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ÉVTIZED TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÁSAINAK ELÕTERÉBEN AZ EGÉSZSÉGRE KÁROS, ILLETVE FOGYASZTÁSRA

ALKALMAS TERMÉKEKEN KÍVÜL OLYAN ÉLELMISZEREK ÉS TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTÕK IS AZ ÉRDEKLÕDÉS KÖZÉPPONTJÁBA KERÜLTEK,
AMELYEK AZ EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSBEN, BIZONYOS BETEGSÉGEK MEGELÕZÉSÉBEN ÉS GYÓGYÍTÁSÁBAN SPECIÁLIS HATÁSSAL RENDELKEZNEK.
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FERENT FROM THE WELL-KNOWN PRODUCTS THAT ARE PROVEN HAZARDOUS TO OUR
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A

szakirodalomban az utóbbi
években új fogalmakkal találkozhatunk, ilyenek a „Living
drugs” és a „Functional foods”.
A „Living drugs” vagy probiotikumok –
az emberi szervezettel szimbiózisban
élõ, jótékony hatású mikroorganizmusok, amelyek a szervezetünk állandó belsõ környezetének fenntartásáért
felelõsek.
Ide sorolhatók többek között a Lactobacillusok, a bifidobaktériumok, a
Streptococcus thermophilus, a Saccharomyces boulardii, az Enterococcus
faecium stb.



Az egészséges mikroflóra aktivitásának köszönhetõen a vastagbél sokrétû
biokémiai funkcióval rendelkezik. Ez
biztosítja azt, hogy a patogén mikroorganizmusok kedvezõtlen hatásait
megelõzzék, illetve kivédjék. A patogén mikróbák bélben történõ elszaporodása következtében az elfogyasztott
táplálék kóros bakteriális fermentációja során toxikus anyagcseretermékek
keletkeznek. Egyes baktériumok gázt
termelnek, amely meteorizmust és így
a bélfal feszítése révén hasi fájdalmat
okoz. A nyálkahártya irritációja gyakran nehezen uralható hasmenéssel jár.
48

FOODS”,

A toxikus anyagcseretermékek egy része karcinogén hatású.
Malnutríciós és malabszorbciós folyamatok kialakulása következtében vitamin hiányállapotok jönnek létre.
A bélrendszer fontos immunszerv is. A
bélflóra megváltozása – történjen az
fertõzés, vagy antibiotikum-szedés következtében – kóros immunfolyamatokat indukál. Ételintoleranciák kialakulása mellett a belsõ környezet megváltozása befolyásolja a szisztémás allergiás folyamatok létrejöttét is.
A beteg béláteresztõ-képességének fokozódása a gyulladásos kaszkád bein-
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ÁBRA :

A

KÓROS IMMUNFOLYAMATOK

SZINBIOTIKUMOK
KARCIOGENEZIS

KÓROS BAKTERIÁLIS FERMENTÁCIÓ OKOZTA PATOLÓGIÁS TÖRTÉNÉSEK FOLYAMATA MEL -

LETT FELTÜNTETTÜK A PRO - ÉS PREBIOTIKUMOK HATÁSÁT, TÁMADÁSPONTJÁT, AMELYEK A KÓRFO LYAMATOKAT A KEZDÕ LÉPÉSNÉL KÉPESEK MEGGÁTOLNI .

U GYANCSAK

ITT SZEREPELTETTÜK RÖVID EM -

LÉKEZTETÕKÉNT A PROBIOTIKUMOK KÖZVETLEN METABOLIKUS HATÁSAIT

dításával szeptikus folyamatok (Systemic Inflammatory response syndrome
– SIRS) – akár sokszervi elégtelenség
(Multi-organ-failure – MOF) – oka lehet (1. ábra).

