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Mikroflora jelitowa
– klucz do zdrowia Twojego pupila

Prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz jego stan, warunkują
dobrą, ogólną kondycje zwierząt domowych. Przewód pokarmowy psów i kotów
stanowi siedlisko bytowania ogromnej liczby różnorodnych mikroorganizmów do
których zaliczamy m.in. bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty.

Najliczniejszą grupę spośród wymienionych drobnoustrojów stanowią
bakterie, których liczba nawet 10-krotnie przewyższa całkowitą liczbę
komórek tworzących organizm zwierzęcia. Bakterie bytujące w przewodzie pokarmowym stanowią jego integralny element i tym samym pełnią
rolę swoistej bariery chroniącej organizm przed mikroorganizmami chorobotwórczymi. Ekosystem jelitowy bierze udział w prawidłowym przebiegu
procesów trawienia i wchłaniania substancji odżywczych a dzięki regulacji
i stymulacji działania układu odpornościowego zlokalizowanego w jelicie,
mikroflora jelitowa zapewnia także ochronę przed infekcjami wirusowymi
i bakteryjnymi. Do najważniejszych funkcji ekosystemu jelitowego zwierząt,
poza wymienionymi należą: konkurencja o miejsca receptorowe w jelicie
z bakteriami patogennymi, regeneracja i ochrona nabłonka jelitowego, produkcja niektórych witamin (grupy B i K) jak i przekształcanie i neutralizacja
związków potencjalnie szkodliwych [1-4].
Pierwotna kolonizacja przewodu pokarmowego określonymi bakteriami
ma miejsce w momencie porodu, kiedy to do jałowego przewodu pokarmowego dostają się bakterie pochodzące z kanału rodnego, mleka matki
jak również otaczającego środowiska. Cały proces kolonizacji bakteryjnej
zwierząt, trwa do osiągniecia przez ekosystem przewodu pokarmowego
odpowiedniej równowagi. Już kilka godzin po narodzinach, jelita zwierzęcia
zasiedlają pierwsze szczepy bakterii (bakterie tlenowe i beztlenowe), które
towarzyszyć mu będą przez całe życie tworząc tzw. mikroflorę autochto8

niczną. Rodzaj oraz ilość drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym jest
zależna od warunków panujących w zasiedlanym odcinku (pH, ilość żółci,
ilość śluzu). Ostatecznie liczba bakterii w przewodzie pokarmowych dorosłych psów i kotów osiąga nawet kilkaset gatunków z których ponad 99 %
stanowią Firmicutes, Bacterioidetes, Proteobacteria, Fusobacteria i Actinobacteria. Każdorazowe zaburzenie składu ekosystemu przewodu pokarmowego zwierzęcia, może wpłynąć negatywnie na jego dobra kondycje oraz
prawidłowe funkcjonowanie [5-7].

Już kilka godzin po narodzinach, jelita zwierzęcia zasiedlają pier wsze szczepy bakterii
(bakterie tlenowe i beztlenowe), które towarzyszyć mu będą przez całe życie t worząc
tzw. mikroflorę autochtoniczną.
Ze względu na pełnione funkcje, bakterie bytujące w przewodzie pokarmowym zwierząt można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią
drobnoustroje korzystne, które stymulują i koordynują istotne procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym zwierzęcia a także ograniczają wzrost
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bakterii szkodliwych. Kolejną grupę stanowią drobnoustroje potencjalnie
szkodliwe, których obecność i negatywne działanie ujawnia się wraz z ich intensywnym wzrostem, spowodowanym zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego. Ostatnia grupa to drobnoustroje bezwzględnie szkodliwe. Mikroorganizmy te produkując toksyny i substancje kancerogenne,
zakłócają prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego w wyniku
czego, należą do grupy najmniej pożądanych bakterii w przewodzie pokarmowym psów i kotów. U zdrowego ssaka skład jakościowy i ilościowy mikroflory jelitowej powinien być zdominowany przez drobnoustroje korzystne
dla jego zdrowia. Układ ten jest dość stabilny, jednak może ulegać zmianie
pod wpływem różnych czynników. Do czynników najsilniej zaburzających
równowagę ekosystemu jelitowego zwierzęcia należą: zanieczyszczenia
środowiska, antybiotyki, chemioterapeutyki, przebyte choroby wirusowe
i bakteryjne, czynniki stresogenne, niewłaściwa, monotonna dieta a nawet
podróże i częste zmiany środowiska [8-10] .
Niepożądana kolonizacja przewodu pokarmowego przez bakterie chorobotwórcze lub potencjalnie szkodliwe, może przyczynić się do rozwoju
szeregu dolegliwości jelitowych (biegunki, zaparcia, wzdęcia) lecz również
chorób przewodu pokarmowego. Bakterie wywołujące choroby przewodu
pokarmowego zaliczane są do drobnoustrojów bezwzględnie szkodliwych
lecz również do mikroorganizmów stanowiących fizjologiczną, naturalną mikroflorę bakteryjną zwierzęcia. Rozwój objawów chorobowych i/ lub dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego związane jest ze zróżnicowaną
wrażliwością zwierząt domowych na patogenność tych drobnoustrojów.
Z tego względu określenie jaka ilość patogenów wywoła pogorszenie stanu
zdrowia jest trudne do sprecyzowania, gdyż zależy od współdziałania wielu
czynników, takich jak cechy osobnicze zwierzęcia, warunki higieniczne bytowania, stan zdrowia i leczenie z nim związane (np. antybiotykoterapia) jak
również wiek zwierzęcia. Z tego względu skuteczną metodą eliminacji dysbiozy jelitowej jest wdrożenie odpowiednich, dopasowanych indywidualnie
do konkretnego zwierzęcia probiotyków [11-13].

biotyczne zawierają najczęściej pałeczki kwasu mlekowego, bifidobakterie
oraz enterokokii, przygotowane w postaci kapsułek, past, proszków a nawet
żeli. Coraz popularniejsze stają się karmy dla zwierząt z dodatkiem probiotycznym jednak jak wykazują badania ich jakość pozostawia jeszcze wiele
wątpliwości [14-17].
Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na stan zdrowia i dobrą kondycje
przewodu pokarmowego naszych pupili, gdyż niezakłócony ekosystem jelitowy nie tylko chroni psy i koty przed patogenami, ale również stymuluje
układ odpornościowy zwierzęcia i zapewnia odpowiednie składniki odżywcze. Celowana probiotykoterapia przygotowana w oparciu o doniesienia naukowe, profil mikrobioty jelitowej jak i współistniejące jednostki chorobowe
czy zaburzenia, wydaje się być podstawowym czynnikiem gwarantującym
prawidłowe ukształtowanie ekosystemu bakteryjnego zwierzęcia. Każdorazowe, nawet niewielkie zaburzenie wspomnianego ekosystemu, może
być przyczyną poważnych dolegliwości i co istotne, dolegliwości te mogą
dotyczyć nie tylko przewodu pokarmowego ale również organów i narządów ”pozornie” z nim nie związanych. Istotną role w odbudowie zaburzonego ekosystemu jelitowego psów i kotów jak i w profilaktyce ich zdrowia
odgrywają zatem probiotyki, które jako żywe kultury wyselekcjonowanych
bakterii działają korzystnie nie tylko na przewód pokarmowy zwierzęcia ale
również na dobrą, ogólną jego kondycje.
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