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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

  The 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 ke-
tone 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 epi-
lepsy, mental illness, Alzheimer’s disease, diabetes and obesity.
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  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 mikroor-
ganizmy jelitowe, a także stymulują mechanizmy wpływające na jakość i ilość różnoro-
dności 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.
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WSTęP

 Dieta ketogeniczna (KD - ketogenic diet) 
jest dietą ubogowęglowodanową (<10% energii), 
z wysoką zawartością tłuszczu (> 60% energii) 
oraz o odpowiedniej zawartości białka. Stan meta-
boliczny 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 zapa-
sów kalorii. Prowadzi to do akumulacji ketonów 
w diecie, czyli ketozy żywieniowej (nutritional  
ketosis) (PRABHAKAR I IN., 2015). Termin „die-
ta ketogeniczna” po raz pierwszy został wprowad-
zony 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 mikro-
flory jelitowej w stosowaniu diety umożliwiłoby 
dalsze zrozumienie, w jaki sposób spożywana 
żywność wpływa na zdrowie na poziomie osob-
niczym i dlaczego modyfikacje dietetyczne nie 
zawsze służą wszystkim w identyczny sposób. 
Zatem zmiany mikroflory jelitowej poprzez 
dietę, a także przez spożywanie pro-, pre- i synbi-
otyków może dać możliwość zapobiegania wielu 
chorobom związanym ze stosowaniem „diety za-
chodniej”. Szczególnie w przypadku chorób met-
abolicznych, dla których jakość i ilość mikroflory 
jelitowej może być istotnym aspektem zdrowot-
nym (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.

MIKROFLORA JELITOWA CZłOWIEKA

 W ostatnich latach rośnie ilość dowodów 
naukowych potwierdzających, że mikroflora 
jelitowa pełni istotną rolę w wielu mechaniz-
mach dotyczących zdrowia człowieka. Mikro-
flora jelitowa jest bardzo dynamicznym eko-
systemem 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 produk-
cja związków bioaktywnych, ochrona przed pa-
togenami, równowaga energetyczna, metabolizm 
składników odżywczych i regulacja odporności, 
ważne znaczenie w tym kontekście mają składniki 
żywieniowe (PAOLI I IN., 2019). Ludzie kolo-
nizowani są przez pierwotną mikroflorę jelitową 
głównie podczas przejścia przez kanał rodny mat-
ki i we wczesnym okresie wieku niemowlęcego. 
Większość badań naukowych podkreśla naby-
wanie 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). Bada-
nia 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 zdrow-
iem został wyjaśniony w wielu badaniach opub-
likowanych 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 korzyst-
nych dla gospodarza różnorodności i funkcji 
mikroflory jelitowej (MILLS I IN., 2019). Mikro-
flora jelitowa reguluje równowagę energetyczną 

                22  Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl             Nauki Przyrodnicze i Medyczne



 Journal of Life and Medical Sciences

 Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne  23 

organizmu. Dzieje się to poprzez proces rozkładu 
i fermentacji drobnoustrojów jelitowych, co sty-
muluje wytwarzanie amoniaku, amin, fenoli  
i rozgałęzionych kwasów tłuszczowych. W wyn-
iku 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 mle-
kowego (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 tłuszczo-
wych (w szczególności maślanu). Konsekwencją 
tego było obniżenie pH w jelitach (SHORTT  
I IN., 2018). Ilość i różnorodność mikroor-
ganizmów tworzących mikroflorę jelit może 
modyfikować dieta ketogeniczna. Zmiany 
właściwości ilościowych i jakościowych mikro-
flory jelitowej mogą być związane z wpływem 
składników diety, a konkretny gatunek bak-
terii 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 hospi-
talizowanymi pacjentami wykazały, że mikroflo-
ra 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 (GREEN-
BLUM I IN., 2012; MARCHESI I IN., 2016). 
Potwierdzono występowanie wyraźnych różnic w 
gatunkach mikroflory jelitowej między zdrowy-
mi niemowlętami i niemowlętami z padaczką, a 
także zmienionym składem gatunkowym mikro-

