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Kolka (minuty/dzieƒ)

37.7 ± 33.8 70.9 ± 51.9 <0.01

Ulewanie (iloÊç/dzieƒ)

2.9 ± 1.1

4.6 ± 3.2

<0.01

Biegunka (iloÊç/dzieƒ)

4.2 ± 1.8

3.6 ± 1.7

<0.01

Główna informacja

Suplementacja probiotykami mo˝e
byç nowà strategià zapobiegania zaburzeniom układu pokarmowego i ich
negatywnym konsekwencjom zdrowotnym.
Zaburzenia czynnoÊciowe układu
pokarmowego definiuje si´ jako kombinacja przewlekłych lub nawracajàcych objawów, których nie mo˝na wyjaÊniç nieprawidłowoÊciami strukturalnymi lub biochemicznymi. Poniewa˝
zaburzenia te u dzieci zale˝à od wieku,
Fundacja Rzymska [1] powołała dwie
komisje pediatryczne w celu wyznaczenia kryteriów diagnozowania tych
zaburzeƒ. Powstałe zespoły to: Komisja
Niemowlàt/Dzieci (wiek do 4 lat) oraz
Komisja Dzieci/Nastolatków (wiek:
4-18 lat) [2,3].
Kolka niemowl´ca, choroba refluksowa przełyku i zaparcia sà najcz´stszymi zaburzeniami układu pokarmowego. Gdy wyst´pujà w pierwszych 6
miesiàcach ˝ycia, koƒczà si´ zazwyczaj wizytà u pediatry, a tak˝e leczeniem szpitalnym, zmianami w sposobie od˝ywiania, za˝ywaniem leków,
stresem u rodziców oraz ich długimi
zwolnieniami z pracy majàcymi konsekwencje społeczne [4]. Kolka niemowl´ca jest przyczynà 10-20% wizyt
u pediatry w pierwszych 4 miesiàcach
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Rys 1. Pierwotny wynik po 3 miesiàcach suplementacji
probiotykami.

˝ycia dziecka. U niemal 50% zdrowych
niemowlàt w wieku 0-3 miesi´cy refluks wyst´puje co najmniej raz dziennie, a wizyty u pediatry z tego powodu
to 25% wszystkich konsultacji pediatrycznych i 3% gastrycznych konsultacji pediatrycznych. Zaparcie jest przyczynà 3% wizyt u pediatry [5].
Choç zaburzenia czynnoÊciowe
układu pokarmowego sà przypadłoÊciami ust´pujàcymi samodzielnie,
wykazano dotychczas, ˝e u niemowlàt
cierpiàcych na kolk´, refluks i zaparcia
mo˝na zauwa˝yç zapalenie błon Êluzowych lub zmiany odpornoÊciowe czy
motoryczne. Tak wczesne zaburzenie
układu pokarmowego mo˝e staç si´
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czynnikiem podwy˝szajàcym ryzyko
wystàpienia zespołu jelita dra˝liwego i
problemów psychologicznych w ˝yciu
dorosłym [6].
Niedawne badania wykazały bardzo wa˝nà rol´ mikroflory jelitowej w
patogenezie zaburzeƒ układu pokarmowego, dlatego prowadzi si´ kolejne
eksperymenty dotyczàce terapii probiotycznych leczàcych poszczególne
choroby jak: kolka, refluks, zaparcia
[7-9]. Wpływ probiotyków mo˝e odgrywaç wa˝nà rol´ w modulacji zapalenia jelit. Niedawno przeprowadzono
eksperyment kliniczny, w którym zbadano efektywnoÊç suplementacji Lactobacillus Reuteri w zapobieganiu wy-

Rys 2. Suplementacja probiotykami we wczesnym okresie ˝ycia mo˝e prowadziç do kolonizacji bakteryjnej
i chroniç jelita od poczàtku obrazu urazowego i zapobiec wystàpieniu zaburzeƒ czynnoÊciowych układu
pokarmowego w póêniejszym ˝yciu

st´powania zaburzeƒ czynnoÊciowych
układu pokarmowego u niemowlàt
(Rys.1.) [10].
Regulowanie kolonizacji mikroflory
jelitowej od chwili narodzin poprzez
podawanie probiotyków mo˝e zwi´kszaç przepuszczalnoÊç jelit, wewn´trznà wra˝liwoÊç i g´stoÊç komórek
tucznych. Profilaktyczna suplementacja probiotykami mo˝e staç si´ nowà
strategià zapobiegania zaburzeniom
układu pokarmowego i ich negatywnym konsekwencjom zdrowotnym
(Rys.2).
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