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Streszczenie  

Mikrobiom ludzki definiowany jest jako ogół mikroorganizmów zamieszkujący różne nisze 
ekologiczne naszego organizmu. Ogromna rola, jaką pełnią bakterie, wirusy i grzyby w za-
pewnianiu wewnętrznej równowagi fizjologicznej sprawiła, że w ostatnich latach obserwuje 
się bardzo duże zainteresowanie badaniami nad mikrobiomem. Niniejszy artykuł prezentuje 
koncepcję mikrobiomu, jego wpływ na zdrowie człowieka, a także czynniki geograficzne 
i społeczne, które kształtują ludzką mikroflorę.  
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Wprowadzenie  

Mikrobiom definiowany jest jako „ekologiczne skupisko komensalnych, symbio-

tycznych i patogennych mikroorganizmów, które dzielą z nami przestrzeń naszego or-

ganizmu” [Lederberg i McCray 2001]. W powszechnej świadomości badaczy termin 

ten został po raz pierwszy zaproponowany w 2001 roku przez Joshuę Lederberga, lau-

reata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (1958 rok). Nie jest to, jed-

nakże, prawdą; terminy „mikrobiom” oraz „mikrobiota” były używane w publikacjach 

naukowych na długo przed 2001 rokiem [Prescott 2017]. Oba te terminy, mimo pew-

nego zauważalnego podobieństwa semantycznego, nie są ze sobą tożsame. W przy-

padku człowieka, jego „mikrobiota” to ogół mikroorganizmów zamieszkujących nasze 
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ciało, natomiast „mikrobiom” odnosi się do katalogu (bazy) genów tych mikroorgani-

zmów [Ursell i in. 2012]1. Pierwszej (udokumentowanej) obserwacji zróżnicowania mi-

kroskopijnych organizmów względem poszczególnych nisz ekologicznych w ciele czło-

wieka dokonał w latach 80. XVII wieku Holender, Antoni van Leeuwenhoek, uważany 

za jednego z ojców współczesnej mikrobiologii. Porównywał on skupiska bakteryjne 

z próbek własnej śliny i kału, obserwując przy tym uderzające różnice w kształtach i li-

czebności poszczególnych bakterii (nie wiedząc, jednakże, że organizmy te to właśnie 

bakterie). To samo zróżnicowanie zauważył Leeuwenhoek w przypadku próbek po-

chodzących od osób zdrowych i chorych [Ursell i in. 2012]. Jak więc widać, badania 

nad towarzyszącymi nam mikroorganizmami są tak stare, jak sama mikrobiologia. Jed-

nakże to dopiero XXI wiek przyniósł techniki i metody badawcze (takie jak szybkie 

sekwencjonowanie 16S rDNA2 czy sekwencjonowanie całego genomu3), które umoż-

liwiły scharakteryzowanie społeczności bakteryjnych na niespotykaną wcześniej skalę.  

Projekt Badania Ludzkiego Mikrobiomu (Human Microbiome Project, HMP) był 

największym przedsięwzięciem nastawionym na poznanie ludzkich społeczności bak-

teryjnych. Głównymi celami tego projektu, realizowanego w latach 2008-2017, były: (1) 

wykorzystanie nowoczesnych, wysokoprzepustowych technologii w celu jak najpełniej-

szego opisu próbek mikroorganizmów z różnych miejsc ciała, pozyskanych od co naj-

mniej 250 zdrowych ochotników; (2) zbadanie związków pomiędzy stanem zdrowia 

i choroby, a strukturą mikrobiomu w określonych jednostkach chorobowych; (3) zbu-

dowanie wystandaryzowanej bazy danych nt. mikrobiomu i technik wykorzystywanych 

w jego badaniu w ten sposób, aby dotrzeć z tematyką badań do szerokiego grona nau-

kowców [The NIH HMP Working Group 2009]. Zarówno HMP sam w sobie, jak 

i wiele projektów doświadczalnych narosłych wokół HMP, doprowadziło do ogrom-

nej liczby odkryć. Można rzec, że wręcz na nowo zdefiniowano istotę człowieczeństwa, 

udowadniając, jak wiele „naszych” procesów fizjologicznych zawdzięczamy bakteriom. 

