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Jak dot¹d, leczenie alergii pokarmowej opiera³o siê
g³ównie na wykluczeniu z diety uczulaj¹cych pokarmów.
Jednak ostatnie badania wyranie wskazuj¹, ¿e bakterioterapia probiotykami ma istotne znaczenie w leczeniu alergicznego zapalenia zwi¹zanego z alergi¹ pokarmow¹ [1].
Probiotyki s¹ to odpowiednio przygotowane komórki bakterii lub ich sk³adniki, maj¹ce korzystny wp³yw na stan
zdrowia i dobre samopoczucie gospodarza [2]. Wiêkszoæ
szczepów bêd¹cych w krêgu zainteresowania nale¿y do
rodzaju lactobacillus lub bifidobacteria; ich ogólna charakterystyka obejmuje - pochodzenie od cz³owieka, potwierdzone bezpieczeñstwo stosowania u ludzi, odpornoæ
na kwas solny i ¿ó³æ oraz zdolnoæ do wi¹zania siê z b³on¹
luzow¹ jelit [3]. Tradycyjnie probiotyki by³y uwa¿ane za
dodatki do ¿ywnoci o potencjalnym, niespecyficznym
dzia³aniu stabilizuj¹cym prawid³ow¹ mikroflorê przewodu
pokarmowego i korzystnym wp³ywie na odpowied immunologiczn¹ organizmu.
Tolerancja pokarmowa a uczulenie alergiczne: rola
mikroflory jelit
B³ona luzowa przewodu pokarmowego jest stale eksponowana na znaczn¹ iloæ po¿ywienia i sk³adników bakteryjnych. W przypadku zdrowego przewodu pokarmowego uk³ad immunologiczny pozwala na zachowanie równowagi pomiêdzy obron¹ immunologiczn¹ b³ony luzowej
a tolerancj¹ ogólnoustrojow¹. W przebiegu alergii pokarmowej równowaga ta jest zaburzona i nie rozwija siê tolerancja organizmu na wprowadzane z po¿ywieniem alergeny lub jest ona niewystarczaj¹ca [4,6]. Czynniki ryzyka

rozwoju alergii pokarmowej, niedojrza³a bariera jelit i zaburzenie równowagi komórek T w kierunku tych o profilu
cytokin limfocytów Th2, wystêpuj¹ ju¿ we wczesnym dzieciñstwie. Sprzyja to rozwojowi alergii atopowej, jako ¿e
dochodzi do nieprawid³owego wychwytywania antygenów
i nastêpowej produkcji przez komórki Th2 interleukiny (IL)-4
 cytokiny istotnej dla ró¿nicowania limfocytów B w komórki produkuj¹ce immunoglobulinê (Ig) E oraz produkcji
IL-5, która jest istotna dla aktywnoci eozynofilów.
Zasiedlenie b³ony luzowej przewodu pokarmowego
bakteriami rozpoczyna siê po urodzeniu, jednak¿e rozwój
prawid³owej mikroflory jest stopniowy, pocz¹tkowo uwarunkowany sk³adem flory jelitowej matki i otaczaj¹cego
rodowiska, a tak¿e prawdopodobnie czynnikami genetycznymi [3,7]. Flora bakteryjna przewodu pokarmowego stanowi przeciwwagê dla aktywnoci limfocytów Th2
i sprzyja rozwojowi tolerancji pokarmowej [8,9]. Jak wskazuj¹ badania prowadzone na szczepach myszy pozbawionych drobnoustrojów, prawid³owa flora przewodu pokarmowego wp³ywa tak¿e na wiele innych parametrów odpowiedzi immunologicznej. Przyk³adowo, wyja³owienie jelit
powoduje upoledzenie funkcji makrofagów otrzewnej
i proliferacji limfocytów [10,12].
