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Bifidobacterium bifidum R0071 zmniejsza związane ze stresem 
objawy biegunki i stres zgłaszany przez uczestnika: wtórna analiza 

badania randomizowanego 
 

 

Streszczenie 
 
Stres psychologiczny jest związany z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi (GI). W tej analizie wtórnej pochodzącej  
z randomizowanego, podwójnie zaślepionego, badania kontrolowanego placebo sprawdzono, czy trzy różne probiotyki 
mogą znormalizować zgłaszany przez uczestnika dyskomfort żołądkowo-jelitowy związany ze stresem i zmniejszyć 
ogólny poziom stresu zgłaszanego przez uczestnika. Studenci (n = 581) otrzymywali Lactobacillus helveticus R0052, 
Bifidobacterium longum ssp. infantis R0033, Bifidobacterium bifidum R0071 albo placebo. Uczestnicy zgłaszali 2 wyniki 
przez okres 6 tygodni, który obejmował końcowe egzaminy akademickie: dzienny poziom stresu (0 = brak stresu do 10 
= ekstremalnie zestresowany) i tygodniowe trzy objawy związane z biegunką (DS, 1 = brak dyskomfortu do 7 = ciężki 
dyskomfort) przy użyciu Skali Oceny Objawów GI. Zgłaszany przez uczestnika stres był pozytywnie związany z DS  
(P = 0,0068). Średnie wyniki DS były niższe w przypadku stosowania B. bifidum w porównaniu z placebo w 2. tygodniu 
przy średnim poziomie stresu i średnim wskaźniku masy ciała (BMI). Wyniki DS były niższe w przypadku B. bifidum  
w 5. tygodniu w porównaniu z tygodniem 0 i 1. oraz w przypadku B. infantis R0033 w 6. tygodniu w porównaniu  
z tygodniem 0. Wyniki DS były wyższe, gdy antybiotyki były stosowane w poprzednim tygodniu w porównaniu  
z placebo (P = 0,0092). Wyniki DS nie różniły się w przypadku stosowania antybiotyków z probiotykami lub bez nich. 
Tylko B. bifidum miał wpływ na zgłaszany przez uczestnika wynik stresu (P = 0,0086). Zgłaszany przez uczestnika wynik 
stresu był również zależny od liczby godzin snu na dobę, gdzie zmniejszał się o 0,13 na każdą dodatkową godzinę snu. 
Podczas stresu, B. bifidum R0071 obniża DS i stres zgłaszany przez uczestnika. Badanie zostało zarejestrowane  
na clinicaltrials.gov jako NCT01709825. 
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1. Wstęp 
 
Egzaminy akademickie wiążą się ze stresem psychologicznym, który, jak wcześniej wykazano, jest pozytywnie związany 
z zespołem biegunki (DS) mierzonym za pomocą podskali biegunki w skali Gastrointestinal Symptom Rating Scale 
(GSRS) (Hughes i wsp., 2011), która obejmuje biegunkę, luźne stolce i pilną potrzebę wypróżnienia (Revicki i wsp., 
1998). Efekt ten może być modulowany poprzez oś mikrobiota mózg-jelita i może być dwukierunkowy w tym sensie, 
że wzrost biegunki może potęgować stres psychologiczny (Koloski i wsp., 2012). Stresory emocjonalne, fizyczne  
i biochemiczne powodują uwalnianie z podwzgórza hormonu uwalniającego kortykotropinę (CRH). CRH stymuluje 
przednią część przysadki mózgowej do uwalniania hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), który następnie 
stymuluje korę nadnerczy do uwalniania kortyzolu. 

 

Wysokie stężenia kortyzolu korelują z ostrymi stresorami psychologicznymi, szczególnie tymi, które są 
niekontrolowane lub charakteryzują się zagrożeniem społeczno-oceniającym (np. zdawanie egzaminu  
z oceną) (Dickerson i Kemeny, 2004). Ponadto wysokie stężenie kortyzolu po przebudzeniu wiąże się  
z bardziej miękkimi stolcami, choć mechanizm związku między stężeniem kortyzolu, stresem i funkcją przewodu 
pokarmowego (GI) nie jest jasny (Sugaya i wsp., 2010). W modelach zwierzęcych wykazano, że mikrobiota jelitowa ma 
zdolność do obniżania wywołanych stresem skoków zarówno stężenia ACTH, jak i kortyzolu (Sudo, 2014). Efekty 
obniżające ACTH i kortyzol obserwowano u myszy monokolonizowanych Bifidobacterium infantis, ale nie 
enteropatogenną Escherichia coli, co sugeruje, że efekty te mogą być zależne od składu mikrobioty jelitowej. Działanie 
probiotyków obniżające poziom hormonów stresu, obserwowane w badaniach na zwierzętach, w połączeniu ze 
zdolnością probiotyków do poprawy wyników klinicznych związanych z biegunką, sugeruje wzajemne oddziaływanie 
probiotyków, stresu i funkcji przewodu pokarmowego (Sazawal i in., 2006). 

 

Celem tych wtórnych analiz było ustalenie, czy trzy różne mikroorganizmy probiotyczne (Lactobacillus helveticus 
R0052, Bifidobacterium bifidum R0071 lub Bifidobacterium longum ssp. infantis R0033) mogą znormalizować DS 
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związane ze stresem i zmniejszyć ogólny stres zgłaszany przez uczestnika podczas tygodni poprzedzających egzaminy 
akademickie. Pierwotny wynik opisany przez innych badaczy (Langkamp-Henken i in., 2015) omawiał wpływ tych 
probiotyków na odsetek dni z przeziębieniem/grypą w tym modelu stresu psychologicznego. W ramach badania 
oceniano codziennie zgłaszany przez uczestnika stres i funkcjonowanie układu pokarmowego, które zostały 
przedstawione tutaj. 

