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gospodarza sposób postępowania znalazł dość szybko
szerokie zastosowanie piaktyczne. W 1940 r. została
p o r az pierwszy wyo sobnio na pr zęz Howarda W. F lo -
reya i Ernsta B. Chaina krystaliczna penicylina) a na-
stępnie i inne antybiotyki. Stworzyło to nowe perspek-
tywy niszczenia niekorzystnej mikroflory na drodze
w y r aźnie uki erunkow ane go a gre sywne g o działania.
Okazało się, ze antybiotyki wykazują rownięż działa-
nie stymulujące wzrost zwieruątużytkowych. Dało to
impuls do szerokiego ich stosowania tak w lecznic-
twie, jak i żywieniu zwierząt,zwłaszczaz chwiląsyn-
tezy corazto większego spektrum różnorodnych anty-
biotyków.

Po pierwszej fascynacji efektywnością antybioty-
kóą jako prawie uniwersalnego środka leczniczego,
zaczęły się ujawniac także i negatywne ich cechy. Ich
skutecznośc lęcznicza wraz z czasem malała i nie-
odzowne stało się uzywanie cotaz to większych da-
wek. Szerokie ich stosowanie jako premiksów paszo-
wych wpływać zaczęło na mniejszą ich efektywnośó
terapeuĘczną.PozaĘmniektórezanĘbiotykówujaw-
niĘ swe właściwości toksyczne. Równocześnie coraz
częściej pojawiały się reakcje alergiczne po stosowa-
niu niektórych antybiotyków, Wszystkie te negatywy,
mimo powszechnego dotąd jeszcze stosowania anty-
biotyków, daĘ impuls do poszukiwań nowych rozwlą-
zań w zw alczantu lub e liminacj i p ato gennej mikro fl o -
ry z organizml człowieka czy zwlerzęcia. Dodatko-
wym jeszcze impulsem w tym kierunku było narasta-
jące zanieczy szczenie środowiska oraz nosiciel stwo
wielu pato gennych drobnoustroj ów.

W poszukiwaniu nowychrozwiązań powrócono do
znanej jeszcze przed prawie 100 laty koncepcji zna-
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W żywieniu ludzi i zwierząt szeroko propagowane
są w ostatnich latach probiotyki, którym przypisywa-
ne są właściwości zdrowotne, a nawet i lecznicze. W
referacie przedstawiono stąd charakterystykę probio-
tyków i ich znaczenie biologiczne.

Probiotyki sąto zywe kultury bakteryjne stosowane
jako suplementy pokarmowe; kształtować one mają
korzystny dla organizmu zestaw mikroflory jelitowej
i ochraniaó tym samym organizm gospodarza przed
działaniem patogennych oraz toksycznych i rozkład-
czy ch drobnoustroj ów. Działanie probiotyków różni
się jednak istotnie od dotychczasowych sposobów po-
stępowań przeciwbakteryjnych, które warto przypo-
mnieć.

Od czasu odkrycia drobnoustrojóq w tymzwłasz-
cza chorobotwórczych (druga połowa XIX w.), prze-
wodnią ideą ich likwidacji i tym samym zwalczanla
chorób zakażnych stało się wprowadzanie do organi-
zmuzwięków chemicznych. Uzyskiwano na tej dro-
dze pewne efekty niszczeniapatogennej mikroflory ale
niestety, co nieco później odkryto, także uszko dzenia
makroorganizmu. Stało się j as ne, że nie j est to naj lep-
sze rozwiązanie. Przełomem w postępowaniach anty-
bakteryjnych było odkrycie antybiotyków pTzezAlek-
sandra Fleminga w 1929 r. W swej koncepcji było to
wykorzystani e antagoni zmu między drobnou stroj ami
i likwidacja jednych gatunków przęz drugie poprzez
w y tw ar zane sub s tancj e antyb ioty c zn e. Ten e fe ktywny
w skutkach, a pTzy tym nie szkodzący organizmowi

*)Referat wygłoszony na sesji Sekcji Higieny i Technologii Zl.wności PTNW
w Lublinie 19 06.1998 r.



