ПЕДИАТРИЯ

ЗА ПРАКТИКАТА

бр. 1/2014

65

Nobel Pharma

Пробиотици в неонаталния период
Приложение на Bio Balance Baby при доносени и
недоносени новородени деца
Р. Георгиева, В. Симов
Клиника по неонатология, СБАЛДБ - София и Отделение за недоносени деца на I МБАЛ - София
Ключови думи: новородени деца, недоносени деца, пробиотици, некротизиращ ентероколит, неонатален сепсис,
чревна колонизация

СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Неонаталната чревна микрофлора се отличава със
значително разнообразие, зависещо от много голям брой
фактори: гестационна възраст, метод на родоразрешение, хранене, въздействие на околната среда и различни
медицински интервенции. Липсата на нормална чревна колонизация води до слабо развитие на чревната лимфоидна
тъкан, нарушения в развитието на чревната капилярна
мрежа и намалена продукция на антитела (7,23,24,41). Според някои проучвания при недоносените деца е възможно
да настъпи пренатална микробна колонизация, като
количеството на микробната ДНК е в корелация с гестационната възраст при настъпване на преждевременното
раждане. Изследване на интестиналната бактериална
флора при 23 недоносени деца с гестационна възраст 23 32 седмици показва наличие на микробна ДНК в мекониума,
вероятно с интраутеринен произход (16, 35).
Характеристиката на бактериалната чревна
колонизация в значителна степен се определя и от
метода на родоразрешение. Вагиналното раждане
води до контакт на новороденото дете с вагиналната
и интестинална флора на майката, което определя
колонизацията с лактобацили, Prevotella и други видове бифидобактерии (3,17). При раждане чрез Цезарово
сечение липсва такъв директен контакт и началната
колонизация се осъществява с бактерии от околната
среда с немайчин произход, предимно стафилококи
от кожната повърхност, а тази с лактобацили, бифидобактерии и бактероидес настъпва по-късно (3,13),
Първичната чревна флора при деца, родени с Цезарово
сечение е патологична до 6 месеца след раждането,
а има данни че методът на родоразрешение оказва
влияние за по - дълъг период, дори до 7 годишна възраст (20, 39). Вероятно това играе съществена роля
за развитието на имунната система, установено е, че
атопичните заболявания, бронхиалната астма и тип
1 диабет са по-чести при деца, родени чрез Цезарово
сечение (4,12,18,37). Здравите доносени деца родени по
нормален механизъм на едноседмична възраст са колонизирани с анеробни бактерии, предимно Bacteroides.
Децата, родени чрез Цезарово сечение се колонизират
преимуществено с Enterobacter, Klebsiella и Clostridia
(20). Недоносените деца имат бактериална чревна
флора представена предимно от Bacteroides, E.coli,

