DLACZEGO MLEKO KOBIECE JEST
ŻYWE? – BAKTERIE PROBIOTYCZNE
W MLEKU KOBIECYM
Pisaliśmy
już,
że
mleko
mastki
jest
żywe,
gdyż
zawiera
przeciwciała
odpornościowe, mleko matki
jest żywe także ze względu na
mnogość
dobrych
mikroorganizmów spełniających
niezwykle ważne funkcje w
organizmie niemowlęcia.
PROBIOTYKI
Są to mikroorganizmy żyjące w organizmie człowieka lub
dostarczane z zewnątrz. Większą grupę stanowią bakterie, ale
do grupy organizmów probiotycznych zaliczamy również grzyby. O
probiotykach pisaliśmy już 2 lata temu: Probiotyki, dziś
napiszemy z innej strony, o licznych bakteriach w organizmie
człowieka i w mleku matki.
Uznaje się, że wnętrze macicy jest jałowe, ale kiedy pęka
worek owodniowy rozpoczyna się kolonizacja płodu, pierwsze
komensale (czyli mikroorganizmy współistniejące w symbiozie z

człowiekiem) i patogeny mogą wniknąć do wnętrza, intensywna
kolonizacja jednak rozpoczyna się w chwili przechodzenia płodu
przez kanał rodny (dlatego tak ważne jest regularne badanie
stanu pochwy w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem posiewu w
kierunku paciorkowców beta-hemolizujących – wymaz GBS
pomiędzy 35 a 37 tyg ciąży), wówczas skóra płodu, ale i układ
oddechowy czy przede wszystkim układ pokarmowy zostają
skolonizowane przez mikroflorę układu rodnego matki. Stąd tez
znaczące różnice w pomiędzy naturalną flora jelitowa niemowląt
rodzonych drogą cięcia cesarskiego lub „w czepku” czyli z
całym workiem owodniowym, a tymi, które rodziły się drogą
waginalna i miały kontakt z mikroflorą pochwy. Zaleca się aby
kobietom, które rodzą drogą cięcia cesarskiego, oraz te u
których nie pękł worek owodniowy w trakcie I okresu porodu
(można na wszelki wypadek zawczasu) umieścić w drogach rodnych
jałowy gazik, po urodzeniu przetrzeć nim twarz i usta dziecka,
kolonizując prawidłową florą skórę noworodka.
Kolejnym etapem kolonizacji, jest zasiedlanie układu
pokarmowego noworodka, licznymi bakteriami probiotycznymi,
znajdującymi się w siarze matki. Dlatego tak ważne jest
niezwłoczne przystawienie noworodka do piersi mamy, a nie
nakarmienie sztucznym, jałowym mlekiem. Przystawienie dziecka
do piersi jest standardem, regulowanym przez Rozporządzenie
Ministra Zdrowia, nie jest jednak powszechnie praktykowane na
blokach porodowych.
Zasiedlenie przewodu pokarmowego w pierwszych chwilach życia
jest strategiczne dla prawidłowego rozwoju jelit noworodka i
ma znaczenie na całe życie. Jak wielokrotnie wspominałam
tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, profil bakterii w kale niemowląt
karmionych piersią i karmionych mieszanie lub sztucznie różnią
się od siebie znacząco, jednocześnie pewne szczepy zawarte w
pokarmie mamy wykazują właściwości prewencyjne, podczas gdy te
które występują w mieszankach mlekozastępczych, lub powstają
spontanicznie u niemowląt nie karmionych wyłącznie naturalnie
są odpowiedzialne za wzrost ryzyka rozwoju alergii[4]. Przy czym

jednokrotne podanie mieszanki zmienia profil bakterii
bezpowrotnie, uznaje się jednak, że potrzeba 30 dni wyłącznego
karmienia piersią, aby odbudować prawidłowy profil mikrobioty
jelit, profil ten już jednak nigdy nie będzie taki sam jak w
przypadku dzieci, które nie były dokarmiane pokarmem
sztucznym. Ta interwencja medyczna (podanie mieszanki)
zwiększa ryzyko rozwoju alergii, wyprysku alergicznego i
innych chorób autoimmunologicznych. Naukowcy odkryli, że
pokarm każdej matki jest inny i zawiera ponad 700 różnych
szczepów mikroorganizmów.
Probiotyki pełnią ważną rolę ochronno – prewencyjną. Ochronny
efekt działania probiotyków przed infekcjami wirusowymi,
bakteryjnymi i grzybiczymi został we wczesnym dzieciństwie
udowodniony w wielu opracowaniach naukowych. Bifidobacteria
jest pierwszą i dominującą bakterią wykrywaną w stolcu
noworodków karmionych piersią, podczas, gdy u dzieci
karmionych sztucznie dominują enterobacterie, jednak po
miesiącu u obu grup dominuje bifidobakteria. Ważne jest
zwrócenie uwagi na fakt, że u niemowląt karmionych piersią 10krotnie przewyższa wartości w stosunku do niemowląt nie
karmionych piersią. Wykazano również, że Lacillobacilus casei
GG stymuluje przeciwciała sIgA (przypominam, przeciwciała
działające głównie w jelitach, pełniące funkcje ochronne w
infekcjach jelitowych i chorobach jelit) do wytwarzania obrony
przeciwko rotawirusom. Bifidobacterium lactis HN019 może
zredukować ryzyko biegunki
w wyniku rotawirusów and
Escherichia coli. Przypuszcza się że poprzez mechanizm
ochrony za sprawą mediacji odpornościowej. Kolejne badanie
sugeruje, że substancje antymikrobowe produkowane przez L
acidophilus mogą neutralizować enterotoksyny E coli[5].
W jaki sposób bakterie jelitowe przedostają się do pokarmu
kobiecego. Najnowsze badania donoszą, iż przedostają się
poprzez węzły chłonne krezkowe (krezka to taka błona, w której
„zawieszone są” narządy jamy brzusznej, taki stelaż,
umieszczone są w niej również naczynia krwionośne i

