Jak
mleko
odporność i
alergii?

mamy
buduje
przeciwdziała

Przemysł mieszankowy mając sobie za nic Kodeks Marketingu
Produktów Zastępujących Pokarm Kobiecy, wdarł się do gabinetów
pediatrów, alergologów, gastroenterologów, dermatologów i na
oddziały szpitalne szkoląc pracowników służby zdrowia i
edukując w kwestii swoich produktów specjalnego przeznaczenia
medycznego i „zachęcając” pracowników opieki zdrowia do
polecanie swoich produktów rodzicom dzieci, które przy
zachowaniu pewnych
karmione piersią.

wytycznych

mógłby

być

z

powodzeniem

Jednakże wytyczne:
* Ministerstwa Zdrowia
* Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i
Żywienia Dzieci,
* WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
* AAP – Amerykańska Akademia Pediatryczna
* LLL – La Leche League – niekwestionowany autorytet w kwestii
karmienia piersią
Mówią wyraźnie i jednym głosem, że jeśli nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych, dzieci powinny być karmione piersią, zwłaszcza
dzieci chore na choroby autoimmunologiczne do jakich należy
alergia i AZS.
Ze względu na wyjątkowy skład mleka matki, należy rozpocząć
karmienie piersią jak najszybciej po porodzie i nie dopuścić
do podania innych płynów (glukoza, mieszanka, woda, herbatka)
gdyż jest ono niezwykle korzystne szczególnie ważne dla dzieci
genetycznie obciążonych alergią, a także jako prewencję
alergii:

Sekrecyjna immunoglobulina A (SIgA)
Cytokiny
Fibronektyna
Makrofagi
Neutrofile
„Immunoglobuliny Serekcyjne (SIgA) Stanowią główną barierę
ochronną organizmu na poziomie błony śluzowej. Skuteczność
SIgA w obronie błon śluzowych przed zakażeniami wirusowymi i
bakteryjnymi jest związana ze zdolnością do neutralizacji
wirusów, z bakteriolizą poprzez aktywację alternatywnej drogi
dopełniacza i z nasileniem fagocytozy makrofagów. Ochronne
działanie wydzielniczej immunoglobuliny A ma największe
znaczenie w przewodzie pokarmowym i w górnych drogach
oddechowych. SIgA może również tworzyć kompleksy z antygenami
(alergenami), dzięki czemu są pochłaniane przez komórki
nabłonkowe, a następnie transportowane wewnątrzkomórkowo i
usuwane. (Lasek 1995)”[I]
SKŁAD IMMUNOLOGICZNY POKARMU KOBIECEGO
Komórki krwi
Limfocyty B

Podnoszą poziom przeciwciał
skierowanych przeciwko specyficznym
drobnoustrojom

Makrofagi

Niszczą zarazki bezpośrednio w
jelitach dziecka, wytwarzają
lizozym i aktywują inne elementy
układu immunologicznego

Neutrofile

Mogą działać jak fagocyty,
pochłaniając bakterie w przewodzie
pokarmowym dziecka

Limfocyty T

Niszczą bezpośrednio zainfekowane
komórki lub wydzielają chemiczne
przekaźniki stymulujące inne
elementy układu immunologicznego.
Namnażają się w obecności
drobnoustrojów wywołujących ciężką
chorobę u dziecka. Wytwarzają
czynniki wzmacniające własną
odpowiedź immunologiczną dziecka.
Cząsteczki

Sekrecyjna
immunoglobulina A
(SIgA)

Wyściela błonę śluzową przewodu
pokarmowego, neutralizuje patogeny
i toksyny, pobudza makrofagi do
fagocytozy

Cytokiny

Wspomagają lub wyhamowują odpowiedź
zapalną, wpływają na układ
immunologiczny, stymulują procesy
różnicowania i dojrzewania wielu
układów (np. uszczelnienie nabłonka
jelit)

Nukleotydy

Zwiększają aktywność komórek NK i
produkcję interleukiny-2

Laktoferryna

Wiąże żelazo, pierwiastek niezbędny
do przetrwania dla wielu bakterii.
Zmniejszając dostępność żelaza dla
bakterii patogennych hamuje ich
wzrost. Działa przeciwzapalnie i
immunomodulująco zmniejszając
aktywność interleukin 1,2, 6 i
limfocytów NK

Lizozym

Zabija bakterie uszkadzając ich
ściany komórkowe, wykazuje
działanie chemotaktyczne

