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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Košice, 24.  jún 2016 
 
 

Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ  LF zorganizoval v Budapešti  
10. medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách 

     
      Za mimoriadne vydarenú označili ú častníci podujatia 10. medzinárodnú vedeckú 
konferenciu o probiotikách a prebiotikách ktorú zorganizoval Ústav experimentálnej 
medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Budapešti v dňoch 21. 6. 2016 – 23. 6. 2016  
a zúčastnilo jej vyše 400 účastníkov z viac než 80  krajín celého sveta. International 
Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics - „IPC 2016“ je  najväčšie svetové vedecké 
podujatie venované výskumu probiotík a prebiotík, ktoré si za svoju existenciu od roku  
2000 získalo vynikajúce meno.  

 

     „Túto konferenciu sme už po tretí krát zorganizovali v Budapešti, pretože maďarská 
metropola disponuje dobrým leteckým spojením pre účastníkov z celého sveta. Účastníci na 
ňu prichádzajú každoročne kvôli kvalitnému odbornému programu i sprievodným 
aktivitám. Tohtoročná konferencia mala mimoriadne vysokú vedeckú úroveň.  
Svoje príspevky predniesli najuznávanejší odborníci v oblasti probiotického výskumu 
z celého sveta. Prezentované poznatky poukázali na veľmi významnú úlohu črevnej 
mikrobioty pri zachovaní zdravia a v patogenéze chronických chorôb. Možno očakávať, že 
v blízkej budúcnosti bude možné moduláciou črevnej flóry výrazne zefektívniť prevenciu 
a liečbu mnohých chorôb nielen tráviaceho traktu ale aj celého organizmu. Prezentované 
príspevky boli veľkým prínosom aj pre objasnenie mechanizmu účinku probiotík  
na molekulovej úrovni,“ hovorí prednosta Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ 
v Košiciach a predseda organizačného výboru konferencie MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 
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     Účastníkov zaujala napríklad prezentácia profesora Davida A. Millsa z USA venovaná 
črevnej mikroflóre detí v ranom veku, profesora Michiela Kleerebezema z Holandska 
o mechanizme účinku probiotík či profesora Johna Tagga z Nového Zélandu o využití  
probiotík pri narušení mikrobioty ústnej dutiny. Pútavé boli aj ďalšie prednášky, medziiným 
príspevok profesorky Hanie Szajewskej z Poľska o využití probiotík v pediatrii a profesorky 
Kathleen McCoy zo Švajčiarska o úlohe črevnej mikrobioty vo vývoji imunitného systému 
a homeostázy. Podľa slov MVDr. Alojza Bombu, DrSc. sa „International Scientific 
Conference on Probiotics and Prebiotics“ od iných podobných podujatí odlišuje nielen 
vysokou vedeckou úrovňou prezentovaných poznatkov, ale aj priateľskou a srdečnou 
atmosférou, ktorá výrazne prispieva k nadväzovaniu nových pracovných kontaktov.  

 

     „Vedecký program IPC 2016 bol venovaný aktuálnym pokrokom v oblasti výskumu, 
výroby a využitia probiotík a prebiotík so zameraním na ich význam v podpore zdravia  
a prevencii chorôb. Cieľom konferencie zameranej na prezentáciu poznatkov založených 
na vedeckých  dôkazoch prospešných účinkov probiotík a prebiotík na zdravie ľudí a zvierat 
získaných v rámci experimentálnych a klinických štúdií bolo predovšetkým poskytnúť 
vedecké fórum pre všetkých, ktorí sa zoberajú problematikou probiotík a prebiotík 
a umožniť im vzájomnú výmenu poznatkov. Po prvý raz sme do programu konferencie 
zaradili sekciu zameranú na cielenú moduláciu črevnej mikroflóry, vrátane  
jej transplantácie, v prevencii a terapii chorôb. Na túto tému odznelo niekoľko veľmi 
zaujímavých prednášok vrátane príspevku pracovníkov nášho ústavu. K vysokej vedeckej 
úrovni podujatia prispeli významnou mierou aj príspevky mladých výskumných 
pracovníkov z celého sveta a mňa veľmi teší, že aj medzi nimi mal  náš ústav zastúpenie 
vďaka RNDr. Zdenke Hertélyovej, PhD., ktorá sa prezentovala veľmi hodnotnou 
prednáškou o vplyve potencovaných probiotík na zloženie mastných kyselín,“ poznamenáva 
MVDr. Alojz Bomba, DrSc. (na snímke nižšie). 