 

 

2. Metodologia 
 

Projekt eksperymentu i kwestionariusze 

 
Dane te stanowią wyniki wtórne z wcześniej opisanego randomizowanego, podwójnie ślepego, badania 
kontrolowanego placebo (Langkamp-Henken i in., 2015). Jesienią 2012 roku studenci studiów licencjackich 
uczęszczający na uniwersytet w południowo-wschodnim regionie USA rozpoczęli protokół badania w okresie  
1 tygodnia i zostali poproszeni o wypełnienie 7 dni codziennych kwestionariuszy (tydzień 0). W 8. dniu badania (stan 
wyjściowy) uczestnicy zostali podzieleni na grupy w oparciu o wskaźnik masy ciała (BMI; ≤ 24,9 względem ≥ 25,0) i za 
pomocą zaklejonej koperty randomizowani do otrzymania 3×109 jtk (jtk oczekiwanych po 2 latach w temperaturze 
pokojowej) L. helveticus R0052, B. bifidum R0071 albo B. infantis R0033 albo placebo (97% skrobia ziemniaczana i 3% 
stearynian magnezu) w kapsułkach z hydroksypropylometylocelulozy (Lallemand Health Solutions, Montreal, QC, 
Kanada). Kapsułki z probiotykiem i placebo miały podobny rozmiar, kształt i kolor. Statystyk badania wygenerował 
schemat stratyfikacji i randomizacji przy użyciu generatora liczb losowych dostępnego w programie JMP® Pro 10.0 
(SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA) i nie miał bezpośredniego kontaktu z uczestnikami badania. Zaślepienie zostało 
przeprowadzone przez sponsorów badania, z których żaden nie miał bezpośredniego kontaktu z uczestnikami badania. 
Dwanaście kodów zostało losowo przydzielonych do czterech interwencji (po trzy na interwencję). Uczestnicy zostali 
poproszeni o przyjmowanie jednej kapsułki badawczej dziennie z posiłkiem i wypełnianie codziennych  
i cotygodniowych kwestionariuszy przez następne 6 tygodni. Egzaminy semestralne następowały przez okres  
1 tygodnia w 4 albo 5 tygodniu studiów w zależności od daty rozpoczęcia dla każdego uczestnika. Próbki śliny pobrano 
w tygodniu 0 oraz w tygodniu egzaminów końcowych w celu pomiaru stężenia kortyzolu. 

 

Każdego dnia badania uczestnicy otrzymywali email z linkiem do kwestionariusza online (Qualtrics; Provo, UT, USA).  
W codziennych kwestionariuszach proszono uczestników o zgłoszenie spożycia suplementu diety w ramach badania, 
liczby i konsystencji stolców, poziomu stresu (0 = brak stresu, 10 = ekstremalnie zestresowany), godzin snu, 
stosowania antybiotyków oraz intensywności objawów związanych z przeziębieniem/grypą (Langkamp-Henken i in., 
2015). Konsystencję stolców mierzono za pomocą siedmiopunktowej (typ 1 = twarde grudki, typ 7 = wodniste) Bristol 
Stool Form Scale (Lewis i Heaton, 1997). W cotygodniowym kwetionariuszu GSRS uczestnicy mieli zgłaszać 
intensywność objawów (1 = brak dyskomfortu do 7 = bardzo silny dyskomfort) dla 15 objawów żołądkowo-jelitowych, 
które zostały sklasyfikowane w 5 zespołach: DS (biegunka, luźne stolce i pilność wypróżnienia), ból brzucha (ból 
brzucha, bóle głodowe i nudności), refluks (zgaga i cofanie się kwasu), niestrawność (burczenie w brzuchu, wzdęcia, 
bekanie i wzdęcia) oraz zaparcia (zaparcia, twarde stolce i uczucie niepełnej ewakuacji) (Revicki i in., 1998). 

 

 

Populacja i kryteria badania 

 

W sumie 655 uczestników wyraziło pisemną świadomą zgodę; 72 uczestników wycofało się przed randomizacją, 
ponieważ nie byli już zainteresowani udziałem lub nie spełniali kryteriów włączenia. Dwóch uczestników zostało 
wycofanych przez badacza po randomizacji z powodu nie wypełnienia dziennych kwestionariuszy. Dane od wszystkich 
pozostałych uczestników zostały przeanalizowane na zasadzie intent-to-treat. Uczestnicy zostali włączeni do badania 
jeśli byli studentami studiów licencjackich w pełnym wymiarze godzin, z co najmniej jednym egzaminem końcowym  
w tygodniu egzaminacyjnym; mieli co najmniej jedno przeziębienie w ciągu ostatniego roku, ale byli zdrowi  
w momencie zapisywania się do badania; mieli codzienny dostęp do internetu; byli gotowi zaprzestać przyjmowania 
jakichkolwiek pokarmów lub suplementów zawierających probiotyki i prebiotyki lub innych suplementów 
zwiększających odporność w momencie randomizacji; nie mieli przewlekłych alergii; nie byli aktualnymi palaczami;  
i nie otrzymali interwencji zmniejszającej odporność w ciągu ostatniego roku lub antybiotykoterapii w ciągu ostatnich 
2 miesięcy. To badanie zostało zatwierdzone przez University of Florida Institutional Review Board. Pisemna świadoma 
zgoda została uzyskana od wszystkich uczestników. 
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Kortyzol ślinowy 

 

Kortyzol w ślinie był mierzony jako biomarker do walidacji stresu zgłaszanego przez uczestników. Uczestnicy zostali 
poproszeni o przybycie do miejsca badania między 15:30 a 18:30 w dowolnym dniu w tygodniu 0 i tygodniu 
egzaminów końcowych, aby dostarczyć próbki śliny. 1-minutowe stymulowane pobrania zostały uzyskane zgodnie  
z wcześniejszym opisem (Langkamp-Henken i in., 2015). Próbki odwirowano przez 2 min przy 1000×g  
i przechowywano w temperaturze -70 °C do czasu oznaczenia kortyzolu za pomocą enzymatycznego testu 
immunosorbcyjnego (ALPCO, Salem, NH, USA). 