PROBIOTIKUMOK
„Jótékony baktériumok”, amelyek kellõ csíraszám esetén (108 colony-forming units [CFU]/nap felett), képesek
visszaszorítani a patogén mikróbák
szaporodását és csökkenthetõ általuk
a toxikus anyagcseretermékek mennyisége. Befolyásolni tudják a szervezet
bizonyos metabolikus folyamatait:
csökkentik a szérum ammóniaszintet
és koleszterinszintet, képesek számos
vitamin (B-, K-vitamin, nikotinsav,
folsav) szintézisére és olyan természetes tápanyagok fermentálására is,
amelyeket az emberi szervezet nem képes lebontani. Ez utóbbi tápanyagok a
prebitikumok.

PREBIOTIKUMOK
Ide sorolhatók a nem emésztõdõ szénhidrátok, bizonyos peptidek és egyes
lipidek, amelyek a vékonybélben nem

sát, életterének biztosítását. A fruktooligoszacharidok (FOS) gátolják a
hepatikus lipogenezist, képesek csökkenteni a fehérjebomlás következtében kialakuló prokarcinogén-karcinogén bomlástermékek (indolok, fenolok) mennyiségét. Anyagcserehatásuk
révén csökkentik a szérum ammóniaszintet, ami a hepatikus encephalopathia kezelésében igen elõnyös. A
laktulóznak ammóniacsökkentõ, hashajtó hatása mellett antiendotoxin effektusát is közölték. Az oligofruktózoknak a nehézfémek: magnézium, cink,
vas és a kalcium visszaszívásában is
fontos szerepük van (1). A bevitt növényi rostok elõsegítik a bélben a zsíranyagcserét, az ásványi anyagok felszívódását, emellett immunmodulátorok, szabályozzák a bélmotilitást, és
csökkentik a malignómák kialakulásának lehetõségét.

tudnak hidrolizálódni, a vastagbél
baktériumai emésztik meg õket.
A prebiotikumok, mint a probiotikumok kizárólagos tápanyagai, azokra
növekedést serkentõ, ún. bifidogén
hatásúak. Emellett a gazdaszervezetre
is kedvezõen hatnak, hiszen a probiotikumok a prebiotikumokból olyan
metabolitokat állítanak elõ, amelyek
protektív tápanyagok, ilyenek az
arginin, a glutamin, és a rövid szénláncú zsírsavak (SCFA-k).
Utóbbiak közül a vajsav és a proprionát a colon epithel energiaforrása,
míg az acetát az agy és a szív anyagcseréjében játszik fontos szerepet.
A prebiotikumok metabolitjai közül
említést érdemelnek a többszörösen
telítetlen omega-3 zsírsavak, például
az alfa-linolénsav bomlástermékei az
eikoza-pentaénsav és a dokoza-hexaénsav, amelyek csökkentik a koleszterinszintet, közvetlenül hatnak a zsíranyagcserére, fenntartják a sejtmembránok funkcióját, szabályozzák a vérnyomást, és szerepük van a karcinóma
prevenciójában is. A szénhidráttartalmú prebiotikumok közül az inulinnak
kimutatott bifidogén hatása van, segíti
a jótékony baktériumok elszaporodá49

A pre- és probiotikumok újabban kifejlesztett kombinációi, amelyekben a
kétféle kedvezõ hatás összegzõdik.
Magzati életben a bél steril, születés
után az anyatejes csecsemõk bélflórájában 95–98%-ban a „jótékony” baktériumok dominálnak. Vegyes táplálkozást követõen a hasznos flóra patogén és potenciálisan patogén baktériumokkal keveredik.
Felnõtteknél 40–45%-os probiotikus
flóra arányt jelölnek meg a kívánatos
alsó értéknek. Hazai felmérések alapján a magyar felnõtt lakosság vastagbelében a „hasznos” mikrobák aránya
nem haladta meg a 12%-ot (2). A
WHO adatai szerint hazánk lakosságának egészségi állapota elmarad a
környezõ országokban élõk hasonló
adataitól. A WHO 2000-ben készített
felmérése szerint az emésztõszervi
megbetegedések halálozási aránya a
közép-, és kelet-európai országok közül Magyarországon a legmagasabb.
Feltételezik, hogy a megváltozott bélflóra fokozza a hajlamot a szív és érrendszeri megbetegedések és a karcinóma kialakulására is. A bélflóra integritását megzavaró állapotok:
 az akut hasmenéssel járó kórképek,
így a virális, a bakteriális fertõzések
(utazók hasmenése), az ételmérgezések, a toxikus-szeptikus állapotok, bizonyos gyógyszerhatások,
legfõképpen az antibiotikum-kezelés mellékhatásai,

