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ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 

Probiotiká fungujú ako riadené strely 

 

Prípravky majú preventívny účinok aj pri nádorových ochoreniach.  

Vedecká konferencia  

Čoraz vyššia spotreba antibiotík si vyžaduje čoraz viac probiotík. Práve o nich diskutovalo vyše 180 

odborníkov zo 40 krajín sveta, vrátane USA, Ruska, Kanady, Austrálie, Číny, Japonska, Ukrajiny, krajín 

Južnej Ameriky a Afriky na medzinárodnej vedeckej konferencii o probiotikách a prebiotikách v 

Košiciach, ktorú pripravil Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ.  

Pri antibiotikách sú vhodné probiotiká  

Ako upozornil prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MVDr. 

Alojz Bomba, DrSc., „účinok antibiotík v organizme možno prirovnať ku kobercovému náletu 

lietadiel - keď sa dostanú do tráviaceho traktu, zničia plošne všetky baktérie bez ohľadu na to, či 

ide o patogény alebo telu prospešné mikroorganizmy". Podľa neho je problematika účinku probiotík 

stále zaujímavejšia najmä v súvislosti s nadmerným užívaním antibiotík, proti ktorým už patogény 

získavajú rezistenciu, a preto sa dlhodobo hľadá vhodná alternatíva.  

Probiotiká naopak fungujú ako riadené strely s pozitívnym účinkom - pôsobia selektívne, pretože 

ničia len škodlivú mikroflóru a podporujú rast tej pozitívnej. „Probiotiká je preto vhodné užívať počas 

liečby antibiotikami a 10 až 14 dní po nej, aby sa obnovila prirodzená črevná flóra. Sú vhodné na 

prekonanie záťažových a stresových období a na prevenciu sezónnych ochorení, pretože zvyšujú 

obranyschopnosť organizmu," vysvetlil A. Bomba.  

Črevná bariéra je obrannou líniou  

Probiotiká v prírodnej forme alebo vo forme funkčných potravín či výživových doplnkov alebo liečiv 

prežívajú v tráviacom trakte a majú pozitívny vplyv nielen na črevnú flóru, ale aj celotelový účinok, 

pretože stimulujú rôzne molekulové dráhy, ktorými ovplyvňujú fyziologické funkcie. Výskumy 

potvrdzujú, že črevná flóra zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri regulácii rôznych fyziologických 

procesov a jej narušenie je spojené s výskytom rôznych chorôb.  

„Ukazuje sa, že moduláciou črevnej mikroflóry je možné zabezpečiť prevenciu viacerých ochorení, 

medzi ktoré patria alergie, ale dokonca aj ateroskleróza či nádorové ochorenia," dodal A. Bomba. 

Tenké črevo je veľmi aktívny metabolický orgán, ale zohráva aj veľmi dôležitú úlohu v imunitných 

procesoch, pretože je v ňom sústredená prevažná väčšina imunitných buniek črevného slizničného 

imunitného systému. „Prvotná imunitná reakcia organizmu pri styku s potravou sa začína už v 

tráviacom trakte, ktorý má veľa účinných mechanizmov na zneškodnenie potravou prijatých 

toxínov a choroboplodných mikroorganizmov -črevná bariéra predstavuje prvú obrannú líniu. Pri 

kontakte patogénov s bunkami imunitného systému v tenkom čreve sú vysielané signály na 



aktiváciu celého imunitného systému," vysvetlil účinok probiotík A. Bomba a zdôraznil, že zabúdať 

nemožno ani na účinok prebiotík, ktoré predstavujú podporné látky pri pôsobení probiotík.  

Prevencia nádorov  

Na trhu je množstvo probiotík a spotrebiteľ má problém orientovať sa. „Vytvorenie účinných 

prípravkov si vyžaduje dlhodobý seriózny výskum počínajúci laboratórnym výskumom in vitro, 

potom experimenty na zvieratách a keď sa potvrdí ich bezpečnosť a účinnosť, nasledujú klinické 

štúdie u ľudí," konštatoval A. Bomba, ktorého ústav má vypracovanú dlhodobú koncepciu, vrátane 

výskumného programu zameraného na prevenciu najzávažnejších ochorení, ako sú srdcovo-cievne a 

nádorové choroby. Výskumný program je zameraný na štúdium úlohy črevnej mikroflóry v 

patogenéze aterosklerózy a kolorektálneho karcinómu a na možnosti modulácie črevnej mikroflóry v 

ich prevencii.  

„Študujeme, ako črevná mikroflóra ovplyvňuje fyziologické procesy a ako môže vyvolávať niektoré 

ochorenia, objasňujeme mechanizmy, ktorými sa to deje na bunkovej a molekulovej úrovni a 

snažíme sa modulovať ju tak, aby sme predchádzali či minimalizovali vznik ochorení. Modulovať 

črevnú mikroflóru je možné viacerými spôsobmi, ale najprirodzenejší a najúčinnejší využíva práve 

vplyv probiotík, teda zdraviu prospešných baktérií, ktoré pozitívne ovplyvňujú niektoré funkcie 

ľudského organizmu, najmä imunitný systém a metabolické procesy, predovšetkým lipidový 

metabolizmus, čo je veľmi významné z hľadiska srdcovocievnych ochorení. Pôsobenie zdravej 

črevnej mikroflóry tiež znižuje enzýmovú aktivitu baktérií, ktorá premieňa prekarcinogénne látky 

na karcinogénne látky, z čoho vyplýva preventívny účinok probiotík pri nádorových ochoreniach," 

zdôraznil A. Bomba.  

 


