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Chatakterystyka probiotyków

Probiotyki s ą to kultury wys elekcj onowanych szcze -
pów mikroorganizmów, które wpływaj ą korzystnie na
stan zdrowia ludzl poptzez utrzymywanie lub przy-
wrócenie równowagi mikrobiolo gicznej w przewodzie
pokarmowyffi, d niekiedy także poprzęz inne oddzla-
Ęwania. Do organizmów probioĘcznych nale żąprzede
wszystkim bakterie fermentacji mlekowej (4). Bakte-
rie te mogą być stosowane w postaci preparatów far-
maceutycznych, jako kultury startowe w produkcji
zywności fetmentowanej lub jako dodatki do innych
rodzajow żywności. Razem z wymienionymi gafun-
kami stosuje się często takżę szczepy bakterii joguńo-
wych, które nie posiadają co prawda, wszystkich cech
bakterii probiotycznych, ale mogą wywierać korzyst-
ne działanie zdrow otne.

Do podstawowych wymogów stawianych bakteriom
prob i otyc zn y m należą p o cho dz en ie z or ganizmu ludz -
kiego, status organizmów bezpiecznych dla czŁowie-
ka (GRAS), oporność na kwas solny, niskie pH (1,5-
-4,5) i sole żółciowe, zdolność adhezji do nabłonka
jelit oraz antagonizm w stosunku do patogenów jeli-
towych i ewentualnie bakterii wywołujących próchni-
cę (1 8). Te cechy bakterii probiotycznych decydują o
i ch zdo lno ś ci pr zeży cia p o dcz as pr ze cho dzenla pr zez
przewó d pokarmowy or az możliwo ściach choćby okre -
sowego zasiedlania przewodu pokarmowego i korzyst-
nego tam oddziaływania.

Kultury probiotyczne stosowane w produkcji żyw-
ności fermentowanej powinny dodatkowo posiadać
szeregważnychcechtechnologicznych,pozwalających
na uzyskanie produktu o pożądanych walorach orga-

noleptycznych i zachowanych właściwośc iach zdro -
wotnych. Należą do nich m.in. zdolność rozwoju w
mleku (co dotyczy głównie paŁeczek z r o dzaju B ffi do -
b a c t er ium izolowany ch z or gantzmu człowi eka),
umiarkowana aktywno ść kwaso tw ór cza, korzystny
wpływ na cechy organoleptyczne produktu lub brak
niekorzystnego wpływu na jego typowy snrak i aro-
mat, antagonizm w stosunku do bakterii powodują-
cych zepsucia żywności oraz dobra przeżywalnośc
podczas przechowywania produktu, o której świadczy
obecność żywy ch komórek bakterii probiotycznych w
ilościach rzędu 105-107 w l g lub cm3 po upływie ter-
minu gwarancyjnego (13, 18, 28).

Bakterie probiotyczne powinny wykazyw ac takżę
udokumentowane właściwości zdrowotne, które w
świetle aktualnych danych związane sąprzede wszyst-
kim z wpływem na prawi dłowe funkcj onowanie prze-
wodu pokarmowego. Do takich właściwości należą:
dziaŁanie zap obi e gawc ze lub Ie cznicze w b i e gunkach,
Łago dzente ubocznego wpĘwu anĘbiotykó w, łagodze-
ni e nieto lerancj i l akto zy, prz e c iwd ziałanię zap ar ciom
oIaz przywracanie równowagi ekologicznej w prze-
wodzie pokarmowym (13, 18). Większość tych cech
posiadają szczepy L. acidophilus La-l, L-7, CH-5,
NFCO 1748, Lactobacillus GG (Z. casei ssp. rham-
nosus), L. casei Shirota, L, gasseri (ADH), L. reuteri,
Bffidobacterium sp.BBIz, B, longumBB-536, Lc. lac-
tis LIa i E..faecium ,,causido ", które uzyskaĘ status
bakterii probiotycznych i oferowane sąprzez znane
wytwórnie kultur przemysłowych (1 7, 1 8).