 a krónikus gyulladásos bélbetegsé-

gek: a colitis ulcerosa, a M. Crohn,
a pouchitisek, a posztirradiációs
colitis és az iszkémiás colitis.
 Hasonló állapot alakulhat ki a vékonybél bakteriális felülfertõzõdése
esetén, amelynek számos oka lehet, így a hypaciditás (tartós PPI-kezelés), operált gyomor, operált bél
(vak-bélkacs, rövidbél-szindróma,
szûkületek), anyagcserezavarral járó betegségek: coeliakia, diabétesz, laktózintolerancia, egyéb diszacharidáz hiányok, pancreaselégtelenség, májelégtelenség, ételallergia, immundeficiencia, tumoros állapotok, éhezés stb.

A PRO-, PRE- ÉS
SZINBIOTIKUMOK
ALKALMAZÁSI
LEHETÕSÉGEI
KÜLÖNBÖZÕ BÉLBETEGSÉGEK MEGELÕZÉSÉBEN
ÉS KEZELÉSÉBEN
V É KO N Y B É L - B E T E G S É G E K
A vékonybél bakteriális felülfertõzõdésének probiotikus kezelése során csökkenthetõ a napi székletszám, a diszbakteriózis megszûnte H2-kilégzéses
vizsgálattal igazolható (3).
I R R I T Á B I L I S C O LO N S Z I N D R Ó M A (IBS) K E Z E L É S É B E N
Lactobacillus (L) és Bifidocterium (B)
adása kedvezõ hatást mutatott mind a
tüneti score, mind a hasi fájdalom alakulásában (4).
A L. salivarius alfa-galaktozidáz termelés révén csökkenti a flatulenciát,
amely szintén elõnyös IBS tüneteinek
csökkentésében.
A B É L M OT I L I T Á S I Z A V A R A I
Számos tanulmány igazolja a prebiotikumoknak a vastagbél motilitására kifejtett kedvezõ hatását székrekedés
esetén. A laktulóz a vastagbélben elõsegíti a laktáttermelõ baktériumok szaporodását, a laktulóztartalmú termékek laktáttal fermentálódva csökkentik
a széklet pH-értékét és normalizálják
az intesztinális tranzitidõt (5).
UT A

Z Ó K HASMENÉSÉNEK
MEGELÕZÉSÉRE

Preventív céllal alkalmazott probiotikumok eredményesen csökkentették a
hasmenés elõfordulását (6).