Tab. l. Mikroflora przewodu pokarmowego człowieka

Liczba gatunków stacionarnych
- 0kresOw0, głównie p0 przyjęciu żywności

Całkowita liczba drobnoustrojów w całym przewOdzie pOkarmOwym

Liczba drobnoustroiów w odcinkach przewodu pOkarmoweg0:

- żołądek w spoczynku

- żołądek po przyięciu pokarmu

- dwunastnica

- jelito biodrowe

- jelito grube

ok. 40
ok. 400

ok. 1014 itk

do 103 itk/g

10?-108 itk/g

10' jtkig

109 itk/g

1011 itk/g

nego mikrobiologa
t. l. Miecznikowa.
Opierała się ona nie
na inwazyjnym i agre-
sywnym niszczeniu
chorobotwórczej mi-
kroflory, ale jedynie
na jej elirninacji z
miejsca bytowania.
Miecznikow ( l 845-
- l9l 6) zwrócil jesz-
cze w 1907 r. uwagę
na długowiecznośc i
dobry stan zdrowia
bułgarskich chłopów
(6). Obserwując ich
sposób życia doszedł
do wniosku, że przy-
czyną ich wspanialej
kondycji było picie jogurlu, tj. mleka poddanego fer-
mentacji ptzez Lactobacillus acidophilus. W przewo-
dzie pokarmowym człowieka bytować ma, wg Miecz-
nikowa, liczna mikroflora rozkładcza. a nierzadko i
clrorobotwórcza. ktora wytwarzać ma szkodliwe dla
zdlowia gospodarza substancje. Jogurt, zawierając L,
acidophilus, powodowaó ma wypieranie tej niekorzyst-
nej rrrikroflory. Było to pierwsze doniesienie na temat
pózniej już szerzej znanego określenia ,,konkurencyj-
nej eliminacji", po angielsku competitive exclusion.
Miecznikow otrzymałw 1908 r. nagrodę Nobla zaba-
dania nad odpomością w których pewnąrolę odegra-
ły i pLrblikacje nt. drobnoustrojów fermentacji kwasu
mlekowego i ich roli w przewodzie pokarmowym. W
późnielszych latach pojawiło się szereg podobnych w
charakterze publikacji (4). W 19] 4 r. Parker R. B. prze-
prowadził badania nad hcldowlami bakteryjnymi (9),

które po wprowadzeniu do przewodu pokarmowego,
wpływać miały korzystnie na wykształcenie pożąda-
nej mikroflory i nadał im po raz pierr,vszy nazwę pro-
biotyki (probiotics), wywodząc to określenie od łaciń-
skich słów p ro : za t biosis - życie. Aktualnie akcep-
towaną definicję probiotyków podał w 1989 r. R. Ful-
ler w srnym obszernym przeglądzie referatowym (2),

określając je jako: żywąkulturę mikroflory będącej
suplementem pokarmowym i wpływaj ącej korzystnie
na organizm konsumenta, przede wszystkim poprzęz
stworzenie w przewodzie pokarmowym pożądanej
mikroflory jelitowej. Początkowo sądzono, ze probio-
tykami mogą być nie tylko organiczne aIę także nie-
organiczne substancj e kształtuj ące korzystne asocj a-

cje mikrobiologiczne w przewodzie pokarmowym.
Obecnie jako probiotyki uwazane sąjedynie żywe ho-
dowle określonych grup bakteryjnych, wprowadzanych
do przewodu pokarmowego.

Probiotyki są hodowlami służącymi poprawieniu
składu występujących w jelitach drobnoustrojów (7).

W normalnych warunkach przebywa stacjonarnie w

a

przewodzie pokarrrrowym ok. 40 różnych gatunków
drobnoustrojów. Skład jakościolł,y tej mikroflory ule-
g a j e dn ak dy namic znej zmi enno ś ci, uzal eżnionej głów-
nie o d wpro w adzanej do przewodu pokatmowe go żW -
ności, Stąd tez oktesowo, w za\ężności od tego co spo-
żywamy, może być w jelitach nawet ok. 400 rożnych
gatunkow. Całkowita liczba drobnoustrojórv w prze-
wodzie pokarmowym wynosi ok. 10r4jtk fiednostek
tworzących kolonie), tj. komórek bakteryjnych. Bar,-

dziej szczegółowe dane nt. tej rnikroflory podaje tab. 1.

