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streszczenie
	 W	jelitach	człowieka	rezyduje	dynam-
iczna	populacja	drobnoustrojów,	tworząca	sym-
biotyczny	 „superorganizm“	 o	 masie	 zbliżonej	
do	mózgu	i	składający	się	z	około	1014	bakterii.
	 Jako	 wyspecjalizowany	 system	 mikro-
organizmów	 o	 wysokiej	 złożoności	 metabol-
icznej	 flora	 jelit	 odgrywa	 kluczową	 rolę	 dla	
życia	 i	 zdrowia	 człowieka	 poprzez	 ochronę	
przed	patogenami,	biodegradację	leków,	a	także	
wpływ	na	wchłanianie	i	dystrybucję	substancji	
odżywczych.	Mikroflora	jelitowa	wpływa	na	ro-
zwój	i	regulację	czynności	ośrodkowego	układu	
nerwowego.	Już	od	ponad	10	lat	prowadzone	na	
coraz	 szerszą	 skalę	 badania	ujawniły	 istnienie	
biochemicznych	powiązań	między	przewodem	
pokarmowym	i	ośrodkowym	układem	nerwow-
ym,	znanych	pod	nazwą	„oś	jelito-mózg“.	Mik-
robiota	kolonizując	jelita,	może	inicjować	bio-
chemiczne	 mechanizmy	 sygnałowe	 w	 mózgu,	
wpływające	na	zachowanie	i	emocje.
	 Komunikacja	 między	 mikroflorą	
jelitową	 a	 ośrodkowym	 układem	 nerwowym	
może	obejmować	układ	autonomiczny,	neuro-
endokrynny	i	immunologiczny.	
	 Z	 patologią	 powodującą	 zakłócenie	 tej	
równowagi	może	wiązać	się	wzrost	przewlekłego	
stanu	 zapalnego	 lub	 nasilenie	 aktywność	 osi	

podwzgórze-przysadka-nadnercza.
	 Artykuł	 ten	 podsumowuje	 wyniki	
bieżących	 badań	 nad	 wpływem	 drobnoustro-
jów	 jelitowych	 na	 nastrój	 i	 funkcje	 poznaw-
cze,	w	oparciu	o	rosnące	zrozumienie	osi	 jeli-
towo-mózgowej.	 Przedstawione	 poniżej	 dane	
dotyczące	środków	terapeutycznej	manipulacji	
mikroflorą	 jelitową	 mogą	 stanowić	 ekspery-
mentalne	 i	 kliniczne	 podstawy	 nowatorskich	
opcji	leczenia		chorób		psychicznych.
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abstract
	 Human	intestines	are	a	place	where	a	
dynamic	population	of	microorganisms	resides,	
forming	 a	 symbiotic	 “superorganism”	 with	 a	
weight	 similar	 to	 the	 brain	 and	 consisting	 of	
about	1014	bacterias.
	 As	a	specialized	system	of	microorgan-
isms	 with	 high	 metabolic	 complexity,	 intes-
tinal	flora	plays	 a	 key	 role	 in	human	 life	 and	
health	 through	 protection	 against	 pathogens,	
the	 biodegradation	 of	 drugs,	 and	 the	 impact	
on	the	absorption	and	distribution	of	nutrients.	
However,	the	influence	of	intestinal	microflora	
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goes much further, because it affects the devel-
opment and regulation of central nervous sys-
tem functions. For more than 10 years, research 
has increasingly revealed the existence of bio-
chemical links between the gastrointestinal 
tract and the central nervous system, known as 
the “gut-brain axis”. Microbiota colonizing the 
intestines, can initiate biochemical signaling 
mechanisms in the brain, affecting behavior 
and emotions.
 Pathways of communication between 
intestinal microflora and central nervous sys-
tem may include autonomic, neuroendocrine 
and immune systems.
 The pathology causing disruption of this 
balance may be associated with an increase in 
chronic inflammation or increased activity of 
the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. This 
article summarizes the results of current re-
search on the effects of intestinal microorgan-
isms on mood and cognitive functions, based 
on the growing understanding of the intestinal 
axis. The latest experimental and clinical data 
on the therapeutic measures of intestinal mi-
croflora as a novel treatment option for mental 
diseases presented below.

