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Administrácia probiotík v ranom štádiu života, atopia a astma:
Metaanalýza klinických testovaní
ČO JE ZNÁME O TEJTO TÉME: Intestinálny mikrobióm môže zohrávať úlohu
v dozrievaní imunitného systému a predpokladá sa, že administrácia probiotík v ranom štádiu
života môže zredukovať riziko vzniku alergií a astmy v detstve . K dnešnému dňu sa však
výsledky klinických testovaní preukázali ako nekonzistentné.
ČO NOVÉ TÁTO ŠTÚDIA PRINÁŠA: Z tejto metaanalýzy vyplýva, že
administrácia probiotík v ranom štádiu života môže zredukovať celkovú hladinu
imunoglobulínu E a chrániť pred atopickou senzitizáciou, ale zdá sa, že nechráni pred
astmou/wheezingom (hvízdavé dýchanie). Pri budúcich testovaniach by sa mal klásť dôraz na
výber probiotických kmeňov a mala by sa predĺžiť fáza follow-up.
ABSTRAKT
PROSTREDIE A ZÁMER: Probiotiká môžu zredukovať riziko atopie a astmy u detí. Avšak
výsledky z klinických testovaní sú protichodné a je možné, že viaceré z nich nemali
k dispozícii dostatočné množstvo dát. Uskutočnili sme metaanalýzu randomizovaných,
placebom kontrolovaných testovaní, aby sme posúdili účinky probiotickej suplementácie
v prevencii atopickej senzitizácie a astmy/wheezingu u detí.
METÓDY:
Boli použité random-effects modely na výpočet odhadu celkového rizika. Metaregresia bola
vedená s cieľom skúmať pôsobenie potenciálnych faktorov na účinnosť probiotík.
VÝSLEDKY: Probiotiká boli účinné v znížení celkového imunoglobulínu E (IgE) (priemerné
zníženie: - 7.59 U/mL [95 % confidence interval (CI): -14.96 až – 0.22]; P = .044).
Metaregresia preukázala, že zníženie IgE bolo výraznejšie v prípade dlhšej fázy follow-upu.
Probiotiká signifikantne znížili riziko atopickej senzitizácie v prípade prenatálnej
administrácie (relatívne riziko: 0.88 [95 % CI: 0.78 až 0.99]; P = 0.35 na pozitívny výsledok
na kožný alergologický test (skin prick test – SPT) a/alebo zvýšené špecifické IgE na bežné
alergény) a postnatálne (relatívne riziko 0.86 [95 % CI: 0.75 až 0.98]; P = 0.27 na pozitívny
výsledok na kožný alergologický test). Administrácia kmeňa Lactobacillus acidophilus
v porovnaní s inými kmeňmi sa spájala so zvýšeným rizikom atopickej senzitizácie (P =

.002). Probiotiká neznížili signifikantne výskyt astmy/wheezingu (relatívne riziko: 0.96 [95
% CI: 0.85 až 1.07]).
ZÁVERY: Prenatálna administrácia probiotík a/alebo ich administrácia v ranom štádiu
života redukuje riziko atopickej senzitizácie a znižuje celkovú úroveň IgE u detí, ale nemusí
nutne znižovať riziko vzniku astmy/ťažkého dýchania. Dĺžka trvania follow-upu a použitý
kmeň majú signifikantný vplyv tieto výsledky. V budúcom klinickom testovaní prevencie
astmy by sa mal dôsledne vyberať probiotický kmeň a mala by sa predĺžiť fáza follow-upu.
