapii 
w leczeniu. Encefalopatia wątrobowa 
jest zespołem zaburzeń neuropsychia-
trycznych towarzyszącym ostrym oraz 
przewlekłym uszkodzeniom wątro-
by. Zaburzenie funkcji ośrodkowego 

układu nerwowego jest tu najczęściej 
wywołane neurotoksycznym działa-
niem amoniaku, który zaburza m.in. 
przewodnictwo nerwowe oraz powoduje 
obrzęk mózgu [16]. Nadmiar amonia-
ku może być wytwarzany przez pato-
genną mikrof lorę jelitową, ponadto 
przesiąkliwość jelitowa spowodowana 
uszkodzonymi połączeniami pomię-
dzy enterocytami jelitowymi (tight 
junction) może w większym stop-
niu umożliwić translokacje związku 
do ośrodkowego układu nerwowe-
go. W badanych grupach pacjentów, 
z diagnozą encefalopatii na różnych 
poziomach zaawansowania, zaobser-
wowano szereg korzystnych efektów 
działania probiotykoterapii na stan 
kliniczny chorych. Wymienić tu należy 
przede wszystkim zmniejszenie stężenia 
amoniaku, poprawę wyników testów 
psychometrycznych, zmniejszenie 
częstości nawrotów choroby, poprawę 
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czynności wątroby, hamowanie odpo-
wiedzi zapalnej czy zmniejszenie licz-
by hospitalizacji. Niezmiernie istotny 
jest aspekt bezpieczeństwa opisywanej 
suplementacji. Dotychczas nie zaob-
serwowano istotnych działań niepo-
żądanych, które można by przypisać 
stosowaniu preparatów probiotycznych, 
co dodatkowo potwierdza korzystny 
aspekt ich zastosowania [17–20].

Suplementacja probiotyczna 
u pacjentów z chorobami czy zabu-
rzeniami hepatologicznymi staje się 
coraz popularniejszą interwencją. 

Wpływ bakterii probiotycznych 
na odbudowę śluzówki i bariery jelita 
może odgrywać rolę w zmniejszeniu 
ciśnienia wrotnego, zapobieganiu 
powikłaniom marskości wątroby, wspo-
magać leczenie encefalopatii i zmniej-
szać ryzyko rozwoju niealkoholowej 
stłuszczeniowej choroby wątroby. 
Podstawowym aspektem aktywności 
probiotyków w tym wskazaniu jest fakt 
zmniejszenia przepuszczalności bariery 
jelitowej i jej odbudowa, co zmniejsza 
translokację bakteryjną lub zapobiega 
jej, a tym samym zmniejsza możliwość 
rozwoju następczego stanu zapalnego 
wątroby. Warto dodać, iż każdorazo-
wa probiotykoterapia powinna opie-
rać się na preparatach przebadanych 
w danych jednostkach chorobowych, 
tak aby jej zastosowanie mogło prze-
łożyć się na maksymalizację efektów 
terapeutycznych suplementacji. n
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