Bakteriom fermentacji mlekowej przypisuje się tak-
że wiele innych właściwości zdrowotnych, które prze-
kraczają ramy definicji probiotyków. Wymienia się
wśród nich poprawę wartości odżywczych żywności,
obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy kr-wi, dzia-
łanie pr zeciwnowotworowe, zap obieganie kandidio-
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zie pochwy, zapobieganie osteoporozię i próchnicy
oraz działanie immunomodulacyjne (11, 22). Więk-
szość z tych oczekiwanych właściwości jest bezpod-
stawnie wykorzystywana w reklamach, mimo braku
potwierdzenia ich w badaniach in vivo.

Wpływ bakterii fermentacji mlekowej na żywnośó

Bakterie fermentacji mlekowej, w tym także gatun-
ki uznane za probiotyczne, wykorzystuje się w pro-
dukcji wielu rodzajów żyrvności fermentowanej, głów-
nie wyrobów mleczarskich, ale też kiszonek warzyw-
nych, chleba, kiełbas. Aktywność biochemiczna tych
bakterii, które stanowią naturalną mikroflorę surow-
ców lub sądodawane jako kultury startowe, powodu-
je zmiany składników żywności, co ma znaczny wptyw
nie tylko na jej cechy organoleptyczne, ale także na
wańości odżywcze i dietetyczne. Poprawa tych war-
tości w fermentowanych produktach mleczarskich jest
zwlązana z obniżęntęm zawartoś cilaktozy, zwiększe-
niem przyswajalności białek, wzrostem zawartości
wolnych aminokwasów i niektórych witamin grupy B,
a takżę ze zwiększeniem przyswajalności wielu pier-
wiastków (II, 26). Dużę znaczenle przypisuje się
zwłaszcza zwiększonej przyswajalności Ca, z azym
wlĘe się mozliwość wykorzystania niektórych pro-
duktów mleczarskich w zapobieganiu osteoporozie lub
nawet w jej zwalczanlu. Wskazująna to badanialga-
rashiego i wsp. (I2),którzy stwierdzili wzrost wchła-
niania Ca i wzrost wytrzymaŁości kości u zwierząt ze
sztucznte wywołaną osteoporozą jeśli Ca podawano
w serwatce zawierającej laktulozę tżywe komórkiB.
longum.

Niektóre gatunki bakterii fermentacji mlekowej
mogą obniż aó takżę poziom cholesterolu w wyrobach
ml e czarskich. Stwierd zono na pr zykład, że sp adek za-
warlości tego związku w kefirze może sięgaó 20-400^,
a w serach ementalskich 30-50%, ale w maśle, zawię-
rającym najwięcej cholesterolu - tylko kilka procent
(14, 15).

Bakteriom fermentacji mlekowej przypisuje się tak-
że duży wpływ na poprawę jakości żywności wytwa-
rzanej z surowców roślinnych. DoĘczy to zwłaszcza
fermentowanych produktów z roślin strączkowych, w
których stwierdza się m.in. znaczne obniżenie zawar-
to ś c i naturalni e wy stępuj ących zw tązkow toksyc znych
(hemaglutynin), czy oligosacharydów takich jak sta-
chioza, które sąprzyczynąwzdęć (7, 8). W fermento-
wanych pro duktach w ar zywny ch i zb o żowych b akte -

rie fermentacji mlekowej powodująwzrost ilości wi-
tamin grupy B i wolnych aminokwasów, a co ważniej;
sze - znaczne zwiększenie przyswajalności Fe, Zn i
Ca poprzez ptzemlany zawartego w nich kwasu fity-
nowego (8).

Dodatkową korzyścią wynikającą z dziaŁalności
omawianych bakterii, jest również poprawa cech or-
gano leptyc zny ch ws zystkich ro dzaj ów zywno ś c i fer-
mentowanej or az ptzedŁużenie j ej trwałości.

Udokumentowane oddziaływanie zdtowotne

Naukowo udokumentowane oddziaływ anta zdro-
wotne probiotycznych gatunków bakterii fermentacj i
mlekowej są związane głównie z antagonistycznym
wpływem na innę mikroorganizmy oraz zdolnością
łago dzenia ni eto l erancj i lakto zy.

