
Mikroflora 
jelitowa dziecka –
klucz do odporności?
Układ odpornościowy budowany jest przez szereg współdziałających ze 
sobą elementów, do których zaliczyć można m.in. śledzionę, grasicę czy 
węzły chłonne. Należy jednak pamiętać, iż największa liczba komórek 
układu odpornościowego zlokalizowana jest w przewodzie pokarmowym, 
przez co należy go de facto postrzegać nie tylko jako narząd biorący udział 
w trawieniu i wchłanianiu pokarmów, ale również immunologiczny.
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Mowa o tkance limfatycznej 
związanej ze śluzówkami, 
zwanej GALT (gut associated 

lymphoid tissue). GALT to złożony system 
odpornościowy, zbudowany z idealnie 
zorganizowanych kompleksów tkanki 
limfatycznej, związanej z błoną śluzową 
przewodu pokarmowego. Stanowi ona 
ponad 70% wszystkich komórek lim-
fatycznych (immunokompetentnych) 
całego układu odpornościowego. W tym 
miejscu podkreślić należy, że do prawi-
dłowego rozwoju tkanki GALT, a tym 
samym do prawidłowego funkcjonowa-
nia całego układu immunologicznego 
dziecka, niezbędna jest prawidłowa 
kolonizacja jelit bakteriami tworzącymi 
mikrobiotę jelitową. Drobnoustroje te 
odgrywają bowiem rolę pierwszych „tre-
nerów” układu odpornościowego nowo 
narodzonego dziecka. Dzięki prawidłowej 
kompozycji ekosystemu jelitowego nie-
dojrzały jeszcze układ immunologiczny 
noworodka jest prawidłowo aktywowa-
ny i regulowany, dzięki czemu rośnie 
prawdopodobieństwo prawidłowego jego 
funkcjonowania. Mówiąc najprościej 
– pierwsze bakterie zasiedlające jelito 
noworodka odgrywają olbrzymią rolę 
w ukierunkowaniu odporności dziecka 
na eliminację czynników stanowiących 
rzeczywiste zagrożenie dla jego zdro-
wia i życia, czyli bakterii patogennych, 
wirusów i pasożytów. Jednocześnie dzię-
ki generowaniu równowagi ramienia 
Th1 i Th2 układu immunologicznego 
mikroflora autochtoniczna (własna) 
zmniejsza prawdopodobieństwo nie-
prawidłowej, patologicznej reakcji na 
czynniki nieszkodliwe, czyli redukuje 
prawdopodobieństwo rozwoju alergii, 
a nawet reakcji autoimmunologicznej [1]. 

Układ odpornościowy zdrowego 
noworodka, pomimo pełnego wykształ-
cenia wszystkich organów limfatycznych, 

nie może być traktowany jako dojrzały. 
W osiąganiu pełnej aktywności funk-
cjonalnej udział biorą wspomniane 
powyżej bakterie jelitowe. Co więcej, 
najnowsze doniesienia naukowe wska-
zują, iż już w trakcie życia płodowego 
może dochodzić do stymulacji układu 
immunologicznego płodu przez antygeny 
wytwarzane przez określone szczepy bak-
teryjne wykrywane w płynie owodnio-
wym [2, 3]. Główny kontakt przewodu 
pokarmowego noworodka z bakteriami 
ma jednak miejsce w momencie porodu. 
Już kilka godzin po narodzinach jeli-
ta dziecka zasiedlają pierwsze szczepy 
bakterii (głównie beztlenowych), które 
towarzyszyć mu będą przez całe życie, 
tworząc tzw. mikroflorę autochtonicz-
ną. Dalsza kolonizacja jest szczegól-
nie intensywna w pierwszych dwóch 
latach życia, kiedy mikroflora jelitowa 
dziecka zaczyna przypominać swym 
składem jakościowym i ilościowym 
ekosystem jelitowy człowieka dorosłe-
go, choć pełną dojrzałość ekosystem ten 
osiąga ok. piątego roku życia. Należy 
jednak pamiętać, iż w dalszym ciągu 
mikrobiom jest niezwykle wrażliwy na 
działanie czynników, które mogą zna-
cząco zaburzyć opisywane proporcje 
bakteryjne w jelicie. 