Danuta Brzezicka, Paweł J. Pawlica, aDam właszczuk 

piśmiennictwa za pomocą baz medycznych: 
PubMed, Embase, ScienceDirect i Scopus, w 
latach od 2011 do lutego 2018 roku. Użyto 
kombinacji następujących słów kluczowych: 
Gut-brain axis, Gut microbiota, probiotics and 
mental disorders, probiotics and depression, 
probiotics and anxiety, psychobiotics. Anal-
izowano dane pochodzące zarówno z modeli 
zwierzęcych jak i eksperymentów na ludziach.   
Zwiększenie populacji drobnoustrojów ko-
rzystnych dla gospodarza w celu zahamowania 
rozwoju mikroorganizmów patogennych, czy-
li koncepcja probiozy została stworzona na 
początku XX w. przez rosyjskiego naukowca 
pracującego w Instytucie Pasteura w Paryżu, 
laureata nagrody Nobla, Ilję Miecznikowa. 
Uważał on, że obecność odpowiednio wysokiej 
liczby bakterii mlekowych w przewodzie po-
karmowym człowieka korzystnie oddziałuje na 
zdrowie (KAŹMIERSKA, 2014).
 Mikroflora jelitowa stanowi istotny 
czynnik w kształtowaniu i modulowaniu funk-
cji mózgu, wykazano, że wpływa ona na wiele 
zachowań, w tym na lęki i zachowania podobne 
do depresji, otwartości i poznawania. Badania 
wpływu mikroflory jelitowej na określone za-
burzenia związane z obwodami zwojowymi 
jamowo-korowo-podstawowymi, począwszy 
od kompulsywnych zachowań i uzależnień, 
a skończywszy na zmienionych odczuciach 
i wydolności motorycznej wskazują na gru-
powe zubożenie i zmiany społeczności drob-
noustrojów jelitowych w modelach chorób 
gryzoni, takich jak choroba Parkinsona, au-
tyzm i uzależnienie, silnie wpływają na ruch 
i motywację. Nowe wyzwania polegają zatem 
na identyfikacji konkretnych zmian mikrobio-
logicznych, które wpływają na te zachowania 
i zrozumieniu mechanizmów ich działania 
(FIELDS I IN., 2018). 
 W 2013 roku psychiatra T. Dinan i neu-
rolog J. F. Crayan określili terminem psycho-
biotyki - bakterie wykazujące dobroczynny 
wpływ na pacjentów z zaburzeniami psychic-
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Key words: gut microbiota, gut–brain axis, 
probiotics, mood, cognitive functions.

Wprowadzenie
 Nabycie i rozwój prawidłowej mi-
kroflory jelit już we wczesnym okresie po 
urodzeniu wpływa na stan psychofizyczny na 
całe życie człowieka. Wczesna ekspozycja na 
antybiotyki, brak karmienia piersią, narodz-
iny przez cesarskie cięcie, zakażenie, narażenie 
na stres i inne czynniki środowiskowe w 
połączeniu z wpływem genetyki mogą wpłynąć 
na długotrwałe zmiany fizjologiczne i zmiany 
w zachowaniu. 
 Celem pracy jest analiza wpływu i mech-
anizmu działania mikroflory jelitowej  na stan 
psychiczny. W tym celu dokonano przeglądu 
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znymi. Od tamtej pory koncepcja psychobio-
tyków jest stale opracowywana i udoskonala-
na. Powoli odkrywane są drogi komunikacji 
pomiędzy mikroflorą i OUN. Obejmują one 
nerw błędny, układ odpornościowy, metabolizm 
tryptofanu i produkty przemiany materii drob-
noustrojów takie jak krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe. Wykazano, że probiotyki obniżają 
przepuszczalność jelitową, zmniejszają zapalen-
ie jelit oraz odpowiedź na stres poprzez oś pod-
wzgórze-przysadka-nadnercza (hypothalam-
ic– pituitary– adrenal axis, HPA), przywracają 
stężenie neurotroficznego czynnika pochodze-
nia mózgowego (brain-derived neurotrophic 
factor, BDNF) i zmieniają ekspresję receptora 
kwasu γ-aminomasłowego (GABA) (KELLY 
I IN., 2015). 
 Cytokiny prozapalne IL-1, IL-6, TNF-
α, INF-γ pełnią kluczowe funkcje w aktywacji 
osi HPA. IL-1b, IL-6, TNF-α zwiększają 
przepuszczalność bariery jelitowej z następczą, 
dalszą aktywacją stanu zapalnego. TNF-α, 
IFN-α, INF-γ aktywują enzym szlaku kin-
ureninowego IDO – 2,3-dioksygenazę indole-
aminy, który powoduje przesunięcie tryptofanu 
ze szlaku syntezy serotoniny do metabolizmu w 
szlaku kinureninowym. Proces ten zmniejsza jej 
nasycenie i zwiększa stężenie neurotoksycznie 
i aktywizująco działających na OUN metabo-
litów tryptofanu, m.in. kwasu chinolinowego 
i 3-hydroksy-kinureniny (MAES I IN., 2011; 
KELLY I IN., 2015).