                                                           

1 W obecnej literaturze naukowej (również w niniejszej pracy) określenia „mikrobiom” oraz 
„mikrobiota” stosuje się zamiennie. Wydaje się, że pierwotne odnoszenie końcówki „-om” 
w terminie „mikrobiom” do genetyki („genom”), zastąpione zostało odnoszeniem się do 
terminu ekologicznego („biom”). W literaturze polskiej używane jest również określenie 
„mikroflora”.  

2 Jedno z podejść do sekwencjonowania, tj. ustalania kolejności nukleotydów. W sekwencjo-
nowaniu 16S rDNA „odczytuje się” sekwencje silnie konserwowane ewolucyjnie, dzięki któ-
rym określa się przynależność rodzajową bądź gatunkową mikroorganizmu.  

3 Technika umożliwiająca sekwencjonowanie całego genomu jednocześnie. 
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Celem tego artykułu jest zaznajomienie geografów (lub ogólnie: nie-biologów) z kon-

cepcją mikrobiomu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników geograficz-

nych, społecznych i środowiskowych na jego strukturę.  

 

Po co badać mikrobiom?  

W literaturze naukowej spotyka się zróżnicowane dane liczbowe nt. tego, ile mikro-

organizmów zamieszkuje ciało człowieka. Najczęściej podawanym przedziałem jest 

10-100 bilionów komórek bakteryjnych w całym ciele, przy największym udziale bak-

terii jelitowych. Sender i wsp. [2016] przeprowadzili dokładne wyliczenia, mające zwe-

ryfikować dane literaturowe. Wyliczono, że w ciele człowieka o wadze 70 kg znajduje 

się ok. 3,8 x 1013 komórek bakteryjnych, ważących ok. 200 gramów. Dla porównania, 

liczba naszych własnych komórek wyliczona została na 3,0 x 1013. Społeczności bakte-

ryjne żyjące w ciele ludzkim zajmują nisze ekologiczne zróżnicowane pod względem 

dostępności tlenu, poziomu pH, stopnia połączenia ze środowiskiem zewnętrznym, 

itd., co pozwala nam mówić nie tylko o „mikrobiomie ludzkim”, ale również „mikro-

biomie jelitowym” (najlepiej poznanym), „mikrobiomie jamy ustnej”, „mikrobiomie 

skóry” i wielu innych. Każde z tych mikrośrodowisk charakteryzuje się obecnością in-

nych grup mikroorganizmów, wewnątrz których możemy wyróżnić gatunki lub rodzaje 

rdzeniowe (core species/genera), specyficzne dla danej niszy i prawie zawsze w niej 

występujące.  

Mnogość bakterii zamieszkujących ciało człowieka sprawiła, że zaczęto zastanawiać 

się nad ich wpływem na nasze życie. Od jakiegoś czasu zauważalny jest trend, by nie 

traktować człowieka jako li tylko makroorganizmu, ale raczej jako holobiont, czyli bio-

logiczny układ, zawierający w sobie komórki ludzkie, bakteryjne, grzybowe oraz wirusy. 