 

 

Analizy statystyczne 

 

Chociaż dane zgłoszone tutaj odzwierciedlają analizy wtórne, dane zostały zebrane z pierwotnym wynikiem badania  
i przeanalizowane, gdy nadal były zaślepione interwencjami badawczymi. Obliczenie mocy było oparte na pierwotnym 
wyniku zgłoszonym w innym miejscu (Langkamp-Henken i in., 2015). Tygodniowe wyniki zespołu GSRS (biegunka, 
zaparcie, ból brzucha, niestrawność i refluks) analizowano za pomocą ogólnego liniowego modelu mieszanego  
z interwencją, tygodniem, płcią, stosowaniem antybiotyków w poprzednim tygodniu (tak lub nie), wskaźnikiem, czy co 
najmniej 1 dzień objawów przeziębienia/grypy został zgłoszony w poprzednim tygodniu (tak/nie), średnim stresem 
zgłaszanym przez uczestników w poprzednim tygodniu i wyjściowym BMI jako głównymi efektami stałymi. Wszystkie 
efekty stałe zostały połączone z interwencją. Efekt losowy uczestnika został włączony do modelu, aby uwzględnić 
powtarzające się obserwacje na każdym uczestniku. Przegląd reszt wskazał na dodatnią skośność dla wszystkich 
wyników zespołu z wyjątkiem zaparcia; dlatego też te wyniki zespołu zostały przekształcone do pierwiastka 
kwadratowego, aby uzyskać przybliżoną normalność i jednorodną wariancję. Nieistotne stałe efekty zostały usunięte 
hierarchicznie, zaczynając od interakcji z największymi wartościami P. Interwencja i tydzień oraz ich interakcja były 
zawsze zachowane w ostatecznych modelach, nawet jeśli nie były istotne. 

 

Wyniki DS były analizowane przy użyciu dwóch różnych modeli. W pierwszym z nich uwzględniono dane zebrane  
w tygodniu 0 (okres przedbazowy) w celu dokonania porównań między tygodniem 0 a tygodniem interwencji od 1 do 
6. W drugim modelu wykorzystano dane zebrane tylko podczas interwencji (tydzień 1 do 6) w celu zbadania interakcji 
pomiędzy stosowaniem antybiotyków a interwencjami bez uwzględnienia punktów danych z tygodnia 0, kiedy nie 
przyjmowano probiotyków. Dla wszystkich innych wyników zespołu wykonano tylko pierwszy model. 

 

Dzienna częstotliwość stolca i średnia skala stolca Bristola były analizowane jako zmienne losowe Poissona z logicznym 
powiązaniem i autoregresyjną (rząd = 1) strukturą macierzy wariancji-kowariancji reszt, aby uchwycić korelację wśród 
codziennie powtarzanych obserwacji. Efekty stałe to interwencja i tydzień oraz ich interakcja. Tygodniowa 
częstotliwość stolca została oszacowana jako średnia dzienna dla każdego uczestnika pomnożona przez 7. Pozwoliło to 
na uzyskanie szacunków dla wszystkich uczestników, w tym tych, którzy nie wypełnili wszystkich dziennych 
kwestionariuszy. Podobnie obliczono błąd standardowy średniej (SEM) tygodniowej sumy. 

 

Codziennie odczuwany poziom stresu zgłaszany przez uczestników analizowano przy użyciu ogólnego liniowego 
modelu mieszanego z efektami stałymi interwencji, tygodnia, płci, godzin snu poprzedniej nocy i wyjściowego BMI jako 
głównych efektów stałych. Wszystkie stałe efekty były połączone z interwencją. Do uchwycenia korelacji pomiędzy 
powtarzającymi się w ciągu dnia obserwacjami każdego uczestnika zastosowano autoregresyjną (rząd = 1) strukturę 
macierzy reszt wariancji-kowariancji. Nieistotne efekty stałe usuwano hierarchicznie, zaczynając od interakcji  
o największych wartościach P. Interwencja i tydzień oraz ich interakcja zostały zachowane w ostatecznym modelu, 
nawet jeśli ich efekt nie był istotny. 

 

Stężenia kortyzolu w ślinie zostały poddane log-transformacji i regresji na poziom stresu zgłaszanego przez 
uczestników wyrażonego jako Z-score dla dnia pobrania. Wynik Z każdego uczestnika został obliczony tylko na 
podstawie danych tego uczestnika. Zgłaszany przez uczestnika stres został wyrażony jako wynik Z uczestnika, aby 
znormalizować zmienność w zachowaniach sprawozdawczych wśród podmiotów. Wynik Z reprezentuje, dla każdego 
punktu danych dostarczonych przez osobę, miarę różnicy między zgłoszoną wartością a wielką średnią wartością dla 
tej osoby. Jest on standaryzowany na jednostki odchylenia standardowego, aby zapewnić, że odchylenia wszystkich 
uczestników są przedstawione na tej samej skali. W związku z tym ujmuje zmiany w podanych wynikach jako anomalie 
odnoszące się tylko do tego uczestnika. Pozwala to na porównanie osób, które mają tendencję do podawania 
wyższych średnich i bardziej zmiennych poziomów stresu, z osobami o innych średnich i mniej zmiennych poziomach. 
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Osoby, które mają tendencję do zgłaszania różnych średnich poziomów stresu na 10-punktowej skali, ale które 
zgłaszają podobne dodatnie lub ujemne odchylenie od swojej średniej, będą miały ten sam wynik Z w dniu, w którym 
surowe wyniki stresu zgłaszane przez uczestnika wzrastają o tę samą względną wartość. Bez tej poprawki, dwie osoby 
zgłaszające ten sam poziom stresu mogą w rzeczywistości zgłaszać bardzo różne reakcje na stresory środowiskowe. 
Dane analizowano za pomocą uogólnionego liniowego modelu mieszanego ze stałym efektem wyniku Z stresu 
zgłaszanego przez uczestnika i losowym efektem uczestnika, aby uchwycić korelację między dwoma pomiarami 
kortyzolu dla każdego uczestnika. 