ČLÁNOK
Celosvetové všeobecné rozšírenie alergických ochorení ako sú astma, atopická dermatitída
a alergická rinokonjunktivitída je signifikantné a v posledných desaťročiach sa stále zvyšuje.1
V súčasnej dobe sa odhaduje, že 20 % celosvetovej populácie trpí nejakou formou
alergického ochorenia.2 Tzv. hygienická hypotéza, sformulovaná ako pravdepodobné
vysvetlenie nárastu prevalencie alergických ochorení, tvrdí, že zvýšená čistotnosť,
menejpočetné rodiny a nižšia frekvencia výskytu infekcií v detskom veku znižujú mieru
nášho vystavovania sa pôsobeniu mikróbov, čo zohráva podstatnú úlohu v dozrievaní
hostiteľského imunitného systému počas prvých rokov života.3 Intestinálna mikrobiálna flóra
alebo mikrobióm môže prispievať k patogenéze alergických ochorení vďaka jeho
podstatnému vplyvu na slizničnú imunitu. Vplyv/sformovanie normálnej mikrobiálnej flóry
v ranom štádiu života má pre zmenu za následok rovnováhu v lymfocytoch T-helper 1 (Th1)/
lymfocyt T-helper 2 (Th2), pričom favorizuje bunkovú odozvu Th1.4 Na rozdiel od toho,
atopické ochorenia sú spájané s odozvou Th2 na alergény 5. Predpokladá sa, že abnormálne
alergické reakcie vznikajú v dôsledku absencie normálneho črevného mikrobiómu, zatiaľ čo
sa imunitný systém ešte stále vyvíja 6,7 a spôsobuje zmenu Th1/Th2 cytokínovej rovnováhy
smerom k Th2 odozve a vedie k následnej aktivácii Th2 cytokínov ako napr. interleukín IL-4,
IL-5 a IL-13, ako aj k zvýšenej produkcii imunoglobulínu (Ig)E. 8
Probiotiká, definované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako „živé mikroorganizmy,
ktoré podávané v dostatočných množstvách majú preukázateľne pozitívny efekt na
prijímateľa“ 9 môžu potenciálne modulovať imunitnú reakciu stimuláciou Th1 cytokínov, čo
môže mať za následok potlačenie odozvy Th2.9 Viaceré štúdie boli preto koncipované tak,
aby skúmali účinnosť probiotík pri mnohých alergických ochoreniach. Avšak výsledky
týkajúce sa atopie a astmy sú protichodné a je možné, že viaceré z týchto správ nemali
k dispozícii dostatočné množstvo údajov. V súčasnej štúdii sme uskutočnili metaanalýzu

randomizovaných kontrolovaných testovaní s cieľom posúdiť, či administrácia probiotík
počas tehotenstva a/alebo po pôrode znižuje výskyt atopie a astmy u malých detí v porovnaní
s placebom.
METÓDY
Protokol pre túto metaanalýzu je registrovaný v PROSPERO (registračné číslo:
42013004176)
(http://www.srd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42013004176).
Zdroje dát
Vyhľadávali sme na Medline, Highwire, Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature, Web of Knowledge a v Cochranovom centrálnom registri kontrolovaných
testovaní (Central) randomizované testovania vyhodnocujúce účinok probiotickej
suplementácie na alergické ochorenia u detí do marca 2013. Vo všetkých týchto databázach
sme používali nasledovné kľúčové slová: „probiotiká“ v spojení s výrazmi „astma“, „ťažké
dýchanie“, „rinitída“, „atopia“, „alergia“, „imunoglobulín“, „IgE“, „senzitizácia“ alebo
„ekzém“. V databáze Medline sme vyhľadávali nasledovné heslá: Probiotikum A (astma
ALEBO ťažké dýchanie ALEBO rinitída ALEBO senná nádcha ALEBO atopia ALEBO
alergia ALEBO imunoglobulín ALEBO IgE ALEBO sensitizácia ALEBO ekzém).
Vyhľadávanie bolo ohraničené a vymedzené pojmami „ľudia“ a „dieťa: od narodenia – do 18
rokov“. Okrem toho sme manuálne získavali referencie z vybraných článkov na ďalšie
relevantné skúmanie.
Výber štúdie
Všetky štúdie získané z rôznych databáz, pričom bola použitá vyššieuvedená stratégia
vyhľadávania, boli importované do referenčného webového programu (Refworks [Pro-Quest,
Ann Arbor, MI]) a boli z nich odstránené duplikáty. Do metaanalýzy boli zahrnuté štúdie
o probiotikách, ktoré spĺňali preddefinované kritériá.