Preferencyjny wp³yw bakterii na ró¿nicowanie limfocytów w kierunku Th1 mo¿e byæ, przynajmniej czêciowo, zwi¹zany z charakterystyczn¹ sekwencj¹ CpG bakteryjnego DNA, w stosunku do której wykazano, ¿e indukuje aktywacjê poliklonalnych limfocytów B oraz wydzielanie przez komórki Th1 takich cytokin, jak: IL-6, IL-12
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Dane kliniczne o mo¿liwoci zastosowania probiotyków w leczeniu alergii pokarmowej
Na pocz¹tku lat 80. naukowcy rosyjscy wi¹zali wystêpowanie alergii pokarmowej z nieprawid³ow¹ mikroflor¹ jelit [18]. Nastêpnie, Loscutova [19] zaobserwowa³a, ¿e podanie mieszaniny bakterii Propionibacterium
i Lactobacillus acidophilus przyspiesza ustêpowanie objawów alergii pokarmowej. W póniejszych badaniach
Trapp i wsp. [20] wykazali, ¿e ochotnicy przyjmuj¹cy jogurt maj¹ ni¿sze stê¿enia IgE w surowicy oraz mniejsz¹
czêstoæ wystêpowania alergii. Wheeler i wsp. [21] oceniali wp³yw spo¿ywania jogurtu na odpowied komórkow¹, humoraln¹ i funkcjê fagocytów u doros³ych z alergi¹
atopow¹. Spo¿ywanie jogurtu, do którego fermentacji zastosowane by³y L. bulgaricus i Streptococcus thermophilus nie powodowa³o zmian w zakresie ¿adnego z badanych parametrów immunologicznych. Jednak¿e, pozytywne wyniki uzyskano u niemowl¹t z atopowym zapaleniem
skóry i alergi¹ na bia³ka mleka krowiego, którym podawano silnie hydrolizowane preparaty serwatkowe, wzbogacone probiotykiem L. rhamnosus, szczepu GG [ATCC
53103] [1]. W porównaniu z grup¹ kontroln¹, która otrzymywa³a silnie hydrolizowane preparaty serwatkowe, nie
wzbogacone probiotykiem, w grupie badanej stwierdzono
istotn¹ poprawê objawów klinicznych i z³agodzenie zapalenia b³ony luzowej jelit zwi¹zanych z alergi¹ pokarmow¹.
Mechanizmy dzia³ania probiotyków u pacjentów
z alergi¹ pokarmow¹
Zmniejszenie odpowiedzi zapalnej w alergii pokarmowej po zastosowaniu probiotyków jest prawdopodobnie
zwi¹zane ze zwiêkszeniem immunologicznej i nieimmunologicznej bariery obronnej przewodu pokarmowego i modyfikacj¹ degradacji alergenów pokarmowych (ryc. 1)
[1,4,22,23]. Teoretycznie, obydwa efekty mog¹ zale¿eæ od
bezporedniej odpowiedzi na mikroorganizmy probiotyków
lub mog¹ byæ mediowane przez normaln¹ florê jelit.
W przypadku nierównowagi flory jelit dochodzi do
nadmiernego rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych
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i interferon γ (IFN-γ) [13]. Nasze ostatnie badania wskazuj¹, ¿e bakterie kwasu mlekowego i propionowego mog¹
wp³ywaæ, w sposób zale¿ny od szczepu, na wra¿liwoæ limfocytów na wywo³ywan¹ przez mitogeny apoptozê [Kirjavainen i wsp., badania nie opublikowane]. Teoretycznie
mo¿e to tak¿e wp³ywaæ na równowagê limfocytów Th,
poniewa¿ w warunkach prawid³owych komórki Th1 s¹
bardziej podatne na apoptozê [14,15]. Lipopolisacharydy
(LPS) bakterii Gramujemnych mog¹ równie¿ odgrywaæ
pewn¹ rolê, jako ¿e prezentacja polisacharydowej czêci
LPS wydaje siê indukowaæ odpowied komórek Th2, podczas gdy prezentacja zapalnego lipidu A mo¿e sprzyjaæ
odpowiedzi komórek Th1 [16]. Ponadto, LPS mog¹ nasilaæ produkcjê IgA w odpowiedzi na alergeny pokarmowe
[17], które bez ich obecnoci mog¹ indukowaæ odpowied
typu Th2.
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Ryc. 1. Mechanizmy dzia³ania probiotyków

i w efekcie powstania w odpowiedzi na te patogeny reakcji zapalnej [3]. Probiotyki, dziêki wytwarzaniu czynników przeciwbakteryjnych i wi¹zaniu siê z patogenami [2,3],
sprzyjaj¹ normalizacji flory jelitowej i w ten sposób zmniejszaj¹ zapalenie, normalizuj¹ przepuszczalnoæ b³ony luzowej oraz zmniejszaj¹ przenikanie alergenów pokarmowych u osób uczulonych.