 

Do wszystkich analiz zastosowano metodę Tukey-Kramera do kontroli rodzinnego poziomu błędu dla porównań post-
hoc parami środków stałych efektów. Wszelkie wyniki przekształcone na potrzeby analiz zostały poddane 
transformacji wstecznej, a wartości SE środków przekształconych wstecznie obliczono przy użyciu metody Delta 
(Casella i Berger, 2002). O ile nie stwierdzono inaczej, dane przedstawiono jako średnie ± SEM. Wszystkie modele 
statystyczne zostały wykonane przy użyciu programu SAS v9.4. 

 

 

3. Wyniki 

 
Jak wcześniej opisano (Langkamp-Henken i wsp., 2015), do analiz włączono łącznie 581 uczestników (placebo, n = 147; 
L. helveticus R0052, n = 145; B. bifidum R0071, n = 142; B. infantis R0033 n = 147). Większość uczestników stanowiły 
białe (64%), niehiszpańskie (81%) kobiety (64%) w wieku 19,9±0,1 roku ze średnim BMI 23,1±0,2. Nie było różnic  
w tych cechach uczestników pomiędzy grupami. Na podstawie liczby pozostałych kapsułek suplementów diety 
zwróconych przez uczestników pod koniec badania, średnio uczestnicy spożyli 94,1% (±0,5%) wymaganych kapsułek. 

 

Średnie zgłaszane przez uczestnika poziomy stresu od tygodnia 0 do 6 były pozytywnie związane z biegunką 
(0,006±0,002, szacowane nachylenie ± SEM dla zmiennej odpowiedzi przekształconej do kwadratu; P = 0,0068), 
zaparciem (0,017±0,006; P = 0,0084), bólem brzucha (0.010±0,002 dla zmiennej odpowiedzi przekształconej 
pierwiastkiem kwadratowym; P<0,0001), i zespół niestrawności (0,009±0,002 dla zmiennej odpowiedzi przekształconej 
pierwiastkiem kwadratowym; P<0,0001), ale nie wyniki zespołu refluksowego (Tabela 1). Zaobserwowano wpływ 
interwencji na wyniki DS i ból brzucha, gdzie przewidywane wyniki DS były niższe w przypadku B. bifidum R0071  
w porównaniu z placebo w tygodniu 2 przy średnim poziomie stresu zgłaszanego przez uczestnika (3,4) i średnim BMI 
(23,1 kg/m2). Ponadto wyniki DS były niższe w przypadku B. bifidum R0071 w 5 tygodniu badania w porównaniu  
z tygodniem 0 i tygodniem 1 oraz w przypadku B. infantis R0033 w 6 tygodniu w porównaniu z tygodniem 0 (Rycina 1). 
Chociaż istniał znaczący wpływ interwencji na ból brzucha, żaden z testów parami porównujących 4 interwencje nie 
był znaczący przy średnim stresie zgłaszanym przez uczestnika i BMI (Rycina 2). Wystąpiła interakcja pomiędzy 
interwencjami a BMI dla zespołów biegunki i bólu brzucha. Zależność między BMI a DS i zespołami bólowymi brzucha 
była dodatnia dla L. helveticus R0052 (szacunki nachylenia w skali przekształconej: DS, 0,017±0,003, P = 0,0068; ból 
brzucha, 0,010±0,003, P = 0,0047), ale zbocza nie były statystycznie różne od 0 dla pozostałych trzech interwencji dla 
żadnego z zespołów. Płeć istotnie modulowała wszystkie wyniki zespołu, z wyjątkiem refluksu, gdzie kobiety zgłaszały 
wyższe wyniki zespołu niż mężczyźni (DS, F: 1.43±0.03, M: 1.35±0.03; zespół zaparcia, F: 1.59±0.03, M: 1.35±0.04; ból 
brzucha, F: 1.63±0.02, M: 1.37±0.03); zespół niestrawności, F: 1.70±0.02, M: 1.46±0.03). Wszystkie wyniki zespołu 
różniły się w zależności od tygodnia badania (Tabela 1, Rycina 2). Wyniki zespołu DS, bólu brzucha i niestrawności były 
również wyższe w tygodniu, w którym uczestnicy zgłosili co najmniej 1 dzień przeziębienia/grypy (Tabela 1; DS, bez 
przeziębienia: 1,32±0,02, przeziębienie: 1,45±0,03; ból brzucha, bez przeziębienia: 1,40±0,02, przeziębienie: 
1,60±0,03; zespół niestrawności, bez przeziębienia: 1,52±0,02, przeziębienie: 1,63±0,03). Wyniki zespołu refluksowego 
były również wyższe u uczestników zgłaszających stosowanie antybiotyków w poprzednim tygodniu (Tabela 1, 
1,17±0,02 vs 1,13±0,01). 
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Tabela 1. Istotność zespołu Gastrointestinal Symptom Response Scale według zmiennych  
w ostatecznych modelach. 1 

