
POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2017;2(3):12-17 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

MIKROBIOTA JELITOWA U OSÓB STARSZYCH 
 
THE GUT MICROBIOTA IN THE ELDERLY 
 
mgr ALEKSANDRA KALUŹNIAK, mgr MARTA LEWANDOWICZ, dr n.med. ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO

 

 
Pracownia Geriatrii 
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

Streszczenie 
Bakterie jelitowe są odpowiedzialne za kontrolę bariery jelitowej, funkcje odpornościowe oraz endokrynologiczne jelit. 
Mikrobiota wpływa również na metabolizm wszystkich komórek ciała gospodarza, modulując homeostazę energetyczną 
oraz odporność immunologiczną. Zmniejszenie stanu zapalnego może być pomocne w zapobieganiu lub opóźnianiu 
rozwoju oraz zmniejszaniu ciężkości chorób związanych z wiekiem. Nieprawidłowy sposób żywienia wpływa na stan 
zapalny, stres oksydacyjny, jak i dysbiozę jelitową. Dlatego też, jego korekta poprzez odpowiednią interwencję 
żywieniową uwzględniająca probiotyki i prebiotyki może stanowić cenne wsparcie w terapii wielu zaburzeń wieku 
starszego. 
 
Słowa kluczowe: mikrobiota, probiotyk, prebiotyk, odżywianie 
 
Abstract 
Intestinal bacteria are responsible for intestinal barrier control, immune and endocrine gut function. Microbiota also 
affects the metabolism of all host’s cells trough modulating energy homeostasis and immunological function. 
Decreasing of inflammation can be helpful in preventing or delaying development and reduce the severity of age-
related diseases. Inadequate nutritional habits affects inflammation, oxidative stress and intestinal dysbiosis. Therefore, 
its correction through adequate food intervention including probiotics and prebiotics can  provide valuable support  
in the treatment of many age-related disorders. 
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Wprowadzenie 

Starzenie się społeczeństwa jest powszechne na całym 
świecie, szacuje się, że w roku 2050 liczba osób powyżej 
60 roku życia osiągnie 2 miliardy. Wobec wielu zaburzeń 
zdrowotnych, które towarzyszą tej grupie osób, zjawisko 
to stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla lekarzy, jak  
i dietetyków. Związane z wiekiem zmiany w układzie 
pokarmowym, takie jak zwiększona przepuszczalność błon 
śluzowych, spowolnienie pasażu jelitowego czy 
zmniejszenie wydzielania kwasów żołądkowych przez 
błonę śluzową mogą w znaczny sposób wpływać na jakość 
życia osób starszych. Zmiany te są ściśle powiązane ze 
zmianami w składzie mikroflory jelitowej. 
 
Mikrobiota jelitowa 

Mikroflora jelitowa jest największym znanym 
ekosystemem bakteryjnym [1,2]. Szacuje się, że liczba 
tworzących je mikroorganizmów jest dziesięciokrotnie 
wyższa niż liczba komórek ciała człowieka. Bakterie 
jelitowe są odpowiedzialne za kontrolę bariery jelitowej, 
funkcje odpornościowe oraz endokrynologiczne jelit. 
Mikrobiota wpływa również na metabolizm wszystkich 
komórek ciała gospodarza, modulując homeostazę 
energetyczną oraz odporność immunologiczną [1-3]. 

Mikroorganizmy jelitowe w układzie pokarmowym 
człowieka, dzięki swoim zdolnościom metabolicznym, 
pozwalają na przekształcanie złożonych związków 
pokarmowych (takich jak błonnik) w cukry proste, 
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i inne łatwo 
przyswajalne substancje [4]. Dokładne funkcje i rola 
mikroflory jelitowej człowieka wciąż nie jest jednak 
dobrze poznana i  jest obiektem zainteresowań 
współczesnych badań [4-6]. W wielu chorobach (cukrzyca 
typu 2, otyłość, miażdżyca tętnic, choroba nowotworowa  
i choroby o podłożu immunologicznym, w tym choroby 
zapalne jelit) obserwuje się zaburzenia w składzie 
mikroflory jelitowej [5]. W tabeli 1 przedstawiono 
wybrane rodzaje i gatunki bakterii jelitowych oraz  
ich związek z określonymi chorobami i schorzeniami. 
 