Aby pobudziæ uk³ad immunologiczny, mikroorganizmy
probiotyków musz¹ aktywowaæ komórki uk³adu limfatycznego przewodu pokarmowego, które wystêpuj¹ w blaszce w³aciwej b³ony luzowej i tkance podluzowej oraz
pomiêdzy komórkami nab³onka [24]. Teoretycznie, probiotyki mog¹ wp³ywaæ na komórki immunologiczne w ró¿ny sposób, w tym na drodze bezporedniego kontaktu z ca³¹ komórk¹ probiotyczn¹, jej fragmentem czy metabolitami; na skutek modyfikacji normalnej flory jelitowej i jelitowej przepuszczalnoci dla innych alergenów (np. bia³ek
bakteryjnych); a tak¿e dziêki wytwarzanym przez probiotyki czynnikom (adjuwantom), wp³ywaj¹cym na charakter i przebieg odpowiedzi immunologicznej (ryc. 2).
Wp³yw probiotyków na nieswoist¹ odpowied immmunologiczn¹ organizmu polega na zmniejszeniu reakcji
zapalnej. Przeciwzapalne w³aciwoci probiotyków zosta³y
wykazane w ostatnich badaniach homogenatów komórek Lactobacillus GG, L. rhamnosus LC705, Bifidobacterium animals Bb12, L. acidophilus NCFB-L61748, L.
bulgaricus ATCC 11842, Streptococcus thermophilus
T101 i Propionibacterium freudenreichii Shermani
szczepu JS [25]. Pomimo, ¿e homogenaty nie zawiera³y
elementów cian komórek bakteryjnych i nie wykazywa³y aktywnoci enzymatycznej, posiada³y w³aciwoci efektywnego hamowania indukowanej in vitro przez PHA
proliferacji limfocytów. Wyniki te sugeruj¹, ¿e probiotyki
maj¹ istotne, zale¿ne od szczepu, w³aciwoci antyproliferacyjne.
U niemowl¹t z atopi¹ stwierdzono obecnoæ nadreaktywnych fagocytów [26], mog¹cych przyczyniaæ siê do
wyst¹pienia zapalenia alergicznego. W ró¿nych dowiad-
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w obydwu grupach. Autorzy sugeruj¹, ¿e potencjalnym
czynnikiem mo¿e byæ zmiennoæ w wyjciowym poziomie cytokin, poniewa¿ ich immunomodulacyjne dzia³anie
mo¿e byæ ró¿ne przy ró¿nych stê¿eniach [35,36]. Inn¹
antygen
mikroflora
jelitowa
mo¿liw¹ przyczyn¹ mog¹ byæ ró¿nice w wychwytywaniu
(rozpoznawaniu) antygenu i tym samym w indukowaniu
odpowiedzi immunologicznej, i tak podczas, gdy u osób
kêpki Peyera
komórki prezentuj¹ce antygen
zdrowych antygen rozpoznawany jest najprawdopodobniej w nab³onku grudek ch³onnych, u osób z nietolerancj¹
bia³ka mleka krowiego, mo¿e dochodziæ do zmian morfologicznych b³ony luzowej przewodu pokarmowego, umo¿,
wna
liwiaj¹cych zwiêkszone przemieszczanie antygenu bezty
a
ltern tê¿enia
aa
s
drog na od in
porednio przez komórki nab³onka lub przez nieszczelne
¿
k
zale cyto
po³¹czenia miêdzykomórkowe. Nawet niewielkie zmiany,
takie jak skrócenie rzêsek komórek nab³onka mo¿e odantagonizm
grywaæ rolê w umo¿liwieniu antygenowi probiotyku wi¹zania siê z receptorami, le¿¹cymi w warunkach prawid³owych g³êbiej w glikokaliksie lub bezporednio z powierzchni¹ b³onow¹, u³atwiaj¹c w ten sposób ich przeznab³onkowe wychwytywanie.