Oligosacharydy

Wiążą się z drobnoustrojami nie
dopuszczając do ich kontaktu z
powierzchnią błony śluzowej,
pobudzają wzrost bifidobakterii

Laktoperoksydaza

Działanie bakteriostatyczne
szczególnie w stosunku do
paciorkowców

Fibronektyna

Zwiększa aktywność makrofagów
skierowaną przeciwko bakteriom,
ułatwia odbudowę tkanek
uszkodzonych przez reakcje
odpornościowe w jelitach dziecka

Proteina wiążąca
witaminę B12

Zmniejsza ilość witaminy B12
potrzebnej patogenom do rozwoju

TAB. 1 Źródło: http://www.kobiety.med.pl/ [I]
Jednakże, IgA, może także działać w trybie wysokiego
powinowactwa do neutralizacji toksyn lub chorobotwórczych
drobnoustrojów, i jako układ o niskim powinowactwie do
przechowywania gęstej wyściółki bakterii symbiotycznych w
obrębie światła jelita. Obok SIgA, matki antygeny
kompleksu IgG również odgrywają ważną rolę w kształtowaniu
systemu immunologicznego niemowląt. Antygen związany z IgG
będzie bardzo efektywnie przenoszony przez bariery
jelitowe używając do tego noworodkowy receptor Fc. Zatem
zarówno IgG jak i SIgA matki, może mieć znaczenie w rozwoju
braku reakcji na nieszkodliwe komensali i antygeny żywności,
czyli wywoływanie tolerancji doustnej. Rozwój mikroflory jest
niezbędny
do rozpoczęcia tworzenia przez niemowlęta własnych przeciwcia
ł SIgA, Badania na myszach wykazały, że przebywanie
w środowisku wolnym od patogenów drastycznie zredukowało
błony śluzowe komórek wydzielających IgA. Badania z
wykorzystaniem prebiotyków lub synbiotyków (połączenie przedi probiotyków) podawanych przez 6 miesięcy niemowlątom,
wykazały podwyższony poziom z odchodów SIgA i wiąże się z

mniejszym ryzykiem alergii przed 2 rokiem w jednym z tych
badań.[Kukkonen, Kuitunen, Haahtela, Korpela, Poussa, Savilah
ti, 2009][V]

Mnogość flory bakteryjnej jelit i rozwój immunologiczny –
ustanowienie symbiozy. Ustanowienie-gospodarza flory
bakteryjnej jelit – symbiozy jest napędzane przez sygnały
rozwojowe i środowiskowe, zwłaszcza we wczesnym okresie
życia, determinując zdrowie na całe życie. Jelita w okresie

prenatalnym uważa się za sterylne, rozwój zależy przede
wszystkim od genotypu, jak również od czynników matki oraz
żywienia i stanu zdrowia. Tkanki limfatyczne (węzły chłonne
krezki i poprawki Peyera), limfocyty T i B rozwijają się w
przygotowaniu do ekspozycji pozamacicznej świata. Podczas
narodzin, niemowlęta zaszczepia się mikroflorą matki i
środowiska, ale rodzaj i wzór mikroflory dużym stopniu
zależą od rodzaju porodu i wieku ciążowego. Na rozwój
drobnoustrojów jelita w okresie noworodkowym ma wpływ kilka
czynników wczesnego życia, a zwłaszcza diety (rodzaj, skład
i czas) napędza dalszą dywersyfikację w kierunku złożoności
u dorosłych, która jest osiągana około 3 roku życia. Ten
proces kolonizacji poporodowej zapewnia kilka sygnałów,
znanych jako mikroorganizmy związane wzorcami molekularnymi
(MAMPs), wpływające dojrzewanie układu immunologicznego oraz
barierę śluzową, wraz ze zwiększonym wydzielaniem śluzu.
Sygnały te powodują także proliferację komórek nabłonkowych
w kryptach jelitowych i komórkach Panetha, powodując ich
zwiększoną głębokość co sprzyja wytwarzaniu odpowiednich
peptydów
przeciwdrobnoustrojowych
Wyspecjalizowane
komórki
nabłonkowe

(defensyny).
(komórki
M)

przebywają powyżej w kępkach Peyera, co umożliwia
bezpośrednie oddziaływanie zawartości prześwitu z
podstawowych komórek limfoidalnych w celu stymulowania
odporności śluzówkowej. SIgA jest najliczniejszą
immunoglobuliną na powierzchni błon śluzowych, a SIgA matki
dostarczane z mleka ludzkiego we wczesnym okresie
poporodowym, wraz z rozpoczęciem produkcji przez niemowlęta
własnego SIgA.

