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PROBIOTIKÁ riadené strely proti škodlivinám 

 

Nepasterizovanú slovenskú bryndzu považuje odborník za jedno z najúčinnejších prírodných 
probiotík.  

Ľudský organizmus zaťažuje množstvo negatívnych vplyvov - či už z potravy, liekov alebo vonkajšieho 
znečisteného prostredia. Lekári predpisujú antibiotiká ako na bežiacom páse, čo môže viac uškodiť, 
ako pomôcť. "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," vysvetľuje prednosta Ústavu experimentálnej medicíny 
Univerzity P. J. Šafárika Alojz Bomba.  

Účinným prostriedkom v boji proti agresívnym antibiotikám sú probiotiká. "Fungujú ako riadené 
strely s pozitívnym účinkom - pôsobia selektívne, pretože ničia len škodlivú mikroflóru podporujú 
rast tej pozitívnej. Probiotiká je preto vhodné užívať počas liečby antibiotikami a tiež 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."  

Účinná prevencia  

Práve v stresových situáciách sa v tráviacom trakte k slovu hlásia patogénne mikroorganizmy. 
Získavajú prevahu a následne vzniká ochorenie. Po užití probiotík sa začne zvádzať organizme boj. 
Probiotiká odoberajú negatívnej mikroflóre živiny, tým ich oslabujú a navodzujú rovnováhu v črevnej 
mikroflóre. Jej úpravou možno zabezpečiť prevenciu viacerých ochorení ako alergie, arteroskleróza a 
nádorové ochorenia.  

Probiotiká nájdete v prírodnej forme v rôznych kyslomliečnych výrobkoch, kyslej kapuste alebo vo 
forme výživových doplnkov a liečiv. Prežívajú v tráviacom trakte a majú pozitívny vplyv nielen na 
črevnú flóru, ale aj celotelový účinok.  

Odborník vyzdvihuje najmä probiotickú kvalitu slovenskej nepasterizovanej bryndze. "Obsahuje asi 
19 probiotických kmeňov, znižuje krvný tlak, má protinádorové účinky." Problémom však je, že 
Európska únia nepovoľuje vývoz nepasterizovanej bryndze. Východiskom by podľa prednostu bolo 
dodať stratené probiotiká do bryndze po jej pasterizácii.  

Druhou možnosťou je, ak človek užíva probiotiká vo forme výživových doplnkov. Čo ste možno 
nevedeli je fakt, že probiotikami sa za žiadnych okolností nedá predávkovať. Zvyčajne sa odporúča 
užívanie raz denne.  

Žiadna novinka  

Prednosta Bomba odporúča nezabúdať ani na význam prebiotík, ktoré predstavujú podporné látky 
pre pôsobenie probiotík. Predovšetkým sú to oligosacharidy, ktoré sa bežne vyskytujú v niektorých 
druhoch ovocia a zeleniny, napríklad artičokoch a banánoch.  

Probiotiká nie sú vo svete vedy žiadnym nováčikom. Záujem o nich sa po prvý raz objavil koncom 19. 
storočia, keď jeden z vedcov publikoval prácu, v ktorej dlhovekosť Balkáncov pripísal vysokému 
príjmu kyslomliečnych nápojov s prospešnou mikroflórou. Podľa prednostu Bombu vedec Ilja Iljič 



Mečnikov ako prvý poukázal na vzťah medzi zdravím a dlhovekosťou a užívaním probiotických 
baktérií.  

Pojem probiotiká bol zavedený neskôr a boom probiotík sa objavil koncom 20. storočia v súvislosti s 
rozmachom užívania antibiotík.  

 