jednak słabo poznany (KLARER I IN., 2014). 
Sugeruje się, że rolę tę spełniają znajdujące się 
głównie w neuronach układu autonomicznego 
żołądka i jelit serotoninergiczne komórki en-
terochromafinowe. Badaniem opisującym in-
terakcje pomiędzy nabłonkiem jelit i mózgiem 
były obserwacje BELLONO I IN. (2017), 
którzy odkryli, że komórki enterochroma-
finowe posiadają specyficzne receptory che-
mosensoryczne będące pobudliwe elektrycznie 
i wpływające na serotoninowrażliwe włókna 
nerwowe poprzez ich połączenia synaptyczne. 
Umożliwia im to wykrywanie i przekazywanie 
informacji środowiskowych, metabolicznych 
i homeostatycznych z jelit bezpośrednio do 
OUN (BELLONO I IN., 2017).
 Mikroflora jelit może również wpływać 
na zachowanie, choroby neurologiczne i psy-
chiczne poprzez bezpośrednią komunikację 
z układem  hormonalnym i nerwowym. Na 
przykład, kilka gatunków bakterii wchodzących 
w skład mikroflory jelitowej jest zdolnych do 
syntezy i uwalniania wielu neuroprzekaźników 
i neuromodulatorów, które mogą działać na 
komórki endokrynne jelit. Gatunki Lacto-
bacillus i Bifidobacterium mogą wytwarzać 
kwas gamma-aminomasłowy (GABA); ga-
tunki Escherichia, Bacillus i Saccharomy-
ces mogą wytwarzać norepinefrynę, a Can-
dida, Streptococcus oraz Escherichia mogą 
wytwarzać serotoninę. Neuroprzekaźniki 
mogą stymulować komórki nabłonka jelit, te 
zaś komunikację jelitowo-nerwową. Oprócz 
neuroprzekaźników wiadomo, że mikroflora 
wytwarza krótkołańcuchowe kwasy tłuszcz-
owe, w tym kwas masłowy, kwas octowy, kwas 
propionowy i kwas mlekowy z fermentacji poli-
sacharydów (CLARKE I IN., 2013). Metabo-
lity te oddziałują z receptorami sprzężonymi 
z białkiem G na komórkach nabłonka jelita i 
współczulnych neuronach zwojowych. Kwasy 
tłuszczowe mogą również, po przekroczeniu 
bariery krew-mózg, bezpośrednio wpływać 
na OUN. Szlaki te mogą zatem umożliwiać 
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Mechanizm działania osi 
jelito-mózg