Wykazano, ¿e Bifidoacteria i Lactobacilli mog¹
Ryc. 2. Model zmniejszania procesu zapalnego przez probiotyki zwiêkszaæ produkcjê IgA w kêpkach Peyera i zwiêkszaæ
mediowany przez odpowied Th1/Th2. Leczenie probiotykami odpowied IgA na potencjalnie szkodliwe alergeny [37-41].
mo¿e wp³ywaæ na komórki immunokompetentne tkanki limfatycznej jelit bezporednio, poprzez adjuwanty bakterii lub po- Zwiêkszenie odpowiedzi IgA mo¿e chroniæ b³onê luzorednio, poprzez zmianê mikroflory jelitowej, wychwytywanie w¹ jelit przed wnikaniem niektórych potencjalnie alergii degradacjê antygenów pokarmowych. Adjuwanty probioty- zuj¹cych antygenów pokarmowych, a w konsekwencji
ków, antygeny bakteryjne lub pokarmowe s¹ prezentowane na- ³agodziæ reakcjê zapaln¹ jelit i zmniejszaæ reakcje nadtywnym komórkom T (Th0) przez komórki prezentuj¹ce anty- wra¿liwoci. Wydzielnicza IgA mo¿e równie¿ zmniejszaæ
gen (APC). Probiotyki wydaj¹ siê wzmagaæ cytokiny (INF-γ, nasilenie procesu zapalnego wywo³anego przez patogenIL-2 i IL-12) istotne dla ró¿nicowania komórek Th0 w kierunku
ne bakterie na drodze ich zwiêkszonej eliminacji. Udolinii Th1 (+) [43-46], oraz zmniejszaæ wydzielanie najwa¿niejszej
cytokiny komórek Th2 - IL-4 (-) [45]. W szczególnoci zwiêksze- wodniono, ¿e istniej¹ zró¿nicowane populacje limfocytów
nie produkcji INF-γ, cytokiny dzia³aj¹cej antagonistycznie w sto- B wydzielaj¹ce dwa ró¿ne typy IgA [42]. Jeden z nich
sunku do IL-4 wskazuje na zdolnoæ probiotyków do zmniej- jest mniej swoisty i mo¿e braæ udzia³ w utrzymywaniu
szania zapalenia atopowego, mediowanego przez IgE, komórki prawid³owego sk³adu flory jelitowej, natomiast drugi skietuczne (MC) i eozynofile (E). Aktywacja wydzielania IL-12 przez rowany jest przeciwko patogenom wnikaj¹cych przez
makrofagi mo¿e mieæ istotne znaczenie dla pobudzenia aktyw- komórki M kêpek Peyera. Co ciekawe, wychwytywanie
noci komórek Th1 [46], natomiast zale¿ny od stê¿enia wp³yw
TGF-β na ró¿nicowanie limfocytów Th0 mo¿e powodowaæ jed- antygenu poprzez kêpki Peyera mo¿e byæ wzmagane przez
noczesne zwiêkszenie wydzielania IgA oraz zmniejszenie odpo- probiotyki [4], a zwiêkszenie IgA, stymulowane przez
zmodyfikowane wychwytywanie antygenów mo¿e podwiedzi Th2  zale¿nej
legaæ samoregulacji, poniewa¿ kompleks IgA-antygen jest
³atwiej wychwytywany prze kêpki Peyera ni¿ wolny anczeniach zaobserwowano zwiêkszenie aktywnoci fago- tygen. wydzielany w odpowiedzi na kontakt patogenu z kocytarnej po podaniu bakterii kwasu mlekowego [27-34]. mórkami M plamek Peyera.