Badania przeprowadzane w różnych regionach geograficznych dowiodły, że bardzo 

często struktura mikrobioty stanowi rodzaj „mikrobiologicznego podpisu” człowieka, 

pozwalając na określenie jego miejsca pochodzenia, trybu życia, rodzaju wykonywanej 

pracy, itp. Prace te nie mają charakteru wyłącznie badań podstawowych; złożoność 

interakcji pomiędzy mikrobiomem, a ludzkimi układami, głównie układem nerwowym 

i odpornościowym, sprawia, że mikroorganizmy mają wymierny wpływ na funkcjono-

wanie człowieka. Wiele chorób i zaburzeń wynika bądź jest związanych z dysbiozą, 

czyli zachwianiem równowagi, mikrobiomu. Nie zawsze te zaburzenia wynikają wprost 

z działania bakterii; często jest to „przeprogramowanie” szlaków metabolicznych, pro-

wadzące do zwiększonego ryzyka zapadalności na daną chorobę. Przykłady zaburzeń 

związanych z dysbiozą mikrobiomu zaprezentowano na Rycinie 1.  
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Następujące po sobie odkrycia doprowadziły do przekonania, że elementy współ-

czesnego systemu opieki zdrowotnej, takie jak np. terapia spersonalizowana, nie mogą 

być rozpatrywane w oderwaniu od koncepcji mikrobiomu. Rodzaj i dawka zastosowa-

nego leku, czas jego podania, dieta w czasie okresu rekonwalescencji – na wszystko to 
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wpływa mikrobiota (głównie jelitowa). Właśnie z tym faktem związane jest powstanie 

nowej dyscypliny naukowej – farmakomikrobiomiki. Współczesna epidemiologia rów-

nież bierze pod uwagę wpływ mikroorganizmów; kompozycja mikrobiomu wydaje się 

być bowiem kluczem do wyjaśnienia endemizmu wielu chorób. 

 

Wpływ czynników geograficznych i  społecznych na ludzki mi-

krobiom 

Najważniejszymi czynnikami kształtującymi ludzki mikrobiom, zarówno na pozio-

mie osobniczym, jak i populacyjnym, są: lokalizacja geograficzna, przynależność et-

niczna, styl życia, dieta, dostęp do opieki medycznej oraz tradycje społeczne funkcjo-

nujące w danym regionie. Rzadko kiedy czynniki te występują w izolacji od siebie; za-

zwyczaj jest to sieć powiązań, w której jeden czynnik kształtuje drugi (i na odwrót) – 

np. styl życia jest nierozerwalnie związany z dietą. Niestety, większość prowadzonych 

badań pochodzi z USA, Unii Europejskiej oraz z krajów WEIRD (Western, Educated, 

Industrialized, Rich and Democratic Countries, kraje zachodnie, wyedukowane, uprze-

mysłowione, bogate i demokratyczne), które generalnie dostarczają nam danych o po-

pulacjach żyjących na terenach zurbanizowanych. Nie wiadomo do końca, jaki udział 

w kształtowaniu mikrobiomu należy przypisywać czynnikom zewnętrznym, a jaki we-

wnętrznym. Wydaje się jednak, że czynniki zewnętrzne odgrywają zdecydowanie więk-

szą rolę. Badania przeprowadzone przez Rotschild i wsp. [2018] na grupie 1000 zdro-

wych ochotników wskazują, że w przypadku mikrobiomu jelitowego występuje zna-

czące podobieństwo pomiędzy mikrobiomami mieszkających ze sobą, niespokrewnio-

nych ze sobą osób, przy jednoczesnym braku takiego podobieństwa w przypadku krew-

nych, którzy nigdy nie dzielili wspólnego gospodarstwa domowego. Co więcej, wyka-

zano, że ponad 20% różnorodności pomiędzy mikrobiomami poszczególnych osób 

można wyjaśnić czynnikami takimi jak dieta, historia przyjmowanych leków oraz cechy 

antropometryczne. Inne badania dowiodły, że stopień podobieństwa mikrobiomu 

wśród rodzeństw jednojajowych i dwujajowych jest niemalże identyczny [Turnbaugh 

i in. 2009]. 