 Mechanizm funkcjonowania osi 
jelito-mózg obejmuje komunikację między 
mikroflorą a gospodarzem poprzez szlaki im-
munologiczne, neuroendokrynne i nerwowe. 
Głównym miejscem do wykrywania mecha-
nizmów kontaktu pomiędzy jelitami i mózgiem 
jest nabłonek jelitowy. Dokładny sposób, w jaki 
komunikuje się on z układem nerwowym  jest 
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komunikowanie się mikroflory jelita z OUN 
bezpośrednio lub pośrednio w celu wpływania 
na zachowanie i chorobę psychiczną (KIM I 
IN., 2018) .
 Istotny jest również wpływ probio-
tyków na gospodarkę hormonalną. Badania 
na gryzoniach wykazały, że spożywanie pro-
biotyków zapobiegało indukowanemu stresem 
zwiększeniu stężenia hormonu adrenokor-
tykotropowego, kortykosteronu i noradrenaliny 
(MESSAOUDI I IN., 2011). Zmniejszenie 
markerów przewlekłego stresu podczas lecze-
nia probiotykami obniża interakcje osi pod-
wzgórze-przysadka-nadnercza, która jest na-
daktywna u pacjentów z depresją. Wykazano 
również, że spożycie probiotyków zwiększa 
ekspresję BDNF, czynnika wzrostu kluczowe-
go dla plastyczności mózgu, pamięci i przeżycia 
neuronów. Naukowcy zajmujący  się badaniem 
tego zagadnienia sugerują, że BDNF jest zm-
niejszone u pacjentów cierpiących na depresję. 
Egzogenny aminokwas, jakim jest tryptofan 
aktywnie reguluje pracę układu nerwowego 
będąc prekursorem serotoniny. Niski poziom 
serotoniny może być przyczyną bezsenności, 
rozdrażnienia, obniżonego nastroju, a w efekcie 
depresji (MESSAOUDI I IN., 2011).
 DESBONNET I IN. (2014), wykazali, 
że spożywanie probiotyków zwiększało stężenie 
tryptofanu oraz obniżało metabolit serotoniny, 
czyli kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HII). 
Podobne działanie wykazuje przyjmowanie 
citalopramu  (DESBONNET IN., 2014). 

Zachowanie i funkcje 
poznawcze w modelach 

zwierzęcych
 Pierwsze doniesienia o potencjal-
nym wpływie drobnoustrojów na zachowania 
podobne do lęku i depresji pochodzą z ekspery-
mentów na zwierzętach, u których dokony-
wano zmian w składzie mikroflory, ten model 

badawczy wykorzystywany jest w większości 
opublikowanych badań. Zastosowanie bakte-
rii Lactobacillus rhamnosus i L. helveticus u 
młodych szczurów nadmiernie reagujących na 
bodźce stresowe po wczesnej separacji od mat-
ki, spowodowały, że  zwiększone reakcje na stres 
zanikały u zwierząt laboratoryjnych. Efekt ten 
nie pojawiał się jednak jeśli kurację stosowano u 
już dorosłych osobników, co sugeruje istnienie 
pewnego „okna”, w którym podawanie probio-
tyków przynosi fizjologiczne skutki (DAVIS 
I IN., 2016). Szczepy bakterii rezydujących w 
układzie pokarmowym Lactobacillus planta-
rum również może mieć wpływ na manifestację 
symptomów  związanych ze stresem oraz ob-
jawów lękowych. Tym razem naukowcy do 
badań użyli ryb słodkowodnych z rodziny kar-
piowatych. Ryby suplementowane L. planta-
rum znacząco częściej i dłużej przemieszczały 
się w górnej powierzchni nowego zbiornika 
niż grupa kontrolna, co uznano za przejaw ni-
skiego poziomu niepokoju. Badacze dodatko-
wo sprawdzili czy odmienne zachowanie w obu 
grupach wiązało się ze zmianami funkcjonal-
nymi w układzie nerwowym. Zbadali fragmen-
ty mózgu ryb i uznali, że wpływ probiotyku na 
obniżenie niepokoju prawdopodobnie łączy się 
z jego wpływem na szlak GABA-ergiczny oraz 
serotoninergiczny (DAVIS I IN., 2016). 
 Probiotyki wpływające pozytywnie na 
mózg i zachowania społeczne, nazywane są także 
,,psychobiotykami”. W badaniach na młodych 
wyjałowionych całkowicie z flory bakteryjnej 
myszach wykazano odbiegającą od mysiej 
normy „nietowarzyskość” przypominającą 
wzór zachowań autystycznych. DESBON-
NET I IN. (2014), zbadali wpływ probiotyków 
na te objawy. Stworzono trzy grupy osobników 
– wyjałowione, skolonizowane sztucznie i 
naturalnie. Badano sposób przemieszczania 
się osobników pomiędzy pomieszczeniami 
pustymi a „zamieszkałymi” przez inne myszy 
a także pomiędzy pomieszczeniami ze znany-
mi już myszami a nieznanymi. Wśród myszy 
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wyjałowionych zaobserwowano znaczące 
obniżenie normalnych preferencji poszuki-
wania kontaktu z innymi osobnikami i wyboru 
pomiędzy osobnikami znanymi a nowymi. 
W wyniku suplementacji „psychobiotyku” 
zaobserwowano redukcję wcześniej obser-
wowanych zachowań unikających. Na tej pod-
stawie wywnioskowano, że suplementacja tymi 
probiotykami może odwrócić tendencje do uni-
kania społecznych relacji. Nie poprawia jednak 
innych zdolności społecznych, w tym wypadku 
poznania społecznego (DESBONNET I IN., 
2014).                                               
 Powyższe badania sugerują, że probioty-
ki mają pozytywny wpływ na OUN, regulując 
kluczowe neurotransmitery odpowiedzialne za 
depresję. OUN nie jest jedynym układem fizjo-
logicznym zaangażowanym w patomechanizm 
powstawania depresji, na który wykazano wpływ 
probiotyków u gryzoni. Spożycie probiotyków 
obniżyło stężenie prozapalnych cytokin, jak 
również czynnik martwicy nowotworów - alfa 
i markery aktywacji mikrogleju, co wskazuje, że 
mogą one wykazywać zdolność do zmniejszania 
ogólnego stanu zapalnego. Z kolei inne bada-
nia w tym zakresie wykazały, że u myszy ster-
ylnych zaobserwowano uszkodzenia w obrębie 
mikrogleju, częściowo odwracalne po poda-
niu bakterii probiotycznych. Ponadto, jednym 
z najważniejszych odkryć w przedklinicznych 
badaniach gryzoni leczonych probiotykami są 
zmiany behawioralne i psychologiczne takie 
jak poprawa pamięci oraz zmniejszenie lęku 
i depresji. Kolonizacja mikrobiologiczna po 
porodzie postępuje także równolegle z roz-
wojem poznawczym, rosną dowody na to, że 
rozwój aktywności poznawczej zależy w dużym 
stopniu od mikrobioty jelitowej i jej metabol-
icznej aktywności (ERNY I IN., 2015). Za-
burzenia mikroflory jelitowej u samic myszy 
wpływają na funkcjonowanie ich zdolności 
poznawczych. Wśród myszy sterylnych i nor-
malnie skolonizowanych wywołano infekcję 
bakteryjną (C. rodentium, szczep DBS100). Po 

