
robiotika pfiíznivû pÛ-
sobí na stfievní mikro-
flóru a jejím prostfied-

nictvím ovlivÀují zdravotní
stav zvífiete vãetnû jeho imuni-
ty. Poãet onemocnûní a zdra-
votních potíÏí, které pomáhají
probiotika eliminovat nebo
zlep‰ovat, se pfiekvapivû rych-
le roz‰ifiuje. Nejznámûj‰ími
probiotiky pouÏívan˘mi u lidí
jsou bakterie mléãného kva‰e-
ní, ale existuje celá fiada dal-
‰ích kmenÛ bakterií, které se
pouÏívají pfiedev‰ím u zvífiat. 
Pfiedností probiotik je pfiede-
v‰ím to, Ïe nejsou ‰kodlivá
a pÛsobí ‰etrnû a mnohdy
i preventivnû. Navíc neniãí
jiné bakterie, jako to dûlají tfie-
ba antibiotika. Probiotika

pouze vytlaãují ‰patné bakte-
rie tak, aby vznikla rovnováha
mezi prospû‰n˘mi a ‰kodliv˘-
mi bakteriemi. âím víc chápe-
me, jak probiotika fungují,
tím víc se musíme obdivovat
pfiirozen˘m mechanismÛm
pfiírody. „Mám takov˘ sen,"
fiekl na nedávném 3. meziná-
rodním kongresu o probio-
ticích v PafiíÏi japonsk˘ pedia-
tr profesor Juichiro Jama‰iro.
„Zlé bakterie budeme potlaão-
vat nebo zabíjet pomocí tûch
dobr˘ch. To je má pfiedstava
o lécích pro 21. století." 

ZaÏívací trakt
a bakterie
V zaÏívacím traktu je velké
mnoÏství bakterií dvou rozdíl-

n˘ch táborÛ. Jsou zde bakte-
rie, které organismu prospíva-
jí, a bakterie, které mohou
organismu ‰kodit. Bakterie,
které organismu prospívají,
rozkládají napfiíklad Ïiviny na
organické kyseliny, jeÏ je
schopno stfievo vstfiebat
a v organismu jsou tyto kyseli-
ny vyuÏity jako zdroj energie.
Zato protivníci tûchto pro-
spû‰n˘ch bakterií produkují
slouãeniny, které mohou vy-
volat nádorové bujení (napfií-
klad nitrosaminy). A mezi tû-
mito dvûma tábory bakterií
probíhá neustále nelítostná
a rozsáhlá bitva. A aby to op-
ravdu nebylo jednoduché: boj
mezi bakteriemi, které prospí-
vají, a tûmi, které mohou ‰ko-

dit, nesmí skonãit vítûzstvím
ani jedné strany. Zdraví závisí
na rovnováze mezi nimi. Jako
by bakterie vytvofiily uvnitfi or-
ganismu dÛmysln˘ ekosystém.
Pravidla, kter˘mi se tato bitva
fiídí, je‰tû nejsou známá.
Profesor Philippe Marteau, 
gastroenterolog Evropské ne-
mocnice G. Pompidoua v Pa-
fiíÏi, fiekl: „Pokud je tento sy-
stém v rovnováze, b˘vá
odoln˘. KdyÏ se rovnováha
naru‰í, stane se zraniteln˘m."
Stabilita mikrobÛ v zaÏívacím
traktu je zatím pro vûdce zá-
hadou. Zfiejmû je dÛsledkem
dokonalého vyuÏití Ïivin, jeÏ
jsou mikrobÛm nabízeny.
Îádná z Ïivin vyuÏiteln˘ch
stfievními bakteriemi, která se
dostane do zaÏívacího traktu,
nezÛstává leÏet ladem. Pokud
zÛstane je‰tû nûjaká Ïivina
„volná“, zb˘vá prostor pro
osídlení zaÏívacího traktu
novou bakterií. Takto je stfievo
postupnû osídleno vût‰ím
poãtem bakterií, které si pora-
dí se v‰emi Ïivinami. Navíc
bakterie vytváfiejí dokonale
spolupracující t˘m. To, co je-
den mikrob „odhodí“ jako
odpad, je pro druhého mikro-
ba cenná surovina. Nov˘ mik-
rob se do tak propojeného
spoleãenství uÏ jen tûÏko
vmáãkne. To organismus na
jedné stranû chrání pfied ne-
bezpeãn˘mi stfievními bakteri-
emi (napfiíklad salmonelou),
na druhé stranû vrozená stabi-
lita spoleãenstva stfievních mi-
krobÛ brání v zásadnûj‰ích
zásazích do skladby mikrofló-
ry zaÏívacího traktu. 

Bakterie 
zaÏívacího traktu
v prÛbûhu Ïivota
V tûle matky má plod stfievo
zcela bez bakterií. To se v‰ak
zásadnû zmûní uÏ v okamÏiku
porodu, kdy se do trávicího
traktu novorozence dostanou
bakterie z trávicí soustavy
a pohlavních orgánÛ matky.
Následnû pfiijímá mládû bak-
terie z okolí. Vût‰inu jich spo-
lyká s potravou. Nakonec má
stfievo osídleno asi tuctem
rÛzn˘ch „vût‰inov˘ch“ bakterií
a pestrou men‰inovou mikro-
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Prospû‰nost probiotik 