Uwagê zwraca szczególnie fakt, ¿e probiotyki wydaj¹ siê
Badania nad wp³ywem probiotyków na wydzielanie
modulowaæ fagocytozê w inny sposób u osób zdrowych
limfokin wskazuj¹, ¿e niektóre immunologicznie medioi chorych z alergi¹ [34]. Wykazano, ¿e Lactobacillus GG
wane reakcje probiotyków mog¹ byæ spowodowane ró¿jest zdolny ³agodziæ nadmiern¹ reakcjê fagocytow¹ wynicowaniem siê komórek Th0, bêd¹cych prekursorami
stêpuj¹c¹ po prowokacji mlekiem krowim u osób uczulokomórek pomocniczych T CD4+, w kierunku linii komónych; stwierdzono to za pomoc¹ zmniejszenia ekspresji
receptorów powierzchniowych dla fagocytozy na neutro- rek Th1 (ryc.2). IL-4 jest silnym inhibitorem zale¿nego od
INF-γ ró¿nicowania macierzystych komórek Th w komórki
filach i monocytach. Przeciwnie, u osób zdrowych stwierTh1; podobnie, INF-gamma ma na ogó³ dzia³anie antagodzono wiêksz¹ ekspresjê receptorów na tych komórkach
nistyczne do IL-4. Jednak¿e, ró¿nicowanie komórek Th1
po podaniu mleka wzbogaconego Lactobacillus, w pomo¿e byæ tak¿e indukowane na drodze alternatywnej (zarównaniu z mlekiem nie wzbogaconym. Obserwowane
ró¿nice mog¹ byæ zale¿ne od wp³ywu wielu czynników le¿nej od IL-12), w której udzia³ maj¹ ³¹cznie IL-4, transformuj¹cy czynnik wzrostu (TGF)-β oraz endogenna
zwi¹zanych z ró¿nicami w odpowiedzi immunologicznej
probiotyki
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produkcja INF-γ [35]. Wydaje siê, ¿e stymulacja cytokin
zale¿na jest od ich stê¿enia, na co wskazuje promowanie
ró¿nicowania siê limfocytów T w kierunku komórek Th2,
przy równoczesnym zmniejszeniu rozwoju komórek Th1,
w przypadku wysokiego stê¿enia IL-4 i sta³ego poziomu
TGF-β [35]. Wykazano ponadto, ¿e efekt TGF-β na
dojrzewanie komórek Th1 zale¿y od stê¿enia IL-2; przy
niskich stê¿eniach IL-2, TGF-β hamuje, a przy wysokich
stê¿eniach stymuluje rozwój komórek Th1 [36]. Zale¿noæ od stê¿enia wskazuje na mo¿liwoæ wystêpowania
ró¿nych miejscowych efektów dzia³ania cytokin.
Wykazano, ¿e bakterie z rodzaju Lactobacillus maj¹
zdolnoæ indukowania wydzielania IL-2, IL-12 i INF-γ,
oraz hamowania sekrecji cytokin produkowanych przez
komórki Th2 [43-46]. Probiotyki mog¹ równie¿ zmieniaæ
w³aciwoci immunomoduluj¹ce protein obecnych w pokarmie [22,23]. W przeciwieñstwie do oczyszczonej kazeiny, która zwiêksza produkcjê IL-4 i INF-γ u niemowl¹t
z atopi¹, uczulonych na bia³ka mleka krowiego, kazeina
degradowana przez Lactobacillus GG obni¿a wydzielanie IL-4, nie wp³ywaj¹c równoczenie na wytwarzanie
INF-γ [22]. Dane te wskazuj¹, ¿e probiotyki mog¹ hamowaæ nieprawid³owe wydzielanie IgE i aktywacjê eozynofilów. W istocie, zahamowanie wydzielania IgE przez bakterie kwasu mlekowego wykazane zosta³o przez Matsuzaki i wsp. u gryzoni [45]. Bakterie Lactobacillus Shirota w sposób istotny hamowa³y produkcjê IgE, indukowan¹ przez dootrzewnowe podanie owalbuminy; równie¿
wydzielanie IgE in vitro przez restymulowane owalbumin¹ splenocyty, by³o zmniejszone u myszy, którym podawano Lactobacillus Shirota.
Dodatkowo do modyfikowania sekrecji cytokin, takich jak INF-γ, IL-12 i IL-4, które bezporednio wp³ywaj¹ na ró¿nicowanie komórek Th, bakterie kwasu mlekowego wydaj¹ siê wp³ywaæ na wydzielanie wielu innych
cytokin. Jedn¹ z nich jest czynnik martwicy nowotworów
(TNF)-α. Podawanie bakterii Lactobacillus GG mo¿e
zapobiegaæ jego uwalnianiu poprzez indukowanie produkcji
IFN-γ przez limfocyty T [1]. Z drugiej strony po podaniu
mieszaniny Bifidobacterium bifidum i L. acidofilus
w ró¿nych grupach badanych pacjentów obserwowano
wzrost stê¿enia TNF-α we krwi [43]. Podobnie, w badaniach in vitro obserwowano pobudzaj¹cy wp³yw bakterii
kwasu mlekowego na wydzielanie TNF-α przez makrofagi mysie i limfocyty krwi obwodowej cz³owieka [27,44].
