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Choroby układu oddechowego zależne
od zanieczyszczenia środowiska

Ambient air pollution and its impact on respiratory tract

streszczenie

Zanieczyszczenie środowiska to zmi-

ana jakościowa i ilościowa składu powietrza
powodująca pejoratywne skutki dla ekosystemu
i zdrowia człowieka. Jest problemem globalnym, który narasta w czasie. Polska w porównaniu do innych krajów europejskich należy
do państw o najwyższych współczynnikach
skażenia powietrza. Najistotniejszymi źródłami
zanieczyszczeń są: rozwój przemysłu, transport a także zanieczyszczenia generowane
przez gospodarstwa domowe. Wiele badań
na całym świecie potwierdza związek między
zanieczyszczeniem środowiska i chorobami
górnych i dolnych dróg oddechowych. W pracy poglądowej skupiono uwagę na chorobach
układu oddechowego, których powstawanie
i następnie zaostrzenia w ostatnich latach znacznie się nasiliło, mogą więc być związane z pyłem
organicznym i nieorganicznym pochodzącym
z zanieczyszczenia powietrza.

abstract

Ambient

environmental pollution is
a change of the air causing negative effects on
the ecosystem and human health. It is a global
problem that develops over time. Poland, compared to other European countries, has one of
the highest air pollution rate. The most important sources of pollution are: industry, transport
as well as pollen produced by households. Numerous studies around the world confirm the
correlation between environmental pollution
and impact of upper- and lower respiratory
tract.  These review shows respiratory diseases,
whose origins and exacerbation has significantly increased recently, so they can be associated
with organic and inorganic dust from air pollution.

Key

words: air pollution, COPD, hypersensitivity pneumonitis  asthma, lung cancer.

Słowa

kluczowe:
zanieczyszczenie środowiska, POChP, AZPP, astma
oskrzelowa, rak płuc.
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Podział zanieczyszczeń

Źródła zanieczyszczenia można podzielić
na naturalne, związane z procesami przyrodniczymi - wybuchy wulkanów, pustynie, pył
kosmiczny, wyładowania atmosferyczne oraz
sztuczne, związane z działalnością człowieka
(D’AMATO, 2015).
Ze względu na działanie chorobotwórcze na organizm - pyły zwłókniające pochodzenia mineralnego (zawierające talk, azbest, krzemionkę), alergizujące pochodzenia
organicznego (bawełna, len, konopie, tytoń,
zboża, sierść zwierząt, leki, kosmetyki, substancje chemiczne i tworzywa sztuczne), toksyczne wywołujące działanie chorobotwórcze po
aspiracji (beryl, mangan, arsen, ołów) oraz rakotwórcze (azbest, radon) ( JUDA-REZLER,
2016).
Czynniki szkodliwe dla zdrowia
znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu
można również podzielić na czynniki organiczne i mineralne. Wśród czynników organicznych można wyróżnić: zakaźne (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty), czynniki alergizujące
(pyłki roślin, alergeny kurzu domowego, alergeny zwierząt, pleśni),   toksyczne (np. toksyny
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środowiska to
wprowadzenie do powietrza, wody i gleby substancji stałych, ciekłych i gazowych o
składzie, który może negatywnie oddziaływać
na człowieka, przyrodę oraz powodować
niekorzystne zmiany fauny i flory. Problem ten
eskaluje w czasie. Zanieczyszczenie środowiska
spowodowane zarówno procesami naturalnymi
jak i działalnością człowieka prowadzą do globalnego ocieplenia klimatu, które ma wpływ na
cały ekosystem - na różnorodność gatunków
zwierząt i roślin a także ma negatywny wpływ
na stan zdrowia i jakość oraz długość życia ludzi
(D’AMATO, 2015). Według raportu WHO
dotyczącego sytuacji zdrowotnej, około 91%
populacji na świecie w 2016 roku oddychało
zanieczyszczonym powietrzem, co przyczynia
się do 7 mln przedwczesnych zgonów rocznie.
W Polsce 37,9 zgonów/100 tys. mieszkańców
jest związane ze złą jakością powietrza. Statystycznie w Polsce tracimy średnio 1,5 roku
życia w dobrym zdrowiu w przeliczeniu na
stu mieszkańców, co jest spowodowane oddychaniem powietrzem o złej jakości, gdzie
średnia dla Unii Europejskiej wynosi 0,75 roku.
Najbardziej narażone są osoby mieszkające w
miastach (WHO, 2016).
Polska należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy, z największym
zanieczyszczeniem w rejonie województwa
śląskiego i małopolskiego. Do najważniejszych
źródeł zanieczyszczenia w Polsce należą:
spaliny z kominków i pieców grzewczych,
spalanie drewna i paliw pochodzenia organicznego, transport, masowa turystyka, przemysł,
wydobycie i dystrybucja paliw kopalnianych,
składowanie i spalanie odpadów, mechanizacja
rolnictwa (pestycydy i inne związki ochrony
roślin) i hodowla trzody chlewnej. Krajowy bilans emisji zanieczyszczeń za lata 2015 - 2016
opublikowana w 2018 roku pokazuje wzrostowy trend stopnia zanieczyszczenia powietrza
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Zanieczyszczenie

w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza wzrasta
w pochmurne i mgliste dni. Szczególnie szkodliwe dla zdrowia są metale ciężkie, pył zawieszony, związki siarki, azotu, węglowodory aromatyczne czy tlenki węgla (DĘBSKI, 2018).
Udowodniono wpływ zanieczyszczenia na
choroby układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, oddechowego oraz układ moczowopłciowy. Poniżej przedstawiono choroby układu
oddechowego, których powstawanie oraz zaostrzenia wynikają ze stopnia zanieczyszczenia
powietrza. Należą do nich: alergiczny nieżyt
nosa, astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna
choroba płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków
płucnych, zespół toksyczny wywołany pyłem
organicznym, samoistne włóknienie płuc oraz
nowotwory płuc.
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od zanieczyszczenia środowiska

bakterii, które pobudzają lub hamują układ
odpornościowy), kancerogenne (aflatoksyny,
pył drzewny) oraz wektory przenoszące choroby zakaźne (np. kleszcze czy komary) (DUTKIEWICZ, 2001).
Najważniejsze znaczenie dla zdrowia i
życia człowieka wg WHO ma pył zawieszony
PM, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki
SO2 i ozon w warstwie przyziemnej O3. Istotny jest skład, rozmiar i kształt cząstek zawieszonych w powietrzu a także czas ekspozycji, warunki pogodowe i ukształtowanie terenu
(w miejscowościach podgórskich i w trakcie
bezwietrznych warunków stężenie pyłów jest
większe). Dopuszczalne normy stężenia substancji szkodliwych w powietrzu w Unii Europejskiej są kilkukrotnie wyższe niż zalecane
przez WHO (EEA, 2018).
Pył zawieszony a także produkty
spalin silników diesla czy spalania odpadów
(benzen, cyjanowodór, formaldehyd, chlorowodór, węglowodory aromatyczne jednoi wielopierścieniowe, dioksyny) należą do substancji kancerogennych. Pyły wnikają do organizmu drogą oddechową, a także przez skórę,
błony śluzowe i układ pokarmowy. Niektóre
powstające w procesie spalania substancje,
takie jak dioksyny lub bromowane pochodne
są trwałe i mogą trafiać do gleby, a ostatecznie
będąc składnikiem łańcucha pokarmowego
do organizmu człowieka. W tym przypadku
głównym źródłem narażenia populacji jest
spożywanie skażonej żywności (LEE, 2015).

Pył zawieszony PM
Pył zawieszony stanowią substancje

stałe i ciekłe zawieszone w powietrzu atmosferycznym. Jest głównym składnikiem
smogu, obserwowanego głównie w dużych
miastach, w warunkach bezwietrznej pogody. Ze względu na rozmiar można wyróżnić
pył wielkocząsteczkowy - PM10 oraz pył
małocząsteczkowy PM 2,5 ( JUDA-REZLER,

2016).

Pył PM 10, którego cząsteczka jest duża i
nie przedostaje się do dolnych dróg oddechowych, powoduje podrażnienie błon śluzowych
i patologie w górnych drogach oddechowych,
doprowadzając do zwiększonej częstości infekcji górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok,
zapalenia spojówek, zaostrzenia przewlekłych
chorób: astmy oskrzelowej, POCHP, alergicznego nieżytu nosa, a także zwiększa częstość
nowotworów w obrębie układu oddechowego
(PAULIN I HANSEL, 2016).
PM 2,5 to małe cząstki, które przedostają
się do końcowych odcinków układu oddechowego, mogą również po sfagocytowaniu
przez makrofagi przedostawać się przez barierę
włośniczkowo- pęcherzykową, przenikać
do krwioobiegu, czego skutkiem są choroby
układu krążenia, układu nerwowego, choroby
nowotworowe a także zaburzenia hormonalne
mogące prowadzić do poronień i przedwczesnych porodów. Według WHO zwiększona
koncentracja PM 2,5 wiąże się z większym
ryzykiem kancerogenezy o 15-27%. Zaobserwowano, że w trakcie dużej koncentracji
pyłu PM 2,5 znacząco wzrasta ilość epizodów
sercowo-naczyniowych oraz udarów mógu
(NACHMANN, 2016). Największe znaczenie
w powstawaniu pyłu PM 10 oraz MP 2,5 mają
procesy spalania w gospodarstwach domowych, produkcja energii (elektrownie węglowe i
gazowe), przemysł, transport drogowy, (spalanie
paliw i ścieranie powierzchni dróg), wydobycie i dystrybucja paliw kopalnianych, zagospodarowanie odpadów, rolnictwo i hodowla
zwierząt. Najwyższe stężenia przekraczające
dopuszczalne normy obserwuje się głównie od
października do marca, czyli w sezonie grzewczym (EEA, 2018).

Dwutlenek węgla CO2
Jest gazem bezbarwnym i niepalnym,

naturalnie występującym w powietrzu atmos-
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Tlenek węgla CO

Jest

gazem silnie toksycznym już w
małym stężeniu, bezwonnym, niedrażniący,
o mniejszej gęstości od powietrza. Powstaje w procesie spalania w trakcie niedoboru
tlenu. Tlenek węgla ma większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen, po połączeniu z
hemoglobiną dochodzi do powstania karboksyhemoglobiny, co uniemożliwia tym samym
odpowiednie utlenowanie narządów. Najwięcej
przypadków śmiertelnych obserwuje się w
sezonie grzewczym, z powodu niesprawnie
działających pieców a także w innych porach
z powodu wadliwych instalacji grzewczych w
łazienkach (POBOJEWSKI, 2011).

6

Dwutlenek siarki SO2
Jest kolejnym gzem stanowiącym
Nr 1(23)/2019 Nauki Przyrodnicze

Tlenki azotu NO i NO2
To gazy o brunatnym zabarwieniu, sil-

nie drażniące. Są bardziej szkodliwe dla zdrowia niż związki węgla. Główne źródło przypisuje
się przemysłowi powstaje podczas procesów
spalania, w trakcie produkcji kwasu azotowego,
celulozy, nawozów, w procesach gnilnych (silosy). Szczególnie narażeni na zatrucie tlenkami azotu są spawacze, pracownicy laboratoriów, hutnicy, górnicy, pracownicy w tunelach
oraz wydmuchiwacze szkła. Gazy te powodują
miejscowe podrażnienia skóry i błon śluzowych
(oparzenia i owrzodzenia), zaburzenia rytmu
serca, obrzęk płuc i przedwczesną śmierć (IOP,
2015).