MIKROFLORA UKŁADU POKARMOWEGO
Do tej pory nie poznano w pełni wszystkich składników jednakże
jest niezaprzeczalnie substancją żywą, odpowiadającą na
bieżące zapotrzebowanie noworodka, niemowlęcia i małego
dziecka w różnorodne składniki, takie jak: proteiny, enzymy,

lipidy, cholesterol, węglowodany, witaminy, składniki
mineralne i makroelementy, oraz wspomniane składniki
odpornościowe, WODĘ, która stanowi 88% składu mleka, oraz
kultury
bakterii
probiotycznych:
Lactobacillus
i
Bifidobacteria – badania wykazały, że pokarm kobiecy zawiera w
zależności od matki ponad 700 różnych szczepów probiotycznych.
„Profil szczepów bakteryjnych u niemowląt karmionych
wyłącznie piersią zawiera niemal dziesięciokrotnie więcej
bifidobakterii niż u niemowląt karmionych sztucznie. (Harmsen
2000) W stolcu niemowląt karmionych piersią izoluje się
więcej pałeczek kwasu mlekowego, a u niemowląt karmionych
mieszankami więcej szczepów Clostridium i Bacteroides.
(Harmsen 2000, ESPGHAN 2004)
Znaczenie mikroflory jelitowej polega na:
* troficznym (odżywczym) wpływie na strukturę jelita (poprzez
syntezę krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i poliamin);
* syntezie witamin B1, B2, B12, K;
* stymulacji układu immunologicznego;
* udziale w przemianach metabolicznych (konwersji bilirubiny
do urobiliny, cholesterolu do koprostanolu, dekoniugacji
kwasów tłuszczowych)
* udziale w procesach karcinogenezy. (Tannock 2001)”[I]
Wpływ karmienia piersią na ograniczenie rozwoju alergii,
atopowego zapalenia skóry i astmy, został zaobserwowany w
badaniach
Stosując sekwencjonowanie rRNA 16S, połączone zmniejszoną
różnorodnością bakterii przez 1 miesiąc w stosunku do
wyprysku IgE-zależnego u dzieci w wieku 2 lat, który
następnie ograniczał się do rozwoju astmy w wieku 7 lat,
wspierając rozrój mikroflory na początku dojrzewania układu
odpornościowego. Tę wcześnie zmniejszoną różnorodność
przypisywano głównie zmniejszeniu różnorodności Bacteroides
spp., na poziomie szczepu Bacteroidetes. W wieku 12 miesięcy
zaobserwowano spadek różnorodności Proteobacteria i tendencja

wyższych poziomów szczepu Firmicutes u dzieci atopowych,
typ wskazuje na rozwój w kierunku bardziej „dorosłego” typu
flory bakteryjnej. Nylund wprowadzając filogenetyczną
mikroflorę wykazał zwiększenie jej różnorodności w wieku 18
miesięcy, ale nie po upływie 6 miesięcy, dzieci atopowych
w stosunku do zdrowych niemowląt. Zwiększona różnorodność w
wieku 18 miesięcy była związana z większą obfitością
szczepu Clostridium, członków gromady Firmicutes. W tym
wieku, u zdrowych niemowląt wykazano zwiększoną liczebność
bakterii Bacteroidetes, grupy bakterii, które mogły być
zaniżone we wczesnym okresie życia, ze względu na
stronniczość molekularną. W szczególności, gatunek obrębie
Bacteroidetes wykazano, że przy Bifidobacterium spp.
skuteczność podnoszą fermentory oligosacharydów z ludzkiego
mleka, w przeciwieństwie do gatunków w obrębie
szczepu Firmicutes. Co ciekawe, ostatnie badania wykazały, że
kolonizacja mikroflory kału myszy chowanych w warunkach
wolnych od patogenów z mikroflorą zdrowego zdrowego dziecka z
bogatą w Bifidobacterium spp. i Bacteroides spp. chroni przed
rozwojem alergii na β-laktoglobulin mleka krowiego z
następującym uczuleniem. Bacteroidetes i Firmicutes wiąże się
z alergią w obu badaniach obserwacyjnych może zatem odgrywać
istotną
ważną
rolę
w
stopniowym
dojrzewaniu mikroflory niemowląt z typu zdominowana przez
bifidobakterie w kierunku stabilnego typu mikroflory
„dorosłej”.[V]
Badania wykazały, że kolonizacja w pierwszych miesiącach
wpływa na rozwój flory jelit na całe życie. Mając tę
świadomość właściwym się wydaje zadbać o jak najlepszy rozwój
flory gdyż jest on bardzo silnie powiązany z całą odpornością
organizmu, na czynniki chorobotwórcze. Prawidłowe żywienie w
pierwszych miesiacach życia buduje całkowitą odporność także w
życiu dorosłym. Właściwymi są wiec zalecenia WHO co do
wyłącznego karmienia piersią przez okres CO NAJMNIEJ 6
miesięcy.