Tak wiêc, interesuj¹cym jest, ¿e zapalne w³aciwoci
TNF-α zale¿ne s¹ od równowagi cytokin wydzielanych
przez komórki Th1 i Th2; w czystej odpowiedzi Th1
(bez Th2) TNF-α dzia³a jako dodatkowy czynnik aktywuj¹cy makrofagi, podczas gdy mieszana odpowied
Th1 i Th2 (lub Th0) mo¿e powodowaæ niszczenie tkanek
[47]. W naszych ostatnich badaniach w warunkach in
vivo, nie stwierdzilimy zmian w poziomie TNF-α po leczeniu niemowl¹t Bifidobacterium i Lactobacillus GG
[Isolauri i wsp., badania nie publikowane], co wskazuje
na istnienie ró¿nic miêdzy odpowiedziami in vitro i in vivo.

Bezpieczeñstwo stosowania probiotyków: leczenie
alergii
Po¿ywienie zawieraj¹ce du¿¹ iloæ bakterii kwasu mlekowego jest przez ludzi spo¿ywane od dawna. Dane epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e ryzyko zdrowotne tych bakterii jest znikome [48,49] i brak jest doniesieñ dotycz¹cych ubocznych immunologicznych objawów stosowania
bakterii probiotyków u ludzi zdrowych [50]. Ca³kowita liczba infekcji przez nie powodowanych, lub z którymi s¹
zwi¹zane, jest znikoma, wzi¹wszy pod uwagê, ¿e bakterie te stanowi¹ powszechny sk³adnik mikroflory wszystkich b³on luzowych i s¹ szeroko spo¿ywane w produktach poddanych fermentacji.
Jakkolwiek wykazano, ¿e probiotyki maj¹ korzystny
wp³yw u osób z prawid³owym uk³adem immunologicznym,
to jednak mog¹ one stwarzaæ ryzyko infekcji oportunistycznych. Wagner i wsp. [51] kolonizowali myszy z niedoborami immunologicznymi bakteriami wyizolowanymi
od ludzi: L. reuteri, Lactobacillus GG, Bifidobakterium
animals i L. acidophilus. Bakterie te by³y nieszkodliwe
dla doros³ych myszy z niedoborami odpornoci, jednak
obserwowano zgony m³odych osobników, kolonizowanych
L. reuteri i Lactobacillus GG [51]. W ciê¿kich zaburzeniach odpornoci, kiedy do organizmu wprowadzane s¹
¿ywe bakterie, tak¿e u doros³ych osób istnieje ryzyko infekcji. Opisano przypadek 73-letniego mê¿czyzny, chorego na przewlek³¹ bia³aczkê limfatyczn¹, któremu przez
miesi¹c podawano Bacillus subtilis, i którego zgon by³
najprawdopodobniej zwi¹zany z ogólnoustrojowym zaka¿eniem wywo³anym przez tê bakteriê [52].
Do czynników stanowi¹cych o zjadliwoci bakterii
nale¿y du¿a adhezyjnoæ, która mo¿e u³atwiaæ ich przemieszczanie siê i zlepianie siê w p³ytki, zwi¹zane np. z zapaleniem wsierdzia [48,53,54]. Porównanie klinicznych
szczepów Lactobacillus, wyizolowanych od pacjentów
z bakteriemi¹, z normalnymi szczepami jelitowymi i aktualnie stosowanymi szczepami probiotyków nie wykaza³o,
aby szczepy z bakteriemii mia³y wiêksz¹ adhezyjnoæ ni¿
powszechnie stosowane probiotyki. Szczepy od pacjentów z bakeriemi¹ nie mia³y równie¿ ogólnej w³aciwoci
agregowania w p³ytki; raczej wiêkszoæ z nich by³a szczepami nie zlepiaj¹cymi siê [55]. Tak wiêk, adhezja i zlepianie siê w p³ytki mo¿e wystêpowaæ w pewnych przypadkach, jednak¿e nie wydaje siê by by³o to jednoznacznym
czynnikiem decyduj¹cym o zjadliwoci bakterii kwasu mlekowego. W przypadku wyizolowania bardziej swoistych
bakterii probiotyków lub ich modyfikacji z aktualnych
szczepów, istotn¹ bêdzie ocena ich w³aciwoci agregacyjnych i adhezyjnych na kilku modelach [56,57].