Dieta 

Spośród wszystkich wymienionych wyżej, dieta wydaje się być najistotniejszym 

czynnikiem kształtującym mikrobiom (szczególnie mikrobiom jelitowy). Ogólnie rzecz 

ujmując, dwa rodzaje bakterii występujących w jelitach są uznawane za swego rodzaju 

marker diety; są to bakterie z rodzaju Bacteroides oraz Prevotella [Gorvitovskaia i in. 

2016]. Przewaga Bacteroides w mikroflorze jelitowej obserwowana jest u mieszkańców 
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zurbanizowanych i uprzemysłowionych państw zachodnich. Związane jest to z wyso-

kim stopniem konsumpcji pożywienia bogatego w tłuszcze i białka zwierzęce. Prevo-

tella natomiast dominuje w przypadku stosowania diety opartej o produkty pochodze-

nia roślinnego, bogate w cukry złożone (np. tradycyjne pożywienie afrykańskich spo-

łeczności wiejskich) [Ursell i in. 2012]. Wzajemne proporcje obu tych rodzajów bakterii 

w jelicie mają niebagatelny wpływ na zdrowie gospodarza. Badania wykazały, że wysoki 

współczynnik Prevotella/Bacteroides sprawia, iż, stosując dietę bogatą w błonnik i pro-

dukty pełnoziarniste, osobnik jest bardziej podatny na obniżenie poziomu tłuszczu 

w organizmie, niż w przypadku niskiego współczynnika [Hjorth i in. 2018]. Inne bada-

nie, prowadzone na modelu mysim, dowiodło, że przewaga bakterii z rodzaju Prevo-

tella w mikrobiomie jelitowym związana jest z wykształceniem przewlekłego stanu za-

palnego, co prowadzi do permanentnej aktywacji białych krwinek; skutkuje to gorszymi 

prognozami w przypadku infekcji wirusem HIV oraz artretyzmu [Ley 2016]. Ciekawą 

zależność odkryli Evrensel i Ceylan [2015], wykazując, że skład mikroflory jelitowej ma 

wpływ również na zdrowie psychiczne. Zwiększona obecność bakterii z rodzaju Bac-

teroides została skorelowana ze zwiększonym ryzykiem zapadnięcia na depresję.  

Przeprowadzono szereg badań w celu ustalenia wpływu diety na skład mikroflory 

jelitowej. Analiza porównawcza społeczności bakteryjnych rdzennych Afrykanów oraz 

Afroamerykanów wykazała dominację Prevotella (i innych bakterii produkujących ma-

ślany) u rdzennych Afrykanów; u Afroamerykanów dominowały natomiast bakterie 

z rodzaju Bacteroides. Zostało to przypisane większemu spożyciu zwierzęcych tłusz-

czów, białek oraz niższemu spożyciu błonnika przez tych ostatnich. Dieta obu grup 

różni się w sposób fundamentalny pod względem składu, przygotowania oraz sposobu 

przyrządzania potraw; konsumpcja tłuszczów i białek pochodzenia zwierzęcego jest 2-

3 razy większa u Afroamerykanów, niż u rdzennych Afrykanów, przy jednoczesnym 

większym stopniu spożycia błonnika i cukrów wśród Afrykanów. Oprócz różnic 

w kompozycji mikrobiomu, zaobserwowano również wzrastającą liczbę przypadków 

zachorowań na raka jelita grubego wśród Amerykanów. Wiadomo, że produkty fer-

mentacji błonnika, przeprowadzanej przez Prevotella, posiadają właściwości przeciw-

zapalne i przeciwnowotworowe, jak również to, że sole żółciowe ulegające pewnym 

procesom za pośrednictwem bakterii mają charakter kancerogenny. Wyniki otrzymane 

w tym badaniu sugerują więc dwa mechanizmy, poprzez które dieta wpływa na wskaź-

nik ryzyka zapadnięcia na raka jelita grubego: pozytywny (ochronny) efekt spożywania 

