
Žarnyno mikrobiotos vaidmuo vystantis 
alergijai kūdikystėje

Pandemijos grėsmė

Nutricia pristato pirmąją iš trijų diskusijų apie alergijas kūdikiams ir mažiems vaikams. 
Šiuose straipsniuose bus aptariama žarnyno mikrobiotos svarba kūdikių sveikatai, prebiotikų ir 
probiotikų vartojimo bei mitybos svarba norint išvengti alergijos karvės pienui.

Sergamumas alerginėmis ligomis, 
kaip antai alergija maistui, atopine 
egzema, alerginiu rinitu ir astma, 
visame pasaulyje (ir išsivysčiusiose, ir 
besivystančiose šalyse) labai sparčiai 
auga, jomis serga 30 - 40 proc. 
gyventojų.1 Augantis sergamumas 
alergija maistui ypač daug problemų 
sukelia kūdikiams, jiems šioje augan-
čioje tendencijoje tenka didžiausia 
našta.2

Žarnyno mikrobiota ir imuninė sistema
Mikroorganizmų sąveika yra svarbus 
veiksnys, veikiantis bręstančią 
imuninę sistemą, 70 - 80 proc. 
imuninių ląstelių gyvena žarnyne.5 
Žarnyno mikrobiota atlieka daug 
naudingų funkcijų, įskaitant apsaugą 
nuo kenksmingų patogenų, ji stiprina 

Žarnyno mikrobiotos disbiozės poveikis sveikatai ir 
alergijos išsivystymui
Sveiko ir krūtimi maitinamo kūdikio 
žarnyne paprastai dominuoja 
bifidobacterium rūšies bakterijos. 
Šios bakterijos pirmiausia 
perduodamos iš motinos kūdikiui 
gimstant ir jį žindant krūtimi.11,12 
Be bakterijų, motinos piene taip pat 
yra nevirškinamų oligosacharidų, 
kuriais minta tos pačios rūšies 
bifidobakterijos. Kita vertus, atlikus 
cezario pjūvį, vartojant antibiotikus
ir maitinant pieno mišiniais šie 
naudingi mikroorganizmai gali
žūti, todėl padaugėja uždegimą 

Veiksniai veikiantys mikrobiotą kūdikystėje8-10

• Gestacinis amžius
• Motinos aplinka
• Gimdymo būdas (gimdymas natūraliais takais ar cezario pjūvis)
• Mityba (žindymas krūtimi ar pieno mišinių vartojimas)

Alergija karvės pienui yra viena iš 
dažniausiai pasitaikančių vaikų 
alergijų maistui, ja serga iki 5 proc. 
gyventojų.3 Nors, iki sukanka 
mokyklinį amžių, dauguma sergančių 
alergija karvės pienui kūdikių išauga 
iš šių ligų, vis labiau auga vaikų 
skaičius, kuriems šie simptomai 
neišnyksta arba ilgainiui atsiranda ir 
kitų alergijų – šis reiškinys dar 
vadinamas „alergijos maršu“.2-4

Šių dienų 
raktas į alergijos 

suvaldymą yra tikslinis 
poveikis kontroliuojamoje 

mikrobų aplinkoje.
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organizmo imuninę gynybą ir atlieka 
esmines metabolines užduotis.6 
Imuninė sistema greitai susiformuoja 
per pirmąsias 1000 gyvenimo dienų. 
Norint, kad žmogus, ypač kūdikis ir 
vaikas, būtų sveikas, labai svarbu, jog 
susiformuotų ir išliktų pusiausvyra 

skatinančių mikroorganizmų, kurių 
daugelis priklauso proteobakterijų 
arba Clostridium rūšiai, pvz., C. 
perfringens ir C. di�cile.11,12 
Dėl šių pokyčių pasikeičia 
metabolinis pajėgumas ir žarnyno 
mikrobiotos veikla, vėliau gyvenime 
tai gali paveikti sveikatą.13

Žarnyno mikrobiotos pusiausvyros 
suardymas kūdikystėje yra siejamas 
su įvairiomis klinikinėmis ligomis, 
pvz., astma, metaboliniu sindromu, 
širdies ir kraujagyslių liga bei 
nutukimu.14 

Daugelis tyrimų rodo, kad esant 
žarnyno disbiozei kūdikystėje,
gali vėluoti per burną vartojamų 
produktų toleravimo susiformavimas, 
o tai turi didelę įtaką alergijų maistui, 
kaip antai alergijos karvės pienui, 
atsiradimui.15 Yra žinoma, kad 
sergančių alergija maistui, pvz., 
alergija karvės pienui kūdikių 
žarnyno mikrobiotoje yra mažai 
bifidobakterijų ir laktobakterijų, 
palyginti su sveikais, žindomais 
kūdikiais.16

tarp mikrobiotos ir imuninės 
sistemos.7 Alerginių ligų atsiradimui 
turi įtakos genetiniai ir aplinkos 
veiksniai bei perdavimas iš motinos 
vaisiui. Šie veiksniai daro lemiamą 
įtaką formuojantis imuninei sistemai 
ir žarnyno mikrobiotai.