Pierwotna, prawidłowa kolonizacja 
bakteryjna jelita jest więc podstawą dla 
prawidłowego kształtowania się zdro-
wego ekosystemu jelitowego. U nowo-
rodków bierze ona udział w modulacji 
wrażliwości układu immunologicznego 
na własne i obce antygeny, stanowiąc 
element kluczowy dla wykształcenia 
prawidłowo funkcjonujących mecha-
nizmów obronnych, zapobiegając tym 
samym zakażeniom [4–7]. 

Kształtowanie się mikroflory jelito-
wej dziecka zależy od wielu czynników. 
Najważniejsze z nich to z pewnością: 

OO rodzaj porodu (poród siłami natury 
czy drogą cesarskiego cięcia),

OO sposób karmienia (mleko kobiece czy 
mleko modyfikowane),

OO stosowane leki ( antybiotyki, leki 
przeciwgrzybicze, niesterydowe leki 
przeciwzapalne i inne),

OO środowisko bytowania oraz warun-
ki higieny,

OO działanie czynników stresogennych.

Warto tu również wspomnieć o sto-
sowanych prebiotykach i probiotykach, 
codziennej diecie oraz udziale kompo-
nenty genetycznej. 

Podczas porodu naturalnego nowo-
rodek ma bezpośredni kontakt z mikro-
florą bakteryjną pochwy i przewodu 
pokarmowego matki (okolice odbytu). 
Jest to najczęściej optymalny zestaw 
drobnoustrojów „pionierskich”. Pierw-
szy „bakteryjny” kontakt ze światem 
zewnętrznym dziecka urodzonego drogą 
cesarskiego cięcia to drobnoustroje 
pochodzące z rąk i fartuchów personelu 
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szpitalnego, inkubatorów i sali opera-
cyjnej. Efektem cesarskiego cięcia jest 
każdorazowo mniej liczna i mniej róż-
norodna mikrobiota bytująca w przewo-
dzie pokarmowym dziecka, częstokroć 
zbliżona do ekosystemu bakterii znaj-
dujących się na skórze (Staphylococcus, 
Corynebacterium, Propionibacterium 
i Clostridium) [8–11]. Niestety konse-
kwencje tej nieprawidłowej kolonizacji 
często obserwowane są po wielu latach. 
Wykazano bowiem, iż dzieci rodzone 
drogą cesarskiego cięcia, o nieprawidło-
wej kompozycji mikrobioty jelitowej, 
są bardziej narażone na rozwój chorób 
cywilizacyjnych w przyszłości. Wymienić 
tu należy chociażby zwiększone ryzy-
ko rozwoju nadwagi i otyłości, alergii 
i zaburzeń odporności. 

Sposób karmienia jest kolejnym 
czynnikiem wpływającym na kształ-
towanie układu mikroorganizmów 
kolonizujących przewód pokarmowy. 
Mleko matki można w tym aspekcie 
określić jako „produkt niezastąpiony”. 

Jest on bowiem nie tylko idealnie zbi-
lansowany jakościowo i ilościowo, ale 
stanowi także doskonałą pożywkę dla 
pożądanych w jelicie bakterii prozdro-
wotnych. Poza witaminami i bakteriami 
probiotycznymi zawiera bowiem rów-
nież prebiotyki (głównie oligosacha-
rydy), które promują rozwój bakterii, 
w szczególności z rodzaju Bifidobace-
rium i Lactobacillus. Jest to tzw. czyn-
nik bifidogenny. Szczególne znacze-
nie w okresie karmienia naturalnego 
ma mleko pierwsze, czyli siara, które 
w porównaniu z mlekiem dojrzałym 
zawiera więcej białka, witamin oraz pre-
biotyków. Mleko matki zawiera również 
szczególnie korzystne dla kształtowania 
pierwotnej mikrobioty bakterie z rodzaju 
Lactobacillus. Mikrobiota noworodków 
karmionych gotowymi mieszankami 
mlecznymi (mleko modyfikowane) jest 
dużo bardziej zróżnicowana, co nie jest 
pożądane w przewodzie pokarmowym 
najmłodszych. Dominują w niej ponadto 
szczepy bakterii z gatunku Bacteroides 

i Enterobacter oraz Clostridium, z kolei 
mniej jest pożądanych bakterii z rodzaju 
Bifidobacterium i Lactobacillus [12–14]. 