Mikrobiota u osób starszych 

Skład mikroflory jelitowej charakteryzuje się 
różnorodnością w zależności od wieku organizmu 
ludzkiego. Współczesne badania potwierdzają jej różny 
skład u dzieci, dorosłych, w tym u osób starszych [4,7,8]. 
Należy zauważyć, że podstawowe funkcje mikrobioty 
(pobieranie składników odżywczych, fermentacja 
składników żywności czy pobudzanie układu 
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immunologicznego) są widoczne  już na początku 3. roku 
życia [4]. Mikrobiota rozwija się do 5 roku życia człowieka 
i jej skład pozostaje w późniejszych latach stabilny.  
U zdrowych dorosłych dominują w nim cztery grupy: 
Clostridium leptum, Clostridium coccoides, Bacteroides  
i Bifidobacterium [4,9]. Znaczne zmiany w składzie 
mikroflory pojawiają się w okresie starzenia [3,9,10]. 
Obserwowany jest wówczas spadek różnorodności 
mikrobiologicznej charakteryzujący się mniejszą liczbą 
niepatogennych bakterii z gatunku Bifidobacterium  
i Bacteroides, a także spadek liczby rodzaju Lactobacillus 
oraz proporcjonalny wzrost liczby bakterii patogennych, 
takich jak E. coli, Clostridia, Streptococci oraz 
Enterobacteria [2,4,6,7]. Zauważalne jest również 
niekorzystne obniżenie stosunku rodzaju Firmicutes do 
Bacteroidetes. Co istotne, analogiczne zmiany występują 
u osób otyłych, niezależnie od ich wieku. Zmiany te 
wpływają na fizjologię procesów trawiennych u osób 
powyżej 65 roku życia [7]. Należy dodać, że u osób 
starszych występuje osłabienie funkcji przewodu 
pokarmowego. Ponadto w starości bardzo często 
zmianom ulega dotychczasowy sposób żywienia, stając się 
ubogoenergetyczny i niepełnowartościowy. Wszystko to 
może powodować modyfikację mikroflory jelitowej, której 
zmieniona struktura znacznie osłabia układ 
immunologiczny osób starszych [6].   

Wyniki niektórych badań sugerują, że nie tyle sam 
proces starzenia powoduje zmiany w składzie mikrobioty, 
co raczej często obserwowane w starości ogólne 
pogorszenie stanu zdrowia, w tym zwiększone ryzyko 
niedożywienia, jak i wzrost liczby przyjmowanych leków 
(takich jak antybiotyki, które niszczą mikrobiotę, czy 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które 
uszkadzają błonę śluzową żołądka)[7,11-12]. Niemniej,  
u wszystkich osób starszych widoczny jest zmieniony 
skład mikrobioty jelitowej, co z kolei sprzyja 
występowaniu w starości prozapalnego środowiska (tzw. 
inflammaging) [13].  

Związek między zaburzeniami przewodu 
pokarmowego wspomnianymi we wstępie pracy, dysbiozą 
jelitową oraz przewlekłym stanem zapalnym  
u osób starszych jest skorelowany ze zwiększonym 
ryzykiem rozwoju m.in. raka jelita grubego [10]. 
Zmniejszenie stanu zapalnego może być pomocne  
w zapobieganiu lub opóźnianiu rozwoju oraz zmniejszaniu 
ciężkości chorób związanych z wiekiem, takich jak 
choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, miażdżyca 
tętnic, cukrzyca typu 2, osteoporoza,  zespół słabości czy 
pogorszenie funkcji poznawczych. Pewnym jest, że 
nieprawidłowy sposób żywienia wpływa na stan zapalny, 
stres oksydacyjny, jak i dysbiozę jelitową. Dlatego też, 
jego korekta, poprzez odpowiednią interwencję 
żywieniową, uwzględniająca probiotyki i prebiotyki może 
zmniejszyć ryzyko lub opóźnić opisane powyżej zmiany 
[14]. 
 