Klebsiella. Интересно е, че благоприятната колонизация
с бифидобактерии и лактобацили при тях се установява едва през третата постнатална седмица (5, 19). Доносените деца на естествено хранене са колонизирани
предимно с бифидобактерии и лактобацили, докато при
хранените с адаптирани млека превалират Bacteroides,
Clostridia, Enterobacteriaceae. Процесът на чревна колонизация може допълнително да бъде повлиян от много
въздействуващи фактори в условията на интензивно
лечение: антибиотици, продължително парентерално
хранене, отглеждане в инкубатор и др. (29).
Забавеното въвеждане на ентералното хранене,
липсата на нормална чревна колонизация, а налична
такава с потенциално патогенни бактерии са много
важни рискови фактори за развитието на нозокомиални
бактериални инфекции. Хипотезата е, че пероралното
приложение на благоприятно действуващи бактерии
/пробиотици/ може да повлияе за намаляване честотата
на некротизиращия ентероколит (НЕК) и нозокомиалния сепсис. Пробиотиците са живи микроорганизми,
за които се предполага, че в достатъчни количества
могат да имат позитивно въздействие върху здравното
състояние на организма (21). Терминът пробиотици е използуван още през 60-те години, като те са предлагани
в най-различни форми: таблетки, прахчета, суспензия,
капсули и др. Идеалният пробиотик би трябвало да отговаря на следните условия: устойчив на разрушаване
от стомашния сок и жлъчните киселини, възможност
за прикрепване към чревните епителни клетки, непатогенен, неинвазивен,чувствителен към най-често използуваните антибактериални средства и без склонност
към развитие на антибиотична резистентност (22, 31).
НЕКРОТИЗИРАЩ ЕНТЕРОКОЛИТ
И БАКТЕРИАЛНА ЧРЕВНА КОЛОНИЗАЦИЯ
При недоносените деца, развили НЕК се установява
намалено разнообразие на чревната бактериална флора
и увеличено количество на гамапротеобактерии.Тези
пациенти са имали значително по-чест прием на антибиотични препарати в периода преди развитието на
НЕК. Някои изследвания установяват превалиране при
недоносените деца на стафилококи и слабо представена
колонизация с бифидобактерии (10)
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ПРОБИОТИЦИ И НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА
Профилактика на нозокомиалния сепсис
при недоносени деца
Нозокомиалните инфекции, особено късните неонатални сепсиси остават съществен клиничен проблем
за недоносените деца с много ниско и изключително
ниско тегло, които имат дълъг престой в неонатологични интензивни отделения. Колонизацията на гастро-интестиналния тракт с потенциално патогенни
бактерии има съществено значение за възникването
и разпространението на вътреболничнитe инфекции.
Това се дължи на незрелия чревен епител, позволяващ
настъпване на бактериална транслокация. Проучванията върху използуването на пробиотици при недоносени
деца са посветени на няколко основни проблема: нормализиране на чревната флора, подобряване на толеранса
към храненето, превенция на некротизиращия ентероколит и сепсис (36).
Честотата на вътреболничните инфекции в неонатологични интензивни отделения се увеличава през
последните две десетилетия. 6,2% до 33% от новородените деца, приети в интензивни отделения развиват
вътреболнични инфекции (9). 21 % от недоносените
деца с много ниско тегло развиват поне един епизод
на микробиологично верифициран късен неонатален
сепсис. Най - честите причинители на късен неонатален сепсис при недоносени деца са стафилококи,
E.coli, Klebsiella, Candida, като почти половината от
случаите са с причинител коагулаза негативен стафилокок (40, 42).
Наред с богатия арсенал от мерки, включени в
програмите за профилактика на вътреболничните
инфекции, през последните години много актуален
стана проблемът за използуването на пробиотици при
недоносени деца с оглед превенция на късния неонатален сепсис и некротизиращия ентероколит. Предполагаемият механизъм на действие е нормализирането
на чревната флора, намаляване и ерадикация на колонизацията с потенциално патогенни микроорганизми
и респ. ограничаване на възможностите за интестинална бактериална транслокация и бактериемия. При
едно от ранните проучвания за превантивния ефект
на пробиотиците са рандомизирани 20 недоносени
деца, като в таргетната група е използуван пробиотик Lactobacillus GG. Не е установена разлика между
двете групи по отношение честотата на сепсис и
НЕК (34). Друго клинично изследване включващо 1237
недоносени деца със средна гестационна възраст 35
седмици установява значимо по-ниска честота на
НЕК и НЕК - свързаната смъртност при пациентите,
получавали пробиотик, но липса на различия относно
честотата на нозокомиалния сепсис (25). Проучване
включващо 585 недоносени деца от различни неонатологични отделения в Италия относно ефекта на
пробиотиците за профилактика на късни неонатални
инфекции и некротизиращ ентероколит не установява
статистически значима разлика между групите деца,
суплементирани или не с пробиотици (11). Рандомизираното проучване на Mihatsch и съавт., обхваща 183
недоносени деца с много ниско тегло и гестационна
възраст <30 седм, като таргетната група е суплементирана с Bifidobacterium lactis. Не е установена значима
разлика между двете групи, както за общата честота
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на вътреболничните инфекции, така и на нозокомиалния сепсис (32). Интересно е новото изследване на
Romeo и съавт. относно ефекта на пробиотиците
върху колонизацията с Candida albicans и честотата
на нозокомиалния сепсис. Включени са 249 недоносени
деца, рандомизирани в три групи - една суплементирана с Lactobacillus reuteri, втора с Lactobacillus rhamnosus,
трета - без пробиотик. Колонизацията с Candida
albicans е била значимо по-ниска в групите с пробиотици, освен това е установена и по-ниска честота на
нозокомиалния сепсис (38). В мета - анализ включващ 7
изследвания се установява, че приложението на пробиотици е асоциирано с по-нисък риск от развитие на
некротизиращ ентероколит, без значима разлика за
вътреболничния сепсис. Суплементацията с пробиотици е свързана с намаляване на общата смъртност,
но не и тази, дължаща се на НЕК и сепсис. По-късно
този метаанализ е допълнен с още две изследвания, но
резултатите са същите: намаляване на риска от НЕК,
но не и от нозокомиален сепсис (14,15). Последният
публикуван метаанализ обхваща 20 проучвания, като
заключенията са, че приложението на пробиотици е
асоциирано със значимо намаляване на риска от НЕК
и смъртен изход при недоносени деца с много ниско
тегло, но не и с намаляване честотата на нозокомиалния сепсис (43). Cochrane анализът на базата на
16 изследвания, с общо рандомизирани 2842 недоносени деца, установява, че пробиотиците намаляват
значимо тежките случаи на НЕК и смъртността по
каквато и да е причина, без да повлияват честотата
на нозокомиалния сепсис. Подобни са резултатите и
на други метаанализи ( 2,33 ), но ново проучване при
1130 недоносени деца с гестационна възраст 24 - 31 с,
суплементирани с Lactobacillus rhamnosus от първите
дни след раждането до 36 гестационна седмица показа
данни за значимо намаляване на риска от НЕК, летален
изход и късен неонатален сепсис. Суплементираните
с пробиотик недоносени деца по-бързо достигат до
етапа на пълно ентерално хранене (6). Според Manzoni
и съавт. Lactobacillus rhamnosus (LCG) намалява колонизацията с патогенни микроорганизми при недоносени деца (30) . Някои щамове лактобацили усилват
ефективността на чревната бариера чрез модулиране
на локалния имунен отговор (8).
Все още липсват достатъчно категорични данни
за позитивния ефект на пробиотиците при недоносени деца, както и за оптималното количество и вид
на пробиотичните препарати, които биха били безопасни и ефективни. Повечето клинични изследвания
установяват липса на странични ефекти. Все пак има
единични случаи на сепсис с причинител лактобацили
при недоносени деца със синдром на късо тънко черво
(27). Описан е и сепсис, причинен от Bifidobacterium spp
при недоносено дете с тегло 600 г, получавало пробиотичен препарат (26). Във Финландия е установена
повишена честота на некротизиращ ентероколит
при недоносени деца, суплементирани с пробиотични
препарати (28).
Комитетът по хранене към Европейската асоциация
по детска гастроентерология, хепатология и хранене
(ESPGHAN) през 2010 год. изказва становище, че са
необходими още проучвания относно ефективността
и безопасността на пробиотиците при новородени,
недоносени деца и кърмачета (1).
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КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
НА BIO BALANCE BABY ПРИ ДОНОСЕНИ
И НЕДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА
Bio Balance Baby е последно поколение пробиотик,
създаден по уникална технология, така че включените
в него един милиард живи бактерии (Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus) са
защитени с два слоя - вътрешен и външен. Двойното
покритие се състои от полимер и полизахарид, подложени на криотехнологична обработка. Вътрешният
слой предпазва бактериите от увреждащото действие
на стомашния и жлъчния сок, а външният ги защитава
от въздействията на околната среда. Това позволява
на пробиотичните бактерии да достигнат живи до
червата, където вече се заселват и размножават, прикрепяйки се към епитела на тънките черва.
В дневната доза (1 саше дневно) на Bio Balance Baby
се съдържат и допълнително витамини (вит С, вит. В1,
В2, В6, В3) и цинк.
Цел на изследването:
Да се проучи ефектът от приложението на пробиотичния препарат Bio Balance Baby при недоносени и
доносени новородени деца в следните аспекти:
1. Превенция на некротизиращ ентероколит и късен
неонатален сепсис
2. Влияние върху характеристиката на бактериалната
чревна колонизация
3. Наличие на странични ефекти - сепсис с причинител
пробиотичен щам
Пациенти и методи
99 деца лекувани в Клиника по неонатология на Университетска Детска Болница, София и Отделение за
недоносени деца на Първа многопрофилна болница за
активно лечение. Пациентите са разпределени в две групи в зависимост от условията на средата, повлияващи
риска от бактериална колонизация с потенциално патогенни бактерии. Прилаган е пробиотичният препарат
Bio Balance Baby в препоръчаната доза - 1 саше дневно,
разтворено в храната. Пробиотиците са включени след
установен задоволителен толеранс към ентералното
хранене и при липса на патологични прояви от страна
на стомашно-чревната система.
Таблица 1. Пaциенти първа група лекувани в отделение
за специални грижи