Návrh štúdie
Do metaanalýzy boli zahrnuté dvojito zaslepené, randomizované, placebom kontrolované
štúdie publikované v angličtine (alebo v iných jazykoch v prípade možnosti prekladu do
angličtiny prostredníctvom online prekladateľských služieb). Randomizácia bola považovaná
za postačujúcu, ak štúdia bola označená ako randomizovaná, dokonca aj vtedy, ak nebola
uvedená presná metóda randomizácie. Boli v nej zahrnuté testovania, ak intervencia

(probiotická suplementácia) bola zameraná na dieťa a/alebo tehotnú matku. Krížové
crossover štúdie boli brané do úvahy len vtedy, ak sa analýza uskutočnila oddelene počas
prvej polovice štúdie a výsledky boli dostupné.
Populácia
Do štúdie boli zahrnuté deti, u ktorých sa merali výsledky v období od narodenia do veku 18
rokov, ktoré boli bez atopických ochorení v čase probiotickej suplementácie. U detí
s atopickými ochoreniami sa skúmal len výsledok „celkové IgE“.
Intervencia
V prvom roku života dieťaťa boli administrované bakteriálne probiotiká (jednoduchý kmeň
alebo zmes) prenatálne a/alebo postnatálne ako prevencia atopických ochorení. Ďalšie
podávanie probiotík po skončení prvého roku života sa posudzovalo v závislosti od výsledku
„celkového IgE“ až po vyhodnotení účinku probiotík na celkové IgE u atopických aj
neatopických detí.
Kontrola
Kontrolnými subjektmi boli deti, ktoré dostávali placebo.
Výsledky
Výsledky zahŕňali celkovú úroveň IgE, atopickú senzitizáciu a astmu/wheezing. Pri meraní
hodnoty celkového IgE sa použila technika testu immunoassay. Atopická senzitizácia bola
definovaná ako pozitívny výsledok na kožnom alergologickom skin prick teste (SPT) a/alebo
zvýšenou hodnotou špecifického IgE (>0.35 kU/L) na akýkoľvek potravinový alebo inhalačný
alergén.
Ak boli oddelene nahlásené údaje o pozitívnom SPT a zvýšenom IgE, boli vybrané údaje
o pozitívnom SPT. Astma/ťažké dýchanie boli definované buď ako udávané rodičom na
základe diagnózy lekára alebo ako priama diagnóza stanovená lekárom participujúcim na
testovaní. Dve autorky (doktorandky Elazab a Mendy), nezávisle jedna na druhej,
zaznamenali všetky referencie podľa kritérií výberu. Po odstránení duplikátov bol na základe
vytrieďovania uskutočnený počiatočný výber podľa názvov a abstraktov. Konečný výber bol
uskutočnený na základe využitia úplných textov. Exklúzne kritériá boli (1) nevhodný návrh
štúdie (t. j. nerandomizované, placebom kontrolované testovania, pozorovacie štúdie, krížové
crossover štúdie bez separátnej analýzy prvej polovice); (2) nevhodná populácia (napr. štúdie
týkajúce sa zvierat alebo dospelých ľudí starších ako 18 rokov); (3) nevhodná intervencia

(napr. administrácia iných ako probiotických produktov alebo spojenie probiotík s ďalšími
produktami ako napr. prebiotikami); (4) nevhodný výsledok, ktorý zahŕňal výsledky iných
ako alergických ochorení.
V konečnom výbere založenom na vytrieďovaní na základe úplného textu, kritériom pre
exklúziu bola nevhodná intervencia alebo výsledky (štúdie o alergických ochoreniach, ktoré
neobsahovali údaje o astme, ťažkom dýchaní, celkovom IgE, alebo atopickej senzitizácii po
skončení follow-upu). Ak to bolo možné, kvôli dodatočným informáciám boli kontaktovaní
autori, ktorí síce merali výsledky vhodné pre túto štúdiu aj po skončení follow-upu, ale ich
nenahlásili. Rozdielne názory na inklúziu boli vyriešené vzájomnou dohodou.