 

Znaczenie probiotyków 
Według definicji FAO(z ang. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia  
i Rolnictwa) i WHO (z ang. World Health Organization, 
Światowa Organizacja Zdrowia), z 2002 roku, mianem 
probiotyku określa się żywe mikroorganizmy, które 
wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza, po 
podaniu w odpowiedniej dawce [15]. Korzyści te wynikają 
z zapewnienia prawidłowej równowagi naturalnej 
mikrobiocie. Probiotyki mogą być podawane w postaci 
preparatów farmaceutycznych, przeważnie jako liofilizaty 
bakterii o gęstości 10

10
komórek/gram, bądź w postaci 

żywności fortyfikowanej tymi bakteriami (są to głównie 
fermentowane produkty mleczne takie jak: jogurty, kefiry 
czy mleko acydofilne) [16].  
 
Probiotyki w badaniach z udziałem osób w wieku 
podeszłym  

U osób starszych, funkcje układu odpornościowego 
osłabiają się z wiekiem, wydaje się zatem celowe 
opóźnianie tych zmian w celu utrzymania dobrego stanu 
zdrowia. Wykazano, że probiotyki mogą odgrywać istotną 
rolę w poprawie odporności osób starszych przez ich 
działanie immunomodulujące, polegające między innymi 
na regulacji poziomu limfocytów Th17, czy regulacji 
stosunku limfocytów Th1 do Th2 [2,14,17]. Celem badania 
przeprowadzonego przez Moro-Garcia i wsp. [17] była 
ocena skuteczności probiotyku zawierającego 
Lactobacillus subsp.bulgaricus 8481 na odpowiedź 
immunologiczną u osób w wieku podeszłym. W badaniu 
oceną tą objęto 49 osób, z których 21 stanowiło grupę 
placebo (średnia wieku 69,5 lat±9,2 lat), zaś grupę badaną 
tj. przyjmującą probiotyk 28 osób (71,6±5,5 lat). Osoby z 
grupy badanej przyjmowały przez okres  
6 miesięcy trzy kapsułki dziennie z wyżej wymienionym 
szczepem bakterii probiotycznych, zaś grupa placebo trzy 
kapsułki wypełnione skrobią kukurydzianą. Po interwencji, 
u osób przyjmujących probiotyk, zaobserwowano 
pozytywne dla układu immunologicznego zmiany takie 
jak: istotne obniżenie poziomu komórek CD8+  
(33,1±9,2 vs 30,7±7,4; p<0,05), znaczne podwyższenie 
poziomu komórek NK (9,4±3,5 vs 11,6±4,1; p<0,05), 
zmniejszeniu uległ również poziom interleukiny IL-8, przy 
jednoczesnym wzroście poziomu peptydu 
przeciwbakteryjnego hBD-2. Podobnych zmian nie 
zaobserwowano w grupie placebo. Co ciekawe zmiany, 
które zaszły u osób przyjmujących probiotyk zanikały po  
6. miesiącach od zaprzestania stosowania preparatu [17].  

W literaturze przedmiotu rolę probiotyków oceniono 
również w odniesieniu do zaburzeń związanych  
z przewodem pokarmowym, obserwowanych w chorobie 
Parkinsona. Gorgeuss i wsp. [18] w badaniu 
przeprowadzonym na 40 osobach w wieku starszym 
(średnia wieku 76,1±2,1 lat; 42,5% mężczyźni)  
z rozpoznaną chorobą Parkinsona, wykazali, że 
zastosowanie probiotyku z fermentowanego mleka 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2017;2(3):12-17 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

(L.casei Shirota) zmniejszało niekorzystne objawy ze 
strony przewodu pokarmowego, takie jak zaparcia, 
wzdęcia, czy ból brzucha. Nie oceniono jednak, czy 
suplementacja wpływała również na inne objawy 
związane z chorobą Parkinsona (m. in. zaburzenia funkcji 
układu moczowego czy nadmierne pocenie). 