B³ona luzowa jelita cienkiego chorych z alergi¹ pokarmow¹ mo¿e byæ morfologicznie niezmieniona i charakteryzowaæ siê zwiêkszon¹ przepuszczalnoci¹ z lub bez
cech zapalenia. Wprowadzenie do wiat³a przewodu pokarmowego du¿ej liczby ¿ywych bakterii u tych pacjentów mo¿e w pewnych przypadkach powodowaæ os³abienie
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bariery obronnej jelit. Ma to szczególnie znaczenie u niemowl¹t. Wyniki ostatnich badañ nad bezpieczeñstwem
specyficznych probiotyków, takich jak Lactobacilllus GG
wskazywa³y, ¿e zastosowanie u niemowl¹t z atopowym
zapaleniem skóry i alergi¹ pokarmow¹ poprawia czynnoæ bariery jelitowej i ³agodzi stan zapalny jelit, nie powoduj¹c objawów ubocznych [1].
Izolowane s¹ wci¹¿ nowe szczepy probiotyków. Nie
mog¹ byæ one jednak uwa¿ane za tak samo bezpieczne
jak tradycyjne, lub ju¿ zbadane bakterie [50]. Przed wprowadzeniem nowych probiotyków do ¿ywnoci konieczne
jest ich przebadanie oddzielnie w odniesieniu do ka¿dego
zaburzenia, w którego leczeniu maj¹ byæ zastosowane pod
k¹tem, czy s¹ one tak bezpieczne jak konwencjonalne
organizmy stosowane dla degradacji pokarmu [58]. Konieczne s¹ dalsze badania nad bezpieczeñstwem obecnie
stosowanych probiotyków u niemowl¹t i m³odzie¿y. W¹tpliwoci dotycz¹ce bezpieczeñstwa stosowania probiotyków le¿a³y u podstaw ustanowienia tego tematu jako jednego z priorytetów projektów europejskich.

biotyków rozszerza mo¿liwoci leczenia alergii pokarmowej, bowiem preparaty te pozwalaj¹ na poprawê bariery
obronnej jelit na drodze mechanizmów immunologicznych
i nieimmunologicznych, przy minimalnych objawach ubocznych. Probiotyki normalizuj¹ zwiêkszon¹ przepuszczalnoæ
b³ony luzowej jelit, zmieniaj¹ ich mikroekologiê, wzmacniaj¹ immunologiczn¹ barierê obronn¹ gospodarza, przynajmniej poprzez zwiêkszenie wydzielania IgA oraz
zmniejszenie nasilenia reakcji zapalnej. Ostatni z efektów
wystêpuje dziêki zmniejszeniu aktywnoci fagocytów, przyspieszonej degradacji alergenów pokarmowych i modulacji
wydzielania cytokin w kierunku cytokin komórek o profilu
Th2, powoduj¹cych zmniejszenie odpowiedzi IgE-zale¿nej.
Aktualnie istnieje niewiele danych klinicznych wskazuj¹cych na skutecznoæ leczenia probiotykami alergii
pokarmowej. Konieczne s¹ dalsze badania, które pomog¹ okreliæ optymalne dawkowanie, po¿¹dane cechy probiotyków z uwzglêdnieniem selekcji szczepu, oraz zwiêksz¹ wiedzê dotycz¹c¹ aspektów bezpieczeñstwa ich stosowania. Ze wzglêdu na ró¿nice wystêpuj¹ce pomiêdzy
ogólnoustrojow¹ a miejscow¹ jelitow¹ odpowiedzi¹ imWnioski i perspektywy dalszych badañ
munologiczn¹, powinien zostaæ opracowany model doW nowoczesnym podejciu, czynnociowa ¿ywnoæ wiadczalny, cile przypominaj¹cy warunki panuj¹ce in
stosowana jest, podobnie do farmaceutyków, w celu wy- vivo w jelitach oraz wykorzystany istniej¹cy model luwo³ania cile okrelonych reakcji fizjologicznych organi- zówkowy in vitro, taki jak wprowadzony ostatnio model
zmu, dla okrelonych klinicznych celów. Zastosowanie pro- komórek M.
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