dużych ilości błonnika oraz negatywny (promujący rozwój nowotworu) wpływ spoży-

wania tłuszczów, które stymulują wytwarzanie kwasów żółciowych [O’Keefe i in. 
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2015]. W innym badaniu porównywano społeczności bakteryjne w jelitach dzieci 

mieszkających w Burkina Faso i w Europie. Otrzymane wyniki wskazują na związek 

pomiędzy obecnością i liczbą bakterii zdolnych do rozkładu cukrów złożonych, 

a liczbą kalorii, które mogą być przyswojone z pożywienia przez gospodarza. Co wię-

cej, zanotowano, że mikrobiom dzieci mieszkających w Afryce jest o wiele bogatszy 

(pod względem liczebności komórek bakteryjnych) i bardziej zróżnicowany, niż u ich 

rówieśników z Europy. Uznaje się, że fakt ten przynosi korzyści mieszkańcom Afryki, 

wpływając na ich przeżywalność i dostosowanie do środowiska (fitness); mnogość bak-

terii produkujących krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe zapobiega prawdopodobnie 

licznym infekcjom bakteryjnym [De Filippo i in. 2010].  

W ograniczonym stopniu udowodniono również wpływ diety na mikrobiom jamy 

ustnej. Badanie Kato i wsp. [2017] wykazało, że konsumpcja nasyconych kwasów tłusz-

czowych oraz witaminy C jest ściśle skorelowana ze stopniem mikrobiologicznej róż-

norodności alfa (wewnątrz próbki). Spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych zo-

stało również skorelowane z nadreprezentacją bakterii typu Fusobacteria, mogących 

wywoływać infekcje prowadzące do obumierania (nekrozy) tkanek, jak również do za-

każenia ogólnoustrojowego (sepsy). Wydaje się jednak, że dieta nie oddziałuje na mi-

krobiom jamy ustnej w taki sposób, w jaki czyni to w przypadku mikrobiomu jelito-

wego.  

Pochodzenie etniczne 

Kilka badań rozpatruje pochodzenie etniczne jako czynnik kształtujący mikrobiom 

człowieka. Analiza porównawcza próbek, pochodzących od czterech głównych grup 

etnicznych zamieszkujących USA, wykazała, że około połowa wszystkich rodzajów 

bakterii zasiedlających jamę ustną różni się liczebnością w poszczególnych grupach 

[Mason i in. 2013]. Jako że zarówno ludność biała, jak i Afroamerykanie, stosują po-

dobną dietę oraz są poddani niemalże identycznym warunkom środowiskowym, suge-

ruje się, że to różnice anatomiczne w budowie zębów są przyczyną obserwowanej 

zmienności [Gupta i in. 2017]. Również analiza mikrobiomu pochwy Amerykanek rasy 

białej i czarnej wykazała wysoki stopień zróżnicowania; w pierwszej grupie domino-

wały bakterie rodzaju Lactobacillus, w drugiej natomiast Atopobium. Fakt ten ma nieba-

gatelny wpływ na stopień podatności na infekcje układu rozrodczego. Lactobacillus na-

leżą do ekologicznej grupy bakterii kwasu mlekowego; uznaje się, że mają one dobro-

czynny wpływ na zdrowie ludzkie. Z drugiej strony podwyższona liczebność Atopobium 

jest oznaką nieprawidłowego funkcjonowania naturalnych barier ochronnych, co może 

przekładać się na zwiększone ryzyko zapadalności na choroby przenoszone drogą 
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płciową [Doerflinger i in. 2014]. Zhou i in. [2007] wysunęli hipotezę, że to predyspo-

zycje genetyczne gospodarza, związane głównie z układem odpornościowym wrodzo-

nym i nabytym, a nie czynniki kulturowe są głównym powodem tego zróżnicowania.  

