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PROBIOTYKI – SPOSÓB NA MŁODOŚĆ? 

Nie ma przesady w stwierdzeniu że większość naszej odporności pochodzi z jelita. To tam 

właśnie znajduje się aż 70% komórek naszego układu odpornościowego. Niezmiernie istotne 

jest więc aby ten system nieustannie wzmacniać. Możemy mieć w tym czynny udział poprzez 

spożywanie odpowiednich produktów zwanych probiotykami. Czym tak naprawdę są 

probiotyki? Probiotyki to żywe szczepy bakterii, które wywierają korzystny wpływ na 

zdrowie, jeżeli podawane są w odpowiednich ilościach. Ich pozytywny wpływ na nasz 

organizm został potwierdzony w licznych badaniach. Większość bakterii probiotycznych 

pochodzi od szczepów naturalnie kolonizujących ludzki przewód pokarmowy. Dzięki temu 

charakteryzują się podobnymi do nich właściwościami. Fakt ten jest wysoce istotny, gdyż 

nasze własne bakterie jelitowe dzięki wydzielaniu określonych substancji korzystnie 

wpływają na układ odpornościowy przewodu pokarmowego. To nie jedyna ich rola. Ich 

obecność zmniejsza również naszą podatność na szkodliwe działanie bakterii 

chorobotwórczych oraz wirusów. Szczepy bakterii jelitowych eliminują bowiem groźne 

mikroby za pomocą wytwarzanych przez siebie substancji bakteriostatycznych i 

bakteriobójczych. Odpowiednia ilość bakterii w przewodzie pokarmowym tworzy 

specyficzny film na powierzchni nabłonka, dzięki czemu jelito zostaje uszczelnione. Ta 

ochrona ma wielkie znaczenie profilaktyczne – uszczelniony nabłonek hamuje przenikanie 

zarówno mikrobów jak i substancji alergizujących. Co więcej, prozdrowotne bakterie 

produkują niezbędne dla zdrowia i urody witaminy (B1, B2, B12, K) i substancje odżywiające 

nabłonek jelitowy. Rola mikroflory jelitowej w podtrzymaniu odporności i dobrego 

funkcjonowania ludzkiego organizmu jest więc ogromna. Choćby najmniejsze naruszenie 

równowagi tego delikatnego ekosystemu odbija się niekorzystnie na całym organizmie. Tu z 

pomocą mogą przyjść probiotyki. Do tej pory potwierdzone zostały zdolności probiotyków do 

zapobiegania lub skracania czasu trwania biegunek. Korzystnie wpływają na odporność oraz 

poprawiają dostępność laktozy u osób cierpiących na nietolerancję tego cukru. Szczepy 

probiotyczne są również nadzieją dla osób z atopowym zapaleniem skóry, gdyż pojawiły się 

badania sugerujące hamujący wpływ bakterii na rozwój zmian atopowych. Potwierdzone 

efekty działania probiotyków obserwujemy w przypadku terapii wielu chorób. W aptekach 

kupić możemy coraz większą ilość omawianych suplementów. Nie wszystkie jednak będą dla 

nas równie skuteczne. Podstawą w doborze odpowiedniego probiotyku jest określenie typu 

zmian jakie zaszły w obrębie naszej flory jelitowej. Taką informację da nam jakościowa i 

ilościowa analiza ekosystemu bakteryjnego w przewodzie pokarmowym. Innymi słowy 

należy określić jakie drobnoustroje i w jakiej ilości znajduje się w gramie kału. Po uzyskaniu 

tej informacji możemy dobrać odpowiedni probiotyk, który uzupełni „luki bakteryjne” w 

jelitach. Przy podjęciu decyzji o zastosowaniu probiotykoterapii należy pamiętać również, iż 

tylko określone szczepy mają potwierdzoną skuteczność w terapii pewnych chorób. 

Przykładowo najlepsze rezultaty w profilaktyce biegunek uzyskuje się stosując szczep 

Lactobacillus rhamnosus GG (np. Dicoflor) oraz niepatogenne drożdże Saccharomyces 

boulardii (np. Enterol). Silnie stymulująco na układ immunologiczny działają z kolei szczepy 

Enterococcus faecalis (np. Symbioflor).  
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Nie wszyscy z nas wiedzą jednak, że te wielofunkcyjne bakterie mogą pomóc również w 

zachowaniu zdrowia i …urody. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały bowiem , że 

szczepy probiotyczne mają również właściwości antynowotworowe oraz działają regulacyjnie 

na gospodarkę lipidową.  