Antagonizm bakterii fermentacji mlekowej w sto-
sunku do bakterii gnilnych i chorobotwórczychwyni-
ka z produkcji takich podstawowych metabolitów, jak
kwas mlekowy, kwas octowy, aldehydy (np, reutery-
na), diacetyl, H,O, oraz zę zdolności syntezy specy-
ftcznych substańcji antybtotycznych i bakteriocyn (5,
IJ,23,24). Szczególnie aktywne w produkcji tych
substancji antybakteryjnych są pałeczki mlekowe z
rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium, co pozwa-
Ia im zapobiegaó zasiedlaniu przewodu pokarmowe-
go i dróg moczowo-płciowych przez patogeny aruz
hamować lub ograniczać wzrost takich mikroorgani-
zmow, jak C, albic ans, C l. p erfringens, Cl. dffic il e, S.

altrells, L. monocytogenes, E. coli, C. jejuni, H. pylo-
ri, Salmonella spp. i Shigella spp.(2,22,23).U zdro-
wego człowieka rolę tę spełniają szczepy tubylcze, stale
zasiedlające przewód pokarmowy. Jeśli jednak ich
działalnośc została zahamowana lub ograniczona
wskutek działania niekorzystnych czynników, wów-
czas podawanie aktywnych bakterii probio§cznych w
postaci specjalnych preparatów lub w leczniczychna-
p oj ach fermento w any ch z mleka zap ob ie ga namnaża-
niu się w jelitach bakterii chorobotwórczych. Stoso-
wanie probiotyków jest szczególnie zalecane w wielu
schorzeniach j elitowych, którym tow ar zy sząb i e gun-
ki. Wymienia się wśród nich przede wszystkim infek-
cje jelitowe (zwłaszcza u dzieci) wywołane przez Cl.
dfficile, E. coli, Salmonella spp., Shigella spp. ito-
tawirusy, ponadto biegunki występujące po długotrwa-
łej terapii antybiotykowej i po radioterapii oraz tzw.
biegunki turystów (11, 18, 22).We wszystkich tych
pr zy p adkach zmtany c ho rob ow e s ą sp ow o dow ane in-
wazjąpatogenów w przewodzie pokarmowym w wy-
niku eliminacji korzystnej mikroflory. Podawanie pro-
biotyków znaczntę skraca czas ttwaniabiegunek, łago-
dzi inne symptomy tych chorób, a co najważntejsze
prowadzi także do przywrócenia równowagi mikro-
biologicznej w przewodzie pokarmowym.

Istnieje też przekonanle, że probiotyczne szczepy
bakterii fermentacj i mlekowej możnabędzie wykorzy-
stać w leczeniu schorzeń żołądka wywołanychprzez
Helicobacter pylori, bakterię zwlązaną z powstawa-
niem wrzodów żołądka i dwunastnicy (18, 22).W ba-
daniach in vivo nie uzyskano dotąd potwierdzenia tej
możliwości.

D o udokumentowanych, korzystn y ch działań b ak-
terii fermentacji mlekowej na ptzewód pokarmowy
człowieka zaltcza się takze łagodzenie nietolerancji
Iaktozy. Przypadłość ta, dotykająca głównie ludzi do-
rosłych, związana jest z ograniczeniem lub zanikiem
w jelicie cienkim aktywności B-galaktozydazy, ęnzy-
mu hydrolizującego cukier mlekowy laktozę. W ta-
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kim przypadku niestrawiona |aktoza przechodzi do
okręznicy, gdzie częśó jej ulega mikrobiologicznym
przemianom do kwasów t gazow. Skutkiem tego są
zabltzęntaj elitowe, obj awiaj ące się m. in. wzdęciem,
bólami brzucha i biegunką. U osób z nietolerancjąlak-
tozy takte zaburzęnta mogąwystępowaó po spożyciu
nawet niewielkiej porcji mleka lub innego produktu z
wysoką zawartością cukru mlekowego. Wykazano jed-
nak, że te same o s oby mo gąb ez pr zyl<ry ch następ stw
spozywaó jogurt lub inne napoje fetmentowanęzmle-
ka, jeśli wyroby te zawterajążywe komórki bakterii
fermentacji mlekowej. Zanlk objawów nietolerancji
Iaktozy tŁumaczy się nie tylko obniżonązawatlością
cukru w mleku fermentowanym, alę takżę udziaŁęm
B-galaktozydazy bakteryjnej w trawieniu Iaktozy oraz
stymulacjąsyntezy tego enzymuw śluzówce jelita cien-
kiego przez zywe komórki bakterii (22,26), Potwier-
dzeniem tych przypuszczeńmoże być fakt, że mleko
sp o ży w cze, z n orm aln ą zaw arto ś ciąIakto zy, do któ re -