Ciekawym studium było porównanie próbek pochodzących z jelit malezyjskich pre-

adolescentów. Badaniu byli poddani przedstawiciele trzech grup etnicznych – Malajów, 

Chińczyków oraz autochtonicznej ludności Orang Asli. Największą różnorodność mi-

krobiologiczną zanotowano u ubogich przedstawicieli Orang Asli, natomiast najmniej-

szą – u relatywnie bogatych dzieci chińskich. Autorzy sugerują, że niski dochód, w po-

łączeniu z niskim poziomem wyedukowania rodziców, prowadzi do obniżania standar-

dów i świadomości higieny wśród ludów autochtonicznych. Odkryto również, że szlaki 

biochemiczne odpowiadające za kolonizację bakterii i chemotaksję były nadreprezen-

towane wśród Orang Asli, natomiast szlaki związane z metabolizmem cukrów – 

u Chińczyków [Chong i in. 2015]. 

Badanie kohortowe przeprowadzone przez Stearnsa i wsp. [2017] wśród kanadyj-

skich noworodków (rasy białej oraz pochodzenia południowoazjatyckiego), miało na 

celu określenie, czy pochodzenie etniczne oraz fakt karmienia piersią wpływa na mi-

kroflorę jelit. Wykazano, że niektórzy przedstawiciele wspomnianej wcześniej grupy 

bakterii kwasu mlekowego występują w większej liczbie u noworodków pochodzenia 

południowoazjatyckiego. Warto wspomnieć, że bakterie te uczestniczą w rozkładzie 

cukrów, które nie mogą być przyswojone bezpośrednio w szlakach biochemicznych 

gospodarza. Produkty tego rozkładu (głównie mleczany i octany) służą natomiast za 

swego rodzaju pożywkę dla innych gatunków bakterii. Stwierdzenie większego udziału 

bakterii kwasu mlekowego skorelowane zostało z wysokim wskaźnikiem wegetariani-

zmu wśród osób pochodzenia południowoazjatyckiego, jak również z szeroko rozpo-

wszechnionym zjawiskiem karmienia piersią. Autorzy rozpatrują również inne czynniki, 

które mogą mieć wpływ na opisywane zróżnicowanie: zachorowanie na cukrzycę cią-

żową, czas wprowadzenia pokarmów stałych do diety dziecka, stosowanie antybioty-

ków w czasie ciąży, droga ich podawania, itp.  

Styl życia 

Wpływ stylu życia na mikrobiom jelitowy jest zauważalny na poziomie zarówno 

osobniczym, jak i populacyjnym. W przypadku noworodków, najczęściej podnoszoną 

kwestią jest rodzaj porodu (poprzez cesarskie cięcie bądź naturalny) oraz, wspomniane 

wcześniej, karmienie piersią [Pannaraj i in. 2017]. Dominguez-Bello i wsp. [2010] zade-

monstrowali, że skóra, jama ustna oraz nosogardziel noworodków, które przyszły na 

świat drogą waginalną, są zdominowane przez bakterie mlekowe z rodzaju Lactobacillus, 
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natomiast w przypadku porodu poprzez cesarskie cięcie obserwuje się kolonizację 

głównie przez potencjalnie patogenne bakterie (gronkowce oraz bakterie z rodzjau Aci-

netobacter). Warto przy tym wspomnieć, że mikroorganizmy te kojarzone są głównie 

z mikrośrodowiskiem skóry. Wykazano również, że poród poprzez cesarskie cięcie za-

burza mikroflorę jelit noworodków nawet do sześciu miesięcy po porodzie [Grölund 

i in. 1999]. Jeżeli chodzi o karmienie piersią, to wydaje się, że ok. 30% pożytecznych 

bakterii w przewodzie pokarmowym dziecka pochodzi bezpośrednio z mleka matki, 

natomiast dodatkowe 10% ze skóry piersi matki [Pia i in. 2017].  