 Zespół  
biegunki 2 

Zespół  
zaparcia 3 

Ból  
brzucha 4 

Zespół  
niestrawności 5 

Zespół  
refluksowy 6 

Interwencja 0.0004 0.7571 0.0131 0.4059 0.4052 

Tydzień (od 0 do 6) <0.0001 0.0121 <0.0001 <0.0001 0.0498 

Płeć 0.0105 <0.0001 <0.0001 <0.0001 - 

BMI 7 0.0075 - 0.5802 - - 

Stres zgłaszany przez 
uczestnika 8 

0.0068 0.0084 <0.0001 <0.0001 - 

Przyjęty antybiotyk (tak/nie) 9 0.0939 - - - 0.0382 

Chory (tak/nie)10 <0.0001 - <0.0001 <0.0001 - 

Interwencja × tydzień 0.6554 0.0799 0.7830 0.1283 0.7097 

Interwencja × płeć - - - - - 

Interwencja × BMI 0.0001 - 0.0110 - - 

Interwencja × stres zgłaszany 
przez uczestnika  

- - - - - 

Interwencja × przyjęty 
antybiotyk 

0.1463 - - - - 

Interwencja × chory - - - 0.1669 - 

 

1  Wartości P testów F typu III w ostatecznych ogólnych liniowych modelach mieszanych dla tygodniowych zespołów żołądkowo-
jelitowych ocenianych za pomocą Gastrointestinal Symptom Response Scale dla uczestników na jednej z czterech interwencji 
(Lactobacillus helveticus R0052, Bifidobacterium bifidum R0071, Bifidobacterium infantis R0033 lub placebo). Nieistotne efekty 
zostały usunięte hierarchicznie z ostatecznego modelu i są reprezentowane przez kreski. 

2  Zespół biegunki obejmował biegunkę, luźne stolce i nagłą potrzebę wypróżnienia. 

3  Zespół zaparć obejmował zaparcia, twarde stolce i uczucie niepełnego wypróżnienia. 

4  Ból brzucha obejmował bóle brzucha, bóle głodowe i nudności. 

5  Zespół niestrawności obejmował dudnienie, wzdęcia, bekanie i gazy. 

6  Zespół refluksowy obejmował zgagę i cofanie się kwasu. 

7  Wskaźnik masy ciała (BMI) na poziomie wyjściowym. 

8  Zgłaszany przez uczestnika średni tygodniowy stres oceniany od 0 (brak stresu) do 10 (ekstremalny stres). 

9  Uczestnicy, którzy zgłosili przyjmowanie antybiotyku w dowolnym momencie badania, zostali skategoryzowani jako "tak" dla 
przyjmowanego antybiotyku. 

10  Uczestnicy, którzy zgłosili dzień przeziębienia/grypy w ciągu ostatniego tygodnia, zostali zakwalifikowani jako "tak" w przypadku 
choroby. 
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Rycina 1.  Przewidywany wynik zespołu biegunki według tygodnia badania. Przewidywany tygodniowy wynik zespołu 
biegunki w tygodniach od 0 do 6 stanowi średni wynik dla trzech pytań (Czy w ciągu ostatniego tygodnia przeszkadzała 
Pani/Panu biegunka, luźne stolce lub pilna potrzeba wypróżnienia? ) ocenianych od 1 = brak dolegliwości do 7 = bardzo 
silne dolegliwości. Uogólniony liniowy model mieszany obejmował stałe efekty wymienione w tabeli 1. Dane zostały 
przekształcone do kwadratu w celu analizy i są przedstawione jako przekształcone wstecznie średnie ± błąd 
standardowy średniej przy średnim poziomie stresu zgłaszanym przez uczestnika (3,4) i BMI (23,1 kg/m2). * P = 0,006 
vs tydzień 0 i ‡ P = 0,0196 vs tydzień 1 dla B. bifidum R0071. ∫ P = 0,022 vs tydzień 0 dla B. infantis R0033. † P = 0,0391 
vs placebo dla B. bifidum R0071. 
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Rycina 2.  Wyniki w skali Gastrointestinal Symptom Rating Scale według tygodnia badania (z wyłączeniem zespołu 
biegunki). Przewidywane tygodniowe wyniki zespołu zaparcia (A), bólu brzucha (B), niestrawności (C) i zespołu 
refluksowego (D) w tygodniach od 0 do 6. Objawy oceniano od 1 = brak dolegliwości do 7 = bardzo silne dolegliwości  
i przedstawiono je jako średni wynik dla objawów zawartych w każdym zespole. Wszystkie dane zostały przekształcone 
w pierwiastek kwadratowy (z wyjątkiem wyników zespołu zaparcia) i przeanalizowane przy użyciu uogólnionego 
liniowego modelu mieszanego. Dane przedstawiono jako przekształcone wstecznie średnie ± błąd standardowy 
średniej przy średnim samozadeklarowanym poziomie stresu (3,4) i wskaźniku masy ciała (23,1 kg/m2), w stosownych 
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przypadkach. † P<0,05 vs placebo; * P<0,05 vs tydzień 0. 