Kolejnym czynnikiem przyczynia-
jącym się do silnych zmian w obrębie 
mikrobioty przewodu pokarmowego 
dziecka są podawane w pierwszych 
miesiącach/latach życia dziecka leki, 
w szczególności antybiotyki. Leczenie 
antybiotykami przyczynia się do zna-
czącej redukcji bakterii prozdrowotnych, 
z jednoczesnym następczym namnoże-
niem liczebności bakterii potencjalnie 
chorobotwórczych. Odbudowa mikrobio-
ty po zastosowaniu antybiotyku u dzieci 
(lecz również i u osób dorosłych) może 
trwać 6–10 miesięcy. Niektóre źró-
dła naukowe wskazują na zaburzenia 
utrzymujące się nawet do czterech lat. 
Również antybiotykoterapia stosowana 
u ciężarnej oraz wprowadzenie anty-
biotykowej profilaktyki śródporodowej 
może niekorzystnie wpłynąć na skład 
mikroflory jelitowej noworodka.

Jak uprzednio wspomniano, nie-
prawidłowe zasiedlenie jelit dziecka 
na początkowym etapie kształtowania 
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się mikroflory może być czynnikiem 
sprzyjającym rozwojowi szeregu cho-
rób [15–17]. Wykazano m.in. związek 
pomiędzy zaistnieniem dysbiozy jelitowej 
(zaburzenie jakościowego i ilościowego 
układu bakterii jelitowych) u dziecka 
a rozwojem szeregu jednostek choro-
bowych w wieku późniejszym, takich 
jak chociażby: otyłość, cukrzyca typu 2, 
depresja, choroby alergiczne i atopowe, 
a także choroby autoimmunologiczne. 
Pojawia się również coraz więcej danych 
dotyczących związku nieprawidłowej 
mikroflory jelitowej z nasileniem zabu-
rzeń ze spektrum autyzmu. 

Warto również zaznaczyć, iż dys-
bioza jelitowa uznawana jest za jeden 
z czynników odgrywających rolę w roz-
woju martwiczego zapalenia jelit (NEC 
– ecrotizing enterocolitis) u wcześnia-
ków. U dzieci z NEC w porównaniu 
do dzieci zdrowych wykazano istotnie 
zmniejszoną różnorodność mikrobioty 
jelitowej, z przewagą bakterii z rodzaju 
Proteobacterium [25–28]. Dodatkowa, 
przewlekła antybiotykoterapia stoso-
wana w tej grupie pacjentów znaczą-
co pogłębiła problem dysbiozy. Bada-
nia dowiodły, iż probiotyki wywierają 
korzystny efekt w zapobieganiu NEC, 
dzięki umiejętności tworzenia barie-
ry mikrobiologicznej utrudniającej 
patogenom ze środowiska kolonizację 
przewodu pokarmowego noworodka. 
Dodatkowo stymulują wzmocnienie 
bariery jelitowej i tym samym zapo-
biegają translokacji bakterii ze światła 
jelita do układu krwionośnego. 

Ciągle rośnie liczba dowodów wska-
zujących na fakt, iż u podłoża znaczącej 
liczby chorób okresu noworodkowego 
i dziecięcego leży zaburzona równowa-
ga bakteryjna w jelicie. Z tego względu 
warto wspierać prawidłowy rozwój bak-
terii jelitowych poprzez odpowiednio 
dobraną probiotykoterapię. Jest to nie-
zmiernie istotne szczególnie w sytuacji 
zaistnienia czynników uszkadzających 
ten delikatny ekosystem bakteryjny. 

Szczególnie dużą rolę odgrywa 
probiotykoterapia u dzieci z choroba-
mi alergicznymi i atopowymi. Coraz 
więcej badań naukowych potwierdza 

zależność pomiędzy kondycją bariery 
jelitowej i ekosystemu jelitowego a roz-
wojem chorób alergicznych. Sugeruje 
się, że do zwiększenia częstotliwości 
występowania opisywanych jednostek 
chorobowych przyczynia się chociaż-
by nadmierna higienizacja środowi-
ska, przez co układ immunologiczny 
człowieka (w szczególności dziecka) 
nie jest właściwie stymulowany drob-
noustrojami środowiskowymi. Pro-
wadzić to może w konsekwencji do 
jego niewłaściwej aktywacji, co może 
być czynnikiem pobudzającym rozwój 
problemów alergicznych. Do najpopu-
larniejszych szczepów bakteryjnych 
znajdujących swoje zastosowanie w pro-
filaktyce i leczeniu alergii i atopii nale-
żą szczepy z rodzaju Bifidobacteriam, 
Lactobacillus i Saccharomyces. 