Na poziomie populacyjnym również zauważono interesującą zależność mikro-

biomu od stylu życia. Za przykład może posłużyć zbieracko-łowiecki lud Hadza za-

mieszkujący Tanzanię. W porównaniu do próby kontrolnej (Włosi żyjący w środowisku 

zurbanizowanym), Hadza cechują się większym bogactwem i różnorodnością mikro-

flory jelitowej. Ich mikrobiom jest typowy dla populacji, których dieta oparta jest o po-

karm pochodzenia roślinnego (dominacja bakterii z rodzaju Prevotella), jednak zaobser-

wowano również inne cechy, nieudokumentowane u innych grup. Za przykład może 

posłużyć zróżnicowanie mikrobiomu ze względu na płeć. Podejrzewa się, że przyczynę 

tego stanu rzeczy stanowi inny rodzaj pracy wykonywanej przez przedstawicieli obu 

płci. Wynika z tego, że pomimo zamieszkiwania tego samego środowiska i dostępu do 

podobnego rodzaju pożywienia, obie płcie zaadaptowały się w odmienny sposób do 

dostępnych zasobów [Schnorr i in. 2014].  

Badanie przeprowadzone w siedmiu kameruńskich wioskach pozwoliło ustalić, jaką 

rolę pełnią infekcje pasożytnicze w kształtowaniu mikrobiomu jelitowego. Wykazano, 

że ludzie u których stwierdzono obecność ameby charakteryzują się wyższym wskaźni-

kiem wspomnianej wyżej mikrobiologicznej różnorodności afa, przy jednoczesnym 

znaczącym zredukowaniu różnorodności beta (pomiędzy osobnikami). Zjawisko to 

tłumaczy się pośrednimi bądź bezpośrednimi interakcjami pomiędzy amebą, mikrobio-

mem gospodarza oraz sprawnością jego układu odpornościowego. Co więcej, wysu-

nięto hipotezę, że przyczyną chorób autoimmunologicznych, trapiących wysoko roz-

winięte społeczeństwa, jest brak ekspozycji dzieci na różnego rodzaju patogeny (także 

pasożyty). Bardziej różnorodne społeczności bakteryjne są bowiem uważane za poży-

teczne, ze względu na niższą podatność na perturbacje środowiskowe [Morton i in. 

2015]. W tej samej pracy badacze porównali skład mikrobiomu jelitowego ludzi cha-

rakteryzujących się tym samym trybem życia oraz tym samym pochodzeniem genetycz-

nym. Wykazano, że pewien stopień zmienności występujący u ludów zbieracko-łowiec-
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kich nie może być przypisany diecie lub obecności pasożyta; sugeruje to rolę nieziden-

tyfikowanych do tej pory lokalnych czynników, takich jak np. dostęp do odmiennych 

źródeł wody pitnej. Kluczowe różnice w kompozycji mikrobiomu zaobserwowano po-

między populacjami zbieracko-łowieckimi, a tymi, które trudnią się rybołówstwem czy 

farmerstwem; prawdopodobnie odzwierciedlają one odmienną dietę, związaną z wyko-

nywanym zawodem [Morton i in. 2015]. 

Jeżeli chodzi o mikrobiom skórny, to analiza porównawcza próbek, będących po-

płuczynami po myciu rąk, pozyskanych od mieszkańców USA i Tanzanii, wykazała, że 

społeczności bakteryjne obecne w próbkach pochodzących z USA są złożone głównie 

z typowych gatunków zamieszkujących skórę, podczas gdy w próbkach z Tanzanii do-

minują "środowiskowe" gatunki bakterii, nieuznawane za kolonizatorów skóry ludzkiej. 

Odzwierciedla to różnice w trybie życia mieszkańców obu krajów: uczestnicy badania 

mieszkający w USA spędzali większość czasu w zamkniętych pomieszczeniach, mając 

kontakt głównie z suchymi powierzchniami. Co więcej, żaden z amerykańskich uczest-

ników nie podejmował się opieki nad dzieckiem. Mieszkańcy Tanzanii zamieszkiwali 

zaś głównie siedliska mające ciągły kontakt z wolnym powietrzem, ponadto podczas 

wykonywania swoich codziennych czynności mieli nieustanny kontakt z glebą, nieuz-

datnioną wodą oraz innymi powierzchniami zewnętrznymi [Hospodsky i in. 2014]. 