go dodano żywe komórki bakterii jogurtowych lub Z.
acidophilus w ilościach rzędu 108 w 1 cm3 (ale nie
poddano fermentacji) takZe nie wywołuje zaburzei
jelitowych u osób z nietolerancjąlaktozy (19). Należy
pamiętać jednak, że takiego mleka nie mozna ogrzę-
w ac, gdy ż p o dwyz s zona temp era tur a niszczy komór-
ki bakterii i tworzoną przęznie B-galaktozydazę.

Prrypuszczalne oddziaływania zdlOwotne

Wśrod wielu c ech przypisywanych probiotycznym
gatunkom bakterii fermentacj i mlekowej, szczegóIne
z aintere s owani e budzi dziaŁantę przeciwnowotworo -

we, które wtązanęjest przede wszystkim z ich zdol-
n o ś ciami zap ob ie gani a p owstaw aniu zw iązków rako -
tworczych w żywności i w przewodzie pokafinowym.
S twierdzono, ze wi el e szczep ow p aŁeczek z r o dzaj ow
Lactobacillus i Bffidobacterium hamuje aktywność
nitrore dukt az b aktery jnych, katal i zuj ący ch synte z ę ni -

trozoamin (9). Za szczególnte ważnąi udokumento-
waną cechę uważa się jednak zdolność hamowania
syntezy lub aktywności tzw. enzymów kałowych (two-
rzonych pIzęzwiele bakterii jelitowych), czyli B-gIu-
ko zy daz, B- glukuroni d az t azor ę duktaz (4, I 8, 22, 23),
Enzy my te katalizuj ą pr zemlany p rekur s o r ów zw iąz -

k ó w rakotw ór c zy ch w aktywne zw lązkt r akotw ór c ze,
co sprzyja powstawaniu raka okręznicy. W Japonii, w
leczeniu i profilaktyce raka okrężnicy stosowane są
jlż prepataty i żywnośc probiotyczna, zawterające
żywe komórki Bifidobacterium spp. (I3). Bakterie fer-
mentacj i mlekowej wykazują także zdolnośc inakty-
wacji wielu związkow rakotwórczych i mutagennych
występuj ących w żywno śc i, np. nitrozoamin, azob arw-
ników, aflatoksyn, piroltzatów aminokwasów czy
składnikow przypraw pochodzących z krajów tropi-
kalnych (9, 26, 27). Właściwości te wykazuj ą nie tyl-
ko szczepy probiotyczne, ale także bakterie fetmenta-
cji mlekowej występujące w naturalnie fetmentowa-
nych produktach zmlęka i surowców roślinnych.

Ważną cechą probiotyc zny chgatunków bakterii fer-
mentacji mlekowej jest zdolność usuwania choleste-
rolu ze środowiska w wyniku rozprzęgania kwasów
ż ółciowych i ich wytrąc ania (I 6, 2 I) . W tązane s ą z nią
nadzieje na możliwość wykorzystania bakterii i żyw-
no ści probi oty cznej w leczeniu hipercholesterolemii.
Taką możliwość wydawały się potwierdzać badania
prz eprow ad zonę na zw ter zątach. S twi erdzono b owiem,
że jogxtacidofilny (zawierający żWekomórki S. ther-
mophilus t L. acidophilus),podawany zwierzętom wraz
z dietą wysokocholesterolową może zap obte gać w zr o,
stowi poziomu cholesterolu w surowicy krwi lub na-
wet go obntżać (1, 6), Podobne badania u ludzi nie
przynio sły j ednak sp o dziewan y ch r en1,Itatów. Przyj -

