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Další kameny 

do mozaiky hygienické 

hypotézy

Snížená expozice mikroorgani-

zmům je jedním z typických znaků 

rozvinuté civilizace. Epidemiolo-

gické studie už před delší dobou 

ukazovaly, že výskyt alergických 

onemocnění je nižší u dětí žijí-

cích na farmách než u dětí žijících 

ve městech. Zajímavé je, že podob-

né účinky se pozorují i při prenatální 

expozici - tedy u dětí matek, které 

na farmách žily v průběhu těhoten-

ství. Stejně tak jsou epidemiologům 

známé rozdíly ve střevní mikrofl óře 

alergických a nealergických jedinců, 

či dokonce v rámci zemí s rozdílným 

výskytem alergických onemocně-

ní. Např. zdravé děti mají obvykle 

ve střevní fl óře vysoký výskyt Bifi do-

bacterium longum a Bifi dobacterium 

breve, zatímco s atopickou dermati-

tidou mají poměrně vysoce zastou-

pené Bifi dobacterium adultis, které 

je jinak charakteristické pro dospě-

lou populaci.

Mikrobiální fl óra střeva je jed-

ním z nejdůležitějších zdrojů anti-

genů. Význam této antigenní stimu-

lace nejlépe dokumentují pokusy 

prováděné na myších narozených 

ve zcela sterilním prostředí. Tyto 

myši vykazují závažné nedostatky 

imunitního systému, jako je např. 

snížené množství intraepiteliál-

ních lymfocytů či T-lymfocytů typu 

CD4+, nevyvinuté Payerovy plaky 

a nízké hladiny slizničních IgA a dal-

ší. Expozice těchto zcela sterilních 

zvířat probiotickým bakteriím doká-

že mnoho z těchto parametrů ob-

novit. To je pochopitelné, protože 

každý organizmus se snaží chovat 

maximálně účelně a neinvestuje 

energii do systémů, které nepotře-

buje. Zajímavé však je, že se u těch-

to myší zároveň pozoruje snížená 

schopnost navození imunitní tole-

rance vůči antigenům. Pokud jim 

např. byl podáván ovalbumin (cizí 

bílkovina - antigen), nepozorovala 

se žádná reakce Th2 lymfocytů, kte-

ré právě za tuto imunitní toleranci 

normálně odpovídají. Pokud se však 

u myší vytvořila pomocí Bifi dobac-

terimu infantis střevní mikrofl óra, 

normalizovala se i reakce Th2 lymfo-

cytů a u myší bylo možné indukovat 

toleranci této bílkoviny. 

Je tedy zřejmé, že probiotické 

bakterie významně ovlivňují vývoj 

a funkci našeho imunitního systému. 

Otázkou však zůstává, jestli lze pře-

tavit tato pozorování i do účinných 

klinických intervencí.

Možnosti probiotik 

u alergických 

onemocnění

Publikovaná práce přináší po-

drobný souhrn existujících klinic-

kých studií s probiotiky u alergických 

onemocnění. I když jejich velká he-

terogenita (různé probiotické kme-

ny, různé cílové populace, různé 

sledované parametry) neumožňuje 

formulaci jednoznačných klinických 

závěrů, lze prozatím formulovat ale-

spoň oblasti, ve kterých se zdá být 

použití probiotik nejperspektivnější, 

nebo naopak ne příliš prokázané. 

Nejvíce klinických studií se za-

měřuje na léčbu atopické dermati-

tidy pomocí probiotik, protože tyto 

příznaky jsou obvykle první mani-

festací alergického onemocnění. 

V tomto přehledu je zaznamenáno 

15 intervenčních studií, avšak je-

jich výsledky nejsou jednoznačné 

- zatímco některé studie vykazují 

příznivý účinek, u dalších se účinek 

podávání probiotik neliší od pla-

ceba.  Refl ektuje to i meta-analýza 

Cochranovy knihovny z roku 2008, 

která nepotvrdila vztah mezi podá-

váním probiotik a závažností stáva-

jící atopické dermatidy, avšak tento 

paušální přístup k probiotikům zřej-

mě nebude optimální. Je potřebné 

se mnohem specifi čtěji zaměřovat 

na probiotické kmeny, které tento 

účinek vykazují. Podobně konfl iktní 

výsledky lze nalézt i u alergického 

astmatu, studií však dosud není do-

statek. 

Paradoxně, i když probiotika 

ovlivňují především imunitní systém 

trávicího traktu a výrazně modulují 

jeho slizniční bariérovou funkci, stu-

die probiotik u potravinových alergií 

zatím nepřinesly žádný náznak po-

tenciálního využití. V dosud publi-

kovaných studiích žádný z kmenů 

probiotik nijak neovlivňoval přecitli-

vělost na kravské mléko, vejce nebo 

arašídy. 

Největší přínos probiotik tak 

na základě výsledků publikovaných 

studií lze pozorovat v prevenci aler-

gických onemocnění. Velmi důle-

žitým faktorem se zdá být (vedle 

konkrétního probiotického kmene) 

i konkrétní doba a trvání podávání 

probiotik. Např. u prevence atopic-

ké dermatitidy se zdá být kritická 

prenatální a časně postnatální ex-

pozice probiotikům, zatímco sa-

motné postnatální podávání není 

tak účinné.  Nedávná meta-analýza 

přitom ukázala, že nejdůležitěj-

ší jsou v tomto ohledu populace 

laktobacilů; prenatální podávání 

jiných probiotických kmenů neved-

lo k prevenci atopické dermatitidy. 

Z celkově 14 zaznamenaných ran-

domizovaných, placebem kontro-

lovaných studií, tak byly pozitivní 

výsledky zaznamenány v 6 z 9 stu-

dií kombinovaného prenatálního 

a postnatálního podávání probiotik 

a pouze v 1 ze 4 studií postnatál-

ního podávání probiotik. Samotné 

prenatální podávání probiotik po-

pisuje pouze jedna studie, ve které 

nebylo pozorováno žádné ovlivnění 

výskytu atopické dermatitidy. Pro 

relevantní závěr je to však nedosta-

tečné množství informací.

Závěr

Probiotika tak lze považovat 

za prostředek s potenciálně velkým 

významem pro alergická onemoc-

nění. Potřebné jsou však dále mno-

hem podrobnější studie se systema-

tickým přístupem k problematice. 

Pochopení mechanizmů ochrany 

probiotik u alergických onemocnění 

dozajista významně pomůže k vývoji 

více specifi ckých strategií pro léč-

bu a prevenci této vážné civilizační 

hrozby.   
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Na téma probiotik byly po-

psány už stohy papíru. Módní 

probiotická vlna často pasuje 

tyto fyziologicky příznivě 

působící bakterie do role 

„všeléku“. Selektivní výběr 

studií umožňuje výrobcům 

prezentovat požadované 

vlastnosti, pro klinickou praxi 

je však velmi důležité přísně 

kritické hodnocení. Nejednot-

nost přístupu vytváří doslova 

„informační džungli“. Souhrn-

ný pohled na téma probiotik 

a alergických onemocnění se 

snaží přinést aktuální přehled 

publikovaný v časopise Fron-

tiers in Pharmacology.

Alergická onemocnění se 

v posledních desetiletích řadí 

k nejvýraznějším problémům 

veřejného zdravotnictví. 

Výskyt atopické dermatitidy, 

potravinových alergií a aler-

gického astmatu v západních 

společnostech za toto období 

několikanásobně vzrostl 

a odhaduje se, že některou 

z forem alergického onemoc-

nění trpí 20 - 30 % celkové 

populace. 

Více informací na www.edukafarm.czalergologie
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