Ozon O3

Trójatomowa cząsteczka tlenu, o sil-

nie toksycznych i aseptycznych właściwościach.
Powoduje uszkodzenie błon komórkowych
przez zwiększanie stresu oksydacyjnego. Hamuje procesy oddychania wewnątrzkomórkowego.
Narażenie na małe stężenie ozonu objawia się
kaszlem, dusznością, sennością i bólami głowy.
W większych stężeniach jest groźny dla życia,
poprzez wzrost ciśnienia i tachyarytmie może
powodować obrzęk płuc i prowadzić do zgonu
(AINSWORTH, 2017).
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składnik pyłu zawieszonego, powstającym
w procesie spalania paliw kopalnianych w
zakładach przemysłowych i elektrociepłowniach
oraz w kotłowniach i piecach grzewczych. W
atmosferze razem z parą wodną przyczynia
się do powstawania kwaśnego deszczu. Dwutlenek siarki powoduje podrażnienie skóry i
błon śluzowych, spojówek i górnych dróg oddechowych oraz modulują przebieg chorób alergicznych (D’AMATO, 2010).
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ferycznym, jako końcowy produkt spalania i oddychania, biorący udział w procesach fotosyntezy. Stanowi jeden z najważniejszych gazów
odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. W
małych stężeniach nie stanowi zagrożenia dla
zdrowia. Większe stężenie może objawiać się
dusznością, tachypnöe, tachykardią, nadmierną
potliwością, przekrwieniem spojówek, bólem i
zawrotami głowy. Wraz ze wzrostem stężenia
dwutlenku węgla w powietrzu może dochodzić
do zaburzeń świadomości, drgawek a także
śpiączki. Duże stężenie, powyżej 20%, może
prowadzić do hipoksji i hiperkapni, kwasicy
oddechowej i istotnych dla zdrowia zaburzeń
homeostazy organizmu, zmniejszając pH
i osmolalność płynów ustrojowych może
prowadzić do obrzęku mózgu i porażenia
ośrodka oddechowego, a w konsekwencji śmierć
w ciągu kilkunastu minut.
Przypadki zatruć obserwuje się w
zamkniętych pomieszczeniach, w zakładach
przemysłowych (głównie w kopalniach) (PATIL, 2015).
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Choroby układu oddechowego zależne
od zanieczyszczenia środowiska

Choroby
układu oddechowego

Alergiczny Nieżyt
Nosa (ANN)
Jest chorobą charakteryzującą się sta-

nem zapalnym błony śluzowej górnych dróg
oddechowych (jamy nosowej, zatok, gardła,
spojówek) w wyniku reakcji zapalnej IgEzależnej, indukowanej przez alergeny. Należy do
najczęściej występujących chorób przewlekłych,
dotyka 10-40% społeczeństwa (ARIA,
2016). Jest czynnikiem ryzyka wystąpienia w
przyszłości astmy oskrzelowej. Ze względu na
alergeny wywołujące objawy można wyróżniać
nieżyt nosa sezonowy lub całoroczny. Można
wyróżnić alergeny wziewne (pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, sierść i wydzieliny
zwierząt, grzyby pleśniowe i drożdżopodobne,
enzymy bakteryjne), alergeny pokarmowe,
alergeny zawodowe (lateks, pyły organiczne,
metale) (SZCZEKLIK, 2018).
Choroba objawia się występowaniem
wodnistej wydzieliny z nosa lub uczuciem
zatkania nosa i gęstej wydzieliny, kichaniem,
świądem jamy nosowej, zaczerwienieniem i
łzawieniem spojówek, upośledzenie węchu. W
cięższych postaciach choroby mogą wystąpić
zaburzenia koncentracji, bóle głowy, stany
podgorączkowe (TYRAK, 2017).
	W licznych badaniach udowodniono
wpływ ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza z częstością zaostrzeń ANN. Narażenie
na zwiększone stężenie tlenków azotu, tlenku
węgla i dwutlenku siarki może powodować
pojawienie się objawów alergicznego nieżytu
nosa u dzieci (HWANG, 2006). W Londynie
w latach 1992-1994 oceniano wpływ stężenia
substancji szkodliwych na ilość konsultacji u
lekarzy rodzinnych (GP - General Practitioner) związanych z objawami ANN. Wykazano
związek między zwiększonym stężeniem SO2
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i O3 a ilością zgłaszających się pacjentów z
objawami nieżytu nosa, zależność ta była silniej wyrażona w populacji dziecięcej (HAJAT,
2001).

Astma oskrzelowa
Astma oskrzelowa to przewlekła

zapalna choroba układu oddechowego z okresami zaostrzeń i remisji. Szacuje się, że na
świecie astmą dotkniętych jest 235 milionów
mieszkańców (GARSHIK, 2014). W trakcie zaostrzenia pojawia się duszność, kaszel,
zmiany osłuchowe o charakterze świstów,
wydłużona faza wydechowa i obniżona tolerancja wysiłku. Zaostrzenie może być spowodowane występowaniem alergenów (zawieszonych w powietrzu), infekcjami układu
oddechowego, stresem, wysiłkiem fizycznym
lekami, czynnikami drażniącymi - zanieczyszczenie powietrza, stresem, zmianami hormonalnymi (SZCZEKLIK, 2018).
Zarówno astma jak i choroby alergiczne
są skutkiem reakcji immunologicznych indukowanych przez czynniki zewnętrzne. Zgodnie
z komunikatem Światowej Organizacji Alergii
z 2015 roku, poziom zanieczyszczenia powietrza jest ściśle powiązany z występowaniem
alergii, częstością, stopniem i przebiegiem
zaostrzeń chorób związanych z alergią - astmy
oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa a także
powikłań z przedwczesnymi zgonami włącznie.
Pył zawieszony w powietrzu oddziałuje nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio przez
globalne ocieplenie klimatu, na długość ekspozycji na określone alergeny - zmienia początek
i koniec pylenia roślin. Wyższa temperatura
otoczenia , większe stężenie dwutlenku węgla i
wyższa wilgotność, przyspiesza i wydłuża okres
pylenia roślin co zwiększa stężenie pyłów pochodzenia organicznego w powietrzu atmosferycznym. Warto również wspomnieć o zaostrzeniach astmy związanych z wyładowaniami
atmosferycznymi, w trakcie których mikro-
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Przewlekła Obturacyjna
Choroba Płuc (POChP)
POChP to przewlekła choroba

układu oddechowego, z okresowymi zaostrzeniami, charakteryzująca się występowaniem
przewlekłego kaszlu i odkrztuszaniem śluzowej
wydzieliny, która dotyka prawie 80 milionów mieszkańców na świecie (GASHWICK,
2014). Prowadzi do trwałego upośledzenia
czynności wentylacyjnej układu oddechowego, zmniejsza się natężonej pierwszosekundowej objętość wydechowej FEV1 poniżej 70%
wartości należnej. Wywołana jest narażeniem
na pyły, gazy lub inne substancje drażniące.
Najczęściej spowodowana jest paleniem papierosów, zarówno czynnym jak i biernym.
Istotnym czynnikiem w rozwoju choroby ma
narażenie zawodowe na pyły przemysłowe i
substancje chemiczne, spalanie biomasy w gospodarstwach domowych oraz czynniki gene-
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Alergiczne Zapalenie
Pęcherzyków Płucnych
(AZPP)
Jest to zapalna choroba, w której

dochodzi do zajęcia tkanki śródmiąższowej
płuc, ściany pęcherzyków płucnych i końcowe
odcinki dróg oddechowych. Etiologią choroby jest powtarzające się w czasie narażenie
na działanie pyłów organicznych i związków
chemicznych. W wyniku działania czynników
indukujących dochodzi w wyniku reakcji immunologicznych do uszkodzenia tkanki płucnej a
następnie nieodwracalnego włóknienia płuc. W
zależności od czasu trwania ekspozycji można
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tyczne (wrodzony niedobór α1-antytrypsyny).
31,1% przypadków niepalących pacjentów z
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc przypisuje się obecności zanieczyszczeń powietrza
w miejscu pracy (BANG, 2015). Zwiększone
stężeniu pyłu zawieszonego wiąże się ze wzrostem częstości zaostrzeń POChP, podatności
na infekcje, ilości hospitalizacji oraz zgonów.
Wg pracy MORGAN I IN., ok. 5% hospitalizacji zaostrzeń POChP jest związane ze
zwiększoną koncentracją PM10 w powietrzu
wdychanym. Ekspozycja na PM wiąże się
ze zmniejszeniem wydolności układu oddechowego ze średnim spadkiem FEV1 o 3% w
grupie badanej (ADAMS, 2006). POChP wraz
z powikłaniami związanymi z zaostrzeniami w
2004 roku stanowiło 4 przyczynę zgonów na
świecie (KURMI, 2010).
Silny związek pomiędzy smogiem a
częstością zaostrzeń POChP zaobserwowano
w przeszłości w Londynie w 1952 roku, kiedy w
niekorzystnych warunkach pogodowych (bezwietrzna pogoda) doszło do krótkiej i intensywnej ekspozycji na pył zawieszony w powietrzu
atmosferycznym. Szacuje się, że doszło do ok.
4000 przedwczesnych zgonów (SCHWARTZ,
2018).
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organizmy i pyły organiczne przedostają się z
powierzchni ziemi do atmosfery, co zwiększa
stężenie alergenów w powietrzu. Wg raportu
Światowej Organizacji Alergii z 2015 roku,
15% zaostrzeń astmy rocznie jest bezpośrednio
związanych ze stężeniem pyłów w powietrzu,
natomiast etiologia 15% przypadków astmy
dziecięcej jest zależna ze stopniem zanieczyszczenia otoczenia (WOA, 2015).
Substancje zawarte w zanieczyszczonym
powietrzu (alergeny) aktywują reakcje zapalne na
poziomie komórkowym. Zwiększone stężenie
ozonu prowadzi do wzrostu stresu oksydacyjnego w komórkach. W trakcie zaostrzeń wyindukowanych zanieczyszczeniem powietrza
zwiększa się stężenie neutrofilii, eozynofilii, interleukin prozapalnych (IL-6 i IL-8). Ponadto obserwuje się u pacjentów z astmą spadek
wartości FEV1 (natężona pierwszosekundowa
objętość wydechowa) i FVC (natężona objętość
życiowa płuc) (WOA, 2015).
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Choroby układu oddechowego zależne
od zanieczyszczenia środowiska

wyróżnić postać ostrą, podostrą i przewlekłą.
Obraz kliniczny zależy od rodzaju i stężenia
wdychanego pyłu organicznego, czasu ekspozycji oraz intensywności odpowiedzi immunologicznej. Objawy kliniczne są często niecharakterystyczne - kaszel, stany podgorączkowe,
duszność, obniżona tolerancja wysiłku (WIATR, 2012).
Czynnikami wpływającymi na powstawanie AZPP są antygeny znajdujące się w
sianie, serach, pestycydach, zbożach, podłożach
do pieczarek, drzewie, wodzie w basenach,
odchodach ptaków (gołębi, kurcząt, kaczek), które mogą znajdować się w środowisku
domowym lub środowisku zawodowym (LEWANDOWSKA, 2011).
Szacuje się, że jedynie 1 do 15%
narażonych osób rozwija jawną klinicznie
chorobę (LACASSE, 2008). We krwi obecne
są przeciwciała przeciwko antygenom pyłu
organicznego. W badaniach radiologicznych
obserwuje się obraz mlecznej szyby i zmiany o
charakterze siateczkowatym, które w zaawansowanej postaci mogą ewaluować do obrazu plastra miodu sugerującego dokonane zwłóknienie
płuc. W badaniach czynnościowych charakterystyczne są zmiany restrykcyjne ze
zmniejszoną pojemnością dyfuzyjną dla tlenku
węgla (MILANOWSKI, 2007).

Zespół Toksyczny
wywołany pyłem
organicznym (ODTS)
ODTS jest nieinfekcyjną chorobą,

o nagłym początku, spowodowana reakcją
immunologiczną po wziewnej aspiracji pyłów
organicznych. Istnieją koncepcje, że pojawienie
się ODTS jest czynnikiem ryzyka pojawienia
się w przyszłości POChP i astmy oskrzelowej.
Charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej
są objawy grypopodobne związane bezpośrednio
czasowo z pracą w narażeniu na działanie pyłów

Str. 3 - 13
pochodzenia organicznego, takie jak: gorączka,
bóle mięśniowe, ogólne osłabienie, często bez
objawów ze strony układu oddechowego, bez
zmian histopatologicznych oraz bez wytworzenia przeciwciał przeciwko antygenom pyłów
organicznych, jak to ma miejsce w przypadku
AZPP. Obraz radiologiczny i badania radiologiczne u większości osób narażonych pozostają
prawidłowe (MILANOWSKI, 2007).
Czynniki
wyzwalające
powstanie
ODTS są podobne jak w alergicznym zapaleniu pęcherzyków płucnych, jednak ta
jednostka chorobowa występuje częściej wg
piśmiennictwa. W przeciwieństwie do AZPP,
występuje nawet po jednokrotnym narażeniu
na duże stężenie pyłów organicznych (MADSEN, 2015).