mowani e prep aratów zaw ier aj ący ch żyw e komórki Z.
acidophilus i L. delbruećkii ssp. bulgarlczs nie spo-
wodowało u badanych osób zmian poziomu choleste-
rolu (20). Przy stosowaniu diety jogurtowej (dawki
dzienne od 450 ml do 5 l) uzyskano zmienne wyniki -
od braku wpływu az do wystąpienia hipocholesterole-
mii, ale badania te nie sąwłaściwie udokumentowane
(22, 23) . Brak dowo dów potwi er dzaj ący ch prze c iw-
cholesterolowe właściwości probiotyków rtie oznacza,
że fermentowane napoje z mleka nie mogą być pole-
cane w diecie osób z hipercholesterolemią i choroba-
mi układu \<rĘenta. Produkty te posiadają wysokie
warlości odżywcze i dietetyczne, a przy tym nie po-
woduj ą wzro stu poziomu chole sterolu w surowicy krwi
konsumentów.

Bakteriom fermentacji mlekowej od dawna przp-
sylvano zdolno śc i stymulowania systemu odporno ścio -

wego człowieka. Z tego powodu m.in. wykorzystywa-
no kefir i kumys w diecie pacjentów sanatoriów prze-
ciwgruźltczych,uznając jezaczynnikiwspomagające
leczenie. Przeprowadzone w ostatnich latach badania
wykazały, że żywe komórki L. acidophilus, L. casei i
Bffidobacterium spp. stymulują in vitro namnażantę
się lub aktywność limfocytów B i limfocytów T. Ba-
dania in vivo, przeprowadzone La zwterzętach i lu-
dziach sugerują że żywe komórki wymienionych pa-
łeczek mlekowych, przyjmowane w wysokich dawkach
( 1 0e- 1 9 tz komórek dziennie), mo gą zwiększac liczęb -
ność lub aktywność komórek odpornościowych orga-
nizmu, powodując m.in. wzrost liczby i aktywności
fagocytarnej. leuko cytPw 19b w zr o;t p o ziomu interfe -

ronu / oraz ummunoglobuliny A (22, 25, 26). Wśród
bakterii wykorzystywanych w produktach mlęczar-
skich, takie właściwości przypisuje się szczepom I.
acidophilus LCl t Lactobacillus GG (18). Uważa się,
że napoje fermentowane z mleka, zawierające bakte-
rte o działaniu immunomodulacyjnym, mogą stano-
wlc szczęgólnie wazny składnik diety niemowląt i lu-
dzistarszych. Pojawiły się też sugestie, żętakie napo-
je mogąosłabiać reakcje uczuleniowe u ludzi (26).

Faktyczne i prawdopodobne właściwości bakterii
fermentacji mlekowej, zwlązane z ich dobroczynnym
wpĘrvem na zdrowie człowieka, budzą wiel e nadziei
i nowych oczekiwań. Stały się one powodem rosnące-



go wcię zaintelesowania probiotykami nie tylko
wśród naukowców, ale t e producentów i konsumen-
tów żywności, i coraz częściej wśród lekarzy.

Wykorzystanie probiotyków w żywności

Probiotycznę szczepy bakterii fermentacji mleko-
wej są stosowanę dość powszechnie w napojach fer-
mentowanych z mleka, takich jakrożne o iany jo-
guńu, biojoguńy, biogarde, mleko acidofilne. W Pol-
sce w latach 8O-tych opracowano i wdrożono techno-
logię produkcji lodów jogurtowych, które łącząw so-
bie walory sensoryczne lodów oraz wartości dietetycz-
ne i lecznicze jog (3). W krajach europejskich i w
USA coraz częściej wykorzystuje się szczepy bakterii
probiotycznych jako dodatki lub kultury startowe w
produkcji i ch wyrobów mleczarskich, np. mleka
sp ożyw czego, s erków twarowych, s erów doj rzewaj ą-
cych, lodów, napojów se atkowo-owocowych, odży-
wek dla niemowląt nabaztę mleka w proszku (10, 18,
28). Pałeczki z rodzajtt Bifidobacterium sąw Japonii

fidus. Wśród 50 aso mentów tych wyrobów sąpro-
dukty mleczarskie, cukiernicze i dteteĘczne (13).