Z kolei Akbari i wsp.[19] w swoim badaniu oceniali czy 
wzmocnienie mikrobioty jelitowej poprzez suplementację 
probiotyczną wpływa na poprawę zaburzeń poznawczych 
i metabolicznych u osób starszych z chorobą Alzheimera. 
W badaniu udział wzięło 60 osób z rozpoznaną chorobą 
Alzheimera (przedział wiekowy 65-90 lat). Grupę badaną 
stanowiło 30. uczestników, którzy przyjmowali mleko, 
zawierające bakterie z gatunku Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum oraz 
Lactobacillus fermentum. Pozostałe 30 osób stanowiło 
grupę placebo, która spożywała mleko niewzbogacone 
wymienionymi gatunkami bakterii. Po 12-tygodniowej 
interwencji, u osób przyjmujących probiotyki, znacznej 
poprawie uległy funkcje poznawcze (oceniane przy użyciu 
testu MMSE - Mini Mental State Examination)  
w porównaniu do osób z grupy placebo (odpowiednio 
+27,9±8,1% vs -5,0±3,0%; p<0,001). Ponadto badacze 
odnotowali u grupy badanej istotne statystycznie różnice 
w ocenie kilku parametrów biochemicznych, świadczące o 
poprawie stanu zdrowia w zakresie zaburzeń 
metabolicznych (obniżeniu uległy m.in. stężenie VLDL, 
stężenie trójglicerydów, poziom CRP) podczas gdy  
w grupie placebo poziom CRP wzrósł, natomiast pozostałe 
wymienione wyżej parametry uległy nieistotnemu 
obniżeniu. Nie zaobserwowano jednak istotnego wpływu 
suplementacji probiotykiem na parametry stresu 
oksydacyjnego oraz na pozostałe parametry stanu 
zapalnego, czy też poziom glukozy w osoczu na czczo oraz 
pozostałe frakcje cholesterolu. 

W literaturze przedmiotu również oceniono wpływ 
probiotyków na występowanie nadciśnienia tętniczego  
u osób w wieku podeszłym. Aoyagi i wsp. [20] zbadali 
zależność pomiędzy konsumpcją mlecznych produktów 
fermentowanych (MPF) zawierających szczep 
Lactobacillus ssp. Shirota a wystąpieniem nadciśnienia 
tętniczego w ciągu 5-letniego okresu obserwacji.  
W badaniu udział wzięły 352 osoby (przedział wiekowy 
65-93 lata), które to podzielono na 2 grupy ze względu na 
częstość spożycia MPF. Pierwszą grupę stanowiły osoby 
spożywające MPF mniej niż 3 razy w tygodniu (n=254), 
drugą grupę osoby spożywające MPF częściej niż 3 razy 
(n=98). Częstość występowania nadciśnienia tętniczego  
w ciągu 5 lat obserwacji była istotnie statystycznie niższa 
u osób spożywających MPF częściej niż 3 w tygodniu  
w porównaniu do osób spożywających je rzadziej niż 3 
razy w ciągu tygodnia (odpowiednio 6,1% vs 14,2%;  
p= 0,037). 

Także Nyangale i wsp. [21] przeprowadzili badanie w 
populacji osób starszych z użyciem probiotyku Bacillus 
coagulans GBI-30.  Analiza miała na celu ocenę efektu 
codziennego przyjmowania probiotyku na funkcje 

odpornościowe i jelitowe u osób starszych bez 
niekorzystnych objawów ze strony przewodu 
pokarmowego. Objęto nią 36 osób w wieku od 65-80 lat. 
Po 28 dniach suplementacji odnotowano znaczny wzrost 
korzystnych bakterii F. prausnitzii, co mogło być 
spowodowane zwiększoną produkcją kwasu mlekowego 
przez B. coagulans. Wykazano również pozytywny wpływ 
na odpowiedź immunologiczną przez wzrost wydzielania 
cytokiny przeciwzapalnej IL-10, utrzymanie aktywności 
komórek NK w porównaniu do osób z grupy placebo,  
u których aktywność NK uległa obniżeniu [21]. 
 
Znaczenie prebiotyków i synbiotyków 

W 2007 roku eksperci FAO/WHO określili prebiotyki 
jako niezdolne do życia składniki pokarmowe, które 
wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza w 
związku z modulacją zespołu mikroorganizmów jelitowych 
[22]. 

