ZDROWIE

ZNACZENIE PSYCHOBIOTYKÓW
W DEPRESJI
Depresja jest chorobą cywilizacyjną. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) depresja jest najczęściej występującą chorobą psychiczną na świecie. Globalnie dotyka 300 milionów osób z największą liczbą przypadków w krajach wysoko
rozwiniętych, dlatego nie bez powodu depresję zalicza się do chorób cywilizacyjnych.
Depresja stanowi przyczynę niepełnosprawności i niezdolności do pracy u osób
w różnym wieku, płci czy zajmowanej pozycji społecznej. Zwiększanie świadomości
na temat jej leczenia i objawów stanowi obecnie bardzo ważną kwestię.

OBJAWY
Charakterystycznymi objawami depresji jest obniżenie nastroju, utrata zainteresowań czy przyjemności.
Wymienione objawy muszą trwać
około sześciu tygodni. Długotrwale
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obniżony stan zaburzeń nastroju rozregulowuje funkcjonowanie chorego
w sferze psychicznej jak i fizycznej.
Postrzeganie siebie w negatywnym
świetle prowadzi do wystąpienia
apatii, a w konsekwencji chory ma

trudności z radzeniem sobie w nowych sytuacjach. W sferze fizycznej
osoba cierpiąca na depresję wykazuje
trudności z zasypianiem oraz ma problemy z apetytem. Depresja sprawia,
że chory niejednokrotnie wycofuje
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się z życia społecznego, zaniedbuje
higienę osobistą oraz mogą pojawić
się u niego myśli samobójcze.

PRZYCZYNY
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Aby zrozumieć biologiczne podstawy
depresji, należy zaznaczyć, że między
komórkami układu nerwowego zachodzi stała wymiana informacji. Zachodzi ona dzięki obecności substancji
chemicznych określanych jako neuroprzekaźniki. Według jednej z teorii depresja wystąpi, kiedy w mózgu
zaburzeniu ulegnie przekazywanie
informacji między komórkami nerwowymi wrażliwymi na serotoninę.
Potwierdzeniem tej teorii jest udowodniona aktywność leków przeciwdepresyjnych, które poprzez wpływ na
przekaźnictwo serotoniny przyczyniają
się do zmniejszenia objawów choroby.
Druga z teorii wskazuje, że depresja
jest skutkiem rozregulowania osi przysadka–podwzgórze–nadnercza, której
wzmożoną aktywność obserwuje się
w sytuacjach stresowych. Efektem
działania stresu jest wydzielanie na
zakończeniach nerwowych
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Za depresję odpowiedzialne są dwa
rodzaje czynników. Według pierwszych – endogennych (pochodzących
z wewnątrz), depresja ma podłoże
genetyczne. Generalnie literatura nie
wskazuje, które z genów mogą być
odpowiedzialne za rozwój choroby,
ponieważ jest to niezwykle trudne do
określenia. Według drugich – egzogennych (pochodzących z zewnątrz),
depresja pojawia się w następstwie
działania intensywnego i stresującego
bodźca lub wydarzeń psychospołecznych. Wskazuje się, że depresja może
towarzyszyć występującej już ciężkiej
chorobie lub być wynikiem zażywania
środków psychoaktywnych czy leków.
Bez względu na przyczynę, depresja
jest chorobą układu nerwowego i to
właściwie w jego obrębie obserwuje
się zmiany w wytwarzaniu pewnych
substancji chemicznych.
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ta po raz pierwszy została użyta przez
JF Cryana w 2013 roku. W wielu badaniach wykazano, że psychobiotyki
pozytywnie wpływają na parametry
bariery jelitowej oraz zmniejszają odpowiedź immunologiczną w obrębie
układu pokarmowego. Rezultatem korzystnego wpływu psychobiotyków
jest także zmniejszenie aktywności osi
podwzgórze-przysadka-nadnercza.
Badania z wykorzystaniem psychobiotyków rozpoczęto początkowo u zwierząt. W 2006 roku zbadano pierwszy
probiotyczny preparat zawierający
szczep Lactobacillus helveticus R0052
oraz Lactobacillus rhamnosus R0011.
Mieszaninę probiotycznych bakterii
podawano myszom
osi zbyt dużej ilości noradrenaliny,
której obecność nasila ryzyko związane z zachorowalnością na choroby
lękowe.