Контролната група е представена от 30 недоносени
деца, които не са получавали пробиотици и са лекувани
в интензивно неонатологично отделение. Средната
им гестационна възраст е 32,3 гест. седмици, а ср.
тегло 2134 g.
По време на лечението с Bio Balance Baby проследени
следните показатели:
1. Честота на некротизиращ ентероколит
2. Честота на късен неонатален сепсис
3. Микробиологична характеристика на чревната
флора преди и след приложението на пробиотичния
препарат.
В първа група са включени доносени и недоносени
деца, лекувани в Отделение за недоносени деца на I
МБАЛ. Характеристиката на пациентите е следната:
доносени и недоносени деца, с предшествуващо интензивно лечение, вкл. с широкоспектърни антибактериални средства в стабилизирано общо състояние.
Основните показатели на пациентите от първа
група са представени на табл. 1.
Пациентите от втора група са получавали пробиотик по време на лечението в интензивно неонатологично отделение.
Основните показатели на пациентите от втора
група са представени на табл. 2
РЕЗУЛТАТИ
При децата от първа група епизоди на инфекция,
наложила лечение с антибиотик са регистрирани в 33
случая. (64,7%). При нито едно дете не е диагностициран
сепсис и некротизиращ ентероколит. Десет пациента
(19,6%) са имали колонизация с Candida albicans, която е
негативирана в 7 случая след приложение на Bio Balance
Baby. За периода на приложението не е установена
чревна колонизация с потенциално патогенни бактерии.
Липсват клинични и микробиологични данни за сепсис с
причинител пробиотични бактерии.
Всички пациенти от втора група са били в период на
интензивно лечение, с широкоспектърна антибиотична
терапия. Сепсис е диагностициран при 2 деца (4,1
%), а некротизиращ ентероколит в нито един случай.
Липсват данни за сепсис или инфекция с пробиотични
бактерии. При 22 деца (45%) е доказана чревна колонизация с мултирезистентен щам на Klebsiella (Klebsiella
Таблица 2. Пaциенти втора група лекувани в интензивно отделение
Доносени деца