Jest godne uwagi, że w żołądku dochodzi do zntszcze,
nia większości bakterii, głównie działźtntęm kwasu sol-
ne go. Ponowny wzros t liczby drobnoustroj ów nastę-
puje w jelitach grubych, w których stanowią one ok.
4Oońmasy chymus tj. treści przewodu pokarmowego.

Nie tylko jednak liczebnośc, ale i jakośó mikroflory
przewodu pokatmowego podlega zmianom. Zmien-
ność ta jest typowa dla różnych okresów zycia osobni-
częgo, a także zależy od charaktenr przyjmowanego
pokarmu, stanów zdrowia i stresów. W pierwszym
okresie zycia wykształca się prawie optymalny zestaw
jakościowy mikroflory określany jako eubiosis (: pra-
widłowa mikroflora jelit). W chwili urodzenia czło-
wieka czy zwręrzęcia jego przewód pokatmowy jest
jałowy. Pierwsze zasiedlenie mikroflorąnastępuje wraz
z mlekiem matki, ale drobnoustroje przentkajątakże
ze środowiska noworodka, co lr.la szczęgolne znacze-
nie u zwierząt nieudomowionych. Wytwarza się stan
eubiosis z ogólnąliczbą 10Iajtk. W układzie jakościo-
wym zaznacza się w tych stanach następujący zestaw
mikroflory:

- Enterococcus faecium ok. 54oń

- Lactobacillus acidophilus ok. l2oń

- E. coli pontżej loń

- inne gatunki ok.33oń ogólnej liczby drobnoustro-
jów.

W stanach zabwzeńjelitowych typowe są zmiany
ch arakteru mikrofl ory przewodu pokarm owego, które



określane sąjako dysbiosis (: nieprawidłowa mikro-
flora). Według danych piśmiennictwa typowy jest
wówczas następujący zestaw drobnoustrojów:

- E. coli ok.I4oń
- Str. faecium ok.6oń

- Lactobacillus acidophilus -brak
- inna, mieszana mikroflora ok, 80%.

Charakterystyczny dla tych stanów jest wysoki
wskaźnik E. coli uważanej jako potencjalny czynnik

gunkowych ltczba tych drobnoustrojów wzrasta do

kilku milionów.
U zdrowych osobnikow, tak ludzi jak t zwtetzą|

zmiana mikroflory jelitowej uważana jest za notmal-

,l1'r?T3-
wy olga-

nizm zdolny jest jednak notmować te odchylenia w
składzie mikroflory naturalnie w pewnych granicach,
określonych wydolnością fizjo1o glcznąi stanami pa-

tologicznymi.

zwł aszcza w okre si e karrnienia piersią
emioterapeutykami,
s wyjaławiająprze-
iedlenie w nim nie-

k rojów, oraz
stopniu niż się

d flory przewodu
p

ie do przewodu pokarmowego korzyst-
n ma w tej sytuacji swój wyraźny cel.
Dotąd określono ok. 40 rożnych gatunków o korzyst-

o
S

y
się cha-
spełniĄ
ć można

następujące:
k ptzewodziep

n s które zdolne
g a ozapomocą
ceptorami adhezyjnymi przewodu pokarmowego. Ta-
kie gatunki sąnajbardziej wartościowe jako probioty-

Tab.2. Rodzaje i gatunki drobnoustrojów stosowane jako
probioĘki

kt, gdyżTnogąprzez dfuższy czas funkcjonować w je-
litach. Najkorzystniejsze w tej sytuacji okazały się
szczepy probiotyczne izolowane z plzewodu pokar-
mowego człowieka czy zwlęrzęcia i po sprawdzeniu
ich właściwości probiotycznych namnażane i podawa-

zdolne do kolonizacji w przewodzie pokarmowym,
b) zdolność namnażania w dwunastnicy, co pozwa-

la na spotęgowanie działania probiotycznego,
c) oporność na kwas solny soku żołądkowego, któ-