Najlepiej przebadanym szczepem 
probiotycznym w opisywanej jednostce 
chorobowej jest Lactobacillus rhamonsus 
ATTC 53103 (LGG) [18–22]. Jak dowo-
dzą badania, podawanie szczepu LGG 
kobietom w ciąży (2–4 tygodnie przed 
terminem porodu) oraz ich potomstwu 
do szóstego miesiąca życia spowodowa-
ło istotnie mniejszą zachorowalność na 
wyprysk atopowy w drugim, czwartym 
i siódmym roku życia w porównaniu 
z grupą otrzymującą placebo. Udoku-
mentowane zostało również korzystne 
działanie LGG w przypadku leczenia 
ostrej biegunki infekcyjnej, zapobiegania 
biegunce poantybiotykowej oraz nawra-
cających infekcji dróg oddechowych 
u dzieci [22–24]. Preparaty dostępne na 
rynku polskim zawierające opisywany 
szczep to m.in. LoGGic30/LoGGic60 
czy też Dicoflor30/Dicoflor60. 

Równie korzystne działanie w przy-
padku chorób alergicznych wykazuje 
kompozycja szczepów Lactobacillus 
casei ŁOCK 0900 i 0908 oraz Lactoba-
cillus paracasei ŁOCK 091, zawartych 
w polskim preparacie probiotycznym 
o nazwie handlowej Latopic. Probiotyk 
ten zasługuje na szczególną uwagę, gdyż 
występujące w nim szczepy bakteryjne 
są pochodzenia polskiego (pokrewień-
stwo bakteryjne sprzyja efektywnej 
kolonizacji jelita). W przeprowadzonych 

na populacji polskich dzieci z wypry-
skiem atopowym analizach wykazano, 
iż podawanie wymienionych szczepów 
korzystnie wpłynęło na poprawę stanu 
klinicznego pacjentów. Suplementacja 
wspomnianą kompozycją probiotyczną 
może przyczynić się do zwiększenia 
tolerancji na białka mleka krowiego, 
zatem korzystnych efektów oczekiwać 
można również u pacjentów ze zdia-
gnozowaną nietolerancją pokarmową. 
Warto zwrócić także uwagę na szczep 
Lactobacillus fermentum CECT5716. 
Jak wykazały badania, dodatek szcze-
pu do odżywek dla niemowląt i jego 
podaż w okresie od pierwszego do szó-
stego miesiąca życia przyczyniły się do 
poprawy stanu zdrowi dzieci poprzez 
zmniejszenie częstości występowania 
zakażeń przewodu pokarmowego u tej 
grupy pacjentów [25–29].

Mikrobiota jelitowa stanowi jeden 
z podstawowych elementów niezbęd-
nych dla prawidłowego rozwoju dziecka, 
a stosowanie probiotyków i prebiotyków 
daje pożądane efekty już w pierwszych 
dniach życia dziecka. Bakterie zasiedla-
jące przewód pokarmowy są integralną 
częścią organizmu wzrastającego czło-
wieka, wpływając na funkcjonowanie 
szeregu narządów i organów oraz pra-
widłowość przebiegu procesów meta-
bolicznych i immunologicznych. 

Dzieci rodzone drogą 
cesarskiego cięcia,
o nieprawidłowej 
kompozycji 
mikrobioty jelitowej, 
są bardziej narażone 
na rozwój chorób 
cywilizacyjnych 
w przyszłości.
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Sposób porodu, droga karmienia 
czy podaż antybiotyków to tylko niektóre 
z czynników mogących spowodować istot-
ne zmiany w obrębie mikroflory jelitowej 
nowo narodzonego dziecka. „Mikrobio-
tyczna hipoteza” zakłada, że mikrobiom 
programuje organizm dziecka, wpływając na 
jego stan zdrowia w kolejnych latach. Z tego 
względu szczególnie istotne jest zadbanie 
o prawidłową kompozycję ekosystemu 
jelitowego malucha, zwłaszcza w sytuacji 
gdy współczesny tryb życia przyczynia 
się do stałego wzrostu zachorowalności 
na choroby cywilizacyjne. Stosowanie 
odpowiednich szczepów probiotycznych 
nie tylko ukształtuje i zróżnicuje mikro-
florę jelitową dziecka, a w konsekwencji 
„zaprogramuje” i uwarunkuje jego przy-
szłe zdrowie i samopoczucie. n
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