
Mnenja o knjigi Rešitev za mikRobiom

Globoko se strinjam z dr. Chutkan, da je v porastu 
epidemija nedoločljivih simptomov, ki jih pogosto 
pripisujemo poškodovanemu mikrobiomu, od napihnjenosti 
in alergij do zmedenosti in težav s čezmerno telesno težo. 
Njena mantra Živi umazano, jej čisto je znanstveno podprta 
rešitev. Poskusite z njenim preprostim programom – in se 
pripravite na to, da boste nemudoma opazili spremembe. 
To je preizkušen način, kako okrepiti »dobre bakterije« in 
poskrbeti, da telo ostane močno in prožno, pripravljeno na 
spopad z boleznimi. To lahko storimo vsi, vsak dan znova. 
Resnično boste vplivali na svoje zdravje!

SARA GOTTFRIED, DR. MED., AVTORICA 

USPEŠNIC NYT THE HORMONE CURE IN THE 

HORMONE RESET DIET

Resnično smo se znašli v epidemiji – s prehrano in 
življenjskim slogom nehote uničujemo koristne bakterije 
v svojem telesu, bistvene zaveznike, ki jih potrebujemo v 
boju zoper bolezni. Robynne Chutkan v tej knjigi, ki vam 
bo spremenila življenje, podaja preproste napotke, primerne 



za vsakogar, kako popraviti ta ključni ekosistem in vsak dan 
preživeti karseda zdravo. Preberite si to pomembno knjigo in 
odkrijte vse majhne spremembe, ki pa imajo ogromen vpliv.

FRANK LIPMAN, DR. MED., USTANOVITELJ 

CENTRA ELEVEN ELEVEN WELLNESS IN AVTOR 

USPEŠNICE NYT THE NEW HEALTH RULES

Rešitev za mikrobiom je zdravilo, ki ga potrebujemo vsi, da 
bomo res zacveteli.

CHRISTIANE NORTHRUP, DR. MED., AVTORICA 

USPEŠNIC NYT GODDESSES NEVER AGE; WOMEN‘S 

BODIES, WOMEN‘S WISDOM IN THE WISDOM OF 

MENOPAUSE

Navdušujoče raziskave mikrobioma obetajo, da bodo 
mnogim pomagale prevzeti nadzor nad lastnim zdravjem 
in odpraviti kronične bolezni. Toda pri tej knjigi je najbolj 
revolucionarno to, da vam pomaga znanstveni napredek 
po korakih prenesti v prakso. Pod vodstvom Robynne 
Chutkan, dr. med., boste razumeli, kako pretirana uporaba 



antibiotikov, klasična zahodnjaška prehrana in pretirano 
čist življenjski slog siromašijo vaš mikrobiom, in spoznali 
osnovne prijeme za ohranjanje zdravja. Ta knjiga nas 
opolnomoči in je nepogrešljiva za vse, ki se trudijo ozdraveti 
ali ohraniti zdravje.

TERRY WAHLS, DR. MED., AVTOR KNJIGE THE 

WAHLS PROTOCOL

Živimo v sožitju z bilijoni bakterij, ki igrajo bistveno vlogo 
pri določanju našega zdravja in vitalnosti. Knjiga Rešitev za 
mikrobiom nam odpre oči in nazorno prikaže, da se s pretirano 
čistočo, preveč antibiotiki in nezdravo zahodnjaško prehrano 
sabotiramo in pomagamo kroničnim boleznim na vzpon, ker 
rušimo svoj mikrobiom, njegovo harmonijo in ravnovesje. 
Chutkanova, ena vodilnih integrativnih gastroenterologinj, 
nam ponuja napreden program, da od znotraj ozdravimo 
svoje telo, in sicer tako, da živimo umazano in jemo čisto. 
Preberite si to enkratno knjigo in storite zdravju uslugo … 
mikrob za mikrobom.