Efekt antybiotyków i interwencji był dalej badany (Rycina 3). Istniała interakcja pomiędzy interwencją a stosowaniem 
antybiotyków w poprzednim tygodniu, gdzie wyniki DS były wyższe w przypadku antybiotyków i placebo (P = 0,0092) 
w porównaniu z brakiem antybiotyków i placebo Nie było różnicy w średnich wynikach DS z lub bez stosowania 
antybiotyków z interwencjami probiotycznymi; jednak średnie wyniki były znacząco niższe w przypadku antybiotyków  
i B. bifidum R0071 w porównaniu z antybiotykami i placebo. 
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Rycina 3.  Przewidywany wynik zespołu biegunki według tygodnia badania i stosowania antybiotyków. Przewidywany 
tygodniowy wynik zespołu biegunki (DS) uśredniony w tygodniu od 1 do 6 interwencji. Wynik DS stanowi średnią  
z trzech pytań (Czy w ciągu ostatniego tygodnia dokuczała Pani/Panu biegunka, luźne stolce lub pilna potrzeba 
wypróżnienia? ) ocenianych od 1 = brak dyskomfortu do 7 = bardzo silny dyskomfort. Uogólniony liniowy model 
mieszany obejmował wymienione powyżej efekty stałe. Dane zostały przekształcone do kwadratu na potrzeby analizy  
i są przedstawione jako przekształcone wstecznie średnie ± błąd standardowy średniej przy średnim poziomie 
samokontroli stresu (3,4) i wskaźniku masy ciała (BMI; 23,1 kg/m2). 

 

 

Średnia tygodniowa liczba wypróżnień była wyższa w przypadku L. helveticus R0052 vs placebo (9.4±0.1 vs 8.9±0.1,  
P = 0.0053). Nie było różnic w średniej tygodniowej liczbie wypróżnień z B. bifidum R0071 (9.2±0.1) lub B. infantis 
R0033 (9.0±0.1) w porównaniu z placebo. Średnie dzienne wyniki w skali Bristol stool dla L. helveticus R0052 
(3.50±0.03) i B. bifidum R0071 (3.31±0.03) były odpowiednio wyższe i niższe niż średni wynik w skali Bristol stool dla 
placebo (3.40±0.03, P<0.05), ale nie było różnicy w średnim wyniku z B. infantis R0033 (3.40±0.03) versus placebo. 
Dzienny średni wynik w skali stolca Bristol był wyższy w przypadku L. helveticus R0052 w porównaniu z B. bifidum 
R0071 (P<0,0001). Dane te sugerują, że osoby spożywające B. bifidum R0071 są mniej narażone na objawy biegunki. 

 

Średni dzienny poziom stresu zgłaszanego przez uczestnika zależał od interwencji, tygodnia badania (Rycina 4), BMI, 
płci oraz interakcji między interwencją a liczbą godzin snu na dobę (Rycina 5). Dzienny stres zgłaszany przez uczestnika 
zmniejszał się wraz ze wzrostem ilości snu dla wszystkich interwencji (P = 0,0259). Zbocza dla L. helveticus R0052  
i B. infantis R0033 nie różniły się od zbocza dla placebo (L. helveticus R0052: -0,18±0,01, szacowane zbocze ± SEM,  
P = 0,9574; B. infantis R0033: -0,16±0,02, P = 0,4842; placebo: -0,175±0,011). Z drugiej strony, dzienny stres zgłaszany 
przez uczestnika wzrastał wolniej wraz ze zmniejszeniem ilości snu w przypadku B. bifidum R0071 niż w przypadku 
innych interwencji (-0,13±0,01, P-value of test vs placebo = 0,0086). Przy mniejszej liczbie godzin snu uczestnicy 
zgłaszali niższy poziom stresu podczas stosowania B. bifidum R0071 niż w przypadku innych interwencji lub placebo 
(Rycina 5). Średnio, kobiety zgłaszały wyższy poziom stresu niż mężczyźni (F: 3.54±0.038, M: 3.27±0.05, P<0.0001),  
a wraz ze wzrostem BMI stres zgłaszany przez uczestnika malał (-0.02±0.01; P = 0.0310). 

 

Stężenia kortyzolu w ślinie były pozytywnie związane z wynikiem Z-score dla poziomu stresu zgłaszanego przez 
uczestnika w dniu pobrania (P = 0,0044). Nachylenie zależności pomiędzy log(kortyzolem) a Z-score wynosiło 
0,02±0,01 wskazując, że średni log(kortyzol) wzrósł o 0,02 jednostki na 1 jednostkę odchylenia standardowego 
wzrostu Z-score. 
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4. Omówienie 

 
Stres psychologiczny, taki jak ten związany z egzaminami akademickimi, jest bezpośrednio związany z dystresem 
żołądkowo-jelitowym (Hughes i in., 2011), który z kolei może przyczyniać się do poziomu stresu zgłaszanego przez 
uczestnika. Celem tych analiz było ustalenie, czy trzy różne potencjalnie probiotyczne mikroby (L. helveticus R0052,  
B. bifidum R0071 lub B. infantis R0033) mogłyby znormalizować dysfunkcję przewodu pokarmowego związaną ze 
stresem i obniżyć poziom stresu zgłaszanego przez studentów podchodzących do egzaminów końcowych. 

 