limfatyczne). Naczynia limfatyczne podobnie jak i krwionośne
oplatają pęcherzyki mleczne dostarczając komórek układu
odpornościowego. Ta droga tez pokazuje sposób wytwarzania
tolerancji dla tych korzystnych szczepów bakterii[4].
Typowa flora pokarmu kobiecego jest podzielona na 4 główne
gromady: Actinobacteria (z rodzajów takich jak Bifidobacterium
i Colinsella ), bacteroidetes (z rodzajów takich jak
Bacteroides i Prevotella ) Firmicutes (z rodzajów takich jak
Lactobacillus, Clostridium, Eubacterium i Ruminococcus ) i
Proteobacteria (np Enterobacter spp.). Innymi Phylum
zidentyfikowanymi w ciągu życia jest Verrucomicrobia
składająca się z jednego głównego gatunku mucyny degradującej:
Akkermansia muciniphila

PROBIOTYKI, A ALERGIE
Profil flory jelitowej niemowląt jest istotny dla rozwoju
alergii, za który odpowiadają 2 główne czynniki, wzajemni na
siebie oddziaływujące: predyspozycje genetyczne i środowiskowe
oddziaływania genu (np. styl życia, dieta). Niemowlęta
cierpiące na atopowe zapalenie skóry i alergie pokarmowe i są
bardziej podatne na rozwój innych alergii, takich jak astma
alergiczna w późniejszym życiu, w procesie znanym jako marsz
alergiczny.
Badania wykazały, iż Bifidobacterium spp. i Bacteroides spp z
mleka kobiecego mają ważny wpływ w prewencji rozwoju alergii,
w przeciwieństwie do rodzai w gromadach bacteroidetes i
Firmicutes związane z alergią w 2 badaniach obserwacyjnych i
wiązanych z mikrobioty charakterystyczna dla osób dorosłych
(spożywających pokarmy stałe, w tym mleko).
Dzieci nie karmione wyłącznie piersią dostają mieszanki, które
stymulują rozwój dorosłej, nieodpowiedniej dla etapu
rozwojowego flory jelitowej, co może zwiększać ryzyko rozwoju
alergii.

Ostatnią istotną rolą jest zapobieganie i regeneracja układu
pokarmowego w przebiegu biegunek bakteryjnych i wirusowych.
Rozliczne bakterie mają za zadanie regulowanie zaburzonej
flory układu pokarmowego. W przypadku wniknięcia patogenu
prawidłowa kolonia komensali, nie pozwala na rozwój kolonii
patogenicznej, w przypadku zaburzenia flory jelitowej, np. w
wyniku antybiotykoterapii, jelita nie mają bariery ochronnej,
dlatego tak istotne jest karmienie piersią w trakcie i po
zakończeniu antybiotykoterapii, tak często jak to możliwe,
oraz dodatkowe wzmacnianie flory jelitowej szczepami kwasu
mlekowego.
Z drugiej strony w przypadku wystąpienia infekcji układu
pokarmowego, kontynuacja karmienia piersią, jest najlepszą
formą odbudowania mikroflory jelitowej, nawet wprowadzając
wyłączne karmienie piersią na okres 2-3 tygodni u niemowląt i
dzieci starszych (powyżej 1 roku życia) w celu regeneracji
śluzówki, suplementując jednocześnie preparaty probiotykowe.
Wyłączne karmienie piersią ma strategiczne znaczenie dla
rozwoju prawidłowej, flory jelitowej, a każde podanie
mieszanki lub innego płynu w pierwszym półroczu, ma znaczenie
dla rozwoju liczebności mikroorganizmów oraz profilu flory
jelitowej.
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