FE R T Õ Z É S E S B É L B E T E G S ÉG E K : V I R Á L I S , B A KT E R I Á L I S ,
T O X I KU S B É L K Á R O S O D Á S O K
A kórokozó és/vagy toxinhatás az
enterális idegrendszeren keresztül stimulálja az epithelszekréciót és hasmenést okoz. A patogén baktériumok növelik a nekrotizáló enterocolitis esélyét.
Szoros összefüggés mutatható ki a
Lactobacillusok csökkenése és a nekrotizáló enterocolitis elõfordulása között (7).
A probiotikumok savprodukcióval gátolják a kóros baktériumok megtelepedését, az epitheliális receptor-kötõhelyeken a kórokozók kompetitív gátlásával megakadályozzák a víz és elektrolit transzport csökkenését, így normalizálódik a folyadék, az elektrolit és
glükózfelszívódás.
A Streptococcus thermophilus a belõle
izolálható szuperoxid-dizmutáz (SOD)
révén antioxidáns tulajdonsággal rendelkezik, képes gátolni mind a stressz,
mind a vegyi és a toxikus károsodás
okozta hasmenéseket.
Az igazolt probiotikus hatású baktériumok száma napról napra nõ, jelenleg
talán legértékesebb képviselõjük a L.
rhamnosus GG, amely bármely okból
létrejövõ hasmenésben mind a megelõzés, mind a kezelés területén, továbbá az immunválasz javításában is
kedvezõ eredményekkel kecsegtet (8).
A L. rhamnosus GG-kezelés esetén
specifikus rotavírus ellenes immunválasz is észlelhetõ emelkedett IgAszekrécióval és antitestképzéssel (9).
A 2. ábra a probiotikumokkal történõ
kezelések különbözõ eredetû hasmenések megelõzésében és kezelésében
elért evidenciaszintjeit részletezi (10).
A N T I B I OT I K U

M - O KO Z TA
PSZEUDOMEMBRANÓZUS
COLITIS KIVÉDÉSE

Antibiotikum-profilaxisban részesített
sebészeti betegeken a preventíven alkalmazott probiotikum eredményesen
kivédte a mellékhatásként gyakorta jelentkezõ hasmenés elõfordulását (11).
A napjainkban nagy beteganyagon alkalmazott Helicobacter pylori (HP)
eradikáció a gyomorrák prevenciója
mellett jelentõs kárt okozhat a bélflóra
összetételében a drasztikus antibakteriális hatás révén. Párhuzamos probiotikum-kezeléssel a fenti mellékhatás kivédhetõ. Lactobacillus adásával a HP
ureázaktivitása is csökkenthetõ. A humán L. acidophilus törzskultúra felül50

úszója (LB-SCS) drámai módon csökkenti a HP életképességét mind savas,
mind bázikus közegben (12).
A probiotikumok szerepét nemcsak a
megelõzésben, hanem a kialakult
pszeudomembranózus colitis kezelésében is vizsgálták. Antibiotikum-asszociált Clostridium difficile hasmenés kezelése során 10 nap múlva a kombinált Vancomycin (2 g/nap) és Sacharomyces boulardiival kezelt betegekbõl
csak 16,7%-nál, míg a csak Vancomycint kapó csoportban 50%-nál voltak még aktív colitises tünetek (13).
IBD ( C O L I T I S U L C E R O S A , M.
C R O H N ), P O S Z T I R R A D I Á C I Ó S
COLITIS

Említettük a pre- és probiotikumok
kedvezõ szerepét az enterocyták energiaellátásában.
Az IBD patomechanizmusában többek
között a fertõzéssel szemben kialakuló
túlzott immunválasz észlelhetõ. Néhány tejsavtermelõ baktérium képes
fokozni a szervezet ellenállását a fertõzésekkel szemben, növelni a bélflóra
aktivitását, számos allergiát kiváltó tényezõvel szemben, ezáltal képes enyhíteni a gyulladásos bélbetegségek tüneteit.
Tekintettel az IBD igen bonyolult etiológiájára, a probiotikumokkal történõ
kiegészítõ kezelések eredményei jelentõsen szórnak.
A vizsgálatok jelentõsebb részében
kedvezõek a tapasztalatok IBD esetén
az aktivitási tünetek csökkentésében, a
remisszió fenntartásában és a relapszusok megelõzésében.
A probiotikumok adását egybehangzóan hatásosnak ítélték krónikus
pouchitis kezelésében (14), valamint
az irradiáció okozta bélbántalmak kiegészítõ kezelésében is.
Probiotikus kezelés hatására szignifikánsan csökkent a hasmenéses epizódok száma, enyhébbnek mutatkozott a
sugárkezelés okozta bélkárosodás foka és kevesebb loperamidra volt szükség (15).