30 dniach, czyli po ustąpieniu infekcji część os-
obników narażono na silny stres umieszczając 
je na małej platformie otoczonej przez wodę. 
Następnie zastosowano test nowych obiek-
tów obserwując zachowania eksploracyjne i 
porównując czas poznawania nowych i znanych 
obiektów. U myszy  wyjałowionych zaobser-
wowano znaczne osłabienie pamięci, czyli ro-
zpoznawania już poznanych obiektów, odwra-
calne po zastosowaniu kuracji probiotykowej 
(L. rhamnosus, L. helveticus). Z uzyskanych 
wyników wywnioskowano, że mikroflora jeli-
towa wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
pamięci. Dysfunkcję pamięci potwierdzono 
badając pamięć operacyjną podczas eksploracji 
labiryntu „T” (ERNY I IN., 2015).
 W celu określenia mechanizmu działania 
deficytów pamięci wywołanych przez mikroor-
ganizmy badano mysi hipokamp. W badaniach 
tych obserwowano obniżenie stężenia BDNF 
w hipokampie myszy zakażonych, co sugeruje, 
że jelitowa infekcja bakteryjna uszkadza pamięć 
poprzez zredukowaną hipokampalną BDNF. 
Rozwój i poprawę pamięci podczas ekspresji 
BDNF obserwowano w grupie leczonej pro-
biotykiem, nie zaś w grupie leczonej placebo 
(GAREAU I IN., 2011).
 Wyniki te podkreślają, że zmiany w 
składzie mikroflory jelitowej wywierają wymi-
erny wpływ na pewne aspekty zachowania 
zwierząt, a normalizacja mikroflory może 
zapobiegać nieprawidłowościom w progresji 
pamięci i zachowaniu. 