Szczepy probiotyczne są badane pod kątem aktywności przeciwnowotworowej dzięki kilku 

specyficznym cechom: 

 zdolności do wiązania związków rakotwórczych – mutagenów 

 zdolności do hamowania rozwoju bakterii zdolnych do przekształcania związków 

potencjalnie szkodliwych – prokarcerogenów w rakotwórcze kancerogeny 

Dzięki wiązaniu mutagenów w przewodzie pokarmowym zmniejsza się stopień wchłaniania 

szkodliwych związków w jelitach. Część karcenogenów jest dodatkowo niszczona przez 

szczepy probiotyczne. Dzięki takiemu działaniu znacząco skraca się czas kontaktu pomiędzy 

związkiem rakotwórczym obecnym w spożywanym pokarmie, a nabłonkiem jelitowym. Jak 

powyżej wspomniano probiotyki hamują również wybiórczo wzrost i rozwój bakterii 

zdolnych do wytwarzania szkodliwych enzymów. Ponadto probiotyczne proteazy trawią inne 

enzymy (nitroreduktazy, azotoreduktazy) wytwarzane przez potencjalnie szkodliwe bakterie 

obecne w przewodzie pokarmowym. Eliminacja tych enzymatycznych katalizatorów jest 

bardzo ważna gdyż biorą one udział w wytwarzaniu związków mutagennych. Powszechnie 

znane jest rakotwórcze oddziaływanie tzw. wolnych rodników. Również z tymi związkami 

probiotyki umieją sobie poradzić. Dzięki wytwarzaniu specyficznych enzymów - katalazy i 

dysmutazy ponadtlenkowej eliminują reaktywne formy tlenu. Przytoczone 

przeciwnowotworowe właściwości szczepów probiotycznych zostały pierwotnie określone  w 

eksperymentalnych badaniach in vitro (poza ustrojem żywym). Również analizy 

przeprowadzone na zwierzętach doświadczalnych dały obiecujące wyniki. Podawanie 

probiotyków szczurom ograniczyło powstawanie stanów przednowotworowych w kryptach 

jelitowych tych zwierząt. Z kolei badanie na liniach komórkowych raka (szpiczaka) dowiodło, 

że probiotyczne szczepy Lactobacillus rhamnosus casei GG oraz Lactobacillus salivarius 

Shirota są w stanie hamować rozwój nowotworu. Wyniki tych badań są więc wielce 

perspektywiczne i dające nadzieję na przyszłość. Również u pacjentów z rakiem pęcherza 

moczowego zastosowanie szczepu Lactobacillus casei skutkowało opóźnieniem nawrotów 

nowotworu. Obiecujące wyniki badań skłaniają ku podejmowaniu dalszych prób ich 

wykorzystania u pacjentów onkologicznych. Uważa się, iż w tej grupie osób 

najbezpieczniejszym i celowym zabiegiem jest stosowanie martwych szczepów 

probiotycznych (np. Prosymbioflor). Wywierają one bowiem silnie immunostymulujący efekt 

a jednocześnie brak żywych drobnoustrojów w preparacie całkowicie znosi (i tak znikome) 

ryzyko zakażenia bakteryjnego. 

Probiotyki mogą stać się też skuteczną bronią w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Mają 

one bowiem korzystny wpływ regulacyjny na gospodarkę lipidową w organizmie. W 

konsekwencji probiotykoterapia stać się może jednym z elementów profilaktyki miażdżycy. 

Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że probiotyki wpływają na metabolizm 

tłuszczów w wątrobie. Dzięki zdolności do modyfikacji mikroflory jelitowej bakterie te 
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pośrednio oddziałują na metabolizm cholesterolu i kwasów tłuszczowych. Pod wpływem 

wytwarzanych przez mikroby hydrolaz dochodzi bowiem do wytrącania cholesterolu. 

Dotychczas wykonane badania ukazały skuteczność szczepów Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus acidophillus oraz Enterococcus faecium w obniżaniu poziomu cholesterolu u 

osób poddanych badaniu. Poziom lipidu obniżał się średnio o 5%. Przytoczone badania nie 

świadczą oczywiście o tym że probiotyki są panaceum na miażdżycę, jednakże ich 

ewentualna rola w profilaktyce wystąpienia tej choroby jest obiecująca. Istnieją również 

przesłanki, że prozdrowotne drobnoustroje mogą mieć znaczenie u pacjentów z nadciśnieniem 

krwi. Co prawda dotychczas przeprowadzono jedynie próby na grupie zwierząt 

laboratoryjnych, jednakże wyniki są wielce obiecujące. Okazało się bowiem, że wydzielane 

przez szczepy Lactobacillus enzymy, rozkładając kazeinę, prowadza do powstania 

określonych peptydów o działaniu hamującym względem konwertazy angiotensyny. Enzym 

ten odgrywa kluczową rolę we wzroście ciśnienia krwi. Aby wyciągnąć dalsze wnioski z 

możliwości wykorzystania probiotyków u „nadciśnieniowców” konieczne jest jednak 

przeprowadzenie licznych badań potwierdzających te wstępne obserwacje.  

Być może wkrótce okaże się, że probiotyki staną się pozycją niezbędną apteczce każdej 

świadomej osoby dbającej o zdrowie i urodę. Już przecież na początki XX wieku „ojciec” 

probiotykoterapii Ilia Miecznikow ogłosił, że imponująca długowieczność „bułgarskich” 

chłopów wynika z obfitego spożywania jogurtu zawierającego szczepy Lactobacillus. Jego 

nauki, początkowo cieszące się wielką popularnością zostały niestety usunięte w cień przez 

odkrycie antybiotyków. Nadużywanie tych ostatnich doprowadziło jednak do powstania 

„superbakterii” opornych na większość dostępnych leków bakteriobójczych. W erze rosnącej 

oporności bakterii na antybiotyki wydaje się więc iż „powrót do źródeł” jest koniecznością, a 

probiotykoterapia znajdzie zastosowanie w wielu aspektach profilaktyki i terapii.   

 

 

 