GERARD E. MULLIN, DR. MED., REDNI 

PROFESOR NA MEDICINSKI FAKULTETI JOHNS 

HOPKINS UNIVERSITY TER AVTOR KNJIGE THE 

GUT BALANCE REVOLUTION



Robynne Chutkan, dr. med.

POVSEM NOV PRISTOP K
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NAVZVEN

REŠITEV ZA MIKROBIOM



Mojim staršem, Winstonu in Noelle – 

hvala za umazano otroštvo



Preden umremo, pojemo nekaj umazanije.
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Zahvala

Hvaležna sem številnim čudovitim pacientom, za katere mi je 
bilo dano poskrbeti in ki so me v zadnjih dvajsetih letih toliko 
naučili.

Možu Ericu in hčerki Sydney, ki sta bila zagnana in pripravljena 
sodelovati v našem eksperimentu Živi umazano, jej čisto. 
Obema sem zelo hvaležna.

In srčna hvala moji krasni ekipi pri založbi Avery – Lucii 
Watson, Gigi Campo, Megan Newman, Anne Kosmoski in 
Toniju Scirarri Poynterju ter Howardu Yoonu. Z vami je pisanje 
knjige zelo zabavno.



Uvod:

Živi umazano, jej čisto

Moj mož se ne strinja najbolj z mojim načrtom, da 
prodamo hišo v mestu, se preselimo na kmetijo, vzrejamo 
živali in pridelujemo lastno hrano. Ker pa je večina tistega, 
kar je na voljo v supermarketih, polno kemikalij in brez prave 
hranilne vrednosti, se mi zdi pametno prevzeti nadzor nad 
tem, kaj jemo, in paziti, da pride s podeželja, ne iz tovarne. 
Na srečo živim v Washingtonu, D. C., kjer je obilo tržnic in 
skupnost podpira kmetovanje, zato se zdi selitev na dejansko 
kmetijo morda res nekoliko drastična. V resnici me žene to, 
da bi želela hčerki ponuditi umazano otroštvo, dobesedno – 
torej, s čim manj mila in šamponov ter obilico umazanega 



dela, povezanega z živalmi. O njeni sagi z antibiotiki sem 
obširno pisala v svoji prvi knjigi Gutbliss. Odtlej sem videla 
na stotine pacientov z zgodbami, podobnimi njeni, in 
zato sem samo še bolj prepričana, da je vir naših trenutnih 
zdravstvenih težav pogosto škoda na mikrobiomu – bilijonih 
mikroorganizmov, ki so se naselili v našem črevesju. Bistvo 
mojega poklica kot tudi osebno vodilo v našem gospodinjstvu 
je postalo ugotoviti, kako odpraviti to škodo in se »povrniti 
v neokrnjeno stanje«. Rešitev se vsekakor deloma skriva tudi 
v tem, da živimo nekoliko bolj umazano in jemo nekoliko 
čistejše.

odMik od naravnega

Naši predniki so bivali v sožitju z mikrobi, ki so se razvijali 
skozi milijone let in jim s pridom služili. Bili so gostoljubni 
do pravega pragozda mikroskopsko majhnih bitij, tudi do 
glist in drugih zajedavcev, ki so dejansko koristili njihovemu 
zdravju. Glavna grožnja so bili veliki plenilci in pomanjkanje 
hrane, ne pa več sto različnih bolezni, ki nas tarejo dandanes. 
Naravnost ironično pa je, da smo se v svojih prizadevanjih 
po boljšem zdravju odmaknili od naravnega, divjega stanja 
in isto storili z okoljem, v resnici pa smo v mnogo vidikih 
mnogo bolj zboleli.