Mitybos poveikis 
kūdikiams, 
alergiškiems 
karvės pienui
Tinkama mityba yra svarbi, 
kūdikiams alergiškiems karvės pienui. 
Alergija karvės pienui gali pasireikšti 
įvairiais simptomais, paveikti 
kvėpavimo takus, odą ir virškinimo 
traktą. Ši alergija klasifikuojama 
pagal skirtingą imuninį atsaką, kuris 
gali būti sukeltas imunoglobulino E 
(staigus), arba ląstelinis, sukeltas ne 
imunoglobulino E (atidėtas), ir yra 
susijęs su kitų alergijų vystymusi.3

Kadangi maitinimas krūtimi ne 
visada yra įmanomas, buvo ieškoma 
būdų, kaip pagerinti žarnyno 
mikrobiotos vystymąsi kūdikiams, 
kurie maitinami mišiniais, papildant 
juos prebiotiniais oligosacharidais ir 
atitinkamų padermių probiotikais 
atskirai arba kartu tam tikruose 
junginiuose.17,18 
Vis daugiau klinikinių tyrimų 
atskleidžia, kad prebiotikai ir 
probiotikai gali turėti teigiamą 
poveikį kūdikiams, turintiems 
alergijos rizikos veiksnių ar jau 
sergantiems alergija. Vartojant 
prebiotikus ir probiotikus, siekiama 
paveikti ląstelę tiesiogiai ar 
netiesiogiai, per žarnyno mikrobiotą, 
norint išvengti alerginės ligos 
prasidėjimo.19,20

Pacientų, alergiškų karvės pienui, alergijos kontrolė ateityje
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Dažniausiai kūdikių alergija karvės pienui mitybos 
požiūriu kontroliuojama vengiant visų rūšių karvės 
pieno ir kūdikių mišinėlių su karvės pieno baltymais. 
Geriausias maistas kūdikiui – motinos pienas, todėl 
žindymas krūtimi yra geriausia, ką galima duoti 
kūdikiui. Kuomet kūdikio neįmanoma maitinti krūtimi 
ar jis alergiškas karvės pieno baltymams, sveikatos 
priežiūros specialistai gali skirti specializuotus 
mišinius, kurių sudėtyje esantys baltymai yra 
hidrolizuoti iki trumpų peptidų grandinių ar net iki 
amino rūgščių.
Yra pripažįstama, kad sergant alergija išsivysto 
žarnyno mikrobiotos disbiozė , todėl yra svarus 
pagrindas papildyti sergančių alergija karvės pienui 
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1 pav. Disbiozė apibūdinama naudingų mikroorganizmų praradimu, potencialiai uždegimą galinčių 
sukelti mikroorganizmų padaugėjimu ir mikroorganizmų įvairovės mažėjimu. Homeostatinėmis 
sąlygomis mikrobiota susideda iš mikroorganizmų įvairovės, kuri, kaip žinoma, yra naudinga 
organizmo vystymuisi ir sveikatai. Vis dėlto aplinkos veiksniai, tokie kaip antibiotikų vartojimas ar
netinkama mityba, gali sukelti mikroorganizmų sistemos struktūrinius pokyčius. Šie pokyčiai gali 
lemti organizmui naudingų mikroorganizmų praradimą ir komensalų, kurie gali būti potencialiai 
žalingi, padidėjimą.

Nuoroda: Peterson & Round Cellular Microbiology 2014. gada jūlijs; 16(7): 1024–1033

kūdikių mišinėlius prebiotikais ir probiotikais. Prebiotikų 
ir probiotikų mišinys yra vadinamas sinbiotikais. 
Sinbiotikai daro sinerginį poveikį – prebiotikų junginys 
selektyviai stimuliuoja probiotinių bakterijų ir kitų 
bifidogeninių bakterijų kolonizaciją.21

Nutricia nuomone, yra svarių priežasčių į šių kūdikių 
mitybą įtraukti prebiotikus, probiotikus ir sinbiotikus. 
Tam ji vykdo išsamią klinikinių tyrimų programą, kuria 
tiria šių sudedamųjų dalių poveikį vykdant pirminę 
alergijos karvės pienui prevenciją ir kontrolę 
koreguojant mitybą.
Nutricia tęsia bendradarbiavimą su pasaulio ekspertais, 
siekdama gilinti žinias apie mitybos poveikį alergijai.
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• Antibiotikų vartojimas
• Maistas
• Oro užterštumas
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