W tym badaniu, poziom stresu zgłaszany przez uczestnika był pozytywnie związany ze wszystkimi wynikami zespołu 
żołądkowo-jelitowego z wyjątkiem wyniku zespołu refluksowego; jednak tylko wyniki DS były modulowane przez 
poszczególne interwencje. W przypadku B. bifidum R0071 i B. infantis R0033, wyniki DS były niższe w porównaniu  
z placebo i/lub wynikami z tygodnia 0 przy średnim BMI i poziomie stresu zgłaszanego przez uczestnika. L. helveticus 
R0052 nie obniżył wyników DS w tej zdrowej populacji. Chociaż w niewielu badaniach sprawdzono rolę probiotyków  
w zapobieganiu DS w zdrowych populacjach, w badaniu przeprowadzonym u zdrowych niemowląt w wieku od 4 do 10 
miesięcy, przebywających w ośrodkach opieki nad dziećmi, wykazano korzyści ze stosowania Bifidobacterium lactis 
(BB-12) i Lactobacillus reuteri (American Type Culture Collection 55730) podawanych oddzielnie w porównaniu  
z kontrolą w zmniejszaniu liczby epizodów i dni z biegunką (Weizman i in., 2005). Agustina i wsp. (2012) wykazali 
korzyści ze stosowania L. reuteri DSM17938, ale nie Lactobacillus casei CRL431 w zapobieganiu biegunce u pozornie 
zdrowych dzieci w wieku od 1 do 6 lat w Indonezji. W żadnym z badań według wiedzy autorów nie odnotowano 
wpływu samego suplementowanego L. helveticus na zespół biegunki. Dane te wspierają koncepcję, że korzyści  
z probiotyków są specyficzne dla poziomu szczepu probiotyku. 
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Rycina 4.  Zgłaszane przez uczestnika wyniki stresu według tygodnia badania. Związek między tygodniem interwencji  
a średnim dziennym poziomem stresu zgłaszanym przez uczestnika (0 = brak stresu do 10 = skrajny stres) dla tygodnia. 
Dzienny poziom stresu zgłaszany przez uczestnika analizowano zgodnie z ogólnym liniowym modelem mieszanym  
z efektami stałymi wymienionymi powyżej. Dane przedstawiono jako średnie najmniejsze kwadraty ± błąd 
standardowy średniej przy średniej liczbie godzin snu (7,3 h/d) i wskaźniku masy ciała (BMI; 23,1 kg/m2). 

 

 

Mechanizm, dzięki któremu bifidobakterie zmniejszają biegunkę, mógł wiązać się z indukcją transporterów jonów  
w błonie komórkowej nabłonka. Brak równowagi pomiędzy luminalnym i tkankowym stężeniem elektrolitów może 
prowadzić do nieprawidłowej partycji płynów i tym samym biegunki. Kumar i wsp. (2014) wykazali zdolność 
rozpuszczalnych czynników z kilku gatunków Bifidobacterium (Bifidobacterium breve, ATCC 15700, B. infantis ATCC 
15697, i B. bifidum ATCC 15696) do podwyższania ekspresji i translacji wymiennika Cl-/HCO -. Podanie aktynomycyny 
D, która blokuje nowo syntetyzowane RNA, zniosło ekspresję tego jonowymiennika błony apikalnej w obecności 
supernatantu hodowli bifidobakterii. Stymulujący wpływ Bifidobacterium spp. na ekspresję tego wymiennika 
jonowego zaobserwowano również in vivo w tkance jelita grubego u myszy, ale nie krętego (Kumar i in., 2014). W celu 
potwierdzenia tej hipotezy należy przeprowadzić dalsze eksperymenty. 
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Oprócz wpływu na wyniki DS, B. bifidum R0071 i B. infantis R0033 modulowały poziom stresu zgłaszanego przez 
uczestnika, gdy w modelu uwzględniono również liczbę godzin snu na dobę, BMI i płeć. Nie jest zaskakujące, że liczba 
godzin snu na dobę modulowała poziom stresu zgłaszanego przez uczestnika. Inni wykazali, że stres jest negatywnie 
związany z długością snu (Vgontzas i in., 2008). Jednak nowością było to, że B. bifidum R0071 modulował poziom 
stresu zgłaszanego przez uczestnika w połączeniu z liczbą godzin snu na dobę, tak że przy mniejszej liczbie godzin snu 
uczestnicy zgłaszali niższy poziom stresu z B. bifidum R0071 w porównaniu z innymi interwencjami i placebo. Chociaż 
nie było interakcji między interwencjami a BMI lub płcią, istniał negatywny związek między BMI a poziomem stresu 
zgłaszanego przez uczestnika, a kobiety zgłaszały wyższy poziom stresu niż mężczyźni. Brandheim i wsp. (2013) badali 
związek między dystresem psychologicznym a BMI i płcią u 68 000 dorosłych Szwedów. Wykazali, że kobiety i tylko 
osoby bardzo otyłe (>35 kg/m2) zgłaszały wyższy poziom dystresu psychologicznego niż odpowiednio mężczyźni  
i osoby skategoryzowane jako osoby o prawidłowej masie ciała (18,5-24,9 kg/m2) (Brandheim i wsp., 2013).  
W obecnym badaniu tylko 28 (5%) uczestników miało BMI>30, natomiast 40 (7%) miało niedowagę (BMI<18,5). 
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Rycina 5.  Stres zgłaszany przez uczestnika i poziomy snu według płci i wskaźnika masy ciała (BMI). Związek między 
snem a ocenianym poziomem stresu zgłaszanym przez uczestnika (0 = brak stresu do 10 = ekstremalny stres) podczas 
tygodnia badania 4 u kobiet (panele A i B) i mężczyzn (panele C i D), którzy mają BMI normalnej wagi (panele A i C) lub 
nadwagi / otyłości (panele B i D). Dane są przedstawione jako przewidywane średnie. 

 

Działanie probiotyków obniżające poziom stresu zostało wcześniej wykazane zarówno w modelach zwierzęcych, jak  
i u ludzi i może pomóc wyjaśnić poprawę funkcjonowania układu pokarmowego. Połączenie L. helveticus R0052  
i B. longum R0175 obniżyło zachowania lękowe u szczurów oraz stres psychologiczny i stężenie wolnego kortyzolu  
w moczu u ludzi (Messaoudi i in., 2011). Chociaż kombinacja B. longum R0175 i L. helveticus R0052 zmniejszyła stres  
u szczurów i ludzi, nie jest jasne, czy efekt ten był spowodowany przez jeden czy oba probiotyki. Kiedy B. longum był 
podawany samodzielnie osobom z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego nastąpiła poprawa stanu emocjonalnego 
(Fujimori i wsp., 2009). W żadnym z badań według wiedzy autorów nie odnotowano wpływu L. helveticus 
suplementowanego samodzielnie na stres. W sumie dane te sugerują, że szczepy bifidobakterii, a nie L. helveticus 
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R0052, podawane samodzielnie, osłabiają stres i zachowania stresopodobne. Brak wpływu L. helveticus R0052 na 
codzienny stres zgłaszany przez uczestnika może być również powodem, dla którego L. helveticus R0052 nie miał 
wpływu na DS. 