Výber dát
Obidve autorky (doktorandky Elazab a Mendy) pracovali nezávisle, používali jednotný
formulár výberu dát a vyhľadávali dáta z úplných článkov podľa referencií (prvý autor, rok
publikácie), načasovania probiotickej suplementácie (prenatálnej a/alebo postnatálnej),
administrovaného probiotického kmeňa, dávky a trvania suplementácie, veku zúčastnených
počas vstupnej prehliadky a po skončení follow-upu, definícií výsledkov, celkového počtu
zúčastnených , počtu zúčastnených a prípadov v intervenčných a kontrolných skupinách,
priemernej úrovne celkového IgE a zodpovedajúceho SD alebo CI (Tabuľka 1). Ak štúdie
využívali tú istú populáciu, pre potreby analýzy sme sa rozhodli pre tú, v ktorej bol čas
follow-upu najdlhší. Nezhody medzi obomi autorkami pri výbere dát boli vyriešené vo
vzájomnej diskusii a ak bolo potrebné aj konzultáciou s tretím autorom (Dr. Forno). Dohoda
medzi recenzentmi ohľadom výberu štúdie bola dosiahnutá pomocou Cohenovej štatistiky
k statistic (k).
Vyhodnotenie kvality
Metodologická kvalita individuálnych randomizovaných klinických testovaní bola
vyhodnotená podľa Jadadovej škály.10 Vypočíta sa s použitím 3 hodnotených položiek –
randomizácie, zaslepenia a predčasného ukončenia testovania, ktoré vyústia do celkového
skóre medzi 0 (najnižšia kvalita) a 5 (najvyššia kvalita). Skóre od 3 do 5 sa považuje za
vysokú kvalitu.
Analýza
Zozbierané dáta boli zoskupené, aby mohli byť vygenerované súhrnné odhady a každá štúdia
bola vážená svojím inverzným efektom veľkosti rozptylu. 11 Aby sme mohli vyhodnotiť
účinok probiotík, vypočítali sme relatívne riziká (RRs) pre vývoj astmy a atopickej

senzitizácie a vážených priemerných diferencií (WMDs) pre celkové IgE medzi intervenčnou
a kontrolnou skupinou, pričom sme použili metódu randomizovaného efektu podľa
DerSimoniana a Lairda. Random-effect analýza nielenže váži každú štúdiu jej inverzným
rozptylom, ale aj zahŕňa rozptyly v rámci štúdie a medzištúdiové rozptyly; je to
konzervatívnejšie ako fixed-effects model a poskytuje širšie Cls, ak je prítomná medzištúdiová heterogénnosť. 12 My sme testovali heterogénnosť výsledkov v rámci štúdií
použitím Cochranovej Q štatistiky. Za predpokladu nízkej sily testu, úroveň signifikantnosti
bola definovaná ako P < .10. I2 bolo použité na kvantifikáciu miery skutočnej
heterogénnosti. 13 Vyhodnotenie publikačnej predpojatosti bolo vykonané pomocou
Eggerovho testu na základe „funnel plot“u a regresie štandardizovaného odhadu výsledku na
miere presnosti. 14,15 Podskupinové analýzy načasovania probiotickej administrácie, vekovej
skupiny, definície výsledku (SPT alebo zvýšené IgE pre atopickú senzitizáciu; astma alebo
ťažké dýchanie pre astmu/ťažké dýchanie), a metaregresné analýzy boli vedené s cieľom
skúmať potenciálne zdroje heterogénnosti a testovať výsledky vplyvu rôznych faktorov ako
napr. probiotického kmeňa/kmeňov, veku pri vstupnej prehliadke účastníkov testovania,
administrovanej dávky, dĺžky trvania suplementácie a dĺžky trvania follow-upu zameraného
na zistenie účinnosti probiotík, ako aj suplementácie probiotík u matky počas laktácie verzus
priamej suplementácie u detí. Všetky analýzy sa vykonávali v Stata version 11 (Stata Corp,
College Station, TX), a hodnota P .05 bola vyhodnotená ako štatisticky signifikantná.