Samoistne włóknienie
płuc IPF
IPF jest chorobą śródmiąższową,

z
postępującym włóknieniem płuc, o nie do końca
poznanej etiologii. Średnia przeżywalność od
momentu rozpoznania wynosi 2-3 lata. Okresowo dochodzi do zaostrzenia choroby spowodowanymi infekcjami czy zatorowością płucną
(WIATR, 2012).
Badania prowadzone nad wpływem zanieczyszczenia powietrza na IPF dały dotychczas niejednoznaczne wyniki. JOHANSSON
I IN., w 2013 roku zakończyli badanie wśród
grupy chorych z rozpoznanym włóknieniem, w
którym określili związek pomiędzy stopniem
zanieczyszczenia środowiska życia a zaostrzeniami choroby. Zwiększona ekspozycja na ozon
i dwutlenek azotu wiązała się u pacjentów z
częstszymi powikłaniami IPF (np. infekcje,
choroba zakrzepowo-zatorowa), a w konsekwencji z szybszą progresją choroby podstawowej. Nie wykazano związku z ekspozycją na
pył zawieszony, tlenek węgla, dwutlenek siarki
z progresją IPF ( JOHANSSON, 2013).
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Wnioski

1. Zanieczyszczenie środowiska jest problemem
o globalnym zasięgu, który narasta wraz z rozwojem gospodarczym.
2. Pyły zawarte w powietrzu atmosferycznym modulują odpowiedź immunologiczną
i prowadzą do rozwoju chorób układu oddechowego, krążenia, nerwowego, chorób nowotworowych. Choroby te prowadzą do utraty
wielu lat w zdrowiu i przedwczesnych zgonów.
Leczenie ich obciąża znacznie nie tylko pacjentów ale też budżet państw.
3. Aktualnie polityka krajów rozwiniętych
nastawiona jest na zmniejszanie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Niestety w krajach rozwijających się zwiększa się emisja szkodliwych substancji do środowiska, co negatywnie wpływa na cały ekosystem i generuje
zmiany klimatyczne.
4. Ważna jest edukacja, przez którą wzrasta
świadomość o potencjalnych zagrożeniach zdrowotnych związanych z ekspozycją na szkodliwe pyły znajdujące się w powietrzu a także o
możliwościach ograniczenia ich emisji do atmosfery.
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nym nowotworem u mężczyzn i trzecim u kobiet, po raku piersi i raku jelita grubego. Wśród
nowotworów płuc można wyróżnić typ drobnoi niedrobnokomórkowy. Najczęściej, w ponad
80% występuje typ niedrobnokomórkowy, w
tej grupie można wyróżnić raka gruczołowego
oraz płaskonabłonkowego, w zależności od
dominującego utkania histopatologicznego
nowotworu (KRZAKOWSKI I JASSEM,
2013). Najczęściej rozpoznawany jest w zaawansowanym stadium, gdyż na początku nie daje
charakterystycznych objawów. Do objawów
występujących u chorych z nowotworem płuca
można zaliczyć: kaszel, duszność, krwioplucie,
ból w klatce piersiowej, obniżona tolerancja
wysiłku, brak apetytu, nadmierna potliwość.
Szczególną postacią jest guz Pancoasta, czyli
guz szczytu płuca, w którym mogą pojawić
się objawy neurologiczne - zespół Hornera,
ze zwężeniem szpary powiekowej, zwężeniem
źrenicy i zapadnięciem gałki ocznej po stronie
uszkodzenia (SZCZEKLIK, 2018).
Palenie papierosów odpowiada za
powstanie ok. 90% nowotworów płuc u
mężczyzn oraz 75-85% u kobiet, głównie
o płaskonabłonkowym utkaniu histopatologicznym. Wśród pozostałych przypadków
istotną rolę przypisuje się zanieczyszczeniom
środowiska a także predyspozycjom genetycznym, hormonalnym i czynnikom infekcyjnym
(SUNS, 2007). W tej grupie chorych częściej
występują kobiety rasy białej. Dotychczas udowodniono działanie rakotwórcze dla obecnych
w zanieczyszczonym powietrzu substancji:
azbest, radon, węglowodory aromatyczne
(powstające m.in. w trakcie spalania węgla),
związki arsenu, chromu (zawarty w farbach,
środkach konserwujących), sole niklu, pył drzewny, spaliny z silników Diesla. Najistotniejszą
rolę w patogenezie raka płaskonabłonkowego

i drobnokomórkowego ma palenie tytoniu,
podczas gdy w przypadku raka gruczołowego
główną rolę odgrywają czynniki genetyczne
oraz zanieczyszczenie środowiska (HAMRA,
2014). Substancje zawarte w pyle zawieszonym
generują mutacje somatyczne i nowotworzenie. Może to tłumaczyć coraz częstsze rozpoznania histopatologiczne raka płuc o utkaniu gruczołowym (RAASCHOU-NIELSEN,
2013).
Udowodniono, że ekspozycja na radon
w miejscu pracy i zamieszkania wpływa na wzrost częstości zachorowania na raka niedrobnokomórkowego płuc ( JANAKIRAMAN,
2007).
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Nowotwory układu
oddechowego
Rak płuc jest najczęściej rozpoznawa-
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Malnutrition in respiratory diseases

streszczenie

Niedożywienie

jest współcześnie
częstym problem klinicznym. Dotyczy w
Polsce około 24% chorych przyjętych do Szpitala. Nierozpoznane prowadzi do obniżenia
odporności, zaniku mięśni powodując wzrost częstości zakażeń, zwiększenie wskaźnika
śmiertelność oraz przedłużenie czasu hospitalizacji generując dodatkowe koszty pobytu.
W niniejszej pracy omówiono zagadnienie
niedożywienia w kontekście schorzeń układu
oddechowego: mukowiscydozy, przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc (POChP), raka oraz
zapaleń płuc. W każdej z nich niedożywienie
jest czynnikiem pogarszającym rokowanie.
W pracy położono szczególny nacisk na
konieczność wykonania przesiewowej oceny
stopnia odżywienia przy pomocy skali: NRS
2002 lub SGA celem identyfikacji chorych
niedożywionych oraz włączenia interwencji
żywieniowej.

Słowa kluczowe: niedożywienie,przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP), mukowiscydoza, rak płuca, zapalenie płuc.
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abstract

Malnutrition is currently a frequent

clinical problem, which affects approximately
24% of the patients admitted to Polish hospitals. When not diagnosed, it leads to immunosuppression and muscle atrophy, causing
an increase in the frequency of infections and
mortality rates, as well as prolonged hospitalizations, which, in consequence, generates additional costs. This paper discusses the issue of
malnutrition in the context of respiratory diseases, such as cystic fibrosis, chronic obstructive
pulmonary disease (COPD), cancer and pneumonia, in each of the cases malnutrition being
a factor that worsens the prognosis. Special
emphasis has been put on the need to perform
nutritional screening using NRS 2002 or SGA
in order to identify malnourished patients and
include nutritional intervention.

Key words: malnutrition, chronic Obstructive pulmonary disease (COPD), cystic fibrosis, lung cancer, pneumonia.
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Wstęp

Niedożywienie

jest zespołem objawów klinicznych wynikającym z niedoboru
podstawowych
składników
odżywczych
(węglowodanów, tłuszczów, białek, witamin oraz pierwiastków śladowych) wywołany
niedostateczną podażą (głodzeniem), zaburzeniami wchłaniania (biegunka, przetoki) lub nadmierną ich utratą (wynikającą
ze zwiększonego zapotrzebowania energetycznego towarzyszącego wielu chorobom)
(KŁĘK I PERTKIEWICZ, 2016). Zgodnie
z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (Rewizja 10) rozpoznanie niedożywienia obejmuje
kody E40-46, wymaga postawienia rozpoznania oraz wdrożenia terapii zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i szpitalnych.
Występują dwa podstawowe rodzaje
niedożywienia: typu prostego (marasmus) spowodowane głodzeniem bez reakcji zapalnej (objawiające się obniżeniem wskaźników
antropometrycznych przy prawidłowym poziomie białka i albuminy) oraz typu kwashiorkor
-   niedożywienie będące konsekwencją urazu,
stanu zapalnego lub ciężkiej choroby, który
w krótkim czasie prowadzi do hipoalbuminemii, retencji płynów (przyrostu masy ciała)
oraz zagrożenia życia, w większości przypadków dotyczy chorych z wyjściowo prawidłową
lub nadmierną masą ciała (WATERLOW,
1972). Wyróżniono również niedożywienie
typu mieszanego, które jest połączeniem obu
wspomnianych - charakteryzuje zarówno utratą
masy ciała jak i spadkiem poziomu albumin, zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej
oraz obecnym zapaleniem (SZCZYGIEŁ I
UKLEJA, 2017).
Nierozpoznane
oraz
nieleczone
niedożywienie doprowadza do wyniszczenia
(nowotworowy zespół anorektyczno-kachektyczny, CACS), które zostało zdefiniowane w
2006 roku jako „złożony zespół metaboliczny
spowodowany przewlekłą chorobą i brakiem

Str. 14 - 21
odżywienia charakteryzującym się utratą masy
ciała, anoreksją, zmęczeniem, zapaleniem (wzrostem CRP i Il-6), insulinoopornością, katabolizmem białek mięśniowych, niedokrwistością
niedobarwliwą Hb < 12 g/dl, spadkiem poziomu
albumin w surowicy < 3,2 g/dl” (SZCZYGIEŁ
I UKLEJA, 2017; PARNICKA I GRYGLEWSKA, 2011).
Postępujące niedożywienie doprowadza
do utraty masy mięśniowej - sarkopenii będącej
najważniejszym i niezależnym czynnikiem ryzyka zwiększonej chorobowości i śmiertelności
u chorych na nowotwory, POChP, przewlekłą
niewydolność serca, wątroby czy nerek (PERTKIEWICZ, 2005). Według Polskich danych
z 2012 roku niedożywienie rozpoznawane
jest u 24% chorych w chwili przyjęcia do szpitala, a u 23% są wskazania do rozpoczęcia
leczenia żywieniowego (KŁĘK I PERTKIEWICZ, 2016). Postępujące niedożywienie
doprowadza do zmniejszenia masy ciała,
obniżenia poziomu białek - zmniejszenia masy
mięśniowej, obniżenia odporności, zaniku
mięśni oddechowych - pogorszenia sprawności
wentylacyjnej, zaniku kosmków jelitowych,
osłabienia perystaltyki zaburzenia trawienia
i wchłaniania, niedokrwistości, osteoporozy,
zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej,
bradykardii i spadku kurczliwości mięśnia
sercowego. Niedożywienie wtórnie zwiększa
częstość zakażeń, zaburza gojenie ran, zwiększa
chorobowość i śmiertelność, przedłuża pobyt w szpitalu oraz zwiększa koszty leczenia
(PERTKIEWICZ, 2005). Celem identyfikacji
pacjentów niedożywionych wykorzystuje się
przesiewową ocenę stanu odżywienia przy pomocy skali NRS 2002 (suma punktów powyżej
3 jest wskazaniem do wdrożenia leczenia
żywieniowego) lub Subiektywnej Globalnej
Oceny Stanu Odżywienia - SGA (która grupuje
tych z prawidłowym stanem odżywienia, podejrzanych o niedożywienie, niedożywionych w
średnim stopniu i wyniszczonych), ocenę przy
użyciu tych skal należy powtarzać co 14 dni. W
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teralne (KŁĘK I IN., 2015). Żywienie dojelitowe jest wskazane u pacjentów ze sprawnym
przewodem pokarmowym (tolerującym dietę
przemysłową w ilości pokrywającej co najmniej
60% dobowego zapotrzebowania), które można
realizować przez zgłębnik nosowo-żołądkowy,
nosowo, jelitowy jeśli przewidywany czas interwencji trwa do 30 dni bądź przez wyłonienie
stomii (PEG, PEJ) gdy interwencja będzie
trwała ponad 30 dni (KŁĘK I IN., 2015).
Żywienie pozajelitowe wskazane jest w
sytuacji przeciwwskazań do żywienia dojelitowego- niedrożności mechanicznej, ciężkiej
biegunki, zapalenia otrzewnej, zaburzenia
czynności jelit oraz przetoki przewodu pokarmowego wysoko wydzielające (powyżej 0,5 litra/
dobę), może być ono realizowane przez podaż
pełnowartościowej mieszaniny żywieniowej
drogą żyły obwodowej (kiedy przewidywany
czas interwencji nie przekracza 15 dni) oraz
żyły centralnej (gdy czas interwencji przekracza 15 dni) (KŁĘK I IN., 2015).
Mukowiscydoza (CF) jest najczęstszą
chorobą dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny u rasy białej. W Polsce częstość
występowania wynosi około 1:2500 żywo urodzonych dzieci (UMŁAWSKA I IN., 2012), aktualnie żyje ponad 500 chorych powyżej 18 r.ż. z
CF (MAZUREK, 2016). Istota choroby polega
na zaburzeniu wydzielania anionu chlorkowego z komórek gruczołów egzokrynnych
głównie układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Manifestacja oddechowa objawia
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sytuacji ryzyka niedożywienia lub jego obecności
należy wykonać ocenę stanu odżywienia: w
pierwszej kolejności należy przeprowadzić
dokładny wywiad żywieniowy (aktualna masa
ciała, BMI (Body Mass Index), % utraty masy
ciała w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy oraz
przeprowadzić badanie fizykalne z pomiarami
antropometrycznymi: obwód ramienia, grubość
fałdu nad mięśniem trójgłowym) oraz wykonać
badania biochemiczne (albumina, transferyna,
prealbumina, całkowita liczba limfocytów, bilans azotowy) (KŁĘK I IN., 2015).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z 2011 roku stan odżywienia wymaga obowiązkowej oceny w chwili przyjęcia do
szpitala (Dz. U. 2011 Nr 202 poz. 1191 §5a).
Zgodnie z kryteriami opublikowanymi w 2015
roku niedożywienie obejmuje utratę 10 % masy
ciała niezależnie od czasu lub 5% w ciągu < 3 mcy z towarzyszącym obniżonym BMI < 20 lub
< 22 kg/m² (u pacjentów powyżej 70 r. ż.) lub
FFMI (Fat Free Mass Index) (beztłuszczowa
masa ciała) < 15 (kobiety), < 17 (mężczyźni)
(CADERHOLM I IN., 2015).
Postępujące niedożywienie (jak i
zagrożenie tym stanem) obok braku możliwości
odżywiania doustnego pokrywającego 60%
zapotrzebowania w składniki odżywcze
(trwającego co najmniej 10 dni), lub całkowity
brak możliwości odżywiania doustnego
(trwającego co najmniej 7 dni) jest wskazaniem do rozpoczęcia terapii żywieniowej.
Wyróżnia się żywienie dojelitowe oraz paren-
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się chorobą oskrzelowo-płucną polegającą
na
upośledzeniu oczyszczania śluzowo
rzęskowego spowodowanego małą objętością
płynu pokrywającego nabłonek dróg oddechowych oraz wysokim stężeniu chlorku sodu
w płynie powierzchniowym inaktywującym
peptydy przeciwbakteryjne. Czynniki te
predysponują do nawracających zakażeń
bakteryjnych a w perspektywie odległej do
destrukcji oskrzeli, zajęcia miąższu płucnego
oraz rozwoju niewydolności oddechowej. Zmiany w układzie pokarmowym objawiają się
niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki z upośledzeniem trawienia i wchłaniania
tłuszczów oraz białek (UMŁAWSKA I
IN., 2012). Obserwacja dzieci i młodzieży z
mukowiscydozą wskazuje na obecność niedoboru wzrostu oraz istotnych niedoborów
masy ciała (PEMNCHARZ I DURIE,
2000). Postępujące niedożywienie wynika ze
zwiększonego zapotrzebowania energetycznego o około 120-150% spowodowanego pracą dodatkowych mięśni oddechowych oraz nawracających infekcji (zaostrzeń
niewydolności oddechowych), utratą apetytu
oraz zaburzeń wchłaniania (UMŁAWSKA I
CHARLES, 2008). Osiągnięcie i utrzymanie
prawidłowego stanu odżywienia jest jednym
z kluczowych elementów terapii. Zgodnie z
aktualnymi wytycznymi u osób dorosłych zaleca się poradnictwo żywieniowe przy utrzymanym BMI 18,5-25, Doustne Suplementy
Żywieniowe przy BMI < 18,5 z utratą do 5%
masy ciała w ostatnich 2 miesiącach, terapia
żywieniowa (jelitowa lub parenteralna) wskazana jest przy BMI < 18,5 z utratą ponad 5%
masy ciała w ostatnich 2 miesiącach (ABBOT I
IN., 2007). Poradnictwo dietetyczne obejmuje
zwiększenie zapotrzebowania energetycznego
o około 30%, dietę bogatotłuszczową z olejami
roślinnymi, suplementację witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz terapię substytucyjną
enzymami trzustkowymi (SINAASAPPEL I
IN., 2002). Zgodnie z piśmiennictwem brytyjs-
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kim w 2016 roku wśród populacji chorych na
mukowiscyzdozę powyżej 16 roku życia 33,8%
miało włączoną interwencję żywieniową, 1,4%
przy pomocy zgłębnika nosowo żołądkowego;
5,5% miało założona gastrostomię natomiast
<0,2 % jejunostomię. Wczesne włączenie interwencji żywieniowej zapobiega rozwojowi
częstych powikłań (TURCK I IN., 2016).
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
(POChP) charakteryzuje się przewlekłą
odpowiedzią zapalną dróg oddechowych w
wyniku interakcji na szkodliwe cząstki lub
gazy objawiająca się trwałym ograniczeniem
przepływu powietrza przez drogi oddechowe
na skutek zwiększonego oporu w małych oskrzelach i oskrzelikach co jest skutkiem obturacji. Obserwujemy również wzrost podatności
płuc w wyniku postępującej rozedmy oraz
zwiększenie wydzielanie śluzu prowadzące
do zaburzenia wymiany gazowej, duszności,
częstych powikłań infekcyjnych, rozwoju
nadciśnienia płucnego oraz niewydolności
oddechowej. Częstość występowania POChP
wzrosła w ciągu ostatniego dziesięciolecia do
8,9% wśród populacji powyżej 40 r.ż. ( JAROSZ, 2012). W 2015 roku zmarło z jej powodu
3,2 miliona chorych, prognozowany jest wzrost
tej liczby o 30% w następnej dekadzie ponad to
przewiduje się, że POChP w 2030 roku będzie
trzecią przyczyna zgonów. POChP jest choroba ogólnoustrojową - oprócz wspomnianych
zmian w układzie oddechowym obecne są
zmiany pozapłucne: niedożywienie, kacheksja,
osteoporoza, zanik beztłuszczowej masy ciała,
depresja, niedokrwistość (RUBINSZTAJN I
CHAZAN, 2011). Zaburzenia odżywienia w
POChP mają tło wieloczynnikowe wynikają z
niedotlenienia tkanek, zwiększonego zapotrzebowania energetycznego mięśni oddechowych
nawet o 30% zapotrzebowania podstawowego,
starzenia się organizmu, braku aktywności fizycznej, zwiększonego spoczynkowego metabolizmu, działań niepożądanych leków steroidowych, oraz przewagi procesów katabolicznych
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przewodu
pokarmowego
ostatecznym
rozwiązaniem jest zastosowanie żywienia pozajelitowego (PERTKIEWICZ, 2005).
Rak płuca stanowi około 90% wszystkich nowotworów płuc i jest pierwszym co do
częstości nowotworem złośliwym na świecie.
Według Krajowego Rejestru Nowotworów na
raka płuca w Polsce w 2013 roku chorowało
21556 osób, średnia wieku zachorowania
wynosi około 60 lat. Rak płuca stanowi 30 %
wszystkich przyczyn zgonów z powodu chorób
nowotworowych u mężczyzn oraz 15% u kobiet (dane z Krajowy Rejestr Nowotworów).
Niedożywienie występuje u 45-50% chorych z
zaawansowanym rakiem płuc w momencie rozpoznania i zwykle postępuje wraz z rozwojem
choroby doprowadzając do rozwoju kacheksji
nowotworowej, która wynika ze zmniejszonego poboru kalorii, zwiększonego zapotrzebowania, zaburzenia wchłaniania składników
odżywczych, insulinooporności, uogólnionej
reakcji zapalnej, oraz działań niepożądanych
leczenia onkologicznego (SANCHEZ- LARA
I IN., 2014). Wyniszczenie bardzo często towarzyszy chorobie nowotworowej u 31-87%,
a w ostatnich tygodniach życia u 80-90%, rak
płuc w zaawansowanym stadium jest wybitnie skojarzony z wyniszczeniem (KŁĘK I IN.,
2015). Około 20% chorych na nowotwory
umiera bezpośrednio z wyniszczenia, a nie z
powodu rozpoznania zasadniczego (KAPAŁA,
2018). Przesiewowa ocena stanu odżywienia u
chorych onkologicznych nie odbiega od ogólnych zasad. Natomiast interwencja żywieniowa
wskazana jest w sytuacji spodziewanego braku
możliwości stosowania diety doustnej przez
ponad 7 dni oraz w obecnym lub zagrażającym
niedożywieniu. Ogólne zalecenie dietetyczne
w raku płuca wskazują na zwiększenie odsetka tłuszczy w diecie do 45% ze szczególnym uwzględnieniem kwasów omega-3. Na
szczególną uwagę zasługują chorzy leczenia
radioterapią, gdzie w obszarze napromieniania znajduje się przełyk. Zaleca się wtedy
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nad anabolicznymi (KOEHLER, 2007;
PIERZCHAŁA, 2016). Niedożywienie oraz
utrata masy ciała dotyczy do 15% chorych z
łagodną lub umiarkowaną postacią choroby oraz
do 50% u chorych w stadium zaawansowanym.
W POChP dominuje niedożywienie mieszane
białkowo-energetyczne charakteryzujące się
zbyt mała podażą w diecie produktów bogatych w białko ze współistniejącym procesem
zapalnym, prowadzącym do anoreksji, sarkopenii m.in. tkanki mięśniowej przepony i mięśni
międzyżebrowych, który wtórnie pogorszają
parametry wentylacyjne predysponując do
zaostrzeń choroby oraz rozwoju powikłań infekcyjnych (RUBINSZTAJN I CHAZAN,
2007).
Stopień odżywienia u chorych z POChP jest oceniany przy pomocy skal NRS
2002 i SGA. Wykazano, że spadek BMI <
21 wiąże się ze wzrostem zachorowalności i
śmiertelności oraz częstości powikłań infekcyjnych (SCHOLS I IN., 1998). Niedożywienie
w POChP jest czynnikiem złego rokowania
(SCHOLS I IN., 2014). Udowodniono, że
Pacjenci z rozpoznanym POChP, któremu
towarzyszy niedożywienie (ocenione przy pomocy skali SGA) mają znacząco wyższą jednoroczną śmiertelność w porównaniu z pacjentami z dobrym stanem odżywienia (27,7%
w porównaniu do 12,1%) (HOONG I IN.,
2017). Współcześnie coraz większą rolę w ocenie stopnia odżywienia w POChP przywiązuje
się do wskaźnika beztłuszczowej masy ciała
(FFMI). Interwencje żywieniowe w POChP nie
odbiegają od zasad ogólnych. Pacjenci mogący
się odżywiać doustnie wymagający wsparcia
żywieniowego powinni mieć przeprowadzone
w pierwszej kolejności poradnictwo dietetyczne
oraz włączone doustne suplementy pokarmowe
(z preferencją tych o zwiększonej zawartości
białka), przy braku możliwości przyjęcia 60%
zapotrzebowania energetycznego przy pomocy
diety doustnej należy włączyć leczenie dojelitowe dietą przemysłową, przy niewydolności
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dietę miękką, płynną, półpłynną bez świeżych
owoców i warzyw oraz nabiału fermentowanego. Interwencje żywieniowe obejmują ONS,
żywienie do i pozajelitowe (PERTKIEWICZ,
2005).
Zapalenie płuc zwłaszcza Szpitalne
Zapalenie Płuc (SZP) jest chorobą wybitnie związaną ze stopniem odżywienia oraz z
wiekiem pacjenta. Dominuje wiek powyżej
65 lat (ROTHAN-TONDEUR I IN., 2003).
SZP rozwija się po 48 godzinach od przyjęcia
do szpitala u chorego niezaintubowanego w
chwili przyjęcia. Częstość występowania waha
się w przedziale 5-15 na 1000 hospitalizacji
(KAPAŁA, 2018). Szpitalne Zapalnie Płuc jest
wynikiem kolonizacji dolnych dróg oddechowych bakteriami nosowo gardłowymi. Występują
dane potwierdzające, że niedożywienie dotyczy 30-70% pacjentów hospitalizowanych
( JUSZCZYK I IN., 1996), natomiast badanie
porównawcze populacji pacjentów z SZP do
pozostałych chorych przyjmowanych do szpitala z innych powodów udowodniło znamiennie większą częstość niedożywienia 66,7% w
porównaniu do 22,9% w grupie osób z zapaleniem płuc (KORZENIEWSKA-KOSEŁA,
1998). Niedożywienie u tych chorych ma charakter wieloczynnikowy wynika z nakładania
się na siebie zmian zachodzących w wyniku
starzenia się organizmu: niepełnosprawności,
suchości w jamie ustnej, utrudnionego
połykania, brakach w uzębieniu, zmian wydzielania hormonów w przewodzie pokarmowym i
tkance tłuszczowej, zaburzeń węchu i smaku,
uwarunkowań socjoekonomicznych oraz chorób
współtowarzyszących. Interwencje żywieniowe
w tej grupie pacjentów nie odbiegają od ogólnie
przyjętych zasad (PERTKIEWICZ, 2005).

Str. 14 - 21

Wnioski
1. Niedożywienie jest poważnym problemem
zdrowotnym dotyczącym około 24% pacjentów hospitalizowanych.
2. W kontekście chorób układu oddechowego,
niedożywienie jest czynnikiem złego rokowaniaprowadzi do zaniku mięśni oddechowych
upośledzając sprawność wentylacyjną, obniża
odporność doprowadzając do wzrostu częstości
powikłań.
3. Niezwykle istotna jest wczesna identyfikacja
chorych niedożywionych lub zagrożonych tym
stanem oraz wdrożenie odpowiedniej interwencji żywieniowej.
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Analiza właściwości fizycznych i ocena
sensoryc zna bezglutenowych wafli z
dodatkiem mąki konopnej

Analysis of physical properties and sensory evaluation
of gluten-free wafers with the addition of hemp flour

streszczenie

Celem

abstract

The purpose of the paper was to de-

pracy było określenie zmian
wybranych właściwości wafli bezglutenowych z
dodatkiem mąki konopnej w ilości 5, 10, 15 i
20%.
Do wypieku wafli bezglutenowych
wykorzystano mąkę ryżową (100%). Dla wafli
bezglutenowych ze zmiennym udziałem mąki
z konopi oznaczono wybrane cechy fizyczne
takie jak: określenie wskaźnika rozwarstwiania ciasta waflowego, masę po wypieku, stratę
wypiekową, wartość pH oraz parametry barwy
miękiszu (L*a*b*) (kolorymetr - Precise Color
Reader, 4Wave).
W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano istotne zmniejszenie wydajności
ciasta bezglutenowego z udziałem mąki konopnej (z 320 do 260%). Wydajność wafla
po wypieku z 5, 10, 15 i 20% dodatkiem istotnie uległa zmniejszeniu. Mąka konopna
spowodowała wzrost straty wypiekowej w stosunku do próby kontrolnej.
Dodatek mąki konopnej wpłynął niekorzystnie
na wydajność ciasta wafli bezglutenowych.

termine the changes in the properties of gluten
free wafers with the addition of 5, 10, 15 and
20% hemp flour.
For the baking of gluten-free wafers rice
flour (100%) was used. For gluten free wafers
with varying amount of hemp flour selected
physical characteristics of the wafers such as
wafer dough stratification index, baked weight,
baking loss, wafer pH value and the color properties of its crumb were determined. (L * a * b *)
(colorimeter - Precise Color Reader, 4Wave).
As a result of the research, a significant
reduction in the yield of gluten-free dough with
the participation of hemp flour was observed
(from 320 to 260%). The productivity of the
wafer baked with its 5, 10, 15 and 20% addition significantly decreased. Hemp flour caused
an increase in the baking loss in comparison to
the control sample lacking the additive.
The addition of hemp flour adversely affected the gluten free wafer’s dough productivity.

nowe, właściwości fizyczne, mąka konopna,
ocena sensoryczna.

words: gluten, gluten-free wafers,
physical properties, hemp flour, sensory evaluation.

Słowa kluczowe: gluten, wafle bezglute-
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Analiza właściwości fizycznych i ocena sensoryczna
bezglutenowych wafli z dodatkiem mąki konopnej

Wstęp

Produkty

innowacyjne są coraz
częściej poszukiwane i oczekiwane przez
konsumentów. Komercjalizacja produktu
wpływa na konkurencyjność oraz zainteresowanie nowo nabywców (GARBARSKI, 1998;
GORYŃSKA-GOLDMAN I GAZDECKI,
2016).
Znaczna grupa osób zmaga się obecnie z
alergią pokarmową. Jedną z chorób, która charakteryzuje się nietolerancją glutenu o podłożu
genetycznym jest celiakia (DAREWICZ I
DZIUBA, 2007; LIONETTI I IN., 2014;
MARGINEAN I IN., 2018). Zastosowanie
diety eliminacyjnej jest konieczne w przypadku
chorych. Polega na usunięciu z pożywienia nietolerowanych składników pokarmowych. Dopasowanie odpowiednich produktów do codziennej diety człowieka prowadzi do ustąpienia
objawów klinicznych alergii (IWAŃCZAK,
2004). W diecie bezglutenowej powinny być
zastosowane produkty ze zbóż naturalnie bezglutenowych (m.in. kukurydzy, ryżu, gryki,
prosa) (KŁYS I KUNACHOWICZ, 1996).
Produkty pozbawione glutenu cechują się
w istotnym stopniu niższą wartością odżywczą
w porównaniu z tradycyjnymi produktami, a w
szczególności mniejszą zawartością soli mineralnych i białka (MARCINIAK-ŁUKASIAK
I SKRZYPACZ, 2008). Aby uatrakcyjnić
produkty bezglutenowe  prowadzone są próby
wzbogacania ich o dodatek mąki z konopi  (KORUS I IN., 2017; LUKIN I BITIUTSKIKH,
2017; RADOCAJ I IN., 2014).
Wprowadzenie do uprawy przemysłowej
konopi jednopiennych nastąpiło w latach 60.
XX wieku oraz utworzyło nowe możliwości
zmechanizowania ich zbioru (KANIEWSKI, KONCEWICZ, CIERPUCHA, 2000).
Do uprawianych odmian konopi włóknistych  
zaliczamy rośliny jednoroczne jedno- lub dwupienne o kwiatach rozdzielnopłciowych (MEDIAVILLA I IN., 1999).
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Konopie (Cannabaceae Endl.), jako
rośliny użytkowe, są uprawiane w celach
włókienniczych, spożywczych i leczniczych.
Głównym wymaganiem odnośnie rośliny jest
kontrola antynarkotykowa, jeśli zdolne są one
do wytworzenia związku psychoaktywnego
delta-9-tetrahydrokanabinolu
(THC)
w
ilościach wystarczających do wywołania reakcji układu nerwowego. Unia Europejska
dopuszcza rośliny przeznaczone dla przemysłu
włókienniczego, w których zawartość THC nie
przekracza 0,2% (EUROPEAN MONITORING, 2017). W Polsce obecnie zarejestrowano
8 odmian konopi (Beniko, Białobrzeskie,
Glyana, Henola, Rajan, Tygra, Wielkopolskie i Wojko) Cannabis sativa L. określonych
jako rośliny włókniste, które charakteryzują
się zawartością THC nieprzekraczającą 0,2%
(COBORU, 2018).
Nasiona konopi dostarczają wiele substancji odżywczych. Są dobrym źródłem
witaminy E, żelaza, wapnia, cynku, fosforu
i magnezu. Białka nasion konopi zawierają
wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne.
Bezwzględnie są źródłem  większości znanych
aminokwasów, w tym dziewięciu niezbędnych
aminokwasów (EAA), których nasz organizm
nie może sam produkować (BURCZYK I IN.,
2009). Warto zwrócić uwagę na walory zdrowotne odzieży z włókien konopnych, poprzez
ich wysoką higroskopijność, przewiewność oraz
brak skłonności do gromadzenia ładunków
elektrostatycznych (SINGHA I IN., 2011;
BOZIC-OSTOJIC I IN., 2015;   KAUR I
BAINS, 2018) .
Mąka konopna (z nasion konopi) to doskonały produkt, który może być
wykorzystany w przygotowywaniu posiłków.
Posiada doskonałe właściwości zdrowotne oraz
zapewnia cenne białka i minerały. Mąka nie zawiera glutenu, poprawia smak potrawom dzięki
swojemu orzechowemu smakowi. W mące
konopnej znajdują się ważne tłuszcze   omega-3 i omega-6 w doskonałych porcjach oraz
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stanymi w recepturze wafli bezglutenowych
są: mąka ryżowa (Melvit, Warszawa), olej
roślinny rzepakowy (ZT „Kruszwica” S.A.,
Kruszwica), soda oczyszczona (wodorowęglan
sodu) oraz dodatek mąki z konopi (NatVita,
Mirków). Mąka ryżowa (Melvit, Warszawa)
według danych producenta zawiera 79,2±3,4%
węglowodanów, 7±0,2% białka, 0,29±0,01%
popiołu, i tłuszczu 0,7±0,02%. Mąkę konopną
dodawano w ilości 5, 10, 15 i 20%.

Metodyka badań

Jednym z czynników, który wykorzysta-

no do oceny jakości wafli był poziom rozwarstwiania ciasta waflowego. Pomiar wykonywano
bezpośrednio po wytworzeniu ciasta i przelaniu
50 ml do cylindra miarowego o pojemności 100
ml. Cylinder umieszczono na pulpicie zaadoptowanym z wyposażenia do oceny wskaźnika
Sedymentacyjnego Zeleny’ego następnie odczytywano objętość ciasta po czasie 0, 15, 30,
45 i 60 min. Podczas pomiarów obserwowano
rozwarstwianie ciasta (po pewnym czasie nad
powierzchnią ciasta widoczny był przeźroczysty
roztwór). Wskaźnik rozwarstwiania określano
z następującego wzoru i określano w procentach:
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Następnie oznaczono pH ciasta waflowego. Wartość pH ciasta waflowego, została
określona na pH-metrze (TESTO 206-ph2).
pH-metr wyposażony jest we wbudowany
czujnik temperatury, pozwala to jednocześnie
dokonywać pomiaru pH i kompensacji ewentualnych wahań temperatury oraz posiada
bezobsługowy elektrolit żelowy do przechowywania sondy. Kalibracja urządzenia była przeprowadzana za pomocą roztworów buforowych w dwóch punktach pomiarowych.
Wypiek wafli bezglutenowych przeprowadzono stosując recepturę opracowaną w
wyżej wspomnianym Zakładzie. Mąkę, która
była przeznaczona do wypieku odpowiednio
przygotowano (doprowadzono do temperatury
otoczenia i przesiano). Ciasto wytwarzano ze
100 g mąki bazowej ryżowej oraz z 5, 10, 15 i
20% udziałem mąki z konopi, dodawano olej i
wodorowęglan sodowy oraz wodę, której ilość
określano doświadczalnie. Ciasto mieszano w
mikserze do momentu uzyskania jednolitej
konsystencji. Bezpośrednio po sporządzeniu
ciasta, wylewano jednakową ilość (20 g) ciasta
na dolną płytę waflownicy, wypiek przeprowadzano przez 3-5 minut w temperaturze 180190°C. Po wypieku wafle dosuszano przez
5 minut na obudowie waflownicy (temp. ok
40°C) a następnie przez 30 min na ażurowej
podstawie w temperaturze otoczenia. Tak
przygotowane wafle oceniano pod względem
właściwości fizycznych.
W dalszej części oznaczono stratę
wypiekową wafli. Do podstawowych właściwości wafli zaliczono jego masę po wypieku,
stratę wypiekową, wydajność wafli, średnicę
oraz wartość pH.
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Materiał badawczy
Podstawowymi surowcami wykorzy-

Gdzie:
Rc – wskaźnik rozwarstwiania ciasta
Vc – objętość ciasta po czasie
Vp – objętość początkowa ciasta
Ocenę rozwarstwiania ciasta wykonywano
w trzech powtórzeniach.
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wiele cennych witamin i enzymów (POJIC I IN.,
2015; APOSTOL I IN., 2015; LUKIN I BITIUTSKIKH, 2017; BADARAU I IN., 2018).
W przeprowadzonych badaniach wzbogacono
wafle bezglutenowe mąką konopną, ponieważ
warto wykorzystać tak cenny produkt jako
dodatek funkcjonalny do żywności, ponadto brakuje wyników badań z zakresu oceny
właściwości fizycznych dla wafli dlatego podjęto
tę tematykę.
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Analiza właściwości fizycznych i ocena sensoryczna
bezglutenowych wafli z dodatkiem mąki konopnej

Stratę wypiekową określano z następującego
wzoru:

Gdzie:
Sw – strata wypiekowa wafli, %
a – masa ciasta uformowanego do wypieku
krążka wafla, g
b- masa krążka wafla po wypieku, g
W celu określenia barwy miękiszu zastosowano kolorymetr HP 2132 (Anticorr,
Gdańsk) określający barwę w systemie L*a*b*.
Wartość L określa jasność barwy w obrębie
wartości od 0 do 100. Parametr a przestawia
udział barwy zielonej lub czerwonej w analizowanej barwie, przy czym odcienie koloru zielonego mają wartość ujemną, a odcienie koloru czerwonego – wartość dodatnią.
Wartość parametru b przestawia udział barwy
niebieskiej lub żółtej w analizowanej barwie,
przy czym odcienie koloru niebieskiego mają
wartość ujemną, a odcienie koloru żółtego –
wartość dodatnią. Skale barw a i b rozciągają
się pomiędzy wartościami –150 i +100 oraz
–100 i +150. bez względu na to, że niektóre
wartości nie posiadają swojego odpowiednika
w kolorze.
Właściwości sensoryczne określano
natomiast za pomocą 9-punktowej skali hedonicznej (1- bardzo nie lubię, 5 - średnio lubię,
9 - bardzo lubię) oceniając wygląd zewnętrzny,
smak, zapach, teksturę i całość wrażeń. Próbki
wafli kodowano i przed każdorazowym wykonywaniem oznaczeń usta płukano wodą.

Wyniki

Określenie wskaźnika rozwarstwiania

ciasta waflowego przedstawiono na rysunku nr
1. Dla ciasta bezpośrednio po wytworzeniu
wskaźnik rozwarstwiania wynosił 0. Dodatek
mąki konopnej wpłynął na wskaźnik rozwarst-
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wiania się ciasta. Wartość parametru w każdym
przypadku wraz z wydłużającym się czasem
rozwarstwiania wzrastał. Największy wzrost
odnotowano dla próby z 5% udziałem mąki konopnej i wynosił on 20%. W przypadku próby
kontrolnej i próbki z 20% dodatkiem surowca
bezglutenowego zaobserwowano identyczną
wartość wskaźnika rozwarstwiania ciasta po 30
min i wynosiła ona 8%.
Strata wypiekowa jest różnicą między
masą uformowanego ciasta, a masą ostudzonego wafla w stosunku do masy ciasta wyrażona
w procentach. Na rys. 2. zostały przedstawione straty wypiekowe wafli dla badanych
prób. Zaobserwowano, że próba kontrolna
charakteryzowała się niższą stratą wypiekową
i wynosiła 38,34%. Ubytek wypiekowy w przypadku prób z 5, 10, 15 i 20% dodatkiem mąki z
konopi kształtował się na podobnym poziomie
oraz był istotnie wyższy od próby kontrolnej.
Dodatek mąki z konopi spowodował
zwiększenie wartości pH wafli bezglutenowych
(Rys. 3). Wartość pH wafla kontrolnego była
niższa niż pH chleba z udziałem mąki z konopi. Najmniejszą różnicę w wartości pH wafla
zanotowano między waflem kontrolnym a waflem z 10% dodatkiem bezglutenowym.
Dla wafla kontrolnego wartość pH
miękiszu wyniosła 6,79 a dla wafla z 20%
udziałem mąki z konopi pH było na poziomie 6,45. W tym przypadku zaobserwowano
obniżenie pH. Najwyższe pH było dla wafla z
5% udziałem i wynosiło ono 7,11.
Barwa wafli bezglutenowych była
zróżnicowana w stosunku do próby kontrolnej. Przy każdej ilości dodatku barwa oceniona
wizualnie była dopuszczalna. Jasność miękiszu
L* była istotnie wyższa dla wafla wypiekanego
z mąki ryżowej bez dodatków. Najmniejsza
wartość (o 33% niższa od kontroli) została
zauważona dla wafla z 20% udziałem dodatku.
Kolejną składową barwy jest wskaźnik
barwy a*, wartość tego parametru znacznie
wzrosła w próbach z dodatkiem mąki z konopi,
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Rys. 2. Strata wypiekowa wafli bezglutenowych z dodatkiem mąki konopnej.
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Rys. 3. Wartość pH wafli bezglutenowych z dodatkiem mąki konopnej.
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Rys. 1. Wskaźnik rozwarstwiania ciasta wafli bezglutenowych z dodatkiem mąki konopnej.
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bezglutenowych wafli z dodatkiem mąki konopnej

udział barwy czerwonej był największy w przypadku 10 i 20% dodatku.
Wskaźnik b* barwy miękiszu chleba
kształtował się na podobnym poziomie w przy-
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padku wafli z udziałem mąki z konopi, jednak
porównując je do wafli kontrolnych, wartość b*
barwy była znacząco wyższa.
Przeprowadzona analiza sensoryczna i jej
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Analiza właściwości fizycznych i ocena sensoryczna

Rys. 4. Parametry L*a*b* barwy wafla bezglutenowego z różnym udziałem mąki konopnej.
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wyniki stanowią rozszerzenie i uzupełnienie zasadniczej części badań dotyczących określenia i
oceny cech jakościowych wafli bezglutenowych
z różnym udziałem mąki konopnej. Ocenę przeprowadzono na podstawie uzyskanej punktacji
wybranych cech produktu, takich jak: smak,
zapach, wygląd, tekstura i pożądalność. Ocenę
organoleptyczną oparto na udziale 25 osób
w przedziale wiekowym od 19-25 lat. Przy
analizie sensorycznej wykorzystano metodę
oszacowania w skali 9-cio stopniowej. Wyniki
przeprowadzonej analizy przedstawiono na rysunku 5.
Analizując poszczególne cechy wafla
bezglutenowego z dodatkiem mąki konopnej,
takie jak: barwa, zapach, smak i konsystencja,
można stwierdzić, że najwyżej oceniony został
produkt z 10% udziałem mąki konopnej.
Najgorzej wypadł chleb z 20% dodatkiem surowca.
Podsumowując, dodatek mąki konopnej do wafli bezglutenowych wpłyną na
wskaźnik rozwarstwiania i stratę wypiekową.
Dodatek mąki bezglutenowej istotnie wpłynął
na wydajność wafli, która wraz ze wzrostem
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udziału surowca malała. Zmieniła się także barwa składowa L*- zmniejszyła się, a wskaźnik a* i
b* zwiększyły się, co jak wspomniano powyżej.

Wnioski
1. Wskaźnik rozwarstwiania wafla bezglutenowego wzrastał wraz z wydłużającym się czasem rozwarstwiania z udziałem mąki konopnej
w zakresie od 5 do 20%. Najwyższe wartości
rozwarstwiania ciasta zaobserwowano z 5%
dodatkiem mąki konopnej.
2. Strata wypiekowa kształtowała się na podobnym poziomie uwzględniając produkt z dodatkiem surowca bezglutenowego. Dla próby kontrolnej strata wypiekowa była istotnie niższa.
3. Dodatek mąki konopnej od 5 do 20%
spowodował wzrost wartości pH wafla bezglutenowego w zakresie od 6,46 do 7,11. Barwa
miękiszu zmieniała się istotnie wraz z udziałem
mąki konopnej w waflach bezglutenowych.
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Rys. 5. Ocena organoleptyczna wafla bezglutenowego z różnym udziałem mąki konopnej.
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Analiza właściwości fizycznych i ocena sensoryczna
bezglutenowych wafli z dodatkiem mąki konopnej
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4. Składowa L* zmniejszyła się a składowe a* i
b* wzrosły. Barwa postrzegana wzrokowo była
zadowalająca dla każdej ilości dodatku.

zależny charakter enteropatii pokarmowych na
przykładzie celiakii. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 1(50), 5-15.

5. Uwzględniając ocenę sensoryczną wafla bezglutenowego można zaproponować dodatek na
poziomie 10% mąki konopnej.

EUROPEAN MONITORING CENTRE
FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION.
2017 Cannabis legislation in Europe. An overview. Publications Office of the European
Union. Luxemburg.
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Lody z substancjami mleka krowiego jako przykład
żywności funkcjonalnej
Ice cream with milk substitutes as an example
of functional food

Już

streszczenie

od ponad dekady mówi się o
wpływie żywności na zdrowie człowieka. Konsumenci coraz chętniej wybierają produkty, które poza dostarczeniem niezbędnych
składników odżywczych wpływają na poprawę
samopoczucia oraz zdrowia. Żywność funkcjonalna powinna wywierać korzystny wpływ
na jedną lub wiele funkcji organizmu na podstawie udokumentowanych badań naukowych
prowadzonych na ludziach. Lody stanowią dobre źródło składników odżywczych i mogą być
nośnikiem związków funkcjonalnych. Tradycyjne lody nie mogą być jednak spożywane
przez wszystkich ludzi. Dobrą alternatywę
stanowią substytuty mleka krowiego. Według
Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej jest to
żywność przeznaczona do zastępowania mleka
lub jego produktów zgodnie z przyjętymi standardami. W dostępnej literaturze występuje
wiele modyfikacji lodów w tym zastępowanie
produktów zwierzęcych napojami roślinnymi
m.in. sojowymi i kokosowymi.

abstract

The impact of food on human health

has been discussed for over a decade. Consumers are more and more willing to choose
products that, apart from providing essential
nutrients, improve the well-being and health.
According to documented trials on humans
functional foods should have a beneficial effect
on one or more body functions. Ice cream is a
good source of nutrients and can be a carrier
of functional compounds. However, traditional
ice cream can not be consumed by all people. A
good alternative are substitutes for cow’s milk.
According to the International Dairy Federation, it is food intended to replace milk or its
products in accordance with accepted standards. There are many ice cream modifications
described in available literature, including replacing animal products with vegetable drinks,
including soy and coconut milks.

Key words: functional food, ice cream, substitutes, coconut, soy.

Słowa

kluczowe: żywność funkcjonalna,
lody, substytuty, kokos, soja.
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Żywność funkcjonalna
Zgodnie z definicją FOSHU żywność,

która na podstawie udokumentowanych
wyników badań wywiera korzystny wpływ na
jedną lub wiele funkcji organizmu (poza efektem
odżywczym) może być uznana za funkcjonalną.
Żywność ta powinna poprawiać stan zdrowia
i samopoczucie konsumentów oraz zmniejszać
ryzyko występowania chorób w szczególności
tych dietozależnych Ponadto wyglądem oraz
smakiem powinna przypominać tradycyjne
pokarmy spożywane w codziennej diecie.
Pokarmy funkcjonalne nie powinny być przyjmowane w formie leków lub suplementów diety
czy pod kontrolą lekarza i w ściśle określonych
dawkach (REIS I IN., 2017).
Żywność funkcjonalna jest cennym
źródłem składników bioaktywnych, do których
należą m.in.: błonnik pokarmowy, prebiotyki, niektóre białka, kwasy tłuszczowe wielonienasycone, substancje o właściwościach
przeciwutleniających, probiotyki, witaminy i
związki mineralne. Ich nośnikiem są chętnie
wybierane, tradycyjne produkty spożywcze.
Funkcjonalne składniki mogą być dodawane
do żywności aby poprawić ich jakość, przynieść
korzyści zdrowotne lub wpłynąć na pożądane
cechy struktury produktu (ZUIDAM I VELIKOV,  2018). W USA najwięcej produktów
funkcjonalnych stanowią wyroby zbożowe, na-
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mówi o wpływie diety na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Kanały informacyjne
podkreślają znaczenie wprowadzenia do codziennego życia zdrowych nawyków żywieniowych.
Międzynarodowe organizacje zdrowia apelują o
ograniczenie ilości spożywanych tłuszczów (w
szczególności tłuszczów nasyconych), cukrów
i soli oraz o wyeliminowanie trans-tłuszczów.
Dieta powinna być bogata w owoce, warzywa,
rośliny strączkowe, ziarna i orzechy. Ponadto
zwiększyły się oczekiwania konsumentów wobec jakości produktów spożywczych. Nabywana żywność powinna dostarczać niezbędnych
składników odżywczych dla prawidłowego
funkcjonowania
organizmu
człowieka,
zapobiegać chorobom związanym z żywieniem
oraz wpływać na poprawę samopoczucia
(MOLLET I ROWLAND, 2002).
Po raz pierwszy termin „żywność funkcjonalna” został użyty w Japonii w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przez naukowców badających związki pomiędzy żywnością a zdrowiem (BURDOCK I IN., 2006).
Odnosił się on do produktów spożywczych,
które zostały wzbogacone o składniki
wpływające na funkcje fizjologiczne organizmu
konsumentów. W 1991 roku Ministerstwo
Zdrowia Japonii (Ministry of Health and Welfare, MHW) wprowadziło zasady zatwierdzania żywności poprawiającej stan zdrowia ludzi
tzw. FOSHU (food for specified health uses).
Pierwszym zatwierdzonym produktem został
hipoalergiczny ryż. Od tego czasu również w
Stanach Zjednoczonych i Europie wzrosło
zainteresowanie
żywnością
funkcjonalną
(ARAI I IN., 2002; SIRO I IN., 2008). W 1996
r. wdrożono program badawczy Functional
Food Science in Europe (FUFOSE), którego
celem było nawiązanie współpracy pomiędzy
przemysłem spożywczym a ośrodkami naukowymi (DIPLOCK I IN., 1999).
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W ostatniej dekadzie coraz więcej się

żywności funkcjonalnej są Stany Zjednoczone, gdzie udział produktów prozdrowotnych w rynku światowym wynosi około 50%.
Żywność korzystnie wpływająca na organizm
stanowi 2% całego rynku żywnościowego USA.
W Europie natomiast produkty funkcjonalne zajmują mniej niż 1% całej produkowanej
żywności i napojów. Dominującymi krajami w
tej gałęzi przemysłu spożywczego są Niemcy,
Francja, Wielka Brytania i Holandia. Najmniej
liczną grupę stanowią przedstawiciele krajów
śródziemnomorskich (MENRAD, 2003).
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Lody z substancjami mleka krowiego jako
przykład żywności funkcjonalnej

poje bezalkoholowe i nabiał. Natomiast w Polsce
dominują produkty mleczne (50%) i z ziaren
zbóż (30%) (KOZŁOWSKA-STRAWSKA I
IN., 2017).

Walory odżywcze
tradycyjnych lodów
Smak, atrakcyjność i wartości odżywcze

lodów są zdeterminowane zarówno jakością
jak i ilością składników użytych do ich
produkcji. Lody charakteryzuje bardzo skomplikowana struktura tworzona z kryształów
lodu i pęcherzyków powietrza zawieszonych
w gęstej niezamrożonej fazie. Mikrostruktura
ta wpływa na właściwości lodów i decyduje o
kremowej konsystencji i szybkości topnienia.
Dąży się do tego, aby uzyskać strukturę lodu z
małymi: kroplami tłuszczu, kryształkami lodu i
pęcherzykami powietrza (MARSHALL I IN.,
2006).
Lody są najczęściej produkowane z mleka krowiego, które w swoim składzie zawiera
wodę, tłuszcze, białka, cukry, witaminy oraz
sole mineralne (Tab. 1).
Charakterystyczna dla mleka jest jego
wysoka wartość odżywcza. Przez wartość
odżywczą produktu rozumie się jego zdolność
do dostarczania organizmowi niezbędnego
materiału budulcowego i bioregulatorów.

Str. 31 - 38
Wartość ta zależy od składu chemicznego
danego produktu, m.in. od zawartości aminokwasów, aktywności substancji biokatalitycznych
i zawartości związków mineralnych. Mleko
swoim składem chemicznym przewyższa każdy
inny produkt naturalny. Zawiera ono niezbędne
dla zdrowia człowieka składniki egzogenne,
które powinny być dostarczane w diecie. Mleko
jest produktem spożywczym trawionym prawie
w 100% (BOREK-WOJCIECHOWSKA,
2007).
Spożycie mleka i jego przetworów, u
dorosłego człowieka, powinno wynosić około
600-900 g na dobę. Litr mleka krowiego w
50% pokrywa zapotrzebowanie na białko i w
40% na tłuszcz. Jest również ważnym źródłem
witamin i związków mineralnych. W 1 litrze
występuje ok. 1200 mg wapnia, 950 mg fosforu
oraz 1400 mg potasu oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A,D,E,K) i witaminy z
grupy B. Ważnym składnikiem mleka jest laktoza będąca cennym źródłem energii. Ponadto ostatnio coraz więcej publikacji podejmuje
temat białek mleka jako prekursorów biologicznie aktywnych peptydów. Według SZULC
(2012), związkami tymi są fragmenty białek,
które pozostają nieaktywne w sekwencjach
swoich prekursorów. Natomiast po uwolnieniu
przez enzymy proteolityczne mogą one działać
z odpowiednimi receptorami oraz regulować

Tab. 1. Przybliżony skład mleka krowiego (MARSHALL I IN., 2003).
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Lody z zamiennikami
mleka krowiego
Wzrost zainteresowania produk-

tami mlekozastępczymi wiąże się nie tylko z
rosnącym problemem alergii i nietolerancji
na składniki mleka, ale także ze wzrostem
popularności idei weganizmu. Objawy nietolerancji pokarmowej są zwykle opóźnione i ich
nasilenie zależy od dawki substancji i jej kumulacji w organizmie. Najczęstszą przyczyną nietolerancji są zaburzenia we wchłanianiu laktozy
z powodu niedoboru rozkładającego ją enzymu – laktazy jelitowej lub obecnością peptydu
beta-casomorphin-7 (BCM7) powstającego
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beta-casomorphin-7 (BCM7) powstającego
podczas trawienia kazeiny. Niedobór enzymu
może wynikać z uszkodzenia śluzówki jelita na
wskutek chorób wirusowych czy bakteryjnych
lub być genetycznie uwarunkowany. Przyjmuje
się również, że przyswajalność laktozy maleje
wraz z wiekiem. Natomiast alergia wynika z
nieprawidłowej reakcji immunologicznej organizmu na dany produkt (MONACI I IN.,
2006; PAL I IN., 2015). W odpowiedzi na
potrzeby klientów, producenci oferują artykuły
spożywcze o smaku i teksturze zbliżonej do
tradycyjnych wyrobów, jednak o znacznie
zmienionych właściwościach. Wśród nich dominuje: niska zawartość laktozy, zmniejszona
zawartość tłuszczu bądź produkty pochodzenia
roślinnego (EUSTON, 2007; POLAK, 2008).
Substytuty mleka zostały podzielone na trzy
grupy. Do pierwszej najeżą produkty, w których
tłuszcz mleczny został zastąpiony innym
rodzajem tłuszczu zwierzęcego lub roślinnego.
Kolejną stanowią produkty mogące zawierać
wybrany składnik mleka np. kazeiny lub białka
serwatkowe. W ostatniej znajdują się produkty
nie zawierające składników mleka.
Światowy rynek dysponuje największą
ilością produktów z dwóch pierwszych grup. Za
właściwe parametry fizykochemiczne żywności,
stanowiącej substytuty produktów mleczarskich, odpowiada m.in. Międzynarodowa Federacja Mleczarska (International Dairy Federation, IDF). Jest to organizacja niedochodowa,
mająca na celu wykorzystanie międzynarodowej
współpracy między państwami członkowskimi
na rzecz rozpowszechniania naukowej, technicznej i ekonomicznej informacji dotyczącej
produktów mleczarskich. Polska jest członkiem
IDF od 1953 roku. Według jej wytycznych substytutem produktów mlecznych jest żywność
przeznaczona do zastępowania mleka lub jego
produktów zgodnie z przyjętymi standardami.
Do najczęściej stosowanych składników substytutów produktów mlecznych nalezą: tłuszcze i
oleje, emulgatory, białka, polisacharydowe sta-
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fizjologiczne funkcje organizmu. Niektóre
peptydy wpływają u ludzi przeciwzakrzepowo,
immunomodulacyjnie i przeciwbakteryjnie,
a peptydy immunomodulacyjne wpływają na
namnażanie limfocytów, działalność makrofagów i syntezę przeciwciał. Ponadto łagodzą
one reakcje alergiczne oraz działają przeciwnowotworowo. Peptydy oddziałują pozytywnie
na układ nerwowy m.in. wpływają na zdolność
odczuwania bólu, stymulują wydzielanie insuliny i somatostatyny. Właściwości zbliżone do
działania morfiny posiadają biofunkcjonalne
peptydy białek serwatkowych takie jak α-laktorfina. Uśmierza ona ból poprzez pobudzanie receptora opioidowego. Wykazuje także
działanie powodujące zmniejszenie ciśnienia
krwi (inhibitor ACE). β-laktorfina, wpływa
na mięśnie gładkie, usprawniając przepływ
krwi u osób dotkniętych zespołem wątrobowonerkowym (SHR) (KRÓL I IN., 2008; DZIUBA I FORNAL, 2009).
Wartość energetyczna 1 litra mleka dla
dorosłego człowieka, przy normie równej 2900
kcal, wynosi 25% dziennego zapotrzebowania
na kalorie. Mleko wykorzystywane do produkcji lodów powinno zawierać co najmniej 3%
tłuszczu. W mieszankach do wyrobu lodów jest
wykorzystywane jako nośnik wielu substancji.
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Lody z substancjami mleka krowiego jako
przykład żywności funkcjonalnej

bilizatory oraz sole (EUSTON, 2007).
Tłuszcze i oleje odgrywają znaczącą
rolę w produkcji substytutów produktów mlecznych. Mimo, że odgrywają podobną funkcję
w procesach technologicznych, istnieje kilka
zasadniczych różnic między nimi. W temperaturze pokojowej tłuszcze są substancją stałą,
natomiast oleje są płynne. Charakteryzuje je
wyższa temperatura topnienia ze względu na
większą zawartość nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Oleje są produktami pochodzenia roślinnego, natomiast tłuszcze – pochodzenia zwierzęcego. Temperatura topnienia
tłuszczu jest ważnym czynnikiem przy produkcji substytutów produktów mlecznych. Preferowane są tłuszcze o temperaturze topnienia
31- 36ºC, ponieważ wpływają one na strukturę
produktu i jego kremowość. Powszechną
praktyką jest modyfikacja właściwości topnienia olejów roślinnych poprzez zmianę nienasyconych kwasów tłuszczowych w nasycone.
Istnieje kilka właściwości, które tłuszcz lub
olej musi spełnić, aby być wykorzystanym do
produkcji substytutu produktu mleczarskiego.
Są to między innymi: łagodny smak, niska
zawartość nadtlenków, trwałość smaku, niskie poziomy wolnych kwasów tłuszczowych,
odporność na hydrolizę i pożądany zakres temperatur. Do najczęściej stosowanych zamienników tłuszczów należą: kokosowy, bawełniany,
sojowy, z orzeszków ziemnych i ziaren palmowych (EUSTON, 2007).
Emulgatory są to składniki pomagające w
tworzeniu zdyspergowanej emulsji tłuszczowej.
W wielu substytutach produktów mlecznych
tłuszcz występuje w postaci oddzielnych kropli
zdyspergowanych w fazie wodnej, czyli emulsji. W tym stanie tłuszcz jest tylko kinetycznie stały i może oddzielać się od fazy wodnej,
dlatego konieczny jest dodatek emulgatora. W
przemyśle spożywczym często wykorzystywane
są mieszaniny emulgatorów w celu uzyskania
pożądanych właściwości finalnego produktu
(EUSTON, 2007).
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Białka odgrywają zasadniczą rolę w produkcji substytutów produktów mleczarskich.
Wykorzystywane są jako środki żelujące,
zagęszczające, służą do wiązania wody,
poprawy właściwości spieniających i topnienia produktu. Do białek pochodzących z nasion należą: koncentraty i izolaty sojowe,
białka orzeszków ziemnych, białka bawełny,
słonecznikowe, rzepakowe, kokosowe i
sezamowe. Najczęściej jednak wykorzystywane są białka soi. Użycie konkretnego białka
zależy w dużej mierze od możliwości ekonomicznych, smaku, funkcjonalności i dostępności
(EUSTON, 2007).
Polisacharydami są złożone węglowodany
pełniące funkcje strukturalne oraz zapasowe w
roślinach. W przemyśle spożywczym bardzo
ważną rolę pełnią polisacharydy nazywane
hydrokoloidami. Wpływają one na lepkość i
tworzenie żeli w produktach. Bywają często
nazywane stabilizatorami, gdyż pomagają
zapobiegać oddzielaniu kropli tłuszczu lub
osadzaniu cząstek stałych w płynnych produktach spożywczych. Dzięki właściwościom
żelującym są często wykorzystywane w
produkcji substytutach produktów mlecznych.
Na szczególną uwagę zasługuje również fakt,
że hydrokolidy posiadają zdolność wiązania
wody w produktach mrożonych wpływając na
rozmiar kryształów lodu. Do najczęściej stosowanych polisacharydów należy inulina. Jest ona
polimerem składającym się z cząsteczek fruktozy, który naturalnie występuje w roślinach i
niektórych mikroorganizmach. Dzięki swoim
właściwościom jest cennym żywieniowo prebiotykiem (AKBARI I IN., 2016).
Produkty mlekozastępcze dzięki swojej
popularności stały się ogólnodostępne dla konsumentów. Do najczęściej spożywanych należą
produkty na bazie soi oraz orzechów kokosowych. Obecny postęp technologiczny umożliwia
wyprodukowanie lodów zarówno pozbawionych alergizujących produktów zwierzęcych,
jak i zawierających w swoim składzie produkty
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Podsumowanie

ciągu ostatnich lat konsumenci
coraz chętniej wybierają żywność funkcjonalną
o korzystnym wpływie na organizm człowieka.
W Polsce największą popularnością cieszą się
wzbogacone mleczne produkty prozdrowotne,
do których należą również lody. Te mrożone
desery doskonale spełniają kryteria żywności
funkcjonalnej. Stanowią ważne źródło substancji odżywczych, a wzbogacone o odpowiednie substancje mogą poprawiać stan zdrowia i samopoczucie konsumentów oraz
zmniejszać ryzyko występowania chorób. Jednak w związku z występowaniem składników
alergizujących, lody nie są one polecane dla
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wszystkich grup konsumentów. Również ze
względów ideologicznych i kulturowych wielu ludzi nie spożywa produktów pochodzenia
zwierzęcego, do których zalicza się bazę do
produkcji mrożonych deserów jaką stanowi
mleko krowie. Odpowiedzią na ten problem są
lody z substytutami mleka krowiego. Opierając
się na informacjach zawartych w dostępnej literaturze, możliwe jest wyprodukowanie lodów
z dodatkiem białek pochodzenia roślinnego
bądź pozbawionych produktów zwierzęcych.
Lody zawierające napój sojowy charakteryzują
się dużą zawartością składników odżywczych,
które zapobiegają występowaniu wielu chorób
m.in. układu sercowo-naczyniowego i menopauzy. Natomiast mleko kokosowe jest cennym
źródłem witamin i związków mineralnych.
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funkcjonalne. DERVISOGLU I IN. (2015)
oraz SUTAR I IN. (2010) wytworzyli lody
z udziałem napoju sojowego oraz z koncentratem białek tej rośliny. Produkty sojowe
charakteryzują się bardzo wysoką zawartością
białka, aminokwasów, kwasów omega-3, izoflawonów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach,
polisacharydów i błonnika.
Jednocześnie
zawierają mniejszą ilość tłuszczu niż mleko
krowie. Spożycie białka sojowego wpływa
na zmniejszenie ryzyka zachorowalności na
choroby serca oraz obniża poziom cholesterolu.
Produkty sojowe niosą potencjalne korzyści dla
zdrowia w odniesieniu do profilaktyki chorób
takich jak: nowotwory, choroby układu sercowo- naczyniowego, osteoporoza i menopauza
(FRIEDECK I IN., 2003). ABOULFAZLI I
IN. (2015) podobnie jak GÓRAL I IN. (2018)
wyprodukowali lody na bazie mleka kokosowego. Produkt ten jest pokarmem lekkostrawnym
i bogatym źródłem substancji odżywczych.
Stanowi ważne źródło wapnia, fosforu, potasu,
witamin C, E i z grupy B. Dodatkowo zawiera
białka bogate w niezbędne aminokwasy, lipidy
oraz przeciwutleniacze (FUANGPAIBOON
I KIJROONGROJANA, 2015; SRIDHAR,
2015).
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Modyfikacje mikroflory jelitowej i ich wpływ na
nastrój i funkcje poznawcze
The gut microbiota modifications and their influence for mood
and cognitive functions

streszczenie

W jelitach człowieka rezyduje dynam-

iczna populacja drobnoustrojów, tworząca symbiotyczny „superorganizm“ o masie zbliżonej
do mózgu i składający się z około 1014 bakterii.
Jako wyspecjalizowany system mikroorganizmów o wysokiej złożoności metabolicznej 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 rozwój 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 nerwowym, znanych pod nazwą „oś jelito-mózg“. Mikrobiota kolonizując jelita, może inicjować biochemiczne mechanizmy sygnałowe w mózgu,
wpływające na zachowanie i emocje.
Komunikacja
między
mikroflorą
jelitową a ośrodkowym układem nerwowym
może obejmować układ autonomiczny, neuroendokrynny 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 drobnoustrojów jelitowych na nastrój i funkcje poznawcze, w oparciu o rosnące zrozumienie osi jelitowo-mózgowej. Przedstawione poniżej dane
dotyczące środków terapeutycznej manipulacji
mikroflorą jelitową mogą stanowić eksperymentalne i kliniczne podstawy nowatorskich
opcji leczenia  chorób  psychicznych.

Słowa

kluczowe: mikrobiota, oś jelitamózg, probiotyki, nastrój, funkcje poznawcze.

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 microorganisms with high metabolic complexity, intestinal 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

Nr 1(23)/2019 Nauki Przyrodnicze

39

Key words: gut microbiota, gut–brain axis,
probiotics, mood, cognitive functions.

Wprowadzenie

Nabycie

i rozwój prawidłowej mikroflory jelit już we wczesnym okresie po
urodzeniu wpływa na stan psychofizyczny na
całe życie człowieka. Wczesna ekspozycja na
antybiotyki, brak karmienia piersią, narodziny 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 mechanizmu działania mikroflory jelitowej na stan
psychiczny. W tym celu dokonano przeglądu
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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. Analizowano dane pochodzące zarówno z modeli
zwierzęcych jak i eksperymentów na ludziach.
Zwiększenie populacji drobnoustrojów korzystnych dla gospodarza w celu zahamowania
rozwoju mikroorganizmów patogennych, czyli 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 pokarmowym człowieka korzystnie oddziałuje na
zdrowie (KAŹMIERSKA, 2014).
Mikroflora jelitowa stanowi istotny
czynnik w kształtowaniu i modulowaniu funkcji 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 zaburzenia związane z obwodami zwojowymi
jamowo-korowo-podstawowymi, począwszy
od kompulsywnych zachowań i uzależnień,
a skończywszy na zmienionych odczuciach
i wydolności motorycznej wskazują na grupowe zubożenie i zmiany społeczności drobnoustrojów jelitowych w modelach chorób
gryzoni, takich jak choroba Parkinsona, autyzm i uzależnienie, silnie wpływają na ruch
i motywację. Nowe wyzwania polegają zatem
na identyfikacji konkretnych zmian mikrobiologicznych, które wpływają na te zachowania
i zrozumieniu mechanizmów ich działania
(FIELDS I IN., 2018).
W 2013 roku psychiatra T. Dinan i neurolog J. F. Crayan określili terminem psychobiotyki - bakterie wykazujące dobroczynny
wpływ na pacjentów z zaburzeniami psychic-
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goes much further, because it affects the development and regulation of central nervous system functions. For more than 10 years, research
has increasingly revealed the existence of biochemical 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 system 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 research on the effects of intestinal microorganisms 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 microflora as a novel treatment option for mental
diseases presented below.
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znymi. Od tamtej pory koncepcja psychobiotyków jest stale opracowywana i udoskonalana. Powoli odkrywane są drogi komunikacji
pomiędzy mikroflorą i OUN. Obejmują one
nerw błędny, układ odpornościowy, metabolizm
tryptofanu i produkty przemiany materii drobnoustrojów takie jak krótkołańcuchowe kwasy
tłuszczowe. Wykazano, że probiotyki obniżają
przepuszczalność jelitową, zmniejszają zapalenie jelit oraz odpowiedź na stres poprzez oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (hypothalamic– pituitary– adrenal axis, HPA), przywracają
stężenie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (brain-derived neurotrophic
factor, BDNF) i zmieniają ekspresję receptora
kwasu γ-aminomasłowego (GABA) (KELLY
I IN., 2015).
Cytokiny prozapalne IL-1, IL-6, TNFα, 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 kinureninowego IDO – 2,3-dioksygenazę indoleaminy, 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 metabolitów tryptofanu, m.in. kwasu chinolinowego
i 3-hydroksy-kinureniny (MAES I IN., 2011;
KELLY I IN., 2015).

Mechanizm działania osi
jelito-mózg
Mechanizm funkcjonowania osi

jelito-mózg obejmuje komunikację między
mikroflorą a gospodarzem poprzez szlaki immunologiczne, neuroendokrynne i nerwowe.
Głównym miejscem do wykrywania mechanizmów kontaktu pomiędzy jelitami i mózgiem
jest nabłonek jelitowy. Dokładny sposób, w jaki
komunikuje się on z układem nerwowym jest
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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 enterochromafinowe. Badaniem opisującym interakcje pomiędzy nabłonkiem jelit i mózgiem
były obserwacje BELLONO I IN. (2017),
którzy odkryli, że komórki enterochromafinowe posiadają specyficzne receptory chemosensoryczne 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 psychiczne 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 Lactobacillus i Bifidobacterium mogą wytwarzać
kwas gamma-aminomasłowy (GABA); gatunki Escherichia, Bacillus i Saccharomyces mogą wytwarzać norepinefrynę, a Candida, 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 tłuszczowe, w tym kwas masłowy, kwas octowy, kwas
propionowy i kwas mlekowy z fermentacji polisacharydów (CLARKE I IN., 2013). Metabolity 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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Zachowanie i funkcje
poznawcze w modelach
zwierzęcych
Pierwsze doniesienia o potencjal-

nym wpływie drobnoustrojów na zachowania
podobne do lęku i depresji pochodzą z eksperymentów na zwierzętach, u których dokonywano zmian w składzie mikroflory, ten model

42

Nr 1(23)/2019 Nauki Przyrodnicze

1 (23)/2019
1 (23)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

badawczy wykorzystywany jest w większości
opublikowanych badań. Zastosowanie bakterii Lactobacillus rhamnosus i L. helveticus u
młodych szczurów nadmiernie reagujących na
bodźce stresowe po wczesnej separacji od matki, 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 probiotyków przynosi fizjologiczne skutki (DAVIS
I IN., 2016). Szczepy bakterii rezydujących w
układzie pokarmowym Lactobacillus plantarum również może mieć wpływ na manifestację
symptomów związanych ze stresem oraz objawów lękowych. Tym razem naukowcy do
badań użyli ryb słodkowodnych z rodziny karpiowatych. Ryby suplementowane L. plantarum znacząco częściej i dłużej przemieszczały
się w górnej powierzchni nowego zbiornika
niż grupa kontrolna, co uznano za przejaw niskiego poziomu niepokoju. Badacze dodatkowo sprawdzili czy odmienne zachowanie w obu
grupach wiązało się ze zmianami funkcjonalnymi w układzie nerwowym. Zbadali fragmenty 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. DESBONNET 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 znanymi już myszami a nieznanymi. Wśród myszy
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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 probiotyków na gospodarkę hormonalną. Badania
na gryzoniach wykazały, że spożywanie probiotyków zapobiegało indukowanemu stresem
zwiększeniu stężenia hormonu adrenokortykotropowego, kortykosteronu i noradrenaliny
(MESSAOUDI I IN., 2011). Zmniejszenie
markerów przewlekłego stresu podczas leczenia probiotykami obniża interakcje osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, która jest nadaktywna u pacjentów z depresją. Wykazano
również, że spożycie probiotyków zwiększa
ekspresję BDNF, czynnika wzrostu kluczowego dla plastyczności mózgu, pamięci i przeżycia
neuronów. Naukowcy zajmujący się badaniem
tego zagadnienia sugerują, że BDNF jest zmniejszone 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).
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wyjałowionych zaobserwowano znaczące
obniżenie normalnych preferencji poszukiwania kontaktu z innymi osobnikami i wyboru
pomiędzy osobnikami znanymi a nowymi.
W wyniku suplementacji „psychobiotyku”
zaobserwowano redukcję wcześniej obserwowanych zachowań unikających. Na tej podstawie wywnioskowano, że suplementacja tymi
probiotykami może odwrócić tendencje do unikania społecznych relacji. Nie poprawia jednak
innych zdolności społecznych, w tym wypadku
poznania społecznego (DESBONNET I IN.,
2014).
Powyższe badania sugerują, że probiotyki mają pozytywny wpływ na OUN, regulując
kluczowe neurotransmitery odpowiedzialne za
depresję. OUN nie jest jedynym układem fizjologicznym 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 badania w tym zakresie wykazały, że u myszy sterylnych zaobserwowano uszkodzenia w obrębie
mikrogleju, częściowo odwracalne po podaniu 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 rozwojem poznawczym, rosną dowody na to, że
rozwój aktywności poznawczej zależy w dużym
stopniu od mikrobioty jelitowej i jej metabolicznej aktywności (ERNY I IN., 2015). Zaburzenia mikroflory jelitowej u samic myszy
wpływają na funkcjonowanie ich zdolności
poznawczych. Wśród myszy sterylnych i normalnie skolonizowanych wywołano infekcję
bakteryjną (C. rodentium, szczep DBS100). Po
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30 dniach, czyli po ustąpieniu infekcji część osobników narażono na silny stres umieszczając
je na małej platformie otoczonej przez wodę.
Następnie zastosowano test nowych obiektów obserwując zachowania eksploracyjne i
porównując czas poznawania nowych i znanych
obiektów. U myszy wyjałowionych zaobserwowano znaczne osłabienie pamięci, czyli rozpoznawania już poznanych obiektów, odwracalne po zastosowaniu kuracji probiotykowej
(L. rhamnosus, L. helveticus). Z uzyskanych
wyników wywnioskowano, że mikroflora jelitowa 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 mikroorganizmy 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 probiotykiem, nie zaś w grupie leczonej placebo
(GAREAU I IN., 2011).
Wyniki te podkreślają, że zmiany w
składzie mikroflory jelitowej wywierają wymierny 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

zdrowie człowieka wzrasta od wczesnego okresu
życia powodując następnie konsekwencje zdrowotne w wieku dorosłym. Narodziny przez
cesarskie cięcie, rezygnacja z karmienia piersią,
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kontynuowały do 6-ciu miesięcy po porodzie. 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 wykazano znacząco mniej objawów depresji i lęku
w okresie poporodowym (do 6 miesięcy po porodzie) w porównaniu z grupą zażywającą placebo (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 konsumpcja probiotyków (L. helveticus i B. longum) 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 kierownictwem CHUNG I IN. (2014), w 12-tygodniowym, podwójnie ślepym, randomizowanym
ekperymencie na 47 zdrowych osobach w
wieku 65-70 lat ocenili wpływ probiotyków
(L. helveticus) na funkcje poznawcze. W badaniu posłużono się testem cyfrowej rozpiętości
(DST; do pomiaru uwagi i pamięci operacyjnej), testem przywoływania historii (SRT),
testem uczenia się werbalnego (VLT; do pomiaru pamięci krótko- i długotrwałej), a także
zadaniem szybkiego wizualnego przetwarzania
informacji (RVIP) i testem Stroopa do pomiaru zdolności hamowania i podatności na
interferencję. Wyniki eksperymentu wykazały
znaczną poprawę funkcji kognitywnych u osób
spożywających sfermentowane mleko z pro-
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zakażenia i wczesna ekspozycja na antybiotyki, a także narażenie na stres i inne wpływy
środowiskowe, w połączeniu z czynnikami
genetycznymi mogą wpłynąć na procesy fizjologiczne prowadzące do zmian w zachowaniu. Przepuszczalność bariery jelitowej, układ
immunologiczny i cytokiny prozapalne biorą
udział w patogenezie depresji. Potwierdzeniem
powyższego jest częste współwystępowanie
zaburzeń psychicznych, takich jak lęk i depresja z nieswoistymi zapaleniami jelit (zespół
jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelit
czy choroba Leśniowskiego-Crohna) (HAUSEHAM I IN., 2017).
Dynamiczny rozwój badań naukowych 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 psychiatrii. Odtworzenie i zachowanie właściwej bariery jelitowej poprzez terapeutyczne zastosowanie probiotyków pozytywnie wpływających
na umysł wydaje się coraz bardziej zasadne w
chorobach afektywnych.
AKKASHEH I IN. (2016), stworzyli podwójnie zaślepione i randomizowane
badanie z udziałem 40 pacjentów, u których
zdiagnozowano depresję. Poddano ich suplementacji 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 poddanych terapii probiotykowej, która znacząco
obniżyła u nich objawy depresji (AKKASHEH
I IN., 2016).
SLYKREMAN I IN. (2017), zbadali 423 kobiety w ciąży. 222 z nich otrzymało
L. rhamnosus; 6 × 109 a 221 placebo. Kurację
rozpoczęły przed urodzeniem dziecka i
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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. salivarius i L. lactis) może zmniejszyć reaktywność
poznawczą osób z zaburzeniami depresyjnymi. W badaniu podwójnie ślepym, z kontrolą
placebo, randomizowanym, 20 zdrowych uczestników bez bieżących zaburzeń nastroju
otrzymało 4-tygodniową suplementację probiotykami 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 Sensitivity). W porównaniu z uczestnikami, którzy
otrzymali placebo, uczestnicy, którzy otrzymali
czterotygodniową kurację probiotykami wielogatunkowymi wykazywali się niższymi wynikami na skalach ruminacji i agresji jako reakcji 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. helveticus, 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 rozumienia funkcji jelit, w którym dokonuje się
przesunięcie akcentu ze szczegółów makro- i
mikroskładników pokarmowych, metabo-
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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 zamian one pomagają nam na wiele poznanych i
niepoznanych jeszcze sposobów, wyżej przedstawione badania stanowią punkt wyjścia do
zrozumienia tego układu, potrzebne są jednak
dalsze próby kliniczne w tym obszarze.
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