 

Mechanizmy, dzięki którym probiotyki obniżają poziom samoopisywanego stresu, mogą być wieloczynnikowe  
i obejmować zarówno funkcje immunologiczne, jak i endokrynologiczne. Dane z modelu szczurzego wykazały, że 
immunomodulujące mechanizmy redukcji stresu przez inne probiotyki wiążą się z redukcją przepuszczalności jelit,  
a tym samym tłumieniem neurozapalenia i reakcji podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowych (HPA) (Ait-Belgnaoui  
i in., 2012). Endokrynno-modulacyjne mechanizmy redukcji stresu przez inne probiotyki polegają na produkcji 
egzogennych hormonów i dekoniugacji endogennej noradrenaliny w celu wytworzenia biologicznie aktywnej wolnej 
formy w świetle jelita (Sudo, 2014). Aktywacja nabłonkowych α2-adrenergicznych receptorów przez noradrenalinę 
indukuje jelitowe wchłanianie jonów i wody, co może zmniejszyć biegunkę i poprawić funkcję GI, a tym samym 
prowadzić do zmniejszenia ogólnego stresu. I odwrotnie, hormony gospodarza mogą wpływać na wzrost i metabolizm 
bakterii jelitowych, dlatego interakcje mikrobioty jelitowej z osią HPA mogą być dwukierunkowe (Sudo, 2014). 

 

Innym ciekawym odkryciem tego badania było to, że wyniki DS nie różniły się w przypadku stosowania probiotyków  
i antybiotyków w poprzednim tygodniu, natomiast wyniki były wyższe w przypadku placebo. Stosowanie antybiotyków 
jest związane z biegunką i może prowadzić do chorób współistniejących, takich jak zakażenie Clostridium difficile. Duża 
liczba dowodów wskazuje, że kilka szczepów probiotycznych jest skutecznych w zmniejszaniu biegunki związanej  
z antybiotykami (Hempel i in., 2012). Jednakże nie wszystkie probiotyki były skuteczne w zmniejszaniu częstości 
występowania biegunki związanej z antybiotykami, co sugeruje, że efekty te są prawdopodobnie specyficzne dla 
poziomu szczepu. 

 

Jednym z ograniczeń tego badania było to, że stres akademicki został wykorzystany jako stres psychologiczny do 
wywołania zaburzeń żołądkowo-jelitowych w zdrowej populacji. Można jednak przypuszczać, że wyniki te mogą 
dotyczyć również zaburzeń żołądkowo-jelitowych spowodowanych innymi stresorami występującymi w życiu 
codziennym (Konturek i in., 2011). Różnice w spożyciu diety, które nie były mierzone, mogą również ograniczać 
interpretację wyników. Inną kwestią jest to, że różnice w punktacji GSRS, które były statystycznie istotne, mogą nie 
mieć znaczenia biologicznego, ponieważ różnice między probiotykami a placebo były stosunkowo niewielkie  
w porównaniu z zakresem GSRS. 

 

Innym ograniczeniem tego badania jest to, że analizy są wynikami wtórnymi dla badania zaprojektowanego w celu 
zmierzenia wpływu trzech potencjalnych probiotyków na wyniki związane z przeziębieniem / grypą, a zatem badanie 
nie było zasilane w celu przeprowadzenia tych wtórnych analiz (Langkamp-Henken i in., 2015). Występowanie 
objawów przeziębienia/grypy zostało włączone do modelu statystycznego ze względu na związek objawów 
przeziębienia/grypy ze stresem (Hughes i in., 2011). Stres związany z objawami przeziębienia/grypy nie mógł być 
odróżniony od stresu akademickiego skutecznie wywołanego przez to badanie; jednakże, badanie to potwierdziło 
pozytywny związek między stresem zgłaszanym przez uczestnika i dysfunkcją układu pokarmowego wykazany  
w poprzednich badaniach (Gwee i in., 1999; Hughes i in., 2011). Oprócz zgłaszanego przez uczestnika poziomu stresu, 
zmierzono stężenie kortyzolu w ślinie jako biomarker do walidacji stresu zgłaszanego przez uczestnika. W dniach,  
w których zbierano kortyzol w ślinie, występował pozytywny związek z tym samym dniem, w którym odnotowano 
poziom stresu, co jest zgodne z wcześniej opisanymi związkami między stresem a kortyzolem (Gaab i in., 2003). 

 

 

5. Wnioski 

 
Podsumowując, przy kontroli płci, BMI i godzin snu każdego dnia, codzienne spożycie B. bifidum R0071 podczas  
6-tygodniowej interwencji w czasie egzaminów akademickich spowodowało niższe wyniki DS, nawet w obecności 
antybiotyków. Niższe wyniki DS mogły przyczynić się do zmniejszenia ogólnego stresu, ponieważ poziomy stresu 
zgłaszane przez uczestnika były również niższe w przypadku B. bifidum R0071. Efektów tych nie zaobserwowano  
w przypadku L. helveticus R0052 lub B. infantis R0033, co potwierdza, że efekty działania probiotyków są specyficzne 
dla danego szczepu. 
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