
Probiotiká a imunita 

 

  

    Správne zloženie črevnej mikroflóry už v rannom veku je nevyhnutné pre optimálny vývoj 
imunitného systému. Veľký význam má materské mlieko, a preto dojčeniu patrí 
nezastupiteľné miesto vo vývoji funkcií imunitného systému. Zloženie črevnej mikroflóry sa 
postupne mení s pribúdajúcim vekom a významne ho ovplyvňuje i spôsob stravovania. 
Črevná mikroflóra vytvára prvotnú ochrannú bariéru voči škodlivým účinkom 
choroboplodných mikroorganizmov a rôznych toxických látok. Narušenie črevnej 

mikroflóry negatívne ovplyvňuje aj funkčnosť imunitného systému. 

    Mimoriadne pozitívnu úlohu zohrávajú probiotiká. Názov probiotiká sa prvý krát objavil 
v roku 1965 a pochádza z gréckeho „pro bios“ – „pre život“. Sú to živé mikroorganizmy, 
ktoré sú súčasťou ekosystému tráviaceho traktu. Ako probiotiká sa najčastejšie využívajú 
laktobacily a bifidobaktérie. Likvidujú choroboplodné mikroorganizmy a posilňujú 
prospešnú mikroflóru. Mali by sme ich užívať v hlave zimnom i jarnom období, ale i pri 
cestovaní do vzdialenejších krajín.  

Probiotická história 

    Výskum črevných mikroorganizmov inicioval ruský biológ Ilja Mečnikov na začiatku 
minulého storočia. Zistil, že obyvatelia niektorých regiónov Balkánu, kde konzumujú 
zakysané mliečne nápoje jogurtového typu sa dožívajú priemerného veku 87 rokov, čo na 
vtedajšie obdobie bol pozoruhodný rekord. Vyslovil hypotézu, že „bulharský bacil“ 
nachádzajúci sa v jogurte, neskôr premenovaný na Lactobacillus bulgaricus, neutralizuje 
toxíny vylučované hnilobnými črevnými baktériami. 



Výrazné oživenie záujmu o spoznávanie črevnej mikroflóry a mliečnych baktérií nastalo po 
II. svetovej vojne.  Výskum napredoval tak rýchlo, že svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) koncom minulého storočia vyhlásila mliečne baktérie za potenciálnu alternatívu 
k antibiotikám, ktorých aplikácia v dôsledku šírenia rezistencie začala byť riziková. WHO 
v roku 2002 schválila definíciu probiotík, ktorá v princípe platí aj dnes: „ Probiotiká sú živé 
mikroorganizmy, ktoré sú pre zdravie užitočné, ak sa podávajú v dostatočnom množstve“.    

Medzi mliečne baktérie zaraďujeme mnoho zástupcov rodov Lactobacillus, Lactococcus, 
Leuconostoc, Pediococcus, Enterococcus a Streptococcus. 

Preto jogurty obsahujú viac vitamínov ako pôvodné mlieko a sú dietetickejšie. Osoba, ktorej 
v tenkom čreve chýba enzým laktáza sa môže vyhnúť zdravotným problémom, keď mlieko 
nahradí konzumáciou jogurtov a syrov, v ktorých laktóza je už skvasená na kyselinu mliečnu. 
Kyselina mliečna znižuje pH v črevnom trakte, čo potláča množenie hnilobných, respektíve 
patogénnych baktérií.    

Niektoré mliečne baktérie sú citlivé na kyseliny, žlč a enzýmy tráviaceho traktu, takže 
nespĺňajú základnú požiadavku pre funkčné probiotiká - prienik do hrubého čreva v plnej 
životaschopnosti. Ak takúto vlastnosť nemajú, nemôžu sa označovať prívlastkom probiotické. 

Nedostatok alebo úplná absencia probiotík vyvolá tráviace poruchy s príznakmi nafukovania 
a hnačiek. Na označenie poruchy črevnej mikroflóry sa používa odborný termín – 
dysmikróbia. 

Ak sa stravujeme správne, v našom čreve žijú pre nás prospešné baktérie, ak si však 
nesprávnou výživou spôsobíme nedostatok potrebných látok, začnú sa baktérie meniť 
a produkovať toxické metabolické látky, ktoré prenikajú do krvného obehu a pečene, 
následne aktivujú obranný mechanizmus a môžu vyvolať hypersenzitivitu. 

Ako probiotiká účinkujú: 

• Podporujú imunitu a zvyšujú odolnosť voči bakteriálnym infekciám. 

• Užívať probiotiká v prevencii a liečbe chorôb tráviaceho, dýchacieho a urogenitálneho 
traktu. 

• Veľmi dôležité je užívať probiotiká pri liečbe antibiotikami, pretože obnovujú 
rovnováhu zloženia črevnej mikroflóry. 

• Tvorbou kyseliny mliečnej, octovej a maslovej potláčajú hnilobné procesy a pôsobia 
aj proti zápche. 

• Znižujú riziko kolorektálneho karcinómu, rakoviny žalúdka, obličiek a pečene. 

• Znižujú hladinu cholesterolu v krvi, podporujú vylučovanie žlčových kyselín – 
znižujú riziko aterosklerózy a srdcovo-cievnych ochorení. 

• Znižujú riziko astmy a alergií u detí. 



• Pomáhajú pri liečbe zápalových ochorení čreva – Crohnova choroba, ulcerózna 
kolitída. 

• Priaznivo ovplyvňujú priebeh a liečbu atopického ekzému. 

• Znižujú riziko hnačiek pri antibiotickej liečbe. 

• Znižujú riziko kvasinkovej infekcie vagíny. 

• Podporujú trávenie a zmierňujú príznaky laktózovej intolerancie. 

• Napomáhajú produkcii vitamínov skupiny B (vrátane B12), vitamín K. Ak sú črevné 
baktérie degenerovené, nastáva nedostatok vitamínu K, a tým aj poruchy zrážanlivosti 
krvi. 

• Uľahčujú vstrebávanie a podporujú účinky vitamínov. 

• Špecifické kmene baktérií, napr. bifidobaktérií znižujú výskyt zápalových 

biomarkerov v sére.   

Zdroje probiotík:  

1. Potraviny obohatené probiotickými kultúrami: najmä kyslomliečne – kefírové 

mlieko, jogurty, bryndza, žinčica, kyslá kapusta. 

2. Výživové doplnky 

 

Za probiotické kultúry možno vyhlásiť iba tie, ktorých zdravie a vitalitu podporujúce 
účinky boli potvrdené oficiálnymi a prísnymi klinickýmí skúškami. 

Probiotiká majú veľkú budúcnosť, a preto sa výskumy musia zamerať viac na ich 

využitie pri ovplyvnení imunitného systému a to rovnako prevencie, ako aj liečby 

precitlivenosti, autoimunity či imunomodulácie v protinádorovej terapii. 
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