ry z rc glĘ ni szczy wiele b akterii podawanych z tywno -

L. acidophilus L. lactis

L. brevis L. plantarum

L. bulgaricus L, rhamnosus

L, casei L. reuteri

L, delbruekii

B. longum B. adolescentis

B. breve B, animalis

B. thermophilus B. intanlis

p. acidilactici

P. damnosus

P. pentosaceus

Le uco nosto c me se nte r0 ide s

L. lactis suhsp. lactis

L. lactis subsp. cremlris

Ent. taecalis

Ent. taecium



ścią. Sok żołądkowy wykazuje pH w granicach 1 do
2,5. Te, które są oporne na ten czynnik, zwtększają
p ożądanąp opulacj ę b akteryj ną w przewo dzi e p okar-
moWym,

d) oporność na działante destrukcyjne kwasów żół-
ciowych, które stale wlewane są do dwunastnicy.

Wytworzenie odpowiedniego zestawu mikroflory
j elitowej, wykazuj ąc ej cechy probiotyczne mo gą spo -

tęgowaó czynniki wspomagające. Należądo nich, sto-
sowane ostatnio, prebiotyki. Są to substancje clodat-
kowe zyłvności, nie trawione w przewodzie pokarmo-
wy111, ale sprzyjąące rozwojowi korzystnej mikroflo-
ry probiotycznej. Rola ich określana jest jako ,,efekt
b i lrdo genny", Edy ż spt zy j aj ąr ozwoj owi gatunków ro-
dzaju Bifidobacteriurn.Do nviękow tego typu nalezą

a ) o 1 i go fiukt o za, b ędąc a zw tązktem skł adaj ącym s i ę
z2-5 drobtn fiuktozy, połączonych wiązaniem gluko-
zydowym,

b) inulina, będąca dwucukrem; składającym się z
fruktozy i glukozy,

c) laktuloza, będąca polimerem fiuktozo- glukozo-
Wym.

W ostatnim czasie lansowane jest podawantę wraz
z żywnością mieszaniny probiotyków wraz z prebio-
tykami. Tego rodzaju preparaty znane sąjako synbio-
tyki.

Efekty stosowania probiotyków sąjuz od dość daw-
na znane. Przedmiotem ciągłych badań jest natomiast
określenie na czympolega I czym się manifestuje ko-
rzy stne tch działanie. We dłu g dotyc hcz a s o wych danych
wpływ probiotyków wyraża się poprzez oddziaływa-
nie (1,3,5, 10):

a) pośrednie na mikroflorę przewodu pokarmowe-
go, oraz

b) bezpośrednie na organlzm konsumenta.
Argumenty, które przernawiają za stosowaniem pro-

b iotyków. są naslępuj ące.
Wpływ na mikroflorę jelitowąpolegaó ma na:
a) konkurencyj nej eliminacj i (c o mp e t i t iv e ex c l u s i o n)

z przewodu pokarmowego mikroflory patogennej, w
tym zwłaszcza pałeczek Salmonella, Vibrio itp. oraz
niekorzystnych dla makroorganizmu drobnoustroj ów,
powodujących rozkład i potencjalnie chorobotwór-
czych, do których zall,czanajest głównie E. coli. Pa-
łeczki okręznicy są według danych USA, przyczyl7ą
ok. 80% zejść śmiertelnych prosiąt. Ztychwzględóq
za nalbardziej korzystne jako probiotyki, uwazane są
szczepy bakteryjne wyhodowale z ptzewodu pokar-
mowego ściśle określonego gatunku zwierzęcia, flp. z
jelit ślepych piskląt (caecum) i podawane w formie
preparatów probiotyczny ch wraz zkarmąale tylko dla
drobiu. Jeśli nie jest to technicznie mozliwe, to celo-
we j e st po dawani e duży ch dawek drobnoustroj ów pro -
biotycznych nie mających cech adhezyjnych, z których
większośó jest z reguły zmywana z przewodu pokar-
mowego i wydalana wraz z kałem,

b) wytw arz an|u pr zez probi otyczną mikro fl orę du-
zej ilości kwasu mlekowego, który powoduje obniże-

Tab. 3. Substancje anĘbakteryjne probioĘków

nie pH w jelitach; oddziaływuje to destrukcyjrrie na
r o zkładcząmikro fl orę j e litową

c) neutralizacji enterotoksyn wytwarzanych przez
patogenne szczepy E. coli,

d) produkowaniu przez mikroflorę prołliotyc zną, co
najmrriej przez niektóre gatunki, substancji antybak-
teryjnych wobec rozkŁadczej mikroflory zwłaszcza
przez szczepy Lactobacillus. Ten czynnik według nie-
których autorów ma być hipotetyczny, a saln efekt an-
tybakteryjny przypisl,łvarry jest niskiemu pH, powo-
dowanemu przez kwas mlekowy. Wielu autorów wy-
mienia jednak konkretne substancje antybakteryjne, a
ichnazwy i drobnoustroje je produkujące podano w
tab.3.