VÝSLEDKY
Spolu bolo vybraných 1081 článkov (Fig 1): 355 článkov z PubMed, 44 článkov
z Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, 518 z Web of Knowledge, 73
z Highwire a 91 z Cochrane Central Register of Controlled Trials. Z uvedených článkov 25
štúdií bolo zahrnutých do metaanalýzy do 20 kohort s celkovým počtom 4 031 účastníkov.1640

Úplná zhoda bola dosiahnutá v 697 zo 778 článkov (po exklúzii duplikátov) vytriedených

podľa názvu a abstraktu (interreader agreement: k = 79.2 %) a v 62 zo 68 článkov po
vytriedení podľa úplného znenia textu (interreader agreement: k = 81.8 %). Vylúčené štúdie
sú vymenované v Doplnkovej tabuľke č. 2.
Charakteristika zahrnutých štúdií
Štúdie, ktoré boli sem zahrnuté, boli publikované v období rokov 2001 až 2012. Testovania
sa vykonávali prevažne v Európe 16,17,19,20,22,23,32,33,35-37,39,40 , ale tiež aj v Ázii21,24,25,34 ,
Austrálii18,26 a na Novom Zélande31. Probiotiká boli administrované prenatálne (tehotným

matkám) v 2 testovaniach18,24 , prenatálne tehotným matkám a postnatálne priamo deťom v 10
testovaniach16,17,19-23,26,39,40 a len postnatálne deťom v 9 štúdiách25,30-33,35-37,41. V desiatich
testovaniach bol použitý Lactobacillus16,18,20,22,24,26,33,35,37,41 a vo ôsmich testovaniach sa
použili probiotické zmesi17,19,21,23,25,32, 39,40. Wickens et al,31 Rautava et al,39 a Gore et al36
použili separátne ramená Lactobacillus a Bifidobacterium porovnané s 1 placebo skupinou.
Všetky štúdie okrem dvoch32,37 mali Jadadovo skóre medzi 3 až 5 a boli vyhodnotené ako
testovania s dobrou metodologickou kvalitou.
Atopická senzitizácia bola definovaná ako pozitívny výsledok SPT a/alebo IgE úroveň >0.35
kU/L na akékoľvek potravinové alebo inhalačné alergény (vajce, mačka, pes, prach, roztoče,
vaječný bielok, kravské mlieko, arašidy, brezový peľ, tráva) vo väčšine štúdií, ktoré
vyhodnocovali atopickú senzitizáciu.16-20,23-27,39,40 Jedna z nich testovala len potravinové
alergény21 a iná zas len inhalačné alergény.22 Astma/ťažké dýchanie boli v niektorých
prípadoch udávané len rodičmi v dotazníku,18,20,25,27,36,37, a v 5 štúdiách boli verifikované
lekárom, zdravotnou sestrou alebo záznamom o medikácii proti astme.16,19,22,24,26
Niektoré štúdie využívali na hodnotenie tú istú populáciu, Kalliomäki et al zahrnul kohortu
159 matiek z Fínska zoskupených z 3 štúdií20,28,38; 3 štúdie26,29,30 sa zaoberali kohortou 231
atopických tehotných žien, ktoré rodili v Austrálii; a Wickens et al sa v 2 štúdiách zameriaval
na 223 novozélandských tehotných žien v prípade, že boli atopické ony alebo otec
dieťaťa.27,31 Avšak tieto kohorty boli zahrnuté v rôznych analýzach len jeden raz (v každom
prípade najnovšia správa).
Celkové sérum IgE
Sem bolo zahrnutých deväť štúdií20-23,25,32-35 , ktoré predstavujú kohorty z 9 testovaní (1103
detí). U všetkých boli probiotiká účinné, čo sa týka znižovania celkového IgE (WMD:7.59U/mL [95 % CI: -14.96 až – 0.22]; P = .044), so žiadnou signifikantnou heterogénnosťou
v štúdiách (I2 nulitné, Cochran´s Q test, P = .573) (Fig 2). V podskupinových analýzach bol
účinok probiotík na celkové IgE signifikantný medzi deťmi s atopiou (WMD:-35.12 U/mL
[95 % CI: -69.82 až – 0.42]; P = .047), ale nie u neatopických detí, u ktorých sa v rodine
vyskytovali tieto ochorenia. Čo sa týka veku, účinok probiotík bol signifikantný najmä u detí
vo veku ≥ 2roky (WMD:-12.74 U/mL [95 % CI: -24.55 až – 0.93]; P = .035).