 

     
 

     Cenu za najlepšiu prednášku v kategórii mladých vedeckých pracovníkov dotovanú sumou 
1000 EUR získal Cristian Botta z Univerzity v Turíne (Taliansko). Vedecká komisia 
ocenila jeho prácu „Comparative genomics and functional analysis of Lactobacillus 
plantarum probiotics candidates highlighted a strain-dependent capability to produce butyric 
acid by fatty acid biosynthesis pathway. Cenu za najlepší poster v tejto kategórii (500 EUR) si 
odniesol Shota Takahashi z Japonska za svoju prácu „Bifidobacterium animalis spp. lactis 
GCL2505 reduces abdominal visceral fat, a key factor associates with metabolic disorders“.  
 

     Záujem o probiotiká sa prvý krát objavil koncom 19. storočia, keď Ilja Ilji č Mečnikov 
publikoval prácu, v ktorej pripísal dlhovekosť ľudí žijúcich na Balkáne vysokému príjmu 
kyslomliečnych nápojov obsahujúcich prospešnú mikroflóru. Bol prvým, ktorý poukázal  
na vzťah medzi zdravím a dlhovekosťou a užívaním probiotických baktérií. Tento pojem  
bol však zavedený až neskôr a boom probiotík sa objavil koncom 20. storočia v súvislosti  
s rozmachom užívania antibiotík a ich negatívnym dôsledkom.  
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     Podľa slov MVDr. Alojza Bombu je téma účinku probiotík čoraz aktuálnejšia 
predovšetkým v súvislosti rezistenciou baktérií na antibiotiká.  Zatiaľ čo antibiotiká 
pôsobia v organizme ako neriadený kobercový nálet ničiaci aj pozitívne pôsobiace 
mikroorganizmy, probiotiká fungujú ako riadené strely s pozitívnym účinkom, pretože ničia 
len škodlivú mikroflóru a podporujú rast tej pozitívnej.  
 

     „Probiotiká, či už v prírodnej forme, napríklad ako súčasť rôznych kyslomliečnych 
výrobkov či kyslej kapusty, alebo aj vo forme funkčných potravín a liečiv, majú pozitívny 
vplyv nielen na črevnú flóru. Tenké črevo zohráva popri tráviacej funkcii aj veľmi dôležitú 
úlohu z hľadiska imunitných procesov, pretože je v ňom sústredená prevažná väčšina 
imunitných buniek takzvaného črevného slizničného imunitného systému. No príjem 
probiotík je užitočný nielen kvôli podpore procesov odohrávajúcich sa v tenkom čreve, ale 
má i celotelový účinok, pretože stimulujú rôzne molekulové dráhy, ktorými sa ovplyvňujú 
fyziologické funkcie. Modulácia črevnej mikroflóry prispieva k prevencii viacerých 
ochorení, napríklad alergií ale i aterosklerózy či nádorových chorôb,“ zdôrazňuje  
MVDr. Alojz Bomba, DrSc., podľa ktorého však netreba zabúdať ani na účinok prebiotík, 
ktoré podporujú účinok  probiotík. Predovšetkým sú to oligosacharidy, ktoré sa bežne 
vyskytujú v niektorých druhoch ovocia a zeleniny, napríklad artičokoch a banánoch.  
Tieto látky prechádzajú tenkým črevom nezmenené do hrubého čreva, kde ich potom dokážu 
tráviť prospešné mikroorganizmy, predovšetkým laktobacily a bifidobaktérie, ktorých rast  
a metabolickú aktivitu prebiotiká stimulujú. 
 

. . . 
 
      V nadväznosti na uskutočnenú konferenciu IPC 2016 v Budapešti sa dnes o 11. hodine 
uskutoční na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP prednáška  
dr. Gwénaëla Jana z Francúzska nazvaná „Peculiar properties of propionibacteria lead  
to unexpected probiotic properties“.  Súčasťou  návštevy Dr. Jana, ktorý je riaditeľom pre 
výskum INRA Agrocampus Ouest French National Institute for Agricultural Research 
Rennes (Francúzsko) budú aj rokovania o spolupráci s Ústavom experimentálnej 
medicíny UPJŠ LF pri príprave spoločných výskumných projektov v rámci programov 
EÚ, predovšetkým Horizontu 2020. 
  

. . . 
 
      Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa ako jej 
vedecko-výskumné pracovisko venuje štúdiu úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze 
chronických chorôb človeka a možností ich prevencie a terapie využitím cielenej modulácie 
črevnej mikrobioty. Dôležitým cieľom Ústavu experimentálnej medicíny je uplatňovanie 
poznatkov získaných v rámci riešenia výskumných projektov pre vývoj nových probiotických 
prípravkov a biomodulačných metód, ktoré napomôžu zefektívniť prevenciu a terapiu 
chronických chorôb. 
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