N=4

Недоносени деца

N = 44
гест. възраст ср. 32,06 седм,
s = 3,68; (24 - 36)

X = 32,5 (7 - 105) дни

Възраст при включване
на пробиотик

X = 20,4; s= 11,7; (6-90) дни

X = 2626 g, ( s= 757; 1480-4000 g)

Телесна маса при
включване на пробиотик

X = 1888,4 g; s = 656; (900 - 3550)

Доносени деца

N = 17

Недоносени деца

N = 34
гест. възраст ср. 33,1 седм (26 - 36)

Възраст при включване
на пробиотик
Телесна маса при
включване на пробиотик

Продължителност на
X = 28, 4 (7 - 187) дни
приложение на пробиотик

67

Продължителност на
X = 19,6; s = 4,5 (10 - 28) дни
приложение на пробиотик

68
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pneumoniae ESBL - 21, Klebsiella oxytoca ESBL - 1). В 100%
от случаите се установи нормализиране на чревната
флора след приложението на Bio Balance Baby за период
от средно 22,6 дни. Липсваше нова чревна колонизация
с потенциално патогенни бактерии.
В контролната група от 30 недоносени деца сепсис
е диагностициран в 6,6% от случаите, липсват случаи
на некротизиращ ентероколит. Чревна колонизация
с Klebsiella pneumoniae ESBL e установена при 16 случая - 53,3%, която не се негативира за 20 дневен период
на наблюдение.
Значима е разликата относно негативиране на резултатите за колонизация с потенциално патогенни
бактерии - мултирезистентни Klebsiella spp (p < 0,001).
ОБСЪЖДАНЕ
В повечето изследвания, посветени на използуването на пробиотици при новородени и недоносени
деца таргетните точки са повлияване честотата на
некротизиращия ентероколит и на късния неонатален
сепсис. Данните са противоречиви, по - голямата част
от проучванията не доказват ефект по отношение на
късния неонатален сепсис, но отчитат значимо намаляване на тежките форми на некротизиращ ентероколит
и на смъртността. Недостатъчна е информацията за
влиянието на пробиотиците върху чревната колонизация с потенциално патогенни бактерии.
Нашите данни показаха тенденция на намаляване
на случаите с късен неонатален сепсис. Не можем да
направим заключение относно влиянието върху риска
от некротизиращ ентероколит, поради липсата на
диагностицирани случаи във всички пациентни групи.
Категорични са данните обаче, че приложението на
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