W ostatnich latach uwagę badaczy przyciąga tzw. mikrobiom środowiska zabudo-

wanego (built environment microbiome). Termin ten narodził się, gdy zdano sobie sprawę 

z faktu, że każdy typ budynku posiada swoją własną, charakterystyczną "sygnaturę mi-

krobiologiczną". Ludzie, zwierzęta domowe, systemy kanalizacji i ogrzewania, wenty-

lacja oraz klimatyzacja - to wszystko zostało zidentyfikowane jako źródła mikroorga-

nizmów przenoszonych drogą powietrzną, które następnie zasiedlają wnętrza budyn-

ków [Prussin i Marr 2015]. Mikrobiom niektórych środowisk zabudowanych został 

uznany za sprzyjający rozwojowi alergii i astmy [Casas i in. 2016]. Podejrzewa się rów-

nież, że może być to również czynnikiem zwiększającym ryzyko zapadnięcia na nie-

które zaburzenia psychiczne [Hoisington i in. 2015]. 

 

Podsumowanie  

Zaprezentowane powyżej przykłady przedstawiają tylko niewielką część badań po-

święconych relacji pomiędzy geografią, a mikrobiomem człowieka. W ostatnich latach 

temat ten stał się na swój sposób modny, a przez to podejmowany przez szereg grup 

badawczych na całym świecie. Wydaje się, że koncept mikrobiomu sam w sobie, jak 

i techniki wykorzystywane do jego badania, stanowią użyteczne narzędzie w rękach 



Wprowadzenie do koncepcji mikrobiomu … 103 

 

geografów wszystkich (bądź prawie wszystkich) specjalności. Analiza mikrobiomów 

może rzucić nowe światło na problemy, z którymi mierzy się epidemiologia opisowa, 

zdrowie publiczne, medycyna tropikalna i inne działy nauki, które związane są z geo-

grafią medyczną. Geografowie rolnictwa mogą być zainteresowani analizą społeczności 

bakteryjnych żyjących na roślinach ważnych z ekonomicznego punktu widzenia; szcze-

gólnie użyteczne jest to w przypadku gatunków, których użyteczność jest w nieroze-

rwalny sposób związana z bakteriamii, jak to ma miejsce w przypadku np. winorośli. 

Dokładna wiedza na temat rodzajów bakterii zamieszkujących dany gatunek rośliny 

może usprawnić niektóre procesy, prowadząc do zwiększenia plonów i lepszej ochrony 

upraw. Biogeografowie mogą wykorzystać dane o mikrobiomie do analizy historii wę-

drówek zwierząt, składu ich diety, oraz wzajemnych relacji międzygatunkowych. Spe-

cjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej mogą użyć mikroorganizmów jako wskaź-

ników, mówiących wiele o interakcjach poszczególnych elementów krajobrazu. Wyko-

rzystanie bakterii w badaniach geograficznych jest ograniczone niemalże tylko i wyłącz-

nie przez wyobraźnię. Stopniowa i postępująca redukcja kosztów technik stosowanych 

do badania mikrobiomu będzie zapewne czynnikiem, który zachęci wielu do podjęcia 

tego rodzaju interdyscyplinarnych badań.  
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Abstract   

Human microbiome is defined as the total of microorganisms inhabiting various ecological 
niches of our body. The enormous role of bacteria, viruses and fungi in maintaining the phys-
iological balance of human body lead to extensive interdisciplinary research in the field of 
microbiome studies. This article presents the concept of the microbiome, its impact on hu-
man health, as well as geographical and social factors that affect its shape. 
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