flory u pacjentów po tygodniu leczenia dietą 
ketogeniczną. U chorych niemowląt zaobser-
wowano brak równowagi pomiędzy poszczegól-
nymi 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 ketogenic-
znej. Odnotowano, że bakterie Bacteroides spp. 
dominowały u zdrowych niemowląt i ich popu-
lacja znacznie wzrosła u pacjentów poddanych 
działaniu opisywanej diety (XIE I IN., 2017). 
Ponadto ostatnie badania wykazały, że dieta ke-
togeniczna 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 lic-
zby bakterii Firmicutes i zwiększenie Bakteroides 
spp. Ilość szczepów Clostridioidess, Ruminococ-
caceae, Rikenellaceae, Lachnospiraceae  i Alis-
tipes  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 eksper-
ymentalnego 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 zaburze-
niach endokrynologicznych. Dieta ta zyskuje 
coraz większe zastosowanie wśród specjalistów 
związanych z żywieniem. Aby była jednak skutec-
zna 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 akcep-
tacji i tolerancji dla pacjenta działania dietetyc-
zne są stopniowo modyfikowane. Należą do nich 
inicjowanie diety na czczo, regularne kontrole w 
celu zminimalizowania powikłań oraz monitor-
ing zmian składników nietłuszczowych i kwasów 
tłuszczowych. Taka dieta może pozytywnie 
wpływać na zapewnienie równowagi hormonal-
nej 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 in-
suliny, wzrostu efektu moczopędnego i zmnie-
jszenia 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 bada-
niach 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 ketogen-
icznej 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 potencjal-
nie wpływać korzystnie na reakcje powszech-
nie uważane za biorące udział w patofizjologii 
migreny: funkcjonowanie mitochondriów, stres 
oksydacyjny, pobudliwość mózgu, procesy za-
palne 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 (AU-
GUSTIN I IN., 2018).
 U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 
mikroflora okrężnicy i procesy neurodegenera-
cyjne są ze sobą ściśle powiązane, dlatego liczba 
bakterii biofermentacyjnych jest w tym przypadku 
znacznie zmniejszona. Zmniejszenie lub wyczer-
panie mikroflory okrężnicy po zastosowaniu an-
tybiotykoterapii jest stanem typowym dla rekon-
walescencji, udaru lub stanu zapalnego i stanowi 
nadmiar pionierskich grup bakterii. Jednakże przez 

cały czas stosowania diety ketogenicznej ilość 
szczepów tych bakterii pionierskich pozostała 
zmniejszona ( p <0,05–0,008). Wskazuje to na 
brak istotnego przekształcenia mikroflory jelito-
wej. Stężenie i różnorodność biologiczna mikro-
flory 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 licz-
by 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 die-
ta ketogeniczna pośredniczy w niektórych mech-
anizmach przeciwdrgawkowych (OLSON I IN., 
2018). Być może w przyszłości zostaną wyko-
rzystane również możliwości terapeutyczne lec-
zenia padaczki poprzez wpływ na bakterie, takie 
jak Blautia,  Erysipelatoclostridium, Bifidobacte-
rium i  Streptococcus. Bifidobacteria spp. jest do-
brze opisane jako mikroorganizmy korzystne dla 
zdrowia (GHOURI I IN., 2014) i Streptococcus, 
wspólnie odgrywały rolę szczególnie w choro-
bach 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 zaled-
wie 24 godzin. Powrót do wartości początkowych 
następuje w dłuższym czasie, bo w ciągu około 
48 godzin od zakończenia działania dietetyc-
znego (DAVID I IN., 2014). ,,Dieta zachod-
nia” charakteryzująca się wysokim spożyciem 
tłuszczów i soli kuchennej, co może powodować 
zmiany właściwości mikroflory jelitowej, które 
wpływają na odpowiedź IgA i prowadzą do wyt-
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warzania autoprzeciwciał (PETTA I IN., 2018). 
Może to wpływać na potencjalną rolę ochronną 
przed rozwojem procesów autoimmunologic-
znych u ludzi. Jedne z ostatnich dowodów nau-
kowych wskazują, że krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe (short-chain fatty acids, SCFA): oc-
tan, propionian i maślan mogą odgrywać znaczącą 
rolę w ośrodkowej regulacji apetytu (aktywacja  
i regulacja podwzgórza i zmian w ekspresji neu-
ropeptydów) oraz równowadze energetycznej, 
wpływając na glukoneogenezę enterocytów jelit 
(ROWLAND I IN., 2018).  
 W badaniu KIM I IN. deficyty pamięci w 
mysim modelu z autoimmunologicznym zapale-
niem mózgu i rdzenia kręgowego były związane z 
zapaleniem mózgu, o czym świadczyła zwiększo-
na ekspresja cytokin prozapalnych i chemokin. 
Co ważne, zastosowana dieta ketogeniczna znac-
znie złagodziła encephalitis i odwróciła zarówno 
zaburzenia pamięci, jak i zaburzenia motoryczne 
u myszy. Istnieje coraz więcej dowodów nau-
kowych wskazujących, że dieta ketogeniczna ma 
działanie neuroprotekcyjne i zapewnienia struk-
turalne 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, endokryno-
logicznych, onkologicznych i metabolicznych. 
Dieta ketogeniczna wpływając na mikroflorę 
jelitową tworzy razem z nią wzajemne ogniwo, 
którego odpowiednio stymulowane działanie  
i konsekwencje mogą dać możliwość zastosow-

ania w leczeniu głównym lub uzupełniającym.
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