Multivariačné metaregresné analýzy, ktoré zahŕňali vek pri vstupnej prehliadke, vek pri
follow-upe, pohlavie, dĺžku liečby, dennú a celkovú dávku a dĺžku trvania follow-upu
preukázali, že dĺžka follow-upu modifikovala účinok probiotík na celkové IgE: zníženie IgE

bolo výraznejšie v prípadoch s dlhším follow-upom (korelačný koeficient [ᵦ]: - 1.95 [95 % CI:
-3.69 až 0.21]; P=.028) (Fig 3). Funnel plot a Egger test nepreukázali publikačnú predpojatosť
(P=.23) (Fig 4).
Atopická senzitizácia
Sem bolo zahrnutých dvadsaťjeden štúdií 16-31,38-40, ktoré charakterizovali 14 testovaní
(N=2797). Celkovo, probiotiká mali čiastočne signifikantný účinok v znižovaní rizika
atopickej senzitizácie, definovanej ako pozitívny SPT výsledok a/alebo zvýšené špecifické
IgE (RR: 0.90 [95% CI: 0.80 to 1.00]; P = .060. Zníženie bolo signifikantné, keď boli
probiotiká administrované prenatálne a postnatálne (RR: 0.88 [95% CI: 0.78 až 0.99]; P =
.035) ale nie keď boli podávané len postnatálne (P=.825) (Fig 5). Podskupinová analýza
definovaná ako atopická senzitizácia preukázala signifikantný ochranný účinok probiotík
proti pozitívnemu výsledku SPT na bežné alergény, keď boli administrované prenatálne
a postnatálne (RR: 0.86 [95% CI: 0.75 až 0.98]; P = .027 (Supplemental Figure 7). Celkový
ochranný účinok proti atopickej senzitizácii bol blízko signifikantnosti (RR: 0.88 [95% CI:
0.78 až 1.00]; P = .059), keď bol definovaný ako pozitívny výsledok na SPT, ale nebol
signifikantný, keď bol definovaný ako zvýšená úroveň špecifického IgE.
Multivariačná metaregresia preukázala, že administrácia kmeňa Lactobacillus acidophilus
bola spojená so zvýšeným rizikom atopickej senzitizácie (ᵦ:0.45[95 % CI: 0.16 až 0.74]; P=
.002). Funnel plot a Egger test nepreukázali publikačnú predpojatosť (P = .57).
Astma/ťažké dýchanie
Sem bolo zahrnutých štrnásť štúdií 16,18-20,22,24-30,36,37 z 10 testovaní (n = 3143). Probiotiká
signifikantne nezredukovali astmu/ťažké dýchanie. (RR: 0.96 [95 % CI: 0.85 až 1.07]) (Fig
6). Nebola nájdená žiadna signifikantná asociácia v podskupinových analýzach podľa vekovej
skupiny, dĺžky liečby, dĺžky trvania follow-upu, probiotického kmeňa, administrovanej dávky
alebo definovaného výsledku (či vôbec bol zaznamenaný výskyt ťažkého dýchania,
opakovaný výskyt astmy/ťažkého dýchania, atopická astma/ťažké dýchanie). Funnel plot
a Egger test nepreukázali publikačnú predpojatosť (P = 25).
DISKUSIA
Výsledky našej metaanalýzy indikujú, že administrácia probiotík v ranom štádiu života je
efektívna pri znižovaní úrovne IgE a rizika atopickej senzitizácie u malých detí, ale nie rizika
astmy alebo ťažkého dýchania. S ohľadom na IgE sa neobjavil žiadny rozdiel, ktorý by
vyplýval z načasovania administrácie (prenatálne matkám plus postnatálne verzus len

postnatálne), ale znížené riziko atopie bolo signifikantné len vtedy, keď sa probiotiká začali
podávať počas tehotenstva a pokračovalo sa po pôrode. Výsledky metaregresnej analýzy
preukázali, že účinok probiotík na zníženie celkovej úrovne IgE bol zreteľnejší pri dlhšom
čase trvania follow-upu a že ich účinok v znižovaní rizika atopickej senzitizácie môže
závisieť od špecifických administrovaných kmeňov.