W ostatnich latach podjęto próby wzbogacaniażyw-
ności probiotycznej w pewne oligosacharydy i polisa-
charydy, które dla człowieka sąsubstancjami balasto-
wymi, nie rozkładanymi przęz ęnzymy trawienne.
Związki te wpływają korzystnie na rozwój i aktl,rv-
ność bakterii fe entacji mlekowej, azwŁaszczapaŁe-

bym.Z tego powodu nazwano je probiotykami. Należą

ce transgal ozylacji, o strukturze podobnej do węglo-
wodanów występujących w mleku kobiecym i alginia-
ny (17)" Przykładem ich korzystania może być nie-

Znaczenię i udział probiotyków w produkcji ż
ności na świecie stale wzrasta. Przewi e się, że znaj-

dą one zastosowanie nie tylko w nowych wyrobach
mleczarskich, ale tai<ze w fę entowarrych produktach
zbozowych i sojowllch cr,y te entowanych sokach
owocowych i warzywnych. Nadal tęż prowadzi się
badania, rnająco na celu pozyskanie nowych szczepórv
bakterii probiotycznl,ch, Obiektami barlań stały się
m.in. baktęrie fe entac_ii mlekowej występąjące w
tradycyjnych napoj ach fennentowanych, takich j ak np.
kefir, którym już, wiele lat temu przypisywałro dobro-
czynny wpływ na zdrowie człowieka.
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Rozpoznanie ronienia u owiec na tle toksoplazrn
przy lżyciu łańcuchowej reakcji polimerazy. (Dia-
gnosis of toxoplasma abortion in ewes by polyrme-
rase chain reaction). t. Rec. I42, 445-448, 19: 3

(I7)

Osiemnaście owiec zarażono 1 500 sporulującymi oocystanri Toxopl as ma

golldii w okresie 80-90 dnia ciąży Efektem zakażenia było wystąlienie gorącz,

ki i pojawienie się w surowicy swoisĘch przeciwciał dla T. gondii U jednej

owcy doszło do resorpcji płodu, 5 owiec poroniło, l2 urodziło \^/ termjnie ży,ve

aIę zakażone j agnięta. W surowicy tych j agniąt j esz cze pr zed podaniem siary

występowały przeciwciała dla T gondii. Stosrrjąc metodę PCR. większe stężenie

antygenu pasożyta w},kyto w kotyledonach niżeli w mózgu, płucllch lrrb w wą-

trobie. Dodatnie wyniki uzyskano dla 16 z 19 łożysk, podczas gdy rv teście bio-

logicznyn na myszkach w 13 na 18 przypadków. 
G.

F NCH J., CESARI J.R., FONT J.: Osteopatia
cza§zkowo-żuchwowa u dwóch pirenejskich psów.
(Craniornandibular osteopathy in two Pyrenean
mountain dogs). Vet. Rec. I42,433-459, 1998 (17)

Osteopatia czaszkowo-źuchwowa (choroba Westiego) jest proliferacyjrrącho-
robą nie nowotworową kości głowy, zwłaszcza kości potylicznej, puszki sfucho-
wej, kości stawu skroniowo- żuclrwowego i gałęzi żttchwy. Osteopatię czaszko-
wo-żucłrwową zdiagnozowano u 2 psów górskich. U jednego psa dodatkorvo
występowała kulawizna Badanie radiograirczne wykazało tworzenie mas kost-
nych po wewnętrznej stronie żuchwy. W leczeniu u jednego psa zastosowano
iniekcje dożylne płynów odżywczych oraz domięśniowe prednisolonu (0,5 mg/

/kg/dzień), a następnie przez 2 tygoclnie prednisolonu per os Drugiemu psu
podarro jednorazowo domięśniorvo prednisolon (0.1 mg/kg), a następnie lek po-

dawano per os w dawce 0,5 mg/kg dwa razy dziennie. Leczenie zakończono po

tygodniu u jednego psa, drugiego uśpiono. W mikroskopie skaningowym w pa-

toJogicznie zmienionych odcinkach kości stwierdzono rnirreralizację beleczek
tkalrki chrzęstnej oraz rozluźnienie konsystencji zbite.j blaszek kostnych 
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