Efekty modyfikacji 
mikroflory jelitowej 

człowieka
 Wpływ mikroflory jelitowej na zd-
rowie człowieka wzrasta od wczesnego okresu 
życia powodując następnie konsekwencje zd-
rowotne w wieku dorosłym. Narodziny przez 
cesarskie cięcie, rezygnacja z karmienia piersią, 
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zakażenia i wczesna ekspozycja na antybio-
tyki, a także narażenie na stres i inne wpływy 
środowiskowe, w połączeniu z czynnikami 
genetycznymi mogą wpłynąć na procesy fiz-
jologiczne prowadzące do zmian w zachowa-
niu. Przepuszczalność bariery jelitowej, układ 
immunologiczny i cytokiny prozapalne biorą 
udział w patogenezie depresji. Potwierdzeniem 
powyższego jest częste współwystępowanie 
zaburzeń psychicznych, takich jak lęk i depres-
ja z nieswoistymi zapaleniami jelit (zespół 
jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelit 
czy choroba Leśniowskiego-Crohna) (HAUS-
EHAM I IN., 2017).
 Dynamiczny rozwój badań naukow-
ych nad  komunikacją pomiędzy mózgiem, 
jelitami i bilionami mikroorganizmów, w 
nich bytujących potwierdzają istotną rolę jaką 
te współzależności odgrywają w procesach 
zachodzących w OUN. Zatem takie odkrycia  
zwiększają potencjalną rolę w terapeutycznym 
wykorzystaniu mikroflory jelitowej w psychiat-
rii. Odtworzenie i zachowanie właściwej bari-
ery jelitowej poprzez terapeutyczne zastoso-
wanie probiotyków pozytywnie wpływających 
na umysł wydaje się coraz bardziej zasadne w 
chorobach afektywnych. 
 AKKASHEH I IN. (2016), stwor-
zyli podwójnie zaślepione i  randomizowane 
badanie z udziałem 40 pacjentów, u których 
zdiagnozowano depresję. Poddano ich suple-
mentacji kombinacją trzech probiotyków L. 
acidophilus, L. casei i Bifidobacterium bifidum 
lub placebo. Kuracja trwała 8 tygodni, przed jej 
rozpoczęciem i po jej zakończeniu użyto testu 
Skali Depresji Becka i odnotowano różnicę w 
uzyskanych wynikach na rzecz badanych pod-
danych terapii probiotykowej, która znacząco 
obniżyła u nich objawy depresji (AKKASHEH 
I IN., 2016).
 SLYKREMAN I IN. (2017), zbada-
li 423 kobiety w ciąży. 222 z nich otrzymało 
L. rhamnosus; 6 × 109 a 221 placebo. Kurację 
rozpoczęły przed urodzeniem dziecka i 

kontynuowały do 6-ciu miesięcy po poro-
dzie. Po 6 i 12 miesiącach od porodu oceniono 
nastrój badanych Edynburską Skalą Depresji 
Poporodowej i kwestionariuszem badającym 
poziom lęku STAI metodą retrospektywną. U 
matek poddanych terapii probiotykami wyka-
zano znacząco mniej objawów depresji i lęku 
w okresie poporodowym (do 6 miesięcy po po-
rodzie) w porównaniu z grupą zażywającą pla-
cebo (SLYKERMAN I IN., 2017). 
 MESSAOUDI I IN. (2011), w swoim 
badaniu ocenili  55 zdrowych osób pod kątem 
objawów lękowych i depresji ocenianych za 
pomocą listy kontrolnej objawów Hopkinsa 
(HSCL-90), skali lęku i depresji szpitalnej 
(HADS), postrzeganej skali stresu (PSS) i listy 
kontrolnej radzenia sobie (CCL). Ponadto 
badanym oznaczano ilość wolnego kortyzolu 
w moczu jako wyznacznika nasilenia stresu. 
Badanie było podwójnie ślepe i randomizowane, 
trwające 30 dni. Eksperyment wykazał, że kon-
sumpcja probiotyków (L. helveticus i B. lon-
gum) zmniejszyła wyniki według skali lęku, 
wrogości i depresji oraz zwiększyła nacisk na 
rozwiązywanie problemów, a także istotnie 
obniżyła stężenie wolnego kortyzolu w moczu 
(MESSAOUDI I IN., 2011).
 Zespół naukowców pod kierownict-
wem CHUNG I IN. (2014), w 12-tygodnio-
wym, podwójnie ślepym, randomizowanym  
ekperymencie na 47 zdrowych osobach w 
wieku 65-70 lat ocenili wpływ probiotyków 
(L. helveticus) na funkcje poznawcze. W bada-
niu posłużono się testem cyfrowej rozpiętości 
(DST; do pomiaru uwagi i pamięci opera-
cyjnej), testem przywoływania historii (SRT), 
testem uczenia się werbalnego (VLT; do po-
miaru pamięci krótko- i długotrwałej), a także 
zadaniem szybkiego wizualnego przetwarzania 
informacji (RVIP) i testem Stroopa do po-
miaru zdolności hamowania i podatności na 
interferencję. Wyniki eksperymentu wykazały 
znaczną poprawę funkcji kognitywnych u osób 
spożywających sfermentowane mleko z pro-