FOKOZOTT
IMMUNSZENZITIVITÁS
ESETEIBEN, ALLERGIÁS
KÓRKÉPEKBEN
A probiotikumok kedvezõ immunológiai hatásai azon alapulnak, hogy jelenlétükkel módosítják mind a patogénekkel, mind az allergénekkel szemben kialakult immunválaszt.
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A neonatális immurendszerre hatva
segítik az orális tolerancia kialakulásában szerepet játszó Th -limfociták elszaporodását a Th -limfocitákkal
szemben.
Az immunrendszerre gyakorolt hatáshoz a Th3-sejtek által termelt TGF-ß és
IL-10-citokinek is hozzájárulnak. A
probiotikumok rövid szénláncú zsírsavak termelése révén fokozzák a bél immunológiai érését.
Allergén expozícióra Th -sejtes immunválasz alakul ki IL-2, IL-12 és INFgamma citokinek túlsúlyával, elnyomva a Th -immunválaszt és az IL-4, IL-5
citokintermelést (16).
A TGF-béta is segíti a Th -válasz kialakulását és az IgA-szekréció növekedését.
Csecsemõk bélflórájának vizsgálata
során azt tapasztalták, hogy a csecsemõkori jellegzetesen bifidogén flóra
megváltozása kihat a késõbbi egészségi állapotra is.
Egy allergiás gyermekekkel foglalkozó
prospektív vizsgálatban a Bifidobacterium mennyisége az elsõ életévben a
baktériumok 42%-át tette ki, míg a
nem allergiás gyermekek székletében
a Bifidobacterium aránya 69% volt. Ezzel szemben az allergiás gyermekekben az aerob mikroorganizmusok magasabb számban voltak jelen (17).
Egy másik vizsgálatba olyan 2 év alatti gyermekeket vontak be, akiknek a
családjukban atópiás dermatitis, allergiás rhinitis, vagy asztma fordult elõ. L.
rhamnosus GG adása mellett a gyermekekben szignifikánsan csökkent az
allergiás dermatitis kialakulása (18).
Asztmás betegeket L. acidophilussal
kezelve azt tapasztalták, hogy növekedett a szérum gamma-interferon szintje, csökkent az eozinofilia, de nem volt
szignifikáns különbség a perifériás
sejtszámban, valamint az IgE, IL-2,
vagy IL-4 a koncentrációban (19).
A Lactobacillus kivédi a tejallergiában
szenvedõ betegeknél a neutrofil
granulociták tej ivása után bekövetkezõ aktiválódását, és a már kialakult allergia tünetei is mérsékelhetõk (20).
A bél mikroflórájának rendezése által
csökkenthetõ volt a rheumatoid
arthritis aktivitása is (21).
A Lactobacillusok stimulálják a nonspecifikus immunválaszt, serkentik a
TNF-alfa, az IL-6 és az IL-10 termelést.
A megváltozott immunválasz következtében a bélrendszertõl távoli helyeken
is megfigyelhetõ a kórokozókkal, illet-