PROBIOTIKA
Probiotikum je doplnûk stravy, kter˘ obsahuje Ïivé mikroorganismy,
které prospû‰nû ovlivÀují hostitele tím, Ïe zlep‰ují mikrobiální
rovnováhu v jeho stfievech. Jinak fieãeno, jde o kulturu Ïiv˘ch
mikroorganismÛ, které po podání zlep‰ují vlastnosti mikroflóry
zaÏívacího traktu konzumenta, jeÏ má fiadu dÛleÏit˘ch 
funkcí v procesu zaÏívání i obranyschopnosti organismu.
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biální „sebrankou“. Tihle mik-
robi jsou jedinci vûrní. Mik-
robiální osazenstvo stfiev
zÛstává bez vût‰ích zmûn po
cel˘ zbytek Ïivota. Pokud
k nûjak˘m zmûnám dochází,
nastávají obvykle aÏ ve stáfií
zvífiat (u lidí po ‰edesátce), kdy
se mikroflóra zaÏívacího trak-
tu rozrÛstá o nové poloÏky.
Podle J. Dorého to souvisí s os-
labenou funkcí stfieva. Nelze
vylouãit, Ïe právû ze zmûn ve
stfievní mikroflófie vyvûrá zv˘-
‰ená náchylnost star‰ích jedin-
cÛ k nûkter˘m onemocnûním
zaÏívacího traktu.

Co naru‰uje 
stfievní mikroflóru?
V bûÏném Ïivotû existuje mno-
ho situací ãi pfiíãin, které mo-
hou naru‰it správné sloÏení
stfievní mikroflóry. Mezi nej-
ãastûj‰í pfiíãiny fiadíme:
● pfiehnaná hygiena, kvÛli
které jsme se ocitli v nepfiiro-
zeném bakteriálním prostfiedí
(napfiíklad nadmûrné pouÏívá-
ní dezinfekãních prostfiedkÛ),

● charakter v˘Ïivy – prÛmyslo-
vû zpracovaná krmiva, která
musí vyhovût znaãn˘m náro-
kÛm na hygienu i trvanlivost
a mají jiÏ málo spoleãného se
stravou pfiedkÛ, která byla
plná pfiirozen˘ch bakterií,
● fyzick˘ a psychick˘ stres,
● vûk, zvlá‰tû u star‰ích psÛ
se v trávicím traktu objevují
bakterie, které pÛsobí ne-
pfiíznivû,
● prÛjmy a rÛzná onemocnû-
ní: zánûty stfievní sliznice, one-
mocnûní tlustého stfieva a po-
dobnû.
A ve v‰ech tûchto pfiípadech je
moÏno stav naru‰ené stfievní
mikroflóry pfiíznivû ovlivnit
podáním pfiípravku s probioti-
kem.

Principy léãby
probiotiky
DÛvod, proã zkou‰íme mûnit
nebo obnovit sloÏení mikrobi-
ální mikroflóry v zaÏívacím
traktu, je zfiejm˘. Chceme, aby
v nûm bylo co nejvíce prospû‰-
n˘ch bakterií a co nejménû
‰kodliv˘ch. Komerãnû dodáva-
ná probiotika obsahují samo-
zfiejmû jen prospû‰né bakterie.
Zásadou terapie probiotiky by
také mûlo b˘t, Ïe jednorázové
nebo pouze krátkodobé uÏívá-
ní Ïiv˘ch bakterií z probiotic-
k˘ch preparátÛ nemá nadûji
na úspûch. Bakterie z probioti-
ka se mohou udrÏet ve stfievû,
jen kdyÏ jejich neustále fiíd-
noucí stavy permanentnû do-
plÀujeme a preparáty uÏíváme
my nebo na‰i zvífiecí miláãci
dlouhodobû. 

Závûr
Cílem ãlánku nebylo vyvolat
u ãtenáfiÛ pocit, Ïe pfiípravky
s probiotiky jsou v‰elékem.
Chtûl jsem jenom poukázat na
v˘znam mikroflóry zaÏívacího
traktu pro cel˘ organismus
a vyuÏití preparátÛ s probioti-
ky. Jak patrno, zdravá stfievní
mikroflóra ovlivÀuje fiadu pfii-
rozen˘ch mechanismÛ ovliv-
Àujících zdraví celého organis-
mu. Z vût‰iny studií je zfiejmé,
Ïe tato doplÀková terapie ne-
má Ïádné vedlej‰í úãinky a je
naprosto bezpeãná. 

MVDr. Roman Kvapil
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Podávání probiotik se osvûdãilo
nejen pfii rÛzn˘ch fyziologick˘ch
stavech organismu, ale i u fiady
chorob a zdravotních potíÏí.
Pfiíklady takov˘ch indikací 
mohou b˘t následující:
1. bezprostfiednû po narození
k ustavení korektní mikroflóry,
2. po zmûnû krmení nebo místa
pobytu (odstav, cestovní prÛjem,
zácpa, prÛjem u pacientÛ
krmen˘ch sondou),
3. pfied a po anestezii 
a po chirurgickém zákroku,
4. bûhem a po antibiotické 
léãbû nebo léãbû steroidy,
5. po vakcinaci,
6. v pfiípadech pfied, bûhem 
a po jakémkoliv stresu, 
7. u zvífiat, která mají prÛjem
zpÛsoben˘ podáváním antibiotik,
nebo je prÛjem spojen˘
s infekcemi,
8. u zvífiat s rÛzn˘mi
onemocnûními stfiev (potíÏe
s nadmûrnou plynatostí
a ‰patn˘m trávením, prevence
proti zácpám a prÛjmÛm),
9. u zvífiat s onemocnûním jater,
10. pro zv˘‰ení odolnosti 
proti infekcím,
11. ke sníÏení rizik rozvinutí
alergií nebo ke zlep‰ení 
stavu tûchto onemocnûní
(prokázáno u lidí).
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