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Neocenitelnú hodnotu zdravia si zacíname uvedomovat obycajne až vtedy, ked nám život
zacnú komplikovat rôzne zdravotné problémy.

Velmi castými pôvodcami chorôb sú rôzne choroboplodné
mikroorganizmy ako baktérie, vírusy a plesne. Baktérie sú
mikroorganizmy, ktoré dosahujú také malé rozmery, že ich
môžeme vidiet len pod mikroskopom, ale zároven disponu
jú neuveritelne velkým potenciálom biologických úcinkov.
Mnohé z nich osídlujú sliznice nášho organizmu, pricom
pre cloveka najvýznamnejšiu úlohu zohrávajú tie, ktoré ko
lonizujú jeho tráviaci trakt. Crevné baktérie majú pre nás
mimoriadny význam.

Prvotná bariéra
Osídlovanie tráviaceho traktu crevnou mikroflórou sa
zacína ihned po narodení. Správne zloženie crevnej mik
roflóry už v ranom veku je nevyhnutné pre zabezpecenie
optimálneho vývoja a funkcnosti imunitného systému
a dobrého zdravotného stavu cloveka aj v neskoršom obdo
bí života. Pre optimálny vývoj crevnej mikroflóry a imuni
ty dietata má velký význam materské mlieko, a preto patrí
dojceniu nezastupitelné miesto vo vývoji funkcií imunit-
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ného systému. Zloženie crevnej ~oilóry sa postupne
mení s pribúdajúcim vekom a 'Ý~aJJl.;}e ho ovplyvnuje aj
spôsob stravovania. Cre\ná mikroilóra "\)tvára ekologic
ký systém prospešný tak pre clo\eka. ~o aj pre nu samot
nú. Predstavuje tajuplnf s\er \or.il~ okom neviditelných
mikroorganizmov rôznych rodo. a druho\, ktoré neustále
komunikujú nielen nanájom, ale súcasne aj s celým orga
nizmom cloveka. Ich nájomná komunikácia zabezpecuje
rovnováhu zloženia cre,nej mikroflóry, ktorá je nevyhnut
ná pre zabezpecenie jej opriil1álne~ funkcnosti a ochrany
zdravia. Crevná mikroflóra \)L.ára prvotnú ochrannú
bariéru voci škodli\ým úci:akom choroboplodných mikro
organizmov a rôznych toxich.-fchlátok. podiela sa aj na trá
vení tých zložiek poua"\). horé nedokážu rozložit vlastné
enzýmy cloveka.

Narušenie ochranných funkcií
Za nepriazniv)<ch okobosLÍ úcinkom choroboplodných
mikroorganizmo .••, rôznych škodli.ých látok alebo antibio
tík môže dôjst k narušeniu ro\nm-áby crevnej mikroflóry
a jej ochranných funkcií, co má za následok vznik zdra
votných porúch. :\'arušenie cre\-nej mikroflóry negatívne
ovplyvnuje aj funkcnost imunitného systému. Pri udržia
vaní rovnováhy a ochranných funkcií crevnej mikroflóry
a zabezpecení optimálnej funkcnosti imunitného systému
zohrávajú mimoriadne pozitívnu úlohu probiotiká. Sú to
živé mikroorganizmy, ktoré sú súcastou ekosystému trá
viaceho traktu. Ako probiotiká sa najcastejšie využívajú
laktobacily a bifidobaktérie. Ak ich podávame v dosta
tocnom množstve, majú na organizmus velmi priaznivé
úcinky. V nárocnom a dlhodobom procese ich výskumu
a vývoja je potrebné probiotické mikroorganizmy najprv
vyselektovat z obrovského poctu zástupcov populácie crev
ných baktérií. Následne sa overia ich zdraviu prospešné
úcinky a bezpecnost pre cloveka. vývoj nového probiotic-
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--.éhoprípravku sa završi doladením jeho aplikacnej formy.
_'~aléprobiotické mikroorganizmy dokážu v našom orga
~izme "velké veci". Upevnujú rovnováhu crevnej mikrofló
:y, likvidujú choroboplodné mikroorganizmy a posilnujú
:;;rospešnú mikroflóru. Ak sa probiotiká aplikujú pri liecbe
cntibiotikami, ktoré zasahujú tak prospešné, ako aj škod-
-vé mikroorganizmy, urýchlujú a optimalizujú opätovné

osídlenie tráviaceho traktu užitocnou mikroflórou. Pro
:,iotiká zlepšujú tiež procesy trávenia a umožnujú postih
:mtým prijímat aj potravu, ktorá im za bežných okolností
spôsobuje zdravotné problémy.

Mobilizácia imunity
?robiotické mikroorganizmy majú mimoriadny význam
:;Jreimunitný systém. Stimulujú všetky zložky nášho ob
ranného systému a udržiavajú ho v stave "neustálej bojo
,ej pohotovosti" voci možným pôvodcom rôznych chorôb
a zdravotných porúch. Probiotické mikroorganizmy,
ktoré sa dostanú do prostredia tráviaceho traktu, prichá-

zajú do kontaktu s bunkami crevnej sliznice a vysiela
Jú signály na molekulovej úrovni. Tieto regulujú funkcie
'munitného systému a stimulujú imunitné bunky k pro
dukcii látok, ktoré ovplyvnujú rôzne obranné mechaniz
;]lY organizmu vrátane zápalu. Probiotické mikroorga
nizmy dokážu znížit riziko vzniku chorôb už na lokálnej
úrovni priamo v prostredí tráviaceho traktu, ale zároven
zmobilizovat aj celý imunitný systém cloveka, jeho bun
'ovú a látkovú zložku, do boja proti choroboplodným

mikroorganizmom alebo škodlivým látkam. Úcinnost
jednotlivých probiotických prípravkov závisí od kmena
mikroorganizmu, ktorý obsahujú, ale ovplyvnuje ju aj zlo
ženie crevnej mikroflóry cloveka, ktorému sú podávané. Z
uvedených dôvodov sa môžu u ludí objavit rozdiely v ÚCin
nosti podávania probiotík.
Probiotiká by sme mali využívat v prevencii, ale aj liecbe
chorôb tráviaceho, dýchacieho a urogenitálneho traktu.
Priaznivé úcinky probiotík sa môžu efektívne využit v ob
dobí zvýšenej zátaže nášho organizmu a jeho imunitného
systému, Mali by sme ich užívat hlavne v zimnom a jar
nom období, ale aj pri cestách do vzdialenejších krajín. Vel
mi vhodná je ich aplikácia pri liecbe antibiotikami, preto
že jednak minimalizujú ich vedlajšie úcinky, ale zároven
vytvárajú aj vhodné podmienky pre obnovenie rovnováhy
zloženia crevnej mikroflóry. Vhodná je ich aplikácia de
tom, ktorých crevná mikroflóra sa postupne vyvíja, ale aj
starším ludom, u ktorých dochádza k znižovaniu populá
cie prospešnej mikroflóry tráviaceho traktu a funkcnosti
imunitného systému.
Je velmi potešitelné, že aj na Slovensku sa venujeme vý
skumu probiotík a hladáme nové možnosti ich uplatnenia
v prevencii takých závažných chronických chorôb, akými
sú ateroskleróza a rakovina. Budúcnost probiotík je velmi
slubná a hlavné objavy nás ešte len cakajú. Je velmi prav
depodobné, že probiotiká novej generácie nám pomôžu vý
razne znížit riziko závažných chorôb a významne zefek
tívnit ich prevenciu a liecbu.
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