ve a gyulladással szembeni védettség
(22).
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SZISZTÉMÁS FERTÕZÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM
A gasztrointesztinális nyálkahártya a
szervezet legnagyobb immunszerve
(Mucosa-associated lymphoid tissue –
MALT). Az ember celluláris immunrendszerének mintegy 80%-a itt található. Az orális bélszakasz kolonizációja fokozott bakteriális transzlokációhoz, ezáltal szepszis kialakulásához
vezethet. Éhezés, stressz (mûtét!) esetén a nyálkahártya áteresztõvé válik, a
védekezõ mechanizmus gyengül,
amely szepszis (Systemic Inflammatory
response syndrome – SIRS), sokszervi
elégtelenség (Multi-organ-failure –
MOF) kiindulópontjaként szerepelhet.
A vastagbél mikroflóra egyensúlyának
megtartása biztosíték a szeptikus állapot megelõzésére.
Pseudomonas aeruginosaval fertõzött
egereken L. casei adásával szignifikánsan növekedett az alveoláris
makrofágok fagocita aktivitása, a kezelt csoportban javult a pulmonális infekció, csökkent a fehérvérsejtszám és
emelkedett az IgA-szint (23).
Az anyatejben lévõ oligoszacharidok a
légutak, a bél, illetve a húgyutak nyálkahártyáján található szénhidrát-tartalmú glikoprotein, glikolipid receptorok blokkolásával kompetitíve gátolják
a kórokozók kötõdését, így az anyatejjel táplált gyermekeknél csökkentik az
infekciózus betegség elõfordulásának
gyakoriságát (24).
Egy vizsgálatban a 33. hét elõtt született, 1500 g-nál kisebb koraszülöttek,
ha az anyatej mellett 47 napon át napi l alkalommal per os 6×109 CFU
L. rhamnosus GG-t kaptak, megelõzhetõ volt a húgyúti infekció, a bakterális szepszis és a nekrotizáló enterocolitis kialakulása (25).
Akut bakteriális infekcióban szenvedõ
antibiotikummal kezelt gyermekeknél
az antibiotikum-asszociált hasmenés
elõfordulása mellett az infekció gyógyulási idõtartamát is figyelték. Az antibiotikum mellé szinbiotikumot kapó
gyermekek szignifikánsan magasabb
százalékban gyógyultak 14 napon belül, mint az antibiotikummal és prebiotikummal kezelt, vagy a csak antibiotikum-kúrában részesülõ kontrollcsoport betegei (26). Másik vizsgálatban
L. rhamnosus adásával eredményesen
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csökkentek az urogenitális traktus
gyulladásos megbetegedései is (27).
Egy tanulmányban azt találták, hogy
súlyos akut pancreatitisben jejunalis
tápszondán át enterális tápszer mellett
szinbiotikumot alkalmazva a szeptikus
szövõdmények száma csökkenthetõ
volt. A vizsgálatban a 22 fõ élõ baktériummal kezelt betegbõl 1 esetben, a
23 fõs inaktív (elölt) baktériummal kezelt csoportból 7 fõ esetén alakult ki
nekrotizáló pancreatitis tályogképzõdéssel. Az élõ baktériumot kapó betegeknél kevesebb sebészi beavatkozásra volt szükség és csökkenthetõ volt az
antibiotikum-igény (28).
Hasonló vizsgálatot folytattak nagy
hasi mûtétre kerülõ betegeknél a szeptikus szövõdmények elõfordulását illetõen. A bakteriális infekciók kialakulásának megelõzése mind a máj, gyomor vagy pancreasreszekált, mind a
májtranszplantált betegeken eredményesnek mutatkozott. Probiotikumok
sebészeti alkalmazása során rövidebb
ideig volt szükség antibiotikum adására a lactobacillussal kezelt csoportban. Pro- és prebiotikum (=szinbiotikum) együttes adása tovább javított a
kezelés hatásosságán, csökkent a
posztoperatív infekciók aránya, májtranszplantációt követõen csökkent a
rejekció és a halálozás (29).