Tieto výsledky sú konzistentné s hygienickou hypotézou, ktorá prichádza s teóriou, že
relatívny nedostatok vystavovania sa mikróbom počas raného detstva môže vyústiť do
nerovnováhy medzi Th1- a Th2-typom imunitnej odozvy a môže indukovať rozvoj
alergických reakcií spôsobených IgE. Predpokladá sa, že skoré vystavovanie sa
komenzálnym baktériám zohráva kľúčovú úlohu v polarizácii Th1/Th2 a v dozrievaní
vlastných imunoregulačných mechanizmov. Črevo je najdôležitejším zdrojom postnatálnej
mikrobiálnej stimulácie imunitného systému,41 a atopické deti môžu mať odlišný mikrobióm
v porovnaní s ich neatopickými rovesníkmi; takéto rozdiely sa objavujú medzi prípadmi
ekzému a účastníkmi kontrolnej skupiny,42 ako aj medzi krajinami s vysokým a nízkym
výskytom atopických ochorení.43 Administrácia probiotík v ranom štádiu života môže zlepšiť
kvalitu črevného mikrobiómu, čo následne moduluje maturáciu imunitnej odozvy.
Alergické ochorenia sa spájajú s poruchou rovnováhy medzi Th1/Th2 produkovanými
cytokínmi smerom k odozve Th2. Toto pôsobenie vedie k aktivácii Th2 cytokínov ako napr.
IL-4, IL-5 a IL-13, ako aj k zvýšenej produkcii IgE. Probiotiká môžu modulovať toll-like
receptory a proteoglykánové rozoznávacie proteíny enterocytov, ktoré vedú k aktivácii
dendritických buniek a odozve Th1; z toho vyplývajúca stimulácia Th1 cytokínov môže
potlačiť odozvy Th2.8 Pediatrické štúdie poukazujú na to, že užívanie probiotík u detí
s atopickými ochoreniami ako sú potravinové alergie alebo atopická dermatitída má za
následok skvalitnenie produkcie interferónu-γ (Th1 cytokínu), znížené IgE a zníženú sekréciu
antigénom indukovanú tumorovú nekrózu faktor-α, IL-5 a IL-10.44,45 U zvieracích modelov
alergie indukovanej ovalbumínom (OVA), probiotiká (L acidophilus AD031
a Bifidobacterium lactis AD011) signifikantne znižujú úrovne séra OVA-špecifického IgE,
IgA a IgG1; regulujú interferón-γ a IL-10 smerom nahor; a regulujú IL-4 smerom nadol.46
Probiotiká môžu tiež zabrániť atopii prostredníctvom low-grade systemického alebo
lokálneho zápalu: zvýšené koncentrácie plazma C-reaktívneho proteínu sa objavujú u detí
s ekzémom a alergiou na kravské mlieko, ktoré boli liečené probiotikami.46 Vyššie úrovne Creaktívneho proteínu u dojčiat s rizikom vzniku alergie v 6. mesiaci života boli spájané
s nižším rizikom vzniku ekzému a alergických ochorení vo veku 2 rokov po liečbe

probiotikami v kombinácii s prebiotikami.47 Probiotiká môžu indukovať fekálne zápalové
markery, ako napr. α1-antitrypsín, tumorový nekrózový faktor α a kalprotektín, ktoré boli
spájané s vyššou úrovňou fekálneho IgA a nižším rizikom alergických ochorení spájaných
s IgE, čo naznačuje, že minimálny intestinálny zápal môže hrať nejakú úlohu v mechanizme
ich pôsobenia.48
Napriek tomu, že naše súhrnné analýzy zistili signifikantný účinok probiotík na celkové IgE
a riziko atopickej senzitizácie, nezistili sme podobné zníženie rizika vzniku astmy a ťažkého
dýchania, čo je konzistentné s predchádzajúcimi štúdiami týkajúcimi sa dospelých osôb.49,50
Testovanie probiotík na zvieratách preukazuje zníženú zápalovú reakciu na jeden
neopakovaný test na alergény: v myšacom modeli, kde bola astma senzitizovaná OVA,
administrácia probiotík Lactobacillus reuteriATCC 2372, Lactobacillus rhamnosus GG alebo
B lactis Bb-12 signifikantne znížila hyperreaktivitu dýchacích ciest a zredukovala zápalové
bunky v bronchoalveolárnej výplachovej tekutine po intranazálnom imunologickom teste
s OVA. 51,52 L rhamnosus GG a B lactis tiež spôsobujú nárast prirodzených regulatórnych T
buniek v pľúcach astmatických myší.52 Avšak, MacSharry et al53 zaznamenali, že inhibícia
určitých komponentov alergénmi indukovaného zápalu dýchacích ciest po administrácii
Bifidobacterium longum bola prekonaná po opakovanom vystavovaní sa alergénom.