Wpływ bezpośredni na organizni gospodarza, tj.
człowieka czy zwierzę polegać ma na:

a) lepszym trawieniu i przyswajaniu, co przypisy-
wane jest w pewnym stopniu obniżeniu pFI. Induko-
wać to maprzemianę pepsynogenu do pepsyny atak-
że zwiększać resorbcj ęzwtązkow mineralnych z jelt-
ta grubego,

b) większych przyrostach nrasy ciała; mechanizm
tego zjawiska nie jest zupełnie jasny, ale prawdopo-
dobnie polegać ma na lepszyrn trawienitt. przypusz-
czalnie w wyniku obniżenia pH, i tym samym lepszym
przyswajaniu. Wpływ ten obserwowano u nienlowląt
oraz prosiąt. Wydaje się, że jest to wynikiem elimina-
cji z przewodu pokarrnowego mikroflory saprofitycz-
nej i rozkładczej, wykorzystującej dla swego wzrostu
składniki odżywcze,

c)działanluprzeciwalergicznymiobniżającymnie-
tolerancję na niektóre substancje; ma to szczegolne
znaczęnie w przypadkach nietolerancji laktozy. Nie-
które prob iotyki wytw ar zaj ąb owi em b eta- galaktozy -

dazę r ozkładaj ącą l akto zę, c o umożl iwi a j ej wykorzy-
stanie,

La ctob acillu s a cido p h ilu s

Lactob acillu s p lantaru m

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus sake

Slreptococcus

acydOlina

acydOlilina

laktacyna B

plantacyna

plantarycyna A

plantarycyna S/K

re ute ryna

sakacyna A

!aktozyna S

nizyna



d) stymulacji odpomo ści poptzez zwiększenie po-
ziomu przeciwc i ał or az aktywno ś c i makro fagów,

e) działaniu przeciwnowotworowym, które wyrażać
się ma:

- hamowaniem rozwoju komórek nowotworowych,
zwŁaszcza w przewodzie pokarmowym i wątrobie,

- tłumieniu namnażania bakterii wytwarzających
ęnzymy odp owiedzialne za uwalnianie niektórych kan-
cerogenów, a mianowicie beta-glukoronidazy, beta-glu-
kozy dazy t azor e dllktazy,

- niszczęniu niektórych związków kancerogennych,
jak np. nitrozoamin oraz neutraltzacji niektórych en-
zymów,jak np. nitroreduktazy,biorącej udziaŁ w syn-
tezle nitrozoamin,

f) obniżaniu poziomu cholesterolu, co po\Modować
mają niektóre produkty metabolizmu probiotyków,
obniżaj ąc e as ym i 1 acj ę ch o 1 e st e ro l u z p o żyw ienla.

Charakter mikroflory przewodu pokarmowego od-
grywa doniosłąrolę dla stanu zdrowotnego organizmu.
Przewód pokarmowy j est bowiem główną bramą wej -

ścia patogennej mikroflory oraz toksycznych czynnt-
ków szkodliwości. Wskazująna to niektóre dane De-
partamenfu Zdrowta USA, według którego 25oń wy-
datków na\eczntctwo dotyczy chorób przewodu po-
karmowe go. Prob iotyki mo gą natomiast ustab tltzow ać
sytuacj ę mikrobio 1o giczną przewo du p okarmowe go.