METABOLIKUS ÉS EGYÉB
HAT Á S O K T E R ÉN
Eredményesnek tûnik a probiotikumok
adása olyan enzimhiányos állapotokban, amikor enzimatikus emésztés helyett bakteriális erjedés-rothadás zajlik
a bélben, pl. pancreaselégtelenség,
laktózintolerancia, diabétesz, egyéb
diszacharidázok hiánya stb.
A Lactobacillusok laktázt termelve
csökkentik a laktózintoleranciát (30).
A hepatikus encephalopathiában
szenvedõ betegeknél is szignifikánsan
károsodott a bélflóra egyensúlya, E.
coli és Staphylococcus túlsúly alakul ki.
A szinbiotikus kezelés hatására csökken a patogén baktériumok aránya, a
kóros bomlástermékek mennyisége és
ezáltal a szérum ammóniaszint (31).
Az emelkedett vérzsírok jelentõsen fokozzák a kardiovaszkuláris betegségek
rizikóját. A probiotikumok a koleszterin-anyagcsere különbözõ lépéseibe
beavatkozva képesek a szérum koleszterinszintjét csökkenteni, így önmaguk
is képesek a koleszterol molekula asz-
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(p=0,030), a diasztolés nyomásban
3,6±1,9 Hgmm (p=0,059) vérnyomáscsökkenést regisztráltak a kezelt
csoport javára (38).
A prebiotikumok ozmotikus hatásuk
révén a kalciumfelszívódás növelésével és a kalcium vizelettel történõ kiválasztás gátlásával csökkentik a csontritkulás rizikóját (39).
A 3–6 cukorból álló oligioszacharidok
fokozzák a kalcium biohasznosulását
és a bélbõl történõ abszorpcióját.
Hasonló hatás tételezhetõ fel a vas, a
magnézium és a cink esetében is.
Az oligoszacharidok a vékonybélben
megkötik az ionokat és azokat a colonba juttatják. A colonban bekövetkezik a prebiotikum bakteriális fermentációja, amelynek során rövid szénláncú zsírsavak szaporodnak fel, amelyek
fokozzák az ionizált atomok intesztinális transzportját.
A vizelet oxalátszintjének emelkedése
fokozott rizikót jelent vesekõképzõdés
szempontjából.
A probiotikus baktériumok az oxalát
bélbõl történõ visszaszívódásának gátlásával kedvezõ hatást fejtenek ki a vesekõ kialakulásának megelõzésében is
(40).
A karcinogenezis gátlásában betöltött
szerepük azzal magyarázható, hogy a
probiotikumok gátolják azon baktériumokat, amelyek a prekarcinogéneket
karcinogénekké alakítják.
Egyes probiotikumok direkt módon képesek gátolni a sejttranszformációt,
néhány baktérium megköti, vagy
inaktiválja a karcinogéneket (41).
A L. brevis alfa-interferont termel és fokozza a natural killer (NK) sejtek aktivitását. Ez a hatás kedvezõ lehet daganatok és a hepatitis kezelésében is.
A prebiotikumoknak szerepet tulajdonítanak az apoptózis fokozásában
(42).
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KÖVETKEZTETÉSEK
A probiotikum specieszek hatása igen
változatos. Számos tanulmány megerõsíti, hogy a probiotikumokat kombinációban adva és/vagy prebiotikumokkal társítva effektusuk javítható.
Kellõ csíraszám mellett (javasolt napi
adag 1–10 billió élõ baktérium per os
használata, de mindenképpen napi
108 CFU felett ) a jótékony baktériumok segítik az antibiotikus terápiák
után a mikroflóra helyreállítását.
Képesek visszaszorítani a patogén
baktériumok szaporodását. Csökkenthetõ általuk a toxikus anyagcsere-termékek mennyisége, ezáltal valószínûleg a karcinogenezis is. Csökkentik az
ammónia és a koleszterinszintet, vitaminokat (B-, K-vitamin, nikotinsav,
folsav) és enzimeket (laktáz, alfagalaktozidáz, stb.) termelnek, kifejezett
antivirális és immunmoduláló hatásúak. A pro-, pre-, és szinbiotikumok a
perinatális idõszaktól kezdve alkalmazhatók, jól tolerálhatók, a mellékhatás ritka. Néha flatulencia elõfordulhat.
Óvatosságot igényel azonban az immunhiányos, súlyosan szeptikus állapotú betegek kezelése. Szövõdményként egyes esetekben lactobacillaemiát, endocarditist, meningitist
okozhatnak, amely többnyire fatális kimenetelû (43, 44). A bíztató eredmények ellenére tudnunk kell, hogy a fenti termékek nem gyógyszerek, csupán
táplálék-kiegészítõk.
Szerepük a prevencióban nem vitatható, de nem helyettesíthetