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Wpływ zanieczyszczenia powietrza na płodność
T h e i m pa c t o f a i r p o l l u t i o n o n f e rt i l i t y

Abstract

A

ir pollution is defined as any harmful to our health ingredient present in the air, which should
not be there. Health effects resulting from exposure to polluted air can be felt at the time of exposure, but it can also occur after a long period of time. Air pollution is harmful to our health. Because
of the consequences it leads to, it poses a high risk of compromising the proper functioning of the
circulatory, respiratory and reproductive systems. Air pollution is the result of releasing dust and
gases into the air, the source of which are mainly car exhaust fumes, industrial plants and the process
of burning coal and garbage in households.
The ability to conceive a child depends on many factors. The fertility of a woman and a man
depends primarily on: age, lifestyle, diet, health and also the environment in which they live. Exposure to polluted air can affect the reproductive system by leading to infertility, causing fetal death
or premature delivery. Toxic substances that are part of polluted air are the cause of hormonal disorders. Recent scientific research regarding the reproductive system shows that air pollution damages
sperm production and quality, testosterone levels and normal testicular function in men, while in
women, it leads to a decrease in ovarian reserve and induction of menopause.
The purpose of this review was to present the issue of the impact of air pollution on fertility by
analyzing available scientific literature and scientific research carried out so far.

Key words: air pollution, fertility, reproductive system, pregnancy.

Streszczenie

Zanieczyszczeniem

powietrza określa się każdy szkodliwy i niebezpieczny dla naszego
zdrowia składnik, który znajduje się w powietrzu, a nie powinien. Skutki zdrowotne będące wynikiem ekspozycji na zanieczyszczone powietrze mogą być odczuwane w momencie narażenia, jak
również wystąpić po długim czasie. Zanieczyszczenia powietrza wpływają szkodliwie na nasze
zdrowie. Z powodu konsekwencji do jakich doprowadzają stanowią wysokie ryzyko zagrożenia
dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia, oddechowego i rozrodczego. Powstają one na
skutek przedostania się do powietrza pyłów i gazów, których źródłem są głównie spaliny samochodowe, zakłady przemysłowe oraz proces spalania węgla i śmieci w gospodarstwach domowych. Na
zdolność do poczęcia dziecka składa się wiele czynników. Płodność kobiety i mężczyzny zależy
przede wszystkim od: wieku, stylu życia, sposobu odżywiania się, stanu zdrowia, a także środowiska
w którym dany człowiek żyje. W odniesieniu do układu rozrodczego narażenie organizmu na zanieczyszczone powietrze może prowadzić do niepłodności, obumarcia płodu, a także do przedwczesnego porodu. Substancje toksyczne, które wchodzą w skład zanieczyszczonego powietrza stanowią
przyczynę zaburzeń gospodarki hormonalnej. Jak wykazują ostatnio przeprowadzone badania naukowe zanieczyszczenia powietrza szkodliwie wpływają na produkcję i jakość plemników, stężenie
testosteronu oraz na prawidłową czynność jąder u mężczyzn. U kobiet prowadzą zaś do zmniejszenia rezerwy jajnikowej oraz indukcji menopauzy.
Celem niniejszej pracy było przedstawienie zagadnienia wpływu zanieczyszczeń powietrza na
płodność poprzez analizę dostępnej literatury naukowej oraz dotychczas przeprowadzonych badań
naukowych.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, płodność, układ rozrodczy, ciąża.
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W st ę p
Wszelkie zanieczyszczenia powietrza stanowią jedno z podstawowych
źródeł zagrożenia dla zdrowia człowieka
i otaczającego go środowiska. Substancje
toksyczne znajdujące w zanieczyszczonym
powietrzu przedostają się z krwią do prawie
wszystkich tkanek, w konsekwencji zaburzając
ich fizjologię (WDOWIAK I IN., 2018).
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jakość
powietrza atmosferycznego stale pogarsza
się. Wyniki badań naukowych dowodzą, iż na
terenach, gdzie występuje najbardziej zanieczyszczone powietrze zwiększeniu ulega ilość
powstających chorób oraz skrócenie spodziewanej długości życia (GŁADYSZ I IN., 2010).
Zanieczyszczenia powietrza odnoszą się do
procesu obserwowanego na skalę globalną. W
ich wyniku dochodzi do niekorzystnych zmian
demograficznych, to jest postępującej ilości
zgonów oraz zwiększonej liczby wad rozwojowych, np. wad narządu rodnego oraz zmniejszenia dzietności w następstwie rosnącej skali
niepłodności małżeńskiej (KOŁŁĄTAJ I IN.,
2017). Przeprowadzający badania naukowe
coraz więcej uwagi poświęcają udowodnieniu
zależności pomiędzy kontaminacją powietrza
a trudnościami z zajściem w ciążę i urodzeniem
zdrowego dziecka. Dotychczas na podstawie
zebranych dowodów naukowych udało się
ustalić ścisły związek pomiędzy zanieczyszczonym powietrzem a całościowym składem
męskiego nasienia oraz zmianami epigenetycznymi plemników. Natomiast u kobiet udokumentowano zależność pomiędzy obniżeniem
płodności oraz możliwością wystąpienia
poronień i wad genetycznych płodu z powodu ekspozycji na zanieczyszczone powietrze
(WDOWIAK I IN., 2018). Narażenie na zanieczyszczone powietrze jest związane szczególnie z szeregiem nieprawidłowych konsekwencji zdrowotnych, w tym toksyczności
reprodukcyjnej. Zanieczyszczenie powietrza wpływa na co najmniej jeden z ocenianych parametrów nasienia. Jednak z uwagi na wszelką różnorodność wskaźników
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zanieczyszczeń powietrza oraz parametrów
nasienia istnieje jeszcze wiele niespójności
w wynikach i trudności w ich porównaniu ze
sobą. W związku z tym permanentnie powinny być wykonywane badania mające na celu
określenie konsekwencji zdrowotnych, jakie
niosą ze sobą zanieczyszczenia powietrza na
płodność (JUREWICZ I IN., 2018).
Istotne jest również, aby zwrócić uwagę na
fakt, jaki stanowi narażanie rozwijającego
się płodu. Konsekwencje tego mogą odnosić
się do wzrostu i rozwoju dziecka, co ma znaczenie dla zdrowia na dalsze trwanie życia
(BAROUKI I IN., 2018). Wyniki badań naukowych potwierdzają, że prenatalna ekspozycja na czynniki toksyczne wywiera znaczący
wpływ na zdrowie reprodukcyjne. Ciąża jest
jednym z najważniejszych okresów dla rozwoju człowieka, dlatego w tym czasie każda
toksyczna substancja znajdująca się we
wdychanym przez matkę powietrzu może
spowodować trwałe konsekwencje zdrowotne
płodu, np. uszkodzenie rozwoju mózgu (McCUE I DENICOLA, 2019).
W pływ zanieczyszczenia
na układ rozrodczy
Przeprowadzone badania naukowe na
temat
poznania
przyczyn
problemu niepłodności u kobiet w ostatnich
dziesięcioleciach wykazują wysoką korelację
pomiędzy zanieczyszczonym powietrzem a
jego wpływem na układ rozrodczy człowieka.
Badania które odbyły się w Cieplicach w
Czechach wykazały, że wyższe stężenie
PM2,5 oraz NO2 powoduje zmniejszoną
możliwość poczęcia dziecka (SLAMA
I IN., 2013). Kolejne badanie dotyczące
grupy 327 mężczyzn (średnia wieku 32 lata)
z prawidłową zawartością plemników
w nasieniu (tj. 15-30 mln/ml) zostało
przeprowadzone na populacji zgłoszonych do
kliniki leczenia zaburzeń płodności w celach
diagnostycznych. Zwiększone narażenie na
każde z zanieczyszczeń powietrza takich jak:
Nr 4/26/2019
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dwulenek siarki, pył zawieszony, tlenki azotu
oraz tlenek węgla stanowiło odzwierciedlenie u badanych mężczyzn występowania
zwiększonego
odsetka
plemników
o nieprawidłowej budowie. Jednocześnie
wykazano, ze zwiększone stężenie wszystkich zanieczyszczeń, z wyjątkiem dwutlenku siarki (SO2) w miejscu zamieszkania
dotyczyło niższego poziomu testosteronu
(RADWAN I IN., 2016). W odniesieniu do
niekorzystnego wpływu ekspozycji na zanieczyszczone powietrze, powodującego zmiany
w prawidłowym składzie nasienia, stwierdzono nieprawidłowości budowy morfologicznej plemników, co łączono z możliwymi
skutkami inhalacji zanieczyszczonego powietrza (LAFUENTE I IN., 2016). Szkodliwe
oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza
(pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10) na
jakość nasienia wykazały także inne badania, udowadniające, że na skutek narażenia
na zanieczyszczone powietrze pojawiają się
nieprawidłowości strukturalne plemników
oraz w gęstości nasienia (SANTI I IN.,
2016).			
W wyniku narażenia na kontaminację
powietrza dochodzi do zaburzeń występujących w metylacji DNA, zmian ekspresji mitochondrialnego RNA, zaburzeń modyfikacji
białek histonowych oraz nieprawidłowości w
procesie ekspresji genów i fragmentacji DNA.
Konsekwencją wyżej wymienionych typów
patogenezy może być nasienie o obniżonej
jakości, zwiększona liczba poronień oraz
wad wrodzonych mających swój początek
już w życiu płodowym. Może to przynieść
skutki zdrowotne odczuwalne w przyszłych
pokoleniach (VECOLI I IN., 2016). Mechanizmy epigenetyczne, szczególnie metylacja
DNA mogą ulegać modyfikacjom w odpowiedzi na zanieczyszczenie powietrza, stres
psychospołeczny i palenie. Każdy z tych czynników wiąże się z chorobami sercowo- naczyniowymi, nowotworami i porodami przedwczesnymi w zależności od różnic rasowych
i poziomów ekspozycji (VICK I BURRIS,
Nr 4/26/2019
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2017).
Badania naukowe poświęcone konsekwencjom zanieczyszczenia powietrza skupiają
się na działaniu metali ciężkich, które w coraz
większym stopniu rozpowszechniane są w
środowisku, a ich toksyczne działanie stanowi
istotny element ryzyka utraty zdrowia dla organizmów żywych. Ich szkodliwy wpływ
został udokumentowany nieprawidłowym
działaniem na męski układ rozrodczy
(THOMPSON I BANNIGAN, 2008). Za
przyczynę pojawiającego się w znacznym stopniu zjawiska upośledzenia płodności mężczyzn
coraz częściej podejrzewa się związek
pomiędzy narażeniem na działanie toksyn
występujących w powietrzu a ich wpływem
na gonady. Udowodnione zostało szczególnie patogenne działanie kadmu, który jest
pierwiastkiem upośledzającym funkcje jąder.
Prowadzi to do zaburzeń w dwóch podstawowych procesach: wytwarzaniu hormonów
płciowych oraz w spermato- i spermiogenezie.
Toksyczna reakcja kadmu w jadrach jest procesem złożonym. Badania histopatologiczne
potwierdzają, iż właśnie w jądrach narażenie
na kadm może spowodować uszkodzenia ich
naczyń krwionośnych (MARTYNOWICZ
I IN., 2005). W wyniku ekspozycji na toksyczne działanie kadmu następują zmiany morfologiczne w jądrach, które obejmują obrzęk
śródmiąższowy oraz martwicę kanalików
nasiennych, prowadząc do zahamowania syntezy testosteronu (LEONI I IN., 2002). Ponadto działanie tego metalu może doprowadzić
do apoptozy, a w zwiększonych dawkach
nawet do martwicy komórek. Wymienione
powyżej konsekwencje mogą przyczynić się
do obniżenia liczby plemników. Procesy te
są najczęściej nieodwracalnymi zmianami
w prawidłowo funkcjonujących jądrach, co
indukuje następcze upośledzenie płodności
(SEN GUPTA I IN., 2004). Istotne znaczenie wpływu kadmu dla płodności można
zaobserwować u palaczy tytoniu. Palenie tytoniu należy do jednego z najbardziej pewnych
źródeł przyczyniających się do upośledzenia
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rozrodczości. Zwiększone narażenie na zanieczyszczone powietrze związane z nałogowym
paleniem tytoniu może przyczynić się do
pogorszenia jakości plemników i obniżenie
ich parametrów (ilości, jakości i objętości)
(PANT I IN., 2015).
W przypadku wpływu powietrza zanieczyszczonego kadmem na płodność kobiet a skutkami dla płodności mężczyzn zwraca się szczególną uwagę na wyniki badań
udowadniające wpływ tego pierwiastka na
genezę zaburzeń hormonalnych. Patologie
te, doprowadzają do zmniejszenia rezerwy
jajnikowej oraz odpowiadają za indukcję atrezji pęcherzyków jajnikowych (SADEU
I FOSTER, 2011). Uzupełnieniem szkodliwego wpływu palenia tytoniu na problemy z płodnością kobiet jest występowanie
nieprawidłowych cykli menstruacyjnych,
cykli bezowulacyjnych, jak również zaburzeń
we wzroście i dojrzewaniu pęcherzyków
jajnikowych (FREOUR I IN., 2008). Badania przeprowadzone wśród populacji kobiet
w Barcelonie wykazały, iż na liczbę ciąż patogenny wpływ wywiera wyłącznie stężenie
PM10. Przyczyny tego zjawiska mogą być
spowodowane szkodliwym działaniem substancji, które znajdują się w powietrzu i ich
interakcja z gametami męskimi i żeńskimi
(NIEUWENHUISEN I IN., 2014). 		
Uwarunkowania związane z miejscem
zamieszkania w połączeniu ze zwiększonym
stężeniem dwutlenku azotu (NO2) przekładają
się na zmniejszenie szansy zajścia w ciążę i
urodzenia żywego dziecka. Znaczenie dwutlenku węgla (CO2) zaobserwowano w momencie po zagnieżdżeniu się zarodka. Jednocześnie
wykazano, że zwiększone stężenie ozonu
(O3) w miejscu zamieszkania podczas indukcji owulacji dało większą możliwość na
urodzenie żywego dziecka. Sugeruje to, że w
czasie narażenia na działanie ozonu konsekwencje były całkowicie odwrotne (LEGRO
IN., 2010). Warto podkreślić, że naukowcy
sugerują, iż wśród pacjentek poddawanych
zapłodnieniu pozaustrojowemu in vitro (IVF)
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narażenie na zanieczyszczenia powietrza
mogą mieć zwiększony wpływ na wyniki
przebiegu ciąży, poronień i liczbę żywych
urodzeń (FRUTOS I IN., 2015).
Płodność a czynniki
środowiskowe
Głównym, udokumentowanym naukowo skutkiem ekspozycji na zanieczyszczone powietrze jest możliwość wystąpienia
ryzyka poronień. Potwierdziła to analiza
naukowa przeprowadzona we Włoszech na
kilkusettysięcznej grupie kobiet, na obszarze
miejskim, gdzie wskaźniki zanieczyszczeń
wynosiły powyżej dopuszczalnych norm.
Uzyskane dowody naukowe wykazały
zależność pomiędzy wzrostem poziomu stężenia pyłu zawieszonego i ozonu
a wzrastającą liczbą poronień. Nie wykazano
korelacji między stanem powietrza z przekroczonymi normami dwutlenku azotu (NO2)
a wzrostem liczby poronień (GIANICOLO
I IN., 2014; DI CIAULA I BILANCA, 2015).
Przewlekła ekspozycja na pył PM2,5
może być związana z nieznacznie zwiększonym
ryzykiem mięśniaków gładkich macicy (MAHALINGAIAH I IN., 2014). Doświadczenia
na myszach wykazały, że pył PM2,5 powoduje uszkodzenia jajników (GAI I IN., 2017).
U kobiet z przerostem endometrium na obszarze niskiego wskaźnika jakości powietrza
(air quality indeks, AQI) występował wzrost
ilości chorób współistniejących: infekcji,
zmian hormonalnych i proliferacji naczyń
krwionośnych (CHANG I IN. 2019). Wykazano zależność pomiędzy bierną ekspozycją
na tytoń i aktywnym paleniem w przypadku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus, HPV) i rakiem
szyjki macicy CIN2 (śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy- cervical intraepithelial
neoplasia). Aktywne palenie tytoniu może
zwiększać ryzyko wystąpienia infekcji HPV
a co za tym idzie wystąpienie raka szyjki
macicy. Bierne palenie tytoniu odpowiada za
Nr 4/26/2019
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nieznaczny wzrost ryzyka zakażenia tym
wirusem, ale nie za wystąpienie raka szyjki
macicy (FENG I IN., 2017). Rola palenia tytoniu jest niekwestionowanym czynnikiem
ryzyka zachorowania na raka piersi. U kobiet
rasy białej narażenie na bierne palenie przez
całe życie związane jest ze zwiększonym
ryzykiem raka piersi niezależnie od statusu receptora hormonu nowotworowego.
Związek taki jest najsilniejszy u kobiet po
menopauzie (STRUMYLAITE I IN., 2017).
Istnieje nadto zależność pomiędzy
występowaniem zwiększonej liczby poronień
a przekroczonymi normami dwutlenku siarki
oraz azotu (LAURENT I IN., 2016). Potwierdzili to inni badacze udowadniając niekorzystne działanie poza dwutlenku siarki
i azotu także tlenku węgla i pyłów zawieszonych na wpływ związany ze zwiększoną
liczbą poronień (ENKHMAA I IN., 2014).
Badanie przeprowadzone w Kalifornii wśród
niepalących
afroamerykańskich
kobiet,
gdzie uwzględniono czynnik zamieszkania
(<50 metrów) od dróg o stosunkowo dużym
natężeniu ruchu wykazało także szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na
występowanie zwiększonej liczby poronień
w badanej populacji (GREEN I IN., 2009).
Powietrze skażone substancjami chemicznymi może wpływać destrukcyjnie na rozwój
płodu, stanowiąc przyczynę zmian teratogennych w łonie matki. Czynniki środowiskowe
z tym związane powodują często wrodzone wady płodu. Węgiel na skutek procesu
spalania wpływa także na występowanie
wad cewy nerwowej płodu (WANG I IN.,
2014). Występuje zależność pomiędzy
podwyższonymi stężeniami dwutlenku węgla
i pyłu zawieszonego a zwiększonym ryzykiem
wystąpienia rozszczepu podniebienia w życiu
płodowym. Dodatkowo udokumentowano
związek pomiędzy podwyższonym stężeniem
dwutlenku siarki a izolowanym rozszczepem
wargi i występowaniem rozszczepu podniebienia (ZHU I IN., 2015). Potwierdzono także
w badaniach naukowych związek pomiędzy
Nr 4/26/2019
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występowaniem wad w układzie mięśniowoszkieletowym oraz zmiany w chromosomach
płodu a ekspozycją ciężarnych na powietrze z przekroczonymi normami pyłów zawieszonych. Udowodniono, że narażenie na
pył zawieszony prowadzi do zwiększenia
prawdopodobieństwa pojawienia się zespołu
Downa u potomstwa (VINCENTI I IN.,
2016). Narażenie kobiet w ciąży na szkodliwe
dla zdrowia substancje znajdujące się w powietrzu, w tym wzrost stężenia dwutlenku siarki
(SO2) we wdychanym powietrzu stanowił
zagrożenie ryzykiem powstania hipotrofii
płodu. Inhalowane przez ciężarne pyły zawieszone wpływają na występowanie wad
wrodzonych płodu, które dominują przede
wszystkim w układzie krążenia (JACOBS
I IN., 2017). Ekspozycja kobiet w ciąży na
wtórne aerozole organiczne przyczynia się do
wystąpienia ryzyka urodzenia dziecka z niską
masą ciała. Podobne konsekwencje, ale w
trzecim trymestrze ciąży dotyczyły zawartości
związków węgla, nitratów oraz pochodnych
amoniaku w powietrzu (LAURENT I IN.,
2016; DIAZ I IN., 2016). Zaobserwowano
zależność pomiędzy obecnością kadmu we
krwi ciężarnych kobiet a wewnątrzmacicznym
zahamowaniem wzrostu (IUGR) i niską masą
urodzeniową płodu. Toksyczne właściwości
kadmu, przenikającego przez barierę
łożyskową wpływają na nieprawidłowości
we wzroście (długości) płodu (MENAI I IN.,
2012).U noworodków urodzonych przez kobiety czynnie palące tytoń obwód głowy i klatki
piersiowej noworodków wykazywał wartości
znaczne poniżej normy. U takich noworodków często trzeba było stosować tlenoterapię
bierną w początkowych godzinach po porodzie. Zarówno w przypadku palenia czynnego jak i biernego w okresie koncepcyjnym
i ciąży wzrasta możliwość wystąpienia hiperbilirubinemii i objawów wskazujących na wczesne zakażenia noworodków (SOCHACZEWSKA I IN., 2010).
W badaniu, w którym oznaczano
stężenie kadmu i ołowiu w różnych odcinkach
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błon płodowych i łożysku, zarówno u palących
jak i niepalących ciężarnych wykazano, że
w materiale pobranym od kobiet palących
znajduje się znacznie większa ilość toksycznych substancji, niż w grupie niepalących.
Dzieci narażone w okresie prenatalnym
na powietrze zawierające dym tytoniowy
przychodziły na świat przed terminem, o
niższej masie urodzeniowej, a także z mniejszą
długością ciała. Największe stężenie kadmu w
grupie matek palących wystąpiło w obszarze
błon płodowych oraz w brzeżnej i centralnej
części łożyska (SUPREWICZ I IN., 2013).
Zanieczyszczenie powietrza ma zgubny
i patologiczny wpływ na zdrowie człowieka
i całe jego dalsze życie, od poczęcia aż do
starości. Kontaminacja powietrza zaburza
ogólny wzrost płodu, a szczególnie wzrost
płuc. Zwiększa to ryzyko zachorowania na
astmę, wpływa na serce oraz płuca poprzez
bezpośrednią toksyczność i mechanizmy epigenetyczne, które pośredniczą w interakcjach
gen-czynniki środowiskowe (HOLGATE,
2017).
Podsumowanie
Zanieczyszczenie powietrza stanowi
jeden z najważniejszych czynników ryzyka
utraty zdrowia wśród ludzi. Kontaminacja
powietrza, którym oddychamy wpływa w szkodliwy sposób na płodność kobiet i mężczyzn.
W wyniku tego w znacznym stopniu zagrożona
jest płodność człowieka, wykazując tendencję
spadkową. Kontaminację powietrza versus
funkcje rozrodcze prowadzi do niepłodności
poprzez pogorszenie ilości i jakości nasienia
u mężczyzn oraz niekorzystny wpływ na
koncepcję i rozwój płodu u ciężarnych.
Zarówno badania naukowe na
zwierzętach, jak i na ludziach potwierdziły,
że zanieczyszczenia powietrza powodują defekty gametogenezy, czego konsekwencją był
spadek zdolności reprodukcyjnych. Skutki zanieczyszczenia powietrza manifestować mogą
się patologiami na poziomie molekularnym
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i komórkowym w życiu płodowym oraz praktycznie przez całe życie aż do starości.
Uzyskane
dotychczas
wnioski
i dane naukowe powinny zwrócić uwagę
społeczności międzynarodowej na przyszłe
możliwości zastosowania wszelkich działań
zmniejszających, bądź eliminujących problem
kontaminacji powietrza. Powinno odbywać
się to za pośrednictwem środków na szczeblu
ponadnarodowym i w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Literatura
BAROUKI R., GLUCKMAN P. D., GRANDJEAN P., HANSON M., HEINDEL J. J. 2012.
Developmental origins of non-communicable
disease: implications for research and public
health. Environ Health. 11, 42.
CHANG F. W., HSU R. J., LIU S. H. 2019.
Characteristics of patients with endometrial
hyperplasia under different air quality index
conditions. Taiwan J Obstet Gynecol. 58(2),
282-287.
DIAZ J., ARROYO V., ORTIZ C., CARMONA R., LINARES C. 2016. Effect of environmental factors on low weight in non-premature births: a time series analysis. PLoS. 11:
E0164741.
DI CIAULA A., BILANCA M. 2015. Relationships between mild PM10 and ozone urban air levels and spontaneous abortion: clues
for primary prevention. Int. J. Environ. Health
Res. (25), 640-655.
ENKHMAA D., WARBURTON N., JAVZANDULAM B., UYANGA J., KHISHIGSUREN Y., LODOYSAMBA S., ENKHTUR
S., WARBURTON D. 2014. Seasonal ambient
air pollution correlates strongly with spontaneous abortion in Mongolia. BMC Pregnancy
Childbirth. 14, 146.
Nr 4/26/2019

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

Journal of Life and Medical Sciences

FENG R. M., HU S. Y., ZHAO F. H., ZHANG
R., ZHANG X., WALLACH A. I., QIAO Y.
L. 2017. Role of active and passive smoking
in high-risk human papillomavirus infection
and cervical intraepithelial neoplasia grade 2
or worse. J Gynecol Oncol. 28(5), e47.

HOLGATE S. T. 2017. ‘Every breath we take:
the lifelong impact of air pollution’ - a call for
action. Clinical medicine (London, England).
17(1), 8–12.

FREOUR T., MASSON D., DESSOLLE L.,
ALLAOUA D., DEJOIE T., MIRALLIE S.,
JEAN M. 2008. Active smoking compromises
IVF outcome and affects ovarian reserve. Reprod Biomed Online. 16, 96-102.

JACOBS M., ZHANG G., CHEN S., MULLINS B., BELL M., JIN L., GUO Y., HUXLEY R., PEREIRA G. 2017. The association
between ambient air pollution and selected
adverse pregnancy outcomes in China: a systematic review. Sci. Total Environ. 579, 11791192.

FRUTOS V., GONZÁLEZ-COMADRÁN M.,
SOLÀ I., JACQUEMIN B., CARRERAS R.,
CHECA VIZCAINO M. A. 2015. Impact of
air pollution on fertility: a systematic review.
Gynecol Endocrinol. 31(1), 7-13.

JUREWICZ J., DZIERWIRSKA E., RADWAN M., HANKE W. 2018. Air pollution
from natural and anthropic sources and male
fertility. Reprod Biol. Endocrinol. 23;16(1),
109.

GAI H. F., AN J. X., QIAN X. Y., WEI Y. J.,
WILLIAMS J. P., GAO G. L. 2017. Ovarian
Damages Produced by Aerosolized Fine Particulate Matter (PM2.5) Pollution in Mice:
Possible Protective Medications and Mechanisms. Chin Med J (Engl). 130(12), 14001410.

KOŁŁĄTAJ W., KOŁŁĄTAJ B., KARWAT
D. I., KLATKA M., KOZYRA M. 2017.
Male infertility and human enviropnmental
pollution. Journal of Education, Health and
Sport. 7(4), 127-166.

LAFUENTE R., GARCIA-BLAQUEZ N.,
JACQUEMIN B., CHECA M. A. 2016. OutGIANICOLO E. A., MANGIA C., CERVINO door air pollution and sperm quality. Fertil.
M., BRUNI., ANDREASSI M. G., LATINI G. Steril. 106, 80-896.
2014. Congenital anomalies among live births
in a high environmental risk area-a case-con- LAURENT O., HU J., LI L., KLEEMAN M.
trol study in Brindisi (southern Italy). Envi- J., BARTEL S. M. CLOCKUBURN M., ESron. Res. 128, 9-14.
COBEDO L.,WU J. 2016. Low birth weight
and air pollution in California: which sources
GŁADYSZ J., GRZESIAK A., NIERADKO- and components drive the risk? Environ. Int.
IWANICKA B., BORĘCKI A. 2010. Wpływ 92-93, 471-477.
zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia i
spodziewaną długość życia. Probl Hig Epide- LEONI G., BOGLIOLO L., DEIANA G.,
miol. 91(2),178-180.
BERLINGUER F. 2002. Influence of cadmium exposure on In vitro ovine gamete dysGREEN R. S., MALIG B., WINDHAM G. C., function. Reprod Toxicol. 16(4), 371-377.
FENSTER L., OSTRO B., SWAN S. 2009.
Residential exposure to traffic and spontane- LEGRO R. S., SAUER M. V., MOTTLA G.
ous abortion. Environ Health Perspect. 117, L., RICHTER K. S., Li X., DODSON W. C.,
1939-1944.
LIAO D. 2010. Effect of air quality on assisted human reproduction. Hum. Reprod. 25,
Nr 4/26/2019

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

9

Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

1317-1324.

smoke condensate exposure delays follicular
development and function in a stage-dependMAHALINGAIAH S., HART J. E., LADEN ent manner. Fertil Steril. 95, 2410-2417.
F., TERRY K.L., BOYNTON-JARRETT R.,
ASCHENGRAU A., MISSMER S. A. 2014. SANTI D., VEZZANI S., GRANATA A. R.,
Air pollution and risk of uterine leiomyomata. ROLI L., DE SANTIS M. C. ONGARO C.,
Epidemiology. 25(5), 682-688.
DONATI F., BARALDI E.; TRENTI T., SETT
M., SIMONI M. 2016. Sperm quality and enMARTYNOWICZ H., SKOCZYŃSKA A., vironment: a retrospective, cohort study in a
KACZMAREK- WDOWIAK B., ANDRZE- Northern province of Italy. Environ. Res. 150,
JAK R. 2005. Wpływ kadmu na funkcję gonad 144-153.
męskich. Med. Praktyczna. 56(2), 167-174.
SEN GUPTA R., KIM J., GOMES C., OH S.,
McCUE K., DENICOLA N. 2019. Environ- PARK J., IM W. B., YOUNG SEONG J. Y.,
mental Exposures in Reproductive Health. AHN S. R, KWON H. B., SOH J. 2004. Effect
Obstet Gynecol Clin North Am. 46(3), 455- of ascorbic acid supplementation on testicular
468.
steroidogenesis and germ cell death in cadmium- treated male rats. Mol Cell Endocrinol.
MENAI M., HEUDE B., SLAMA R., 221, 57-66.
FORHAN A., SAHUQUILO J., CHARLES
M., YAZBECK C. 2012. Association between SLAMA R., BOTTAGISI S., SOLANSKY
maternal blood cadmium during pregnancy I., LEPEULE J., GIORGIS-ALLEMAND L.,
and birth weight and the risk of fetal growth SRAM R. 2013. Short- term impast of atmosrestriction: The EDEN mother-child cohort pheric pollution on fecund-ability. Epidemiolstudy. Reprod Toxicol. 34, 622-627.
ogy. 24, 871-879.
NIEUWENHUIJSEN M. J., BASAGAŇA X.,
DADVAND P., MARTINEZ D., CIIRACH
M., BEELEN R., JACQUEMIN B. 2014. Air
pollution and human fertility rates. Environ.
70, 9-14.
PANT N., KUMAR G., UPADHYAY A. D.,
GUPTA Y. K., CHATURVEDI P. K. 2015.
Correlation between lead and cadmium concentration and semen quality. Andrologia.
47(8), 887-891.

SOCHACZEWSKA D., CZESZYŃSKA M.
B., KONEFAŁ H., GARANTY- BOGACKA
B. 2010. Palenie czynne lub bierne w okresie
ciąży a wybrane parametry morfologiczne i
powikłania okresu noworodkowego. Ginekol
Pol. 81, 687-692.

STRUMYLAITE L., KREGZDYTE R.,
POSKIENE L., BOGUSEVICIUS A., PRANYS D., NORKUTE R. 2017. Association between lifetime exposure to passive smoking
and risk of breast cancer subtypes defined by
RADWAN M., JUREWICZ J., POLAŃSKA hormone receptor status among non-smokK., SOBALA W., RADWAN P., BOCHENEK ing Caucasian women. PLoS One. 12(2),
M., HANKE W. 2016. Exposure to ambient e0171198.
air pollution-does it affect semen quality and
the level of reproductive hormones? Annals SUPREWICZ K., KOZIKOWSKA I.,
of Human Biology 43, 50-56.
CHROBACZYNSKA- DYLĄG M., GAŁ
A., PIEKARZ A., SIKORA J., SŁAWSKA
SADEU J. C., FOSTER W. G. 2011. Cigarette H., STAWASZ R. 2013. Wpływ opalenia

10

Nr 4/26/2019

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

Journal of Life and Medical Sciences

papierosów na parametry noworodka oraz na
kumulację kadmu i ołowiu w łożysku kobiet
z Górnego Śląska. Ginekol Pol. 84(9), 776780.
THOMPSON J., BANNIGAN J. 2008. Cadmium: Toxic effects on the reproductive system and the embryo. Reprod Toxicol. 25(3),
304-315.
VECOLI C., MONTANO L., ANREASSI M.
G. 2016. Environmental pollutants: genetic
damage and epigenetic changes in Male germ
cells. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 23, 2333923348.
VICK A. D., BURRIS H. H. 2017. Epigenetics and Health Disparities. Curr Epidemiol
Rep. 4(1), 31-37.
VINCENTI M., MALAGOLI C., MALAVOLTI M., CHERUBINI A., MAFFEIS G.,
RUDOLFI R., HECK J. E., ASTOLFI G.,
CALZOLARI E., NICOLINI F. 2016. Does
maternal exposure to benzene and PM10 during pregnancy increase the risk of congenital
anomalies? A population- based case-control
study. Sci. Total Environ. 541, 444-450.
WANG L., JIN L., LIU J., ZHANG Y., YUAN
Y., YI D., REN A. 2014. Maternal genetic polymorphisms of phase II metabolic enzymes
and the risk of fetal neural tube defects. Birth
Defects Res A. Clin Mol. Teartol. 100, 13-21.
WDOWIAK A., WDOWIAK E., BOJAR I., BAKALCZUK G. 2018. Wpływ
zanieczyszczeń powietrza na rozród człowieka.
Postępy Hig Dosw. 72, 35-42.
ZHU Y., ZHANG C., LIU D., GRANTZ K.
L., WALLACE M., MENDOLA P. 2015. Maternal ambient air pollution exposure preconception and during early gestation and offspring congenital orofacial defects. Environ.
Res. 140, 714-720.
Nr 4/26/2019

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

11

Nauki Przyrodnicze i Medyczne
Karolina Nowosad
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
e-mail: karo.nowosad@gmail.com

Otyłość a niedobór witaminy D
Obesity and vitamin D deficiency

Abstract

Otyłość stanowi bardzo poważny problem – występuje powszechnie i zwiększa

ryzyko przedwczesnej śmierci. Jest czynnikiem odpowiedzialnym za występowanie
takich chorób jak: cukrzyca typu II, nadciśnienie, miażdżyca oraz zespół metaboliczny. Do zwiększenia ryzyka wystąpienia wyżej wymienionych chorób ma również
wpływ niedobór witaminy D, który, jak pokazują badania często towarzyszy otyłości.
Jest to związane z niższą fotosyntezą skórną u osób z nadwagą, bowiem ich tkanka
tłuszczowa zatrzymuje witaminę D, co znacznie ogranicza jej uwalnianie do krwiobiegu, a także z niską podażą witaminy D w diecie. Obniżone stężenie witaminy
D i nadmierna masa ciała są ze sobą powiązane, jednak ciągle nie jest jasne, w jaki
sposób witamina D wpływa na rozwój otyłości. Celem niniejszego przeglądu jest
przedstawienie związku między niedoborem witaminy D a nadmierną masą ciała.

Streszczenie

Key words: otyłość, nadwaga, witamina D, dieta.

Obesity is a very serious problem - it is common and increases the risk of premature death. Is a factor responsible for the occurrence of such diseases as type II diabetes, hypertension, atherosclerosis and metabolic syndrome. Vitamin D deficiency,
which, as studies show, is often associated with obesity, also increases the risk of
these diseases. It is associated with lower skin photosynthesis in overweight people,
because their adipose tissue retains vitamin D, which significantly limits its release
into the bloodstream, as well as with low vitamin D intake. Reduced vitamin D
levels and excessive body weight are interrelated, but it is still unclear how vitamin D
affects the development of obesity. The purpose of this review is to show the relationship between vitamin D deficiency and excessive body weight.

Słowa kluczowe: obesity, overweight, vitamin D, diet.
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Wstęp

W szerokości geograficznej, w
której znajduje się Polska, w miesiącach od
października do marca, synteza skórna witaminy D jest zmniejszona i praktycznie nie
występuje. Spowodowane jest to ograniczeniem słońca oraz współczesnym trybem
życia, który coraz bardziej usuwa ludzi z ekspozycji na słońce (ADAMS I HEWISON,
2010). Z tego powodu Instytut Żywności i
Żywienia rekomenduje, aby obowiązkowo
suplementować witaminę D w okresie jesienno-zimowym w dawce 800–2000 IU/dobę
(20–50 μg/dobę) (JAROSZ I IN., 2019).
Według najnowszych zaleceń docelowe
stężenie witaminy powinno wynosić dla Europy Środkowej 30-50 ng/ml (PŁUDOWSKI
I IN., 2013).
Witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, magazynuje się w
tkance tłuszczowej, z której uwalniana jest do
układu krążenia. Osoby z nadwagą i otyłością
wykazują istotnie niższe stężenie 25(OH)D
w surowicy, ponieważ jest rozpuszczona
w większej ilości tkanki tłuszczowej. Dlatego
też wysoka zawartość tkanki tłuszczowej może
być powodem niewystarczającego stężenia tej
witaminy (FRANCZYK I IN., 2016).
Witamina D występuje w organizmie
człowieka w dwóch formach – aktywnej
biologicznie i nieaktywnej. Prowitamina
D3 pod wpływem promieni UVB zostaje
przekształcona w formę aktywną – cholekalcyferol. Witaminę D możemy również
dostarczyć wraz z dietą: witaminę D2 (ergokalcyferol) spożywając rośliny i drożdże, a
witaminę D3 spożywając pokarmy zwierzęce
(STOLARZ-SKRZYPEK I JANKOWSKI,
2016). Ekspozycja na światłosłoneczne zapewnia u ludzi ponad 90% produkcji witaminy D (SAVASTANO I IN., 2017).

Witamina D wpływa na wiele funkcji
organizmu człowieka. Dawniej uważano, że
oddziałuje ona tylko na prawidłowy rozwój
kośćca u dzieci. Dziś już wiadomo, że witamina D ma znaczenie w metabolizmie tkanek
i narządów pozakostnych (PLUDOWSKI
I IN., 2018). Utrzymanie prawidłowego
stężenia witaminy D jest potrzebne do
prawidłowej pracy układu krążenia i układu
nerwowego, wzmocnienia odporności, zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworów. Pozwala również na zachowanie zdrowych kości
i mocnych zębów (MARCINOWSKA-SUCHOWIERSKA I IN., 2011; MICHAEL I IN.,
2010; LARROSA I IN., 2011). Bierze udział
w regulacji układu hormonalnego poprzez
swój aktywny metabolit (kalcytriol) i specyficzne receptory, które występują w prawie
wszystkich narządach. Odkrycie receptora dla
witaminy D w większości komórek organizmu
wskazuje na prawdopodobieństwo plejotropowego charakteru tej witaminy (PIERROTDESEILLIGNY I SOUBERBIELLE, 2011).
Poprzez wszechobecne rozmieszczenie wewnątrzkomórkowych receptorów
witaminy D we wszystkich tkankach, witamina D odgrywa pośrednią rolę w metabolizmie węglowodanów i lipidów, czego odzwierciedleniem jest jej związek z cukrzycą typu
2 (T2D), zespołem metabolicznym, wydzielaniem insuliny, insulinoopornością, zespołem
policystycznych jajników oraz otyłością
(WIMALAWANSA, 2018).
Osoby, które przebywają na słońcu z
odkrytymi przedramionami oraz podudziami
przez minimum 15 minut (w godzinach od 10
do 15) oraz nie stosują kremów zawierających
filtry przeciwsłoneczne, nie muszą stosować
suplementacji w okresie maj-wrzesień,
chociaż wciąż suplementacja jest zalecana
Niedobór witaminy D
oraz bezpieczna w dawce 800-2000 IU/dobę
w populacji
(w zależności od masy ciała oraz podaży witaminy D wraz z pożywieniem) (RUSIŃSKA I
Osoby otyłe mają większą powierzIN., 2018).
chnię ciała, która jest dostępna do endogenNr 4/26/2019

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

13

Nauki Przyrodnicze i Medyczne
nej syntezy witaminy D (VERBRAECKEN
I IN., 2006). Niemniej jednak osoby otyłe
często prowadzą siedzący tryb życia, mniej
uczestniczą w aktywności na świeżym powietrzu i więcej ukrywają pod ubraniami, gdy
przebywają na zewnątrz, w porównaniu ze
swoimi szczupłymi lub o prawidłowej wadze
odpowiednikami, ograniczając w ten sposób
endogenną
produkcję
cholekalcyferolu
w skórze (VIMALESWARAN I IN., 2013).
Niski poziom witaminy D u osób otyłych jest
konsekwencją objętościowego rozcieńczenia
spożytej lub skórnie zsyntetyzowanej witaminy D3 w masie tłuszczowej (DRINCIC I IN.,
2012).
Badanie WORTSMAN I IN. (2000)
jako pierwsze dostarczyło przekonujące
dowody na to, że witamina D może zostać
sekwestrowana (tj. uwięziona lub ukryta) w tkance tłuszczowej. W ich badaniu
dziewiętnaście szczupłych i dziewiętnaście
otyłych osób (odpowiednio BMI≤25 i >30
kg/m2) było narażonych na promieniowanie
UVB przez 24 godziny. Na początku badania
grupy miały podobne stężenie cholekalcyferolu. Po interwencji promieniowaniem UVB
u grupy osób otyłych zaobserwowano 57%
niższe stężenie cholekalcyferolu w porównaniu z grupą z osobami szczupłymi.. Sugeruje
to, że ograniczeniem w grupie otyłych była
biodostępność zsyntetyzowanego cholekalcyferolu w krążeniu. Ta teoria sekwestracji
jest prawdopodobnie najbardziej poparta w
literaturze, a inni od tego czasu stwierdzili,
że otyłe dzieci i dorośli potrzebują 2–5 razy
więcej witaminy D, aby zapobiec niedoborowi lub leczyć niedobór w porównaniu
z ich szczuplejszymi odpowiednikami (HOSSEIN-NEZHAD I HOLICK, 2013).
Badano częstość występowania niedoboru witaminy D wśród dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, mieszkających w krajach
europejskich. Badania wykazały, że około
13% badanych osób miało stężenie 25(OH)D
w surowicy średnio w ciągu roku <30 nmol/L,
przy czym 17,7% osób w okresie zimowym
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(październik – marzec) i 8,3% osób w okresie
letnim (kwiecień-wrzesień). Występowanie
niedoboru witaminy D stwierdzono u 40,4%
badanych osób (CASHMAN I IN., 2016).
Wpływ witaminy D na leczenie
otyłości i nadwagi
Częstość
występowania
otyłości
stale rośnie i staje się powszechna na całym
świecie. W Stanach Zjednoczonych osoby
z nadwagą (BMI=25–29,9kg/m2) i otyłością
(BMI≥30 kg/m2) stanowią prawie dwie trzecie populacji (WANG I IN., 2011). Otyłość
jest związana z opornością na insulinę
i podwyższonymi mediatorami prozapalnymi
oraz czynnikami wzrostu (GILBERT I SLINGERLAND, 2013). Nowoczesny i zachodni
styl życia jest uważany za jeden z głównych
czynników odpowiedzialnych z jednej strony za zwiększenie otyłości, z drugiej za
obniżenie stężenia witaminy D. Każdy jednostkowy wzrost BMI był związany z 1,15%
spadkiem poziomu 25-hydroksywitaminy D3
(VIMALESWARAN I IN., 2013). Ponadto
stężenie 25(OH)D3 w krążeniu wzrosło po
utracie masy ciała u osób z otyłością poprzez
interwencje związane z trybem życia bez suplementacji witaminy D (GANGLOFF I IN.,
2016).
Badania
przekrojowe
pokazują
odwrotną zależność między stężeniem witaminy D a otyłością. Ponadto badania in vitro i na
modelach zwierzęcych wykazują tendencję do
wykazywania wpływu witaminy D i receptora
witaminy D na tkankę tłuszczową i biologię adipocytów, wskazując na co najmniej częściowo
przyczynową rolę w otyłości i związanych
z nią zaburzeń fizjopatologicznych, takich jak
insulinooporność. Jednak badania kliniczne
i genetyczne są znacznie mniej przekonujące,
a wysoce kontrastowe wyniki wykluczają na
razie solidne wnioski. Niemniej jednak badania prospektywne dostarczają interesujących
danych potwierdzających hipotezę prewencyjnej roli witaminy D w wystąpieniu otyłości
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(LANDRIER I IN., 2016).
Niski poziom witaminy D wywołuje
wtórną nadczynność przytarczyc, która
powoduje transport wapnia do adipocytów,
zwiększając w ten sposób lipogenezę.
Zwiększone stężenie wapnia w adipocytach
zwiększa
ekspresję
syntazy
kwasów
tłuszczowych, kluczowego enzymu regulatorowego w odkładaniu lipidów i zmniejsza
lipolizę (DUNCAN I IN., 2007).
Hormon sytości, czyli lektyna, jest
wydzielana przez adipocyty. Hormon ten
jest dodatnio skorelowany z ilością tkanki
tłuszczowej oraz wywiera działanie autokrynno-parakrynne na adipocyty poprzez
interakcję z receptorem witaminy D (VDR)
w celu kontrolowania metabolizmu lipidów
poprzez hamowanie lipogenezę i stymulację
lipolizy (ABBAS, 2017). Odpowiednie
stężenie 25(OH)D3 stymuluje wydzielanie leptyny w tkance tłuszczowej u myszy (KONG
I IN., 2013). Zatem niedobór witaminy D3
może zwiększać apetyt i prowadzić do otyłości
poprzez bezpośrednie regulowanie ekspresji
leptyny (NIMITPHONG I IN., 2012).
RODRÍGUEZ I IN. (2009) udowodnili,
że obwód talii u kobiet z niskim poziomem
witaminy D3 był znacznie większy niż u kobiet z wyższą witaminą D3 (86,2±9,3 cm vs.
79,4±3,4 cm; p <0,05). Obliczono, że zmniejszenie zawartości witaminy D w surowicy o
0,29 nmol/l powoduje zwiększenie obwodu
talii o 1 cm (p = 0,01) (MCGILL I IN., 2008).
Z tych powodów dietetycy powinni dokładnie
zająć się czynnikami wpływającymi na niskie stężenie witaminy D w przypadku osób
otyłych i włączyć odpowiednią suplementację
tej witaminy (SAVASTANO I IN., 2017).
Metaanaliza przeprowadzona przez
YAO I IN. (2015) wykazała, że częstość
występowania niedoboru witaminy D była
różna między grupą z osobami otyłymi
a grupą kontrolną. Największe niedobory zaobserwowano w przypadku Azjatów oraz Europejczyków.
Badanie przeprowadzone przez BENER
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I IN. (2016) obejmowało 2224 osób z cukrzycą
i otyłością. Grupę kontrolną stanowiły osoby
zdrowe. Badane osoby wypełniły kwestionariusz, który zawierał pytania społeczno-demograficzne, o wskaźnik masy ciała (BMI),
pokrewieństwo, nawyki związane ze stylem
życia, historię cukrzycy w rodzinie, ciśnienie
krwi i rozwój powikłań cukrzycy, takich jak
retinopatia, nefropatia i neuropatia. W czasie badania sprawdzano poziom witaminy D.
U osób z prawidłową masą ciała stężenie witaminy D było wyższe niż u osób otyłych oraz
ze stwierdzoną cukrzycą typu 2. Wykazano,
że niedobór witaminy D, wywiad rodzinny w kierunku T2DM, BMI, nadciśnienie,
pokrewieństwo, dochód, zawód matki, pochodzenie etniczne, poziom wykształcenia
i brak zmiennych dotyczących ćwiczeń fizycznych były istotnymi czynnikami rozwoju
cukrzycy.
Przebadano dwie grupy: 1) 118 osób
sklasyfikowanych według ich BMI (szczupły,
z nadwagą, otyłych lub chorobliwie otyłych)
i ich statusu glikemicznego (normoglikemiczny oraz stan przedcukrzycowy i cukrzycowy) oraz 2) 30 osób otyłych (BMI>30 kg/
m2) sklasyfikowanych jako normoglikemicznych i w stanie cukrzycowym. Poziomy
25(OH)D były niższe u osób z cukrzycą niż
u osób z prawidłową glikemią. Poziomy
25(OH)D były zmniejszone w grupie osób
ze stanem cukrzycowym w porównaniu do
osób z prawidłowymi wartościami glikemii,
niezależnie od BMI i były ściśle powiązane
z metabolizmem glukozy, co sugeruje, że niedobór witaminy D jest bardziej związany z
metabolizmem węglowodanów niż z otyłością
(CLEMENTE-POSTIGO I IN., 2015).
Częstość
występowania
choroby
zwyrodnieniowej stawu kolanowego rośnie
wraz ze starzeniem się populacji i pogarsza
ją rosnąca liczba otyłych starszych osób
dorosłych. Niski poziom witaminy D, mierzony surowicą 25-hydroksywitaminą D
(25(OH)D), u osób starszych i otyłych jest
skorelowany z kilkoma negatywnymi stanami
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zdrowotnymi, w tym z przewlekłym bólem
(MACFARLANE I IN., 2011). W badaniu
przeprowadzonym przez GLOVER I IN.
(2016) wzięło udział 256 osób w średnim
wieku i starszych (średni wiek 56,8 lat). Krew
zebrano do analizy 25(OH)D za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Uczestnicy przedstawili własny raport dotyczący
bólu zwyrodnieniowego stawu kolanowego i przeszli test sprawności funkcjonalnej kończyny dolnej. Wyniki wykazały, że
otyłość była związana z niższymi poziomami
25(OH)D. Uczestnicy z odpowiednim poziomem 25(OH)D zgłaszali znacznie mniejszy
ból zwyrodnieniowy stawu kolanowego w
porównaniu do uczestników z niedoborem lub
niewystarczającymi poziomami, niezależnie
od statusu otyłości.
Co więcej, istniała znacząca interakcja między otyłością a poziomem 25(OH)D
dla czynności funkcjonalnej kończyny dolnej, tak że osoby otyłe z odpowiednimi
poziomami 25(OH)D wykazywały lepszą
wydajność niż osoby otyłe z niedoborem
lub niewystarczającym stężeniem 25(OH)D.
Mechanizmy, za pomocą których odpowiednie poziomy 25(OH)D są związane z nasileniem bólu i poprawą funkcji stawu kolanowego,
nie zostały całkowicie wyjaśnione. Możliwe,
że plejotropowa rola biologicznie aktywnego
25(OH)D wpływa na ból i przetwarzanie bólu
poprzez mechanizmy obwodowe i centralne.
Alternatywnie, wyższy poziom bólu może
prowadzić do zmniejszenia aktywności na
zewnątrz, co może przyczyniać się zarówno
do otyłości, jak i do zmniejszenia witaminy D
(SANGHI I IN., 2013).
Niedobór witaminy D może także
zwiększać ryzyko zgonów kardiometabolicznych związanych z zaburzeniami metabolicznymi u osób o prawidłowej masie ciała i osób
otyłych (AL-KHALIDI I IN., 2019).
Celem badania przeprowadzonego
przez CEFALO I IN. (2018) było zbadanie,
czy suplementacja witaminy D w połączeniu
z dietą hipokaloryczną może mieć niezależny
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wpływ na wrażliwość na insulinę u osób
z nadwagą i hipowitaminozą D. Osiemnastu
ochotników bez cukrzycy i niedoboru witaminy D i mających BMI>25 kg/m2 randomizowano (1:1) metodą podwójnie ślepej próby
do diety hipokalorycznej oraz podawano
doustnie cholekalcyferol w dawce 25 000 IU/
tydzień lub placebo przez 3 miesiące. Masa
ciała w obu grupach znacznie spadła (-7,5%
w grupie witaminy D i -10% w grupie placebo). Poziomy 25-hydroksywitaminy D w
surowicy w grupie suplementującej witaminę
D znacznie wzrosły (z 36,7±13,2 nmol/L do
74,8±18,7 nmol/L). W tej grupie również
uległa poprawa wrażliwość na insulinę (z
4,6±2,0 do 6,9±3,3 mg•kg-1•min-1), podczas
gdy nie zaobserwowano zmian w grupie placebo (z 4,9±1,1 do 5,1±0,3 mg•kg-1•min-1).
Po przeprowadzonym badaniu wyciągnięto
wniosek, że suplementacja cholekalcyferolu
w połączeniu z dietą hipokaloryczną znacznie
poprawia wrażliwość na insulinę u zdrowych
osób z otyłością i może stanowić spersonalizowane podejście do osób opornych na
insulinę z otyłością.
BONNET I IN. (2019) przetestowali
hipotezę, że otyłość zaburza homeostazę witaminy D w kluczowych narządach metabolizmu
witaminy D. Samce myszy karmiono przez 7
lub 11 tygodni dietą kontrolną (kontrola, 10%
energii z tłuszczu) lub dietą wysokotłuszczową
(HF, 60% energii z tłuszczu) w celu zapewnienia równoważnego spożycia witaminy D3 w obu grupach. Zaobserwowano, że
enzymy zaangażowane w metabolizm witaminy D, zwłaszcza w tkance tłuszczowej,
są transkrypcyjnie modyfikowane w diecie
wysokotłuszczowej, przyczyniając się w ten
sposób do związanej z otyłością redukcji wolnego 25(OH)D.
Wystarczające stężenie witaminy D
w surowicy jest wymagane do utrzymania
zdrowych kości podczas wzrostu (PLESNER
I IN., 2017). Celem badania PLESNER I IN.
(2017) było ustalenie, czy niedobór witaminy D występuje częściej u dzieci i młodzieży
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z otyłością w porównaniu z rówieśnikami o normalnej wadze, oraz identyfikacja zmiennych
klinicznych i biochemicznych związanych
z niedoborem witaminy D.W badaniu wzięło
udział 1484 dzieci i młodzież z nadwagą/
otyłością oraz 2143 dzieci z prawidłową masą
ciała. Zmienne antropometryczne i stężenia
na czczo surowicy 25-hydroksy witaminy
D, parathormonu w osoczu (PTH), wapnia
i fosforanu oceniano na początku badania.
Niedobór witaminy D zdefiniowano jako
stężenie 25-OH-D w surowicy <30nmol/l. W
sumie 16,5% dzieci i młodzieży z otyłością
wykazywało niedobór witaminy D.
Podsumowanie
Niedobór witaminy D występuje
powszechnie u osób z nadwagą oraz otyłością,
gdyż nadmiar tkanki tłuszczowej absorbuje
witaminę D, przez co staje się ona niedostępna.
Głównymi powodami niedoboru witaminy
D są: styl życia, który wpływa na obniżenie
skórnej syntezy witaminy D oraz niska podaż
witaminy D w diecie. Otyłości powinna
towarzyszyć zwiększona suplementacja witaminy D oraz zwiększenie jej podaży w diecie w porównaniu do osób o prawidłowym
BMI. Najnowsze badania wskazują na
korelację pomiędzy niedoborem witaminy D
a występowaniem otyłości i zespołu metabolicznego. Osoby zmagające się z otyłością
powinny zbadać poziom witaminy D w organizmie, ponieważ jej niedobór jest bardzo
niebezpieczny. Nadmiar masy ciała sam w
sobie również jest bardzo niebezpieczny.
Niedobór witaminy D jest zwykle związany
z pogorszeniem stanu kości, ale ostatnie badania pokazują, że powoduje także zwiększenie
ryzyka ostrych zakażeń dróg oddechowych,
chorób autoimmunologicznych i chorób sercowo-naczyniowych. Jedynie kwestia, czy
niedobór witaminy D ma bezpośredni wpływ
na rozwój otyłości, czy tylko pośrednio się do
niej przyczynia, wymaga dalszych badań.
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Wpływ związku mikroflory jelitowej z dietą
ketogeniczną na zdrowie
The influence of the relationship of the gut
microflora with ketogenic diet on health

Abstract

Mikroflora

jelitowa to ogół drobnoustrojów kolonizujących jelita, które poprzez
dynamiczne działanie między symbiotycznymi organizmami regulują i wpływają na wiele
procesów i zdrowie człowieka. Styl życia, dieta i czynniki genetyczne modyfikuję mikroorganizmy jelitowe, a także stymulują mechanizmy wpływające na jakość i ilość różnorodności gatunków formujących mikroflorę jelit. Najnowsze badania naukowe wykazały, że
dieta ketogeniczna oddziałuje i ma udowodniony wzajemny związek z mikroflorą jelitową.
Dieta ketogeniczna zawiera bogatotłuszczowe i ubogowęglowodanowe składniki,
prowadząc podczas jej stosowania do syntezy zwiększonych ilości ciał ketonowych.
Dostarcza wystarczającej ilości energii dla organizmu oraz wpływa na mikroorganizmy
jelit, powodując zmniejszenie ilości Bacteroides spp. i zwiększenie populacji Firmicutes
spp. Może to stymulować potencjalną rolę ochronną przed rozwojem szkodliwych procesów
autoimmunologicznych, neurodegeneracyjnych, metabolicznych i przeciwzapalnych. Dieta
ketogeniczna może znaleźć potencjalne zastosowanie w terapii lub leczeniu uzupełniającym
padaczki, chorobach psychicznych, chorobie Alzheimera, cukrzycy i otyłości.

Key words: mikroflora jelitowa, jelito, dieta ketogeniczna, żywienie, zdrowie.

Streszczenie

T

he intestinal microflora is colonize of intestinal microbes, which through dynamic
action between symbiotic organisms regulate and affect many processes and human health.
Lifestyle, diet and genetic factors modify intestinal microorganisms, and also stimulate
mechanisms that affect the quality and quantity of species diversity forming the intestinal
microflora. Recent scientific studies have shown that the ketogenic diet interacts and has
a proven relationship with the intestinal microflora. The ketogenic diet contains high-fat
and low-carbohydrate ingredients, leading to the synthesis of increased amounts of ketone bodies during its use. It provides enough energy for the body and affects intestinal
microorganisms, reducing the amount of Bacteroides spp. and increasing the population
of Firmicutes spp. This can stimulate the potential protective role against the development
of harmful autoimmune, neurodegenerative, metabolic and anti-inflammatory processes.
The ketogenic diet may find potential use in the therapy or adjuvant treatment of epilepsy, mental illness, Alzheimer’s disease, diabetes and obesity.

Słowa kluczowe: gut microflora, gut, ketogenic diet, nutrition, health.
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Wstęp

Mikroflora jelitowa człowieka

Dieta ketogeniczna (KD - ketogenic diet)
jest dietą ubogowęglowodanową (<10% energii),
z wysoką zawartością tłuszczu (> 60% energii)
oraz o odpowiedniej zawartości białka. Stan metaboliczny podczas jej stosowania charakteryzuje
się zwiększonym stężeniem ciał ketonowych
w organizmie, zwanym „fizjologiczną ketozą”.
Przy niewystarczającej ilości spożywanych
węglowodanów aby pozyskać energię organizm
zużywa tłuszcze jako podstawowe źródło zapasów kalorii. Prowadzi to do akumulacji ketonów
w diecie, czyli ketozy żywieniowej (nutritional
ketosis) (PRABHAKAR I IN., 2015). Termin „dieta ketogeniczna” po raz pierwszy został wprowadzony w leczeniu padaczki w latach 20. XX wieku.
Dieta ketogeniczna stała się bardzo popularna jako
dieta zmniejszająca masę ciała i poprawiająca
wydolność fizyczną (URBAIN I BERTOZ, 2016).
W miarę wzrostu stopnia uprzemysłowienia
państw zasób żywności dostępnej do spożycia
rozszerza się, a konsumenci mają tendencję
do jedzenia dla zadowolenia smaku kosztem
wartości odżywczych pożywienia. Ponadto nie
każdy jednakowo skutecznie reaguje na działania
dietetyczne mające na celu poprawę zdrowia.
Konsekwencją tego był alarmujący wzrost liczby
chorób niezakaźnych, nowotworów i schorzeń
metabolicznych. Poznanie dokładnej roli mikroflory jelitowej w stosowaniu diety umożliwiłoby
dalsze zrozumienie, w jaki sposób spożywana
żywność wpływa na zdrowie na poziomie osobniczym i dlaczego modyfikacje dietetyczne nie
zawsze służą wszystkim w identyczny sposób.
Zatem zmiany mikroflory jelitowej poprzez
dietę, a także przez spożywanie pro-, pre- i synbiotyków może dać możliwość zapobiegania wielu
chorobom związanym ze stosowaniem „diety zachodniej”. Szczególnie w przypadku chorób metabolicznych, dla których jakość i ilość mikroflory
jelitowej może być istotnym aspektem zdrowotnym (MILLS I IN., 2019).					
Celem tej publikacji jest omówienie badań
naukowych opisujących mikroflorę jelit i dietę
ketogeniczną oraz wpływ wzajemnych interakcji
pomiędzy nimi na zdrowie ludzi. Wybór i analiza
wykorzystanego piśmiennictwa została dokonana
w bazie PubMed i obejmował lata 2012 - 2019.

W ostatnich latach rośnie ilość dowodów
naukowych potwierdzających, że mikroflora
jelitowa pełni istotną rolę w wielu mechanizmach dotyczących zdrowia człowieka. Mikroflora jelitowa jest bardzo dynamicznym ekosystemem trzewnym, na który mają wpływ
środowisko, styl życia i zachowania żywieniowe
gospodarza. Biorąc pod uwagę oddziaływanie
drobnoustrojów jelitowych na zdrowie człowieka
i ich złożone procesy działania, takie jak produkcja związków bioaktywnych, ochrona przed patogenami, równowaga energetyczna, metabolizm
składników odżywczych i regulacja odporności,
ważne znaczenie w tym kontekście mają składniki
żywieniowe (PAOLI I IN., 2019). Ludzie kolonizowani są przez pierwotną mikroflorę jelitową
głównie podczas przejścia przez kanał rodny matki i we wczesnym okresie wieku niemowlęcego.
Większość badań naukowych podkreśla nabywanie fizjologicznej mikroflory jelitowej zaraz po
urodzeniu. Niektóre z nich implikują hipotezę, że
kolonizacja rozpoczyna się już w macicy, czego
dowodzić może obecność mikroflory w łożysku,
płynie owodniowym i smółce płodu u zdrowych
ciężarnych (PEREZ-MUŇOZ I IN., 2017). Badania naukowe wykazały także, że mikroflora
jelitowa odgrywa doniosłą rolę w modyfikowaniu
procesów autoimmunologicznych, stymulując
układ odpornościowy przy udziale wystąpienia
specyficznych predyspozycji genetycznych
i zmian w diecie (BOLLA I IN., 2019). Związek
między odżywianiem, mikroflorą jelitową i zdrowiem został wyjaśniony w wielu badaniach opublikowanych w ostatnich latach. Długoterminowe
nawyki żywieniowe posiadają największy wpływ
na jakość i liczebność mikroflory jelitowej,
a tym samym na jej oddziaływanie na organizm
człowieka. W związku z tym zalecenia dotyczące
zdrowego odżywiania nakazują zwiększenie
podaży owoców i warzyw zapewniających bogate
źródło błonnika pokarmowego oraz tłuszczów
nienasyconych (MUFA i PUFA). Zwiększenie
ilości spożywanych tłuszczów pochodzenia
roślinnego może pomóc w formowaniu korzystnych dla gospodarza różnorodności i funkcji
mikroflory jelitowej (MILLS I IN., 2019). Mikroflora jelitowa reguluje równowagę energetyczną
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organizmu. Dzieje się to poprzez proces rozkładu
i fermentacji drobnoustrojów jelitowych, co stymuluje wytwarzanie amoniaku, amin, fenoli
i rozgałęzionych kwasów tłuszczowych. W wyniku czego dochodzi do zwiększenia liczebności
mikroorganizmów jelitowych. Wiele
badań
oceniało wpływ składu mikroflory jelitowej
i metabolizmu per se w odniesieniu do mogących
ulec trawieniu węglowodanów lub tłuszczów
w diecie. Zaobserwowano w nich, że spożycie
skrobi i prebiotyków zmieniło ilość określonych
szczepów bakterii jelitowych. Mikroorganizmy
takie jak Bifidobacteria spp. i bakterie kwasu mlekowego (Lactic Acid Bacteria, LAB) selektywnie
metabolizowały substancje typu prebiotycznego
i węglowodany. W kontrolowanych badaniach na
ludziach wykazano korelację między spożyciem
błonnika a wzrostem liczby Bifidobakterium spp.
i ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (w szczególności maślanu). Konsekwencją
tego było obniżenie pH w jelitach (SHORTT
I IN., 2018). Ilość i różnorodność mikroorganizmów tworzących mikroflorę jelit może
modyfikować dieta ketogeniczna. Zmiany
właściwości ilościowych i jakościowych mikroflory jelitowej mogą być związane z wpływem
składników diety, a konkretny gatunek bakterii może służyć jako biomarker skuteczności
i potencjalny cel terapeutyczny (ZHANG I IN.,
2018).
Wpływ mikroflory jelitowej
na zdrowie
Badania obserwacyjne porównujące
mikroflorę jelitową zdrowych badanych z hospitalizowanymi pacjentami wykazały, że mikroflora odgrywa znaczącą rolę w etiologii i rozwoju
szeregu chorób i schorzeń żołądkowo-jelitowych,
takich jak nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD),
zespół jelita drażliwego (IBS), rak jelita grubego i
biegunka poantybiotykowa. Udowodniono też, że
mikroflora jelit może być również zaangażowana
w patomechanizm otyłości i cukrzycy (GREENBLUM I IN., 2012; MARCHESI I IN., 2016).
Potwierdzono występowanie wyraźnych różnic w
gatunkach mikroflory jelitowej między zdrowymi niemowlętami i niemowlętami z padaczką, a
także zmienionym składem gatunkowym mikroNr 4/26/2019
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flory u pacjentów po tygodniu leczenia dietą
ketogeniczną. U chorych niemowląt zaobserwowano brak równowagi pomiędzy poszczególnymi gatunkami mikroflory jelitowej i znaczną
poprawę po zastosowaniu diety ketogenicznej.
Patogeny obejmujące Proteobacteria spp., takie
jak Escherichia, Salmonella i Vibrio stanowiły
24,34% u niemowląt, a ich ilość zmniejszyła
się gwałtownie po wdrożeniu diety ketogenicznej. Odnotowano, że bakterie Bacteroides spp.
dominowały u zdrowych niemowląt i ich populacja znacznie wzrosła u pacjentów poddanych
działaniu opisywanej diety (XIE I IN., 2017).
Ponadto ostatnie badania wykazały, że dieta ketogeniczna u dzieci z ciężką padaczką znacząco
modyfikuje organizmy formujące mikroflorę
jelitową tych chorych (LINDEFELDT I IN.,
2019; ZHANG I IN., 2018). Po terapii dietą
ketogeniczną nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby bakterii Firmicutes i zwiększenie Bakteroides
spp. Ilość szczepów Clostridioidess, Ruminococcaceae, Rikenellaceae, Lachnospiraceae i Alistipes wzrosła w grupie nie reagującej na dietę
(ZHANK I IN., 2018). Uzasadnione są zatem
prospektywne badania zmian mikroflory jelitowej
u dzieci z padaczką, u których rozpoczęto kurację
dietą ketogeniczną. Postuluje się by u pacjentów
z dysbiozą zasadne jest także rozważenie eksperymentalnego zastosowania pre- lub probiotyków
w celu potencjalnego przywrócenia „równowagi
ekologicznej” mikroflory jelitowej (TAGLIABUE
I IN., 2017).
Badania kliniczne potwierdzają korzyści
ze stosowania diety ketogenicznej w zaburzeniach endokrynologicznych. Dieta ta zyskuje
coraz większe zastosowanie wśród specjalistów
związanych z żywieniem. Aby była jednak skuteczna musi być praktykowana zawsze pod ścisłym
nadzorem lekarza i dietetyka. Czasem może to
także wymagać nadzoru i pobytu szpitalnego w
trakcie jej rozpoczęcia. Celem ułatwienia akceptacji i tolerancji dla pacjenta działania dietetyczne są stopniowo modyfikowane. Należą do nich
inicjowanie diety na czczo, regularne kontrole w
celu zminimalizowania powikłań oraz monitoring zmian składników nietłuszczowych i kwasów
tłuszczowych. Taka dieta może pozytywnie
wpływać na zapewnienie równowagi hormonalnej i zmniejszenie spektrum zaburzeń endokryno-
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logicznych. Niezbędne są jednak dalsze badania
naukowe w celu oceny jej długoterminowego
wpływu na zdrowie (GUPTA I IN., 2017). Ludzie
stosujący dietę ketogeniczną zgłaszają spadek
masy ciała wynikającą z redukcji poziomu insuliny, wzrostu efektu moczopędnego i zmniejszenia odczuwania głodu (HAMDY I IN., 2018).
Najczęstszym nagłym skutkiem ubocznym tej
diety są objawy określane „grypą ketonową”,
czyli stanem przejściowym manifestującym
się zawrotami głowy, zmęczeniem i zaparciami
(HAMDY I IN., 2018; ABBASI, 2018). W badaniach porównawczych z cukrzycą typu 2 dieta ta
prowadzi do znacznie zwiększonego obniżenia
poziomów hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
(różnica HbA1c: -0,5 do -1,5%) w porównaniu
z dietami referencyjnymi (różnica HbA1c: +0,2
do -0,5%). Niemniej jednak wyniki badań są zbyt
heterogeniczne, aby można było uzyskać ogólne
zalecenia diety ketogenicznej dla tej populacji
pacjentów (STOCKER I IN., 2019).
Ciała ketonowe typowe dla diety ketogenicznej są alternatywnym źródłem energii dla
mózgu, a zatem prawdopodobnie mogą ominąć
niektóre nieprawidłowości w metabolizmie i
transporcie glukozy występujące w migrenie.
Jako cząsteczki sygnalizacyjne mogą potencjalnie wpływać korzystnie na reakcje powszechnie uważane za biorące udział w patofizjologii
migreny: funkcjonowanie mitochondriów, stres
oksydacyjny, pobudliwość mózgu, procesy zapalne i wpływ na mikroflorę jelit (GROSS I IN.,
2019). Uważa się, że kluczowym mechanizmem
jest wytwarzanie ketonów. Mechanizmy leżące
u podstaw diety ketogenicznej mogą również
odgrywać rolę w zaburzeniach neurologicznych,
takich jak zapobieganie neurodegeneracji w
chorobie Alzheimera oraz prawdopodobny udział
w proliferacji i rozprzestrzenianiu się raka (AUGUSTIN I IN., 2018).
U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
mikroflora okrężnicy i procesy neurodegeneracyjne są ze sobą ściśle powiązane, dlatego liczba
bakterii biofermentacyjnych jest w tym przypadku
znacznie zmniejszona. Zmniejszenie lub wyczerpanie mikroflory okrężnicy po zastosowaniu antybiotykoterapii jest stanem typowym dla rekonwalescencji, udaru lub stanu zapalnego i stanowi
nadmiar pionierskich grup bakterii. Jednakże przez
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cały czas stosowania diety ketogenicznej ilość
szczepów tych bakterii pionierskich pozostała
zmniejszona ( p <0,05–0,008). Wskazuje to na
brak istotnego przekształcenia mikroflory jelitowej. Stężenie i różnorodność biologiczna mikroflory okrężnicy jest parametrem intensywności
metabolizmu drobnoustrojów. Natomiast zmiany
w gatunkach bakteryjnych per se nie ujawniły
różnic metabolicznych zachodzących wśród tych
mikroorganizmów (SWIDSINSKI I IN., 2017).
Konsumowanie produktów wchodzących w skład
diety ketogenicznej powodowało fluktuacje liczby drobnoustrojów jelitowych i przebudowę ich
składu gatunkowego u myszy. Odkrycie to może
częściowo wyjaśniać rolę diety ketogenicznej w
łagodzeniu niektórych objawów neurologicznych
związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
(ASD) w modelu zwierzęcym (NEWELL I IN.,
2016). Badania na myszach wykazały też, że dieta ketogeniczna pośredniczy w niektórych mechanizmach przeciwdrgawkowych (OLSON I IN.,
2018). Być może w przyszłości zostaną wykorzystane również możliwości terapeutyczne leczenia padaczki poprzez wpływ na bakterie, takie
jak Blautia, Erysipelatoclostridium, Bifidobacterium i Streptococcus. Bifidobacteria spp. jest dobrze opisane jako mikroorganizmy korzystne dla
zdrowia (GHOURI I IN., 2014) i Streptococcus,
wspólnie odgrywały rolę szczególnie w chorobach układu oddechowego (KRZYŚCIAK I IN.,
2013).
Dieta ketogeniczna
i mikroflora jelit
Stosowana bez ograniczania kalorii dieta
ketogeniczna indukuje adaptacje metaboliczne,
czyli podwyższone stężenie ciał ketonowych i
przejście na metabolizm lipidów (URBAIN I IN.,
2017). Zmiana diety, która przebiega gwałtownie
zmienia skład mikroflory jelitowej w ciągu zaledwie 24 godzin. Powrót do wartości początkowych
następuje w dłuższym czasie, bo w ciągu około
48 godzin od zakończenia działania dietetycznego (DAVID I IN., 2014). ,,Dieta zachodnia” charakteryzująca się wysokim spożyciem
tłuszczów i soli kuchennej, co może powodować
zmiany właściwości mikroflory jelitowej, które
wpływają na odpowiedź IgA i prowadzą do wytNr 4/26/2019
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warzania autoprzeciwciał (PETTA I IN., 2018).
Może to wpływać na potencjalną rolę ochronną
przed rozwojem procesów autoimmunologicznych u ludzi. Jedne z ostatnich dowodów naukowych wskazują, że krótkołańcuchowe kwasy
tłuszczowe (short-chain fatty acids, SCFA): octan, propionian i maślan mogą odgrywać znaczącą
rolę w ośrodkowej regulacji apetytu (aktywacja
i regulacja podwzgórza i zmian w ekspresji neuropeptydów) oraz równowadze energetycznej,
wpływając na glukoneogenezę enterocytów jelit
(ROWLAND I IN., 2018).
W badaniu Kim i In. deficyty pamięci w
mysim modelu z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego były związane z
zapaleniem mózgu, o czym świadczyła zwiększona ekspresja cytokin prozapalnych i chemokin.
Co ważne, zastosowana dieta ketogeniczna znacznie złagodziła encephalitis i odwróciła zarówno
zaburzenia pamięci, jak i zaburzenia motoryczne
u myszy. Istnieje coraz więcej dowodów naukowych wskazujących, że dieta ketogeniczna ma
działanie neuroprotekcyjne i zapewnienia strukturalne i funkcjonalne działania pod wpływem
metabolitów w komórkach mózgu (KIM I IN.,
2012).
Podsumowanie
Coraz większa ilość badań naukowych
udowadnia znaczny wpływ mikroflory jelitowej na
zdrowie człowieka. Mikroflora działając poprzez
mechanizmy w mikro- i makroskali interferuje
na procesy formujące homeostazę w organizmie.
Wyniki badań naukowych potwierdzają także
wpływ diety ketogenicznej na mikroflorę jelitową
człowieka. Zwiększona ilość tłuszczów i energii
dostarczanych w tej diecie indukuje zmiany w
poszczególnych gatunkach mikroorganizmów
jelitowych, powodując zwiększenie lub redukcję
ich liczebności. W literaturze przedmiotu istnieją
dowody naukowe, w których autorzy wykazali
prozdrowotne działanie diety ketogenicznej w
schorzeniach neurodegeneracyjnych, endokrynologicznych, onkologicznych i metabolicznych.
Dieta ketogeniczna wpływając na mikroflorę
jelitową tworzy razem z nią wzajemne ogniwo,
którego odpowiednio stymulowane działanie
i konsekwencje mogą dać możliwość zastosowNr 4/26/2019
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ania w leczeniu głównym lub uzupełniającym.
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