Urbanizacija in moderna medicina sta brez dvoma 
izboljšala naše življenje, a obenem so se pojavile navade 



(denimo pretirana raba antibiotikov, kloriranje vode, 
predelana hrana, polna kemikalij in hormonov, pesticidi, ki 
desetkajo mikrobe, vse večje število carskih rezov), ki so nam 
razdejale mikrobiom, znižale število samih organizmov in 
bistveno prizadele njihovo pestrost. Sledil je porast številnih 
sodobnih bolezni, kot so astma, alergije, avtoimunske 
bolezni, diabetes, debelost, rak, sindrom razdražljivega 
črevesja, tesnoba in srčna obolenja. Razmah teh obolenj je 
tesno povezan z neusmiljenim napadom na naš mikrobiom, 
ta pa je posledica pretirano čistega življenjskega sloga.

Pred desetletjem se nam najbrž ni niti sanjalo, da smo z 
vsakim antibiotikom na vrhuncu sezone gripe in prehladov 
v resnici en korak bližje crohnovi bolezni ali debelosti, 
mar ne? Nihče od nas, ki antibiotike predpisujemo, se 
ni zavedal, da morda tlakujemo pot do prave bolezni, 
četudi dobronamerno, ker želimo le odpraviti smrkanje. 
Prevladovalo je mnenje – in do neke mere je še vedno tako 
– da so mikrobi škodljivi in da se jih moramo znebiti ter da 
so antibiotiki koristni in da jih moramo uporabljati. In to 
smo izdatno počeli: povprečen ameriški otrok pred koncem 
srednje šole več kot desetkrat dobi antibiotik, in to predvsem 
za blažja obolenja, ki jih sploh ne bi bilo treba posebej 
zdraviti. Kljub obsežnim raziskavam, s pomočjo katerih nam 
je v zadnjih letih marsikaj postalo jasneje, številni zdravniki 
in njihovi pacienti ostajajo v temi in za vsako pojavno obliko 
mikrobnega neravnovesja krivijo slabe gene, ne da bi se kdaj 
vprašali, kaj je v resnici za tem.



Manj je pogosto več

Sama sem spregledala šele po tistem, ko je hčerka že ob 
rojstvu dobila antibiotike, kar se je vleklo skozi prva leta 
njenega življenja in sprožilo vrsto dogodkov, ki še po desetih 
letih vplivajo na njeno zdravje. Šolala sem se na svetovno 
znanih ustanovah in opravljala specializacijo v eni vodilnih 
bolnišnic, toda tako kot večini zdravnikov se tudi meni ni niti 
sanjalo, da antibiotiki, ki sem jih imela za tako zelo koristne, 
dejansko povzročajo bolezni, ker hčerki v najranljivejšem 
obdobju uničujejo mikrobiom, tako da je bila toliko bolj 
dovzetna za okužbe in vnetja. Ko bi vsaj takrat vedela, 
kar vem zdaj in kar se učim vsak dan znova: da je bolezen 
pogosto posledica manjšega, ne večjega števila bakterij in da 
je, ko gre za zdravniške posege, manj včasih več.

okrevanje MikrobioMa

V ordinaciji vsak dan videvam paciente z zgovornimi 
znaki porušenega mikrobioma: napihnjenost, prepustno 
in razdražljivo črevesje, glutenska intoleranca, crohnova 
bolezen, ulcerozni kolitis, ekcem, tiroiditis, težave s 
telesno težo, utrujenost in zmedenost. To je prava pravcata 
epidemija »izginulih mikrobov«, kot temu reče specialist 
za okužbe Martin Blaser, dr. med. Simptomi se razlikujejo, 



anamneza pač ne: pretirana raba antibiotikov, pogosto v 
spremstvu zahodnjaške prehrane, polne predelanih živil in 
brez neprebavljivih rastlinskih vlaknin, kar imajo črevesne 
bakterije najraje.

Vnovična poselitev mikrobioma zna biti velik zalogaj, toda 
dobra novica je, da večina ljudi res okreva. Vaši mikrobi se 
nenehno spreminjajo in razvijajo, in tudi če so utrpeli znatno 
škodo zaradi zdravil, okužb ali prehrane, je možno doseči 
ogromen napredek, če pazimo, kaj vnašamo v telo oziroma 
nanj nanašamo. Mikrobiom, kakršnega imate danes, ni 
tak, kot je bil ob rojstvu, niti tak, kot bo čez leto ali celo 
teden dni. Je skrajno dinamičen, se nenehno spreminja in se 
prilagaja vašemu notranjemu in zunanjemu okolju.