W przypadku alergii, uważa się, że karmienie piersią
ma działanie ochronnie zarówno ze względu na obecność
licznych alergenów mogących przeniknąć do mleka matki, które
są nieobecne w sztucznych mieszankach i ich właściwości do
indukowania tolerancji immunologicznej, z uwagi na czynniki,
takie jak manewrowanie antygenami jelit matki, alergeny można
znaleźć w kompleksach immunologicznych mleka, obecność
mediatorów immunologicznych do indukowania tolerancji
immunologicznej w mleku, zwiększone dojrzewanie jelit i
mikroorganizmy sprzyjanie indukcji tolerancji u niemowląt
karmionych piersią. W związku z tym znaczna ilość badań
przeprowadzonych z różnymi rodzajami oligosacharydów
prebiotycznych, zdefiniowanych jako nieulegających trawieniu
węglowodanów, które osiągają okrężnicę w nienaruszonym stanie
i są znane z ich zdolności do selektywnego stymulowania
wzrostu i lub aktywność bakterii jelitowych, że pozytywny
wpływ na zdrowie. (…)podkreślając znaczenie wczesnego
żywienia na zdrowie niemowląt. Wysiłki mające na celu
zapobieganie atopowemu zapaleniu skóry i alergii pokarmowej
może zapobiec także wystąpieniu innych objawów atopowych,
takich jak astma alergiczna w późniejszym życiu.[V]
Dalej w opracowaniu czytamy:
W świetle ostatniej rewolucji technologii sekwencjonowania
nowej generacji, możemy zyskać ważne nowe spojrzenie na
życie, jak na początkowe postępowanie, takie jak rodzaj
karmienia, rodzaj porodu, podłoże genetyczne lub różnic
geograficznych mogą zakłócać wzór kolonizacji, a zatem
określić predyspozycje do chorób w późniejszym życiu(…)
Znając znaczenie mikroflory jelitowej dla ludzkiej
fizjologii, niesamowity rozwój niemowląt w pierwszych latach
życia i równocześnie kolonizacji organizmu z bakterii
sprawia, że rozsądnie jest uznać, że kolonizacja jelit w
okresie niemowlęcym, może być bardzo ważna dla zdrowia także
w
późniejszym
życiu.
(…)
Tak
czy
inaczej
układy immunologiczny, metaboliczny i neurologiczny,

wszystkie te systemy rozwijają się w tym okresie. Dlatego
ważne jest, aby zrozumieć wpływ czynników, takich jak
odżywianie we wczesnym okresie, ale także wzrost cieć
cesarskich lub rosnące stosowanie antybiotyków. Zakłócenia we
wczesnym okresie życia rozwój układu immunologicznego i może
prowadzić do zmiany wzrostu flory jelitowej, chorób o podłożu
immunologicznym, takich jak alergia, chorób metabolicznych,
takich jak otyłość czy chorób układu krążenia, a nawet mózgu
i zaburzeń behawioralnych. Żywienie we wczesnym okresie życia
i nabywanie podstawowych mikrobów jest prawdopodobnie
kluczowym czynnikiem w tym procesie.[V]

ZE WZGLĘDU NA TO WSZYSTKO, ŻADNA MIESZANKA NIE
JEST ODPOWIEDNIM PREPARATEM DLA NIEMOWLĘCIA I
DZIECKA ZE SKAZĄ, ALERGIĄ I ATOPOWYM ZAPALENIEM
SKÓRY I POWINNA BYĆ PREPARATEM OSTATNIEGO WYBORU
BO WYCZERPANIU WSZELKICH INNYCH ROZWIĄZAŃ, A W
PRZYPADKU DZIECI Z ALERGIĄ I ATOPOWYM ZAPALENIEM
SKÓRY NALEŻY DĄŻYĆ DO WYŁĄCZNEGO KARMIENIA PIERSIĄ
PRZEZ OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 6 MIESIĘCY.
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