Prebiotyki muszą wykazywać następujące właściwości 
[23]: 

 stymulować wzrost i aktywność wybranych szczepów 
bakterii mających korzystny wpływ na zdrowie, 

 obniżać pH treści jelitowej, 

 wykazywać korzystne dla człowieka działanie 
miejscowe w przewodzie pokarmowym, 

 być odporne na działanie enzymów przewodu 
pokarmowego, 

 nie ulegać wchłanianiu w górnym odcinku przewodu 
pokarmowego, 

 stanowić substrat dla jednego lub określonej liczby 
pożytecznych gatunków mikroorganizmów w 
okrężnicy, 

 być stabilne w procesie przetwórstwa spożywczego. 
Synbiotyk jest natomiast kombinacją  probiotyku  

z prebiotykiem, gdzie oba składniki występują w takich 
proporcjach, by ich działania były synergistyczne  
i wzajemnie się wzmacniały [24]. 
 
Prebiotyki w badaniach z udziałem osób w podeszłym 
wieku 

Nie wiele badań przeprowadzono z wykorzystaniem 
prebiotyków, jak i synbiotyków w populacji osób 
starszych. Według naszej najlepszej wiedzy w literaturze 
znaleziono tylko dwa doniesienia z tego zakresu, obydwa 
z 2016 roku. 

W 2016 roku Buigues i wsp. [6] przeprowadzili badanie 
z udziałem 60 osób starszych (średnia wieku 73,8±1,6 lat) 
ze zdiagnozowanym zespołem słabości (wg kryteriów 
Lindy Fried i wsp. opublikowanych w 2001 roku do 
których należą: niezamierzona utrata masy ciała, 
obniżona siła mięśniowa, uczucie wyczerpania, wolne 
tempo chodu oraz niski poziom aktywności fizycznej; 
obecność przynajmniej trzech z powyższych kryteriów 
pozwala zdiagnozować zespół słabości [25]). Grupę 
badaną stanowiło 28 osób, które to przyjmowały preparat 
prebiotyczny (zawierający mieszaninę inuliny oraz 
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fruktooligosacharydów). W grupie placebo znalazły się 22 
osoby przyjmujące kapsułki zawierające maltodekstrynę. 
Celem badania było określenie, czy codzienne 
przyjmowanie prebiotyku może wpłynąć na poprawę 
wykładników zespołu słabości. Wykazano widoczną, choć 
nie istotną statystycznie różnicę w ocenie niektórych 
kryteriów w grupie osób przyjmujących preparat 
prebiotyczny w porównaniu do grupy placebo. Osoby  
z grupy badanej prezentowały poprawę prędkości chodu, 
lepszą siłę mięśniową oraz deklarowały zmniejszone 
uczucie wyczerpania. Na podstawie uzyskanych wyników 
autorzy cytowanego badania zasugerowali zasadność 
zastosowania prebiotyków w prewencji oraz 
wspomaganiu leczenia osób starszych z zespołem słabości 
[6]. 

Również w tym samym roku Liu i wsp. opublikowali 
wyniki badania in vitro, w którym to poddano ocenie 
zdolność probiotyku i prebiotyku, podawanych oddzielnie, 
do obniżania stanu zapalnego i sprzyjania rozwojowi 
pozytywnych dla zdrowia gatunków bakterii. Badanie 
przeprowadzono z użyciem kału trzech osób po  60. roku 
życia (przedział wiekowy 62-66 lat). Prebiotyki (B-GOS  
i inulina) i probiotyki (B. bifidum, L. acidophilus i B. 
coagulans) doprowadziły do zmiany w bilansie mikroflory 
powodując wzrost Bifidobakterii. Ponadto, zarówno 
prebiotyki, jak i probiotyki przyczyniły się do wywołania 
efektu przeciwzapalnego przez zahamowanie produkcji 
cytokin prozapalnych i zwiększenie produkcji cytokin 
przeciwzapalnych. Badanie to wskazuje, że prebiotyki  
i probiotyki mają ogromny potencjał w modulowaniu 
mikrobioty i wygaszaniu stanu zapalnego u osób 
starszych. Ponadto zaobserwowano lepszy efekt 
preparatów prebiotycznych niż probiotycznych [10]. 
 
Podsumowanie 

Prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego 
jest niezbędne do poprawy jakości życia osób starszych 
[26]. Nie do końca wiadomo, czy to zmiany w składzie i 

jakości mikrobioty wpływają na pogorszoną z wiekiem 
pracę przewodu pokarmowego czy raczej związane  
z wiekiem zmiany w funkcjonowaniu tego układu 
wpływają na niekorzystne zmiany w obrębie mikroflory 
jelitowej starzejącego się organizmu. Pewnym natomiast 
jest, że skład mikroflory jelitowej osób starszych różni się 
od mikroflory osób młodszych, dlatego badania nad 
potencjalnym wpływem pro- i prebiotyków powinny być 
prowadzone odrębnie w każdej z tych grup wiekowych. 
Jednakże w literaturze przedmiotu do tej pory znaleziono 
stosunkowo nie wiele badań klinicznych oceniających 
wpływ pro- i prebiotyków u osób w wieku podeszłym. 
Wydaje się, że w najbliższych latach można spodziewać 
się większej ilości doniesień z tego zakresu, o czym może 
świadczyć fakt, że wykorzystane w tym opracowaniu 
prace były z ostatnich pięciu lat. Wyniki cytowanych  
w tym opracowaniu badań wydają się być obiecujące, 
jednak z pewnością potrzeba dalszych analiz 
obejmujących większe grupy badanych. Ponieważ 
stosowanie probiotyków i prebiotyków jest bezpieczne  
i nie niesie ze sobą skutków ubocznych  mogą one 
stanowić cenne wsparcie w terapii wielu zaburzeń wieku 
starszego.  
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Tabela 1. Związek bakterii jelitowych z określonymi chorobami i schorzeniami* 

Rodzaj/ typ bakterii Przykładowe funkcje Konsekwencje zmian 

Bifidobacterium spp. 

 Produkcja SCFA 
(krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe) 

 Poprawa stanu błony śluzowej 
jelit 

Zmniejszona ilość w otyłości 

Lactobacillus spp. 

 Produkcja SCFA 

 Aktywność przeciwzapalna 

 Aktywność anty- 
nowotworowa 

Łagodzenie objawów w IBD 
(z ang. inflammatory bowel disease- 
nieswoiste choroby zapalne jelit) 

Bacteroides spp.  Aktywacja komórek T CD4+ Zwiększona ilość w IBD 

Alistipes spp. 
 

Obserwowane w tkankach w ostrym 
zapaleniu wyrostka robaczkowego i 
ropniach mózgu 

Bilophila spp. 
 Wspomaganie odporności 

przeciwzapalnej (Th1) 

Zaobserwowano w zapaleniu jelita 
grubego, perforacji i wrzodziejącym 
zapaleniu wyrostka robaczkowego, 
ropniach tkanek wątroby i tkanek 
miękkich, zapaleniu pęcherzyka 
żółciowego, zapaleniu kości i szpiku 
kostnego 

Clostridium spp. 
 Aktywacja wytwarzania 

komórek Th17 

Są patogenne, powodując tężec, zapalenie 
jelita grubego 

Roseburia spp.  Produkcja SCFA Zmniejszona ilość w IBD 

Eubacterium spp.  Produkcja SCFA Zmniejszona ilość w IBD 

Enterococcus spp. 
 

Niektóre szczepy są patogenne, powodując 
infekcje układu moczowego, zapalenie 
wsierdzia lub bakteriemie 

Faecalibacterium 
prausnitzii 

 Produkcja SCFA Aktywność 
przeciwzapalna 

Zmniejszona ilość w IBD oraz otyłości 

Akkermansia 
muciniphila 

 Aktywność przeciwzapalna Zmniejszona ilość w IBD oraz otyłości 

Escherichia coli 
 Aktywacja TLR  

(z ang. Toll-like receptor, 
receptory Toll-podobne) 

Zwiększona ilość w IBD, w nieżycie 
żołądka, infekcjach układu moczowego 
oraz w zapaleniu opon mózgowych 

Helicobacter pylori 
 

Obecność w nieżycie żołądka, zwiększona 
liczebność w chorobie wrzodowej i w 
nowotworach tkanki limfatycznej 

Streptococcus spp. 
 

Niektóre szczepy są patogenne, powodując 
zapalenie opon mózgowych, zapalenie 
płuc i zapalenie wsierdzia 

 *Modyfikacja własna na podstawie [5] 