DEPRESJA A UKŁAD POKARMOWY
Niedawno wskazano, że układ pokarmowy połączony jest z ośrodkowym
układem nerwowym.
Takie połączenie zostało nazwane jelitowym układem nerwowym (JUN).
JUN współpracuje z układem immunologicznym, układem hormonalnym
oraz bakteriami obecnymi w naszych
jelitach i tworzy tzw. barierę jelitową.
Bariera jelitowa jest strukturą, w skład
której wchodzi wspomniana mikrobiota
oraz wytwarzające śluz komórki nabłonka jelitowego połączone nawzajem złączami ścisłymi. W badaniach
udowodniono, że sprawnie funkcjonująca bariera jest zaporą, a długotrwale
oddziałujący stres prowadzi do rozszczelnienia złączy ścisłych i przyczynia
się to do wzrostu przepuszczalności
bariery jelitowej. Zaburzenie ciągłości zapory powoduje, że niestrawione cząstki pokarmowe dostają się do
krążenia ogólnego i jako ciała obce
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wywołują stan zapalny. Pokarm, który
zasadniczo był w pełni tolerowany staje się ciałem obcym i aktywuje układ
immunologiczny. Warto dodać, że za
utrzymanie ciągłości bariery odpowiedzialne są bakterie jelitowe, które poprzez wytwarzanie mucyny zwiększają
jej szczelność.
Szczególnej uwagi wymaga jeszcze
jedna kwestia. Komunikacja między
jelitami a mózgiem zachodzi dzięki
obecności nerwu zwanego nerwem
błędnym. Nerw ten odpowiada za przekazywanie sygnałów z mózgu do jelit
oraz z jelit do mózgu z zaznaczeniem
faktu, iż przekazywanie impulsów z jelit do mózgu stanowi 90% wszystkich
sygnałów. Sygnały te dotyczą przede
wszystkim dostosowywania perystaltyki jelit, ich ukrwienia czy produkcji żółci
do stale zmieniającego się środowiska
przewodu pokarmowego. Tak więc nasze jelita to nasz drugi mózg.

TROCHĘ O PSYCHOBIOTYKACH
Bakterie probiotyczne spożywane
w odpowiednich ilościach, korzystnie
wpływające na zdrowie psychiczne nazywane są psychobiotykami. Nazwa

poddanym uprzednio działaniu przewlekłego stresu. Zauważono, że probiotykoterapia zredukowała intensywność
zachowań depresyjnych u gryzoni.
Badacze doszli do wniosku, że wprowadzenie probiotyków jest skuteczne
w ograniczaniu deficytów zachowania oraz poprawia szczelność bariery
jelitowej.
Tak obiecujące wyniki uzyskane w badaniach na modelach zwierzęcych nie
mogły zostać pominięte i szybko rozpoczęto przygotowywania do badań
klinicznych. W 2008 roku wykazano,
że preparat probiotyczny zawierający
szczepy Lactobacillus helveticus R0052
i Bifidobacterium longum R0175 podawany przez trzy tygodnie ludziom
zmniejszał dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego wywołane stresem. Kolejne badanie przeprowadzono
w bardzo podobnym schemacie. Probiotyki podawano przez okres czterech
tygodni a na końcu badania uczestników poddano testom behawioralnym. Badacze wskazali na zmniejszenie
intensywności odczuwanych doznań
lękowych i zaburzeń depresyjnych oraz
ogólną poprawę zdolności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Według
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naukowców suplementacja probiotyków stanowiłaby działanie profilaktyczne w zmniejszeniu przykrych objawów
psychologicznych związanych ze stresem u ludzi.
Według jednej z najnowszych prac
trudno jednoznacznie określić jaki jest
wpływ suplementacji probiotyków na
zmniejszenie objawów depresji u ludzi.
Po analizie wielu badań okazało się, że
na rezultat badania wpływa wiele czynników takich jak: różny czas stosowania
probiotyku czy skład ilościowy oraz
jakościowy preparatu. Brak jednolitości
metod przeprowadzenia badania może
wpływać na ograniczoną wiarygodność co do roli probiotyków w terapii
depresji.
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Mimo powyższych badań, nie możemy
zapominać, że w obecnym momencie
skuteczność terapii depresji zapewniona
jest przez psychoterapię i/lub racjonalną farmakoterapię. Ważna staje się tutaj
praca pacjenta, który musi dostosowywać się do określonych zaleceń lekarza.
Wprowadzenie do leczenia probiotyków
jako substancji pomocniczych mogłoby
polepszyć funkcje przewodu pokarmowego oraz wpłynąć na poprawę nastroju. Obecnie psychobiotyki nie posiadają
statusu leków przeciwdepresyjnych i nie
powinny być stosowane jako zamienniki
tych leków.
Pamiętaj, że w depresji nie jesteś sam,
istnieje wiele placówek, w których uzyskasz pomoc.

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji
tel. 22 594 91 00
(czynny w każdą środę – czwartek od
17.00 do 19.00)
Telefon zaufania dla osób dorosłych
w kryzysie emocjonalnym
tel. 116 123
(poniedziałek-piątek od 14:00-22:00,
połączenie bezpłatne)
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
(czynny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę)
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