Na základe výsledkov našej metaregresnej analýzy IgE a atopickej senzitizácie, uvažujeme
nad tým, že nedostatočný účinok probiotík na znižovanie rizika astmy/ťažkého dýchania
mohol byť zapríčinený špecifickými kombináciami kmeňov používaných v týchto
testovaniach alebo nedostatočnou dĺžkou follow-upu; tieto teórie budú musieť byť
v budúcnosti otestované. Testovanie na zvieratách naznačuje, že účinky probiotík na
alergénmi indukované reakcie dýchacích ciest môžu závisieť od použitých organizmov: je
preukázané, že L reuteri, ale nie Lactobacillus salivarius, inhibuje alergické reakcie
dýchacích ciest u senzitizovaných myší,51 a najnovšia štúdia autorov Hougee et al54
preukázala, že Bacillus brevis má imunomodulatórne účinky v závislosti od kmeňa. Dĺžka
trvania a načasovanie kŕmenia sú tiež determinantmi protizápalových účinkov; Forsythe et
al51 zistili, že na signifikantnú inhibíciu eozinofílie dýchacích ciest a hyperreaktivity
dýchacích ciest u myší bola nutná doba kŕmenia minimálne 9 dní. Aby boli bakteriálne druhy
používané ako probiotiká čo najefektívnejšie, musia byť rezistentné na kyselinu a žlč, aby
prežili a boli schopné prejsť cez horný gastrointestinálny trakt. Dokonca najodolnejšie druhy
môžu byť kultivované v stolici maximálne 1 až 2 týždne po požití; teda ich pravidelný prísun
je veľmi dôležitý.55

V našej štúdii existuje viacero potenciálnych obmedzení. Zahrnuli sme len články
publikované v angličtine alebo s abstraktmi v angličtine s dostatočnými informáciami, čo
nemusí byť reprezentatívne vzhľadom na všetky vykonané štúdie, ktoré sa týkajú tejto témy.
Ďalším dôležitým obmedzením v akejkoľvek metaanalýze je variabilita štúdií; napriek tomu,
že sme použili modely random-effects, aby sme sa vysporiadali s touto variabilitou
a uskutočnili metaregresnú analýzu, aby sme zistili signifikantné modifikátory výsledku,
môžeme len analyzovať súčinitele vzájomnej korelácie, ktoré sú nám dostupné z pôvodných
rukopisov. Nakoniec nemôžeme úplne vylúčiť riziko publikačnej predpojatosti, hoci funnel
plots a Egger test analýzy nepreukázali žiadny dôkaz takéhoto vplyvu na žiadny z našich
výsledkov.
ZÁVERY
Zistili sme, že administrácia probiotík v ranom štádiu života môže zredukovať celkové IgE
a chrániť proti atopickej senzitizácii, ale zdá sa, že nechráni pred astmou a ťažkým dýchaním.
Z tohto dôvodu starostlivo vybrané probiotiká administrované počas tehotenstva a v raných
štádiách života dieťaťa môžu zohrávať úlohu v primárnej prevencii atopických ochorení,
obzvlášť u vysoko rizikových malých detí do jedného roka. Testovania v budúcnosti by mali
brať do úvahy špecifické probiotické kmene, dlhšie obdobia follow-upu a prípadné spojenie
probiotík s oligosacharidmi, obzvlášť pri posudzovaní ich účinkov na zníženie rizika vzniku
astmy a ťažkého dýchania v neskorších štádiách života.