Wśród licznej mikroflory wykazującej cechy probio-
Ęczne celowe jest jednak dokonanię doboru drobno-
ustrojów najbardziej korzystnych dla zdrowia konsu-
menta. Drobnoustroje takie winny wykazywać nastę-
pujące właściwości:

a) powinna to być tzw mikrofloraprzyjazna dla or-
ganizmu, konsumenta, d . nie wykazuj ąc a właś ciwo ś c i
patogennych lub toksycznych, a równocześnie popra-
wiająca kondycję biorcy i potęgującajego odporność,
głównie jelitową

b) winny to być tylko zywe kultury bakteryjne i to
wprowadzane do jelit w odpowiednio wysokich daw-
kach, których wysokość określa charakter drobnoustro-
ju probiotycznęgo,

c) probiotyki winny byc drobnoustrojami zdolnymi
do przeżywania i metabolizmu w środowisku jelito-
wym, wykazując oporność na niskie pH, kwasy orga-
nlcznę i kwasy żółciowę,

d) winna byó to mikroflora stabilna izdolnadoprze-
żyw aniaw warunkach przechowalnictwa chłodnicze-
go.

Probiotyki dodawane są do róznych środków spo-
żyw c zy ch. N aj b ardzi ej, ro zp ow s ze chnione i naj łatwi ej -

sze w stosowaniu jest ichłączenie z produktamtmlęcz-
nymi. Niemałe perspektywy stoj ą takż e przed ich za-
stosowaniem w produkcji surowych, fetmentowanych
wyrobów mięsnych. Cechy probiotyku mają stosowa-
ne jużwcześniej kultury starterowe, dodawane do masy
mięsnej kiełbas typu salami.

P rzy szłościowe upowszechnienie sto sowania pro-
biotyków Łączyc się będzie z pęwnymi problemami

charakteru biologicznęgo otaz legislacyjnego. Nie-
odzowna będzie stała kontrola stabilności cech i to
optymalnych, j akie winna wykazyw ac mikrofl ora pro-
bioĘ czna. I stniej ą bowiem uzasadnione ob awy zmięn-
no ś c i geneĘcznej sto s ow any ch pr zez dŁaższy c zas pr o,
biotyków, i stąd będzie konieczna ich okresowa wy-
miana lub ulepszanie właściwości.

Probiotyki wykazywać mogą jednak, w szczegol-
nychprzypadkach, i pewne negatywne cechy. Stwier-
dzano je u ludzi z niedoborem immunologicznym.
Drobnoustroj e probi ot y czne maj ą czasami b liski e p o -

w tązanla z mikro fl orą op o rtuni s ty czną której pr zeka -
zywac mogą na drodze przekazl genetycznego, ne-
gatywne cechy. Wyrażać się one mająwywoływaniem
stanów zapalnych jelit i reakcjami autoimmunologicz-
nymi u osobników z brakiem lub obniżoną odporno-
ścią. Sąto naturalnie wyjątkowe i rzadkie przypadkt,
które winny byó jednak brane pod uwagę (12).

Problemy legislacyjn e łącząsię z ustawodawstwem
żywnościowym. W wielu krajach zachodnich Tozwa-
żane jest jak zaszeregować w przepisach żywnościo-
wych produkty fermentowane na bazie probtotyków,
a przede wszystkim - czy probiotyki można określić
jako substancje dodatkowe (11). Jako dodatki żywno-
ściowe podlegają odpowiednim przepisom o substan-
cj ach obcych, co łączy się z uzyskiwaniem odpowied-
nich zezwoleń produkcyjnych. Zagadntenia tę ze
względu na bezpośrednie powiązanie zę zdrowięm
konsumentów wymagaj ą odpowiednich uregulowań.

Kwestią podobnego charakteru j est umiesz czanię
informacji, że probiotyki lub wytwarzane na ich bazie
produkty wykazują właściwości lęcznicze. W takim
przypadku podlegają one przepisom o lekach, co łą-
c zy się z koniecznością uzyskiwania odpowie dnich ze -

zwo leń władz s anitarnych. B e z j aki chko lwiek zastrze -

żeń mogąbyć natomiast rozprowadzane środki spo-
żyw c ze, w któ rych zaw arte p rob i otyki słtlży ó maj ą tyl -

ko poprawie kondycji zdrowotnej organizmu,
Bez względu jednak na te wymagające bliższych

ustaleń kwestie, probiotyki są korzystnymi dla stanu
zdrowotne go ludzi t zw ier ząt suplementami źyr,vienio -

wyml.
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