Na fakulteti so nas učili, kako uničiti bakterije in druge 
mikroorganizme. Četrt stoletja pozneje paciente učim, kako 
naj svoje ohranijo: katero hrano naj uživajo, kako naj skrbijo 
za telo in dom, ne da bi se znebili mikrobov, katera vprašanja 
zastaviti zdravniku, ko ta predpiše antibiotik, in kako bi jim 
lahko koristil probiotik ali celo presaditev blata. Zdi se mi, 
da so to tiste nove in bistvene veščine za preživetje, če želimo 
ostati zdravi v obdobju superčistoče. Vse te napotke najdete 
v shemi Živi umazano, jej čisto na koncu knjige.



ko uMazani otroci odrastejo 
v čiste odrasle – Moja pot nazaj k naravi

Zgodnje otroštvo sem preživela v tropskih krajih, jedla 
hrano z dedkove kmetije, pridelano v bogati zemlji, ki jo 
je gnojila čreda koz (tudi njih smo občasno jedli), ne pa 
kemikalije. Živeli smo na hribovitem podeželju in se po šoli 
zunaj igrali s psom, raziskovali jarke, z dreves trgali mange 
in pomaranče ter vsake toliko po bosonogem raziskovanju 
staknili kakšno glisto. Pri nas doma se je poudarjalo pomen 
šole in športa, čevlji, prhanje in šamponi pa so bili bolj ali 
manj stvar izbire. Moj oče je bil kirurg ortoped, ki se je 
najbolj bal tega, da bodo njegovi otroci odrasli v hipohondre, 
zato nam je vedno – ne glede na to, ali nas je dajala gripa 
ali smo imeli zvit gleženj – svetoval isto: pojdi počivat in 
zjutraj ti bo bolje. Cepili so nas proti večjim rečem (otroška 
paraliza in koze), z manj resnimi se nismo ubadali (oslovski 
kašelj in norice). Moja hči je imela že v vrtcu več zdravniških 
pregledov, kot sem jih imela jaz v vsem življenju.

Kako so se mi torej kljub umazanemu otroštvu, kjer je 
bilo obilo organske, domače hrane, zaščitnih zajedavcev, 
veliko svežega zraka in bolj malo stika s preveč prizadevnim 
zdravstvenim sistemom, v odrasli dobi pojavile kar tri pojavne 
oblike mikrobnega neravnovesja, in sicer ekcem, rdečica in 
razrast kvasovk? Ni se zgodilo čez noč. Uspelo mi je nekako 
preživeti močne mikrobne motilce, kot so antibiotiki, ki so 



mi jih predpisali na faksu zaradi aken, in dvajset let jemanja 
kontracepcijskih tabletk (o tem več v petem poglavju), ne da 
bi mi to pustilo kakšne hujše posledice. A ko se je življenje 
dodatno zapletlo, so me dotolkli nenehen stres ter piškoti, 
pecivo in sladkarije. Zahodnjaška prehrana, polna sladkorja 
in maščob, pospešuje rast napačnih vrst bakterij v črevesju, 
življenjski slog, kjer nam dobesedno ne ostane nič časa, da bi 
šli ven povonjat rože, pa je kaplja čez rob, sploh če so prisotni 
dodatni dejavniki tveganja, tako kot pri meni, denimo znatna 
raba antibiotikov.

bolezen se začne v MikrobioMu

Moja lastna izkušnja s tem, kako slaba prehrana in stres 
razkrijeta učinke poškodovanega mikrobioma in vodita 
v pojav vrste simptomov, se ujema s tistim, kar vidim pri 
večini svojih pacientov. Zdravje jim opeša, kar se kaže v vrsti 
na videz nepovezanih obolenj, ki pridejo kot strela z jasnega, 
ljudje pa se zbegano sprašujejo, kaj hudiča se dogaja.

Mikrobni motilci so povsod – v hrani, ki jo jemo, v vodi, 
ki jo pijemo, v izdelkih, ki jih uporabljamo, in v zdravilih, 
ki jih jemljemo – in klinične manifestacije okvarjenega 
mikrobioma so različne, pojavljajo se pri ljudeh vsej starosti 
in profilov. Če ima kdo v vaši družini astmo, alergijo, 
ekcem, tiroiditis, diabetes, artritis ali katero drugo od 



številnih obolenj, ki jih še odkrivamo, je velika verjetnost, 
da je glavni razlog enak. Za pojav teh bolezni res ni vedno 
kriv poškodovan mikrobiom, je pa pogosto velik dejavnik, 
ki se poveže z genskimi in okoljskimi dejavniki in povzroči 
popolno mešanico. Prav zato je toliko pomembneje, da 
razumemo, kako zapleteno in ključno vlogo imajo bakterije 
pri našem zdravju, kajti tako lahko ukrepamo, če bolezen 
nastopi, in se začnemo zdraviti.

Rešitve, ki jih najdete v tej knjigi, temeljijo na kliničnih 
študijah na naši populaciji pacientov (Digestive Center for 
Women), na podatkih drugih študij, znanstvenih člankih, 
poročanjih in opažanjih, poročanju bolnikov, kaj je pomagalo 
njim, in na skoraj dvajsetletnem pozornem opazovanju 
ljudi z vse sorte bakterijskim neravnovesjem – od resnih 
avtoimunskih bolezni, kot sta crohnova bolezen in ulcerozni 
kolitis, do vetrov in napihnjenosti. Temeljijo tudi na moji 
lastni poti raziskovanja in zdravljenja, kamor so me prignale 
moje zdravstvene težave.

Nova paradigma, da so bakterije prijatelj, ne sovražnik, je v 
osrčju revolucije v zdravstvu, ki nas sili v vnovičen premislek 
o tem, kako živimo, in o zdravniških praksah. Nanje moramo 
pogledati skozi mikroskop in razmisliti, kako sodobno 
življenje in naše vsakdanje navade vplivajo na življenje naših 
mikrobov – in kako mikrobi nato vplivajo na nas. Postalo je 
zelo jasno, da je od tega odvisno zdravje tako posameznika 
kot skupnosti. Resnično upam, da vam bo ta knjiga ponudila 



rešitev za mikrobiom, s katero si boste povrnili zdravje in 
vitalnost, ter vas usmerila na pot do bolj umazanega življenja 
brez bolezni.

Se vidimo na kmetiji!



prvi del

SPOZNAJTE SVOJE 

ČREVESNE BAKTERIJE
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PRVO POGLAVJE

Živalski vrt v našem telesu

Mikrobi so tesno povezani z vsemi vidiki našega zdravja 
– od tega, da skrbijo za zdravo prebavo, pa do vpliva na 
verjetnost pojava debelosti ter tveganja za pojav rakavih 
obolenj in sladkorne bolezni. Posebno vlogo imajo celo 
v delovanju naših možganov in v duševnem zdravju, ker 
vplivajo na naše razpoloženje, čustva in osebnost. Kot kaže, je 
vsak posameznik sestavljen iz številnih živih delcev, ki dihajo 
in se premikajo. Več ko vemo o tej osupljivi mikroskopski 
skupnosti, jasneje postaja, da je naša usoda neločljivo 
povezana z njihovo, zato preprosto moramo izvedeti več o 
tem, od kod pridejo mikrobi, kaj počnejo in zakaj brez njih 
dejansko ne moremo živeti.
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spoznajte svoj MikrobioM

Z izrazom mikrobiom poimenujemo vse organizme v ali 
na našem telesu: vse bakterije, viruse, glivice, protozoje in 
črevesne gliste (mi, ki jih imamo, jim rečemo kar črvi) kot 
tudi vse njihove gene. Vsak kotiček naseljuje sto bilijonov 
mikrobov, kamor spada več tisoč različnih vrst; v samo 
eni kapljici tekočine v debelem črevesu je denimo več kot 
milijarda bakterij.

Vaš edinstveni mikrobni odtis se razvija vse življenje in o 
vas pove vse: kakšnega zdravja so vaši starši, kako in kje ste se 
rodili, kaj ste jedli (tudi to, ali ste najprej poskusili materino 
mleko ali nadomestno), kje živite, kaj ste po poklicu, vse o 
osebni higieni, preteklih vnetjih, izpostavljenosti kemikalijam 
in toksinom, uživanju morebitnih zdravil, o hormonskem 
ravnovesju in celo o čustvih (stres zna temeljito vplivati na 
mikrobiom). Končni rezultat je mikrobna mešanica, ki se 
od človeka do človeka tako zelo razlikuje, da vas identificira 
natančneje kot vaš lastni DNK.

Za mikrobe vemo že od sedemnajstega stoletja, ko si je 
Antonie van Leeuwenhoek pod mikroskopom ogledal lastne 
zobne obloge in opisal »majcene živalce, zelo gibljive«. Toda 
šele po nekaj stoletjih smo dojeli, da nas ti majceni sopotniki 
dejansko ne ovirajo, pač pa nam pomagajo, saj imajo točno 
določen namen, ki je zelo usklajen z našim preživetjem. 
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Prevladujoča večina mikrobov niso bakterije, ki povzročajo 
bolezni. Ravno obratno – so bistveni del našega ekosistema 
in igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju našega zdravja.

Kako se iz ploda brez enega samega bacila razvijemo v živo 
petrijevko, poseljeno z bilijoni bakterij? Začeli bomo pri 
zibelki in na poti do končne postaje izvedeli, kako točno se 
mikrobiom razvija in kako pomembno vlogo ima na vsaki 
stopnji našega razvoja.

nosečnost

Mnogo prej, preden pridemo na svet, nas začne materin 
mikrobiom pripravljati na rojstvo. Ena od najbolj drastičnih 
sprememb se odvije v njeni nožnici. Celice vaginalne stene 
med nosečnostjo pospešeno proizvajajo ogljikov hidrat, 
ki se imenuje glikogen, s čimer laktobacilom omogočajo 
pravo pojedino, zato se njihovo število poveča. Te bakterije 
pretvarjajo laktozo in druge sladkorje v mlečno kislino, 
s čimer ustvarjajo kislo, neprijazno okolje, ki razvijajoči se 
plod varuje pred morebitnimi vsiljivci.

Bakterije nas ne le varujejo pred nezaželenimi mikrobi, 
ki lahko vstopajo skozi nožnico, ampak nas tudi krepijo. V 
tretjem trimesečju nosečnosti se poveča število proteobakterij 
in aktinobakterij, kar pri nosečnici dvigne raven krvnega 
sladkorja in poveča težo dojk, saj imajo bakterije točno 
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določen cilj: zagotoviti zadostno rast in količino mleka za 
novorojenčka. Po prenosu črevesnih bakterij z nosečnic v 
zadnjem trimesečju na nebreje miši so se pri miših pokazale 
identične spremembe, s čimer so potrdili, da spremembe 
dejansko povzročajo črevesne bakterije, in ne hormoni.

Poleg teh prvobitnih vrst bakterij pa od matere prek 
posteljice dobimo tudi zaščitna protitelesa. Oboroženi z 
njimi in tistih par lastnimi, a korajžnimi mikrobnimi vojački 
smo pripravljeni na prihod na svet. Pri tem, kako točno 
pridemo na svet, pa ne gre le za vprašanje priročnosti, pač 
pa ima porod z vidika mikrobov pomemben vpliv na naše 
zdravje vse do odrasle dobe.

porod

Pri običajnem porodu se otrok med iztisom iz porodnega 
kanala z glavo obrne proti materini danki. Pri obratu prideta 
tako otrokov nos in usta v neposreden stik z vsebino njene 
nožnice in danke. Za okužbo s pošteno mero bakterij ni 
boljšega, kot da vtakneš nos neposredno v vir, mar ne? V neki 
študiji, objavljeni v znanstvenem zborniku Proceedings of the 
National Academy of Sciences, so dokazali, da se dojenčki 
med vaginalnim porodom okužijo z laktobacili in drugimi 
»koristnimi« bakterijami, pri dojenčkih, rojenih s carskim 
rezom, pa so zaznali kolonije stafilokokov, ki povzročajo 
bolezni in vnetja.
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Med prihodom na ta svet torej zajamemo polna usta 
materinih mikrobov in to kratko, neznatno dejanje nam 
prinaša neverjetno pomembne koristi. Pokazalo se je, da 
je izpostavljenost bakterijam ključni prvi korak k razvoju 
našega imunskega sistema. Otroci, rojeni s carskim rezom, ta 
bistveni dogodek zaobidejo in pogosteje zbolevajo za astmo, 
alergijami, debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 1 in drugimi 
avtoimunskimi boleznimi. Pomen zgodnje izpostavljenosti 
mikrobom bom podrobneje opisala v tretjem poglavju, prav 
tako pa tudi sodobne tegobe, ki se pojavijo ravno zaradi 
pomanjkanja vsega naštetega.

dojenje

Oligosaharidi (HMO) so tretja najpogostejša sestavina 
materinega mleka, in to kljub dejstvu, da so za novorojenčke 
popolnoma neprebavljivi. Toda neprebavljivi so zato, ker 
njihova naloga ni nahraniti dojenčka. Njihova naloga 
je nahraniti dojenčkove bakterije, če smo natančnejši: 
bifidobakterije, ki so pri dojenih otrocih navzoče v velikem 
številu. Bifidobakterije odganjajo stafilokoke in druge 
številne mikrobe z materine bradavice, zato so bistveni 
člen dojenčkovega mikrobnega arzenala. Medtem ko 
se bifidobakterije mastijo z oligosaharidi, laktobacili v 
novorojenčkovem črevesju razgrajujejo sladkorje in druge 
prebavljive dele materinega mleka. To je neverjetno dodelan 
primer sožitja med ljudmi in mikrobi.
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V Združenih državah je med dojenimi otroki stopnja 
umrljivosti kar dvajset odstotkov nižja kot pri njihovih 
vrstnikih, ki se hranijo z nadomestnim mlekom. O skrb 
vzbujajočem trendu prevlade adaptiranega mleka nad 
materinim bom spregovorila v sedmem poglavju, kjer si 
bomo ogledali mikrobne posledice nekaterih sodobnih praks.

najzgodnejše obdobje

Pri dojenčkih vsaka stvar slej ko prej konča v ustih. Tako 
pač komunicirajo z okolico. Obenem okolje med drugim 
tako komunicira z našim mikrobiomom, saj omogoča 
bakterijam iz našega doma, z otrokovih sorojencev in celo 
hišnih ljubljenčkov dostop do dojenčkovega črevesja ter 
pomaga uriti njegov imunski sistem, da bo znal razlikovati 
med koristnim in škodljivim. Na naš razvijajoči se mikrobiom 
močno vpliva prav vse, denimo številčnost družine, prva 
prehrana in kakovost pitne vode.

Tako ni presenetljivo, da je dojenčkov mikrobiom še najbolj 
podoben mikrobiomu drugih družinskih članov, sploh 
matere. A vendarle se ta kombinacija nenehno spreminja 
in razvija, vrste se množijo, seveda pa lahko nanjo bistveno 
vplivajo tudi take stvari, kot so povišana telesna temperatura, 
sprememba prehrane in antibiotična kura. Nekaj tednov po 
rojstvu se začnejo bakterije iz različnih delov telesa razseljevati 
in definirati, v nekaj mesecih število različnih bakterijskih 
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vrst pri novorojenčku naraste na približno sto in tudi prek 
tisoč pri odraslem.

iz otroštva v odraslo dobo

Okrog tretjega leta starosti je naš mikrobiom že skoraj 
izoblikovan in je zelo podoben mikrobiomu odraslih, čeprav 
velike spremembe, kot so puberteta, nastop menstruacije, 
nosečnost in menopavza, povezujejo z bistvenimi mikrobnimi 
zasuki. Nekatere telesne spremembe, ki se pojavijo v 
adolescenci, denimo bolj mastna koža in posledično akne ali 
izrazitejši telesni vonj pod pazduhami ali v predelu dimelj, so 
dejansko rezultat bakterijskih sprememb, ker bolj ali manj 
prevlada določena vrsta.

V jeseni življenja pestrost naših bakterij uplahne in 
mikrobiom postaja čedalje bolj podoben mikrobiomu 
vrstnikov. Še vedno se pojavljajo spremembe v različnih 
mikrobnih populacijah, toda s starostjo postaja naš 
mikrobiom stabilnejši in se tudi po morebitnem vnetju ali 
antibiotični kuri vse raje vrača v ustaljeno obliko.

obnova 

Naša pot se začne v maternici, kjer ni niti enega mikroba, 
na koncu pa jih imamo na milijarde. Kaj se zgodi z vsemi 
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temi mikrobi, ko umremo? Zanimivo je, da se mikrobi ne 
reciklirajo, temveč umrejo skupaj z nami. Vsaka naslednja 
generacija gre skozi lasten cikel mikrobnega vnovičnega 
rojstva, tako da začne iz nič in se sčasoma razvije v neverjetno 
dobro založeno mikrobno kraljestvo, ki je (upajmo) dobro 
prilagojeno potrebam tiste generacije.

Raznolikost vrst je bistvena za vzdrževanje uravnoteženega 
ekosistema tako v zunanjem svetu kot tudi v mikroskopskem 
svetu v vsakem od nas. Zaradi sodobnega življenjskega sloga 
bomo zanamcem na žalost predali osiromašeno mikrobno 
zapuščino, kajti v vsaki naslednji generaciji je zaradi jemanja 
zdravil, uživanja preveč predelane prehrane in pretirane 
čistoče manj bakterijske raznolikosti. Američani imajo 
dandanašnji le dve tretjini vseh bakterijskih vrst, zaznanih pri 
amazonskih domorodcih, ki se še niso srečali z antibiotiki. 
V drugem delu te knjige bomo videli, koliko truda je 
potrebnega za povrnitev tistih izgubljenih mikrobov.

Čeprav popolnega mikrobioma ni, so nekateri očitno 
bolj zdravi od drugih, in to kljub njihovim neverjetnim 
medsebojnim odstopanjem. Human Microbiome Project 
in druge raziskovalne skupine se trudijo ugotoviti, kakšen 
je danes »normalen« mikrobiom, kar je glede na hitrost 
spreminjanja mikrobnega okolja zelo pomemben podvig. 
Podjetja, kot je denimo U-biome, omogočajo ljubiteljskim 
znanstvenikom, da popišejo svoj mikroskopski habitat, 
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ga primerjajo z drugimi in ga po spremembi prehrane in 
življenjskih navad na novo ovrednotijo.

Človeški mikrobiom bi znal biti naslednja velika 
prelomnica v zdravstvu, saj bi lahko dal odgovore na 
vprašanja, zakaj zbolevamo, in nove rešitve za zdravljenje. V 
naslednjem poglavju si bomo podrobneje prebrali, kaj naše 
črevesne bakterije dejansko počnejo – razen da tvorijo pline – 
in zakaj so tako pomembne za naše zdravje in dobro počutje.