44   Nr 1(23)/2019 Nauki PrzyrodNicze

Danuta Brzezicka, Paweł J. Pawlica, aDam właszczuk str. 39 - 47



W
W

W
.N

A
U

K
O

W
C

Y.
O

R
G

.P
L

	
1	

(2
3)

/2
01

9	
W

W
W

.N
A

U
K

O
W

C
Y.

O
R

G
.P

L
	

1	
(2

3)
/2

01
9	

W
W

W
.N

A
U

K
O

W
C

Y.
O

R
G

.P
L

	
1	

(2
3)

/2
01

9	
	

biotykami (CHUNG I IN., 2014).
 Celem badania STEENBERGEN I 
IN. (2015), było sprawdzenie, czy probiotyk 
wieloskładnikowy (Bifidobacterium bifidum, B. 
lactis, L. acidophilus, L. brevis, L. casei, L. sali-
varius i L. lactis) może zmniejszyć reaktywność 
poznawczą osób z zaburzeniami depresyjny-
mi. W badaniu podwójnie ślepym, z kontrolą 
placebo, randomizowanym, 20 zdrowych uc-
zestników bez bieżących zaburzeń nastroju 
otrzymało 4-tygodniową suplementację pro-
biotykami wielogatunkowymi, a 20 zdrowych 
uczestników kontrolnych otrzymało obojętne 
placebo w tym samym okresie. W ocenie przed i 
po kuracji reaktywność poznawczą na obniżony 
nastrój oceniano za pomocą kwestionariusza 
LEIDS  (Leiden Index of Depression Sensi-
tivity). W porównaniu z uczestnikami, którzy 
otrzymali placebo, uczestnicy, którzy otrzymali 
czterotygodniową kurację probiotykami wielo-
gatunkowymi wykazywali się niższymi wyni-
kami na skalach ruminacji i agresji jako reak-
cji na obniżony nastrój. Wyniki te dostarczają 
dowodów na to, że przyjmowanie probiotyków 
może pomóc zredukować negatywne myśli 
związane z depresją (STEENBERGEN I IN., 
2015).  
 B. longum, B. breve, B. infantis, L. hel-
veticus, L. rhamnosus, L. plantarum, i L. casei 
to najczęściej używane preparaty w badaniach. 
Wszystkie one są w stanie wpłynąć na stan 
psychiczny czy funkcje poznawcze (KĘDZIA, 
2009).

Podsumowanie
 Dzięki dynamicznie rozwijającym się 
badaniom jelit i mikroorganizmów, które w nich 
bytują coraz bardziej zgłębiamy i rozumiemy 
rolę jaką te związki mają na mózg. Powyższe 
obserwacje są elementem nowoczesnego ro-
zumienia funkcji jelit, w którym dokonuje się 
przesunięcie akcentu ze szczegółów makro- i 
mikroskładników pokarmowych, metabo-

lizmu i kalorii ku świadomości, że jelita wraz 
z układem nerwowym regulują reakcje spoza 
układu pokarmowego takie jak umiejętności 
społeczne, zespoły lękowe i depresja. Zwiększa 
to potencjalną rolę mikrobów jelitowych w 
psychiatrii. Ludzkość żyje w symbiotycznej 
relacji z mikroflorą jelit: my zapewniamy im 
stałe źródło pożywienia, podczas gdy w za-
mian one pomagają nam na wiele poznanych i 
niepoznanych jeszcze sposobów, wyżej przed-
stawione badania stanowią punkt wyjścia do 
zrozumienia tego układu, potrzebne są jednak 
dalsze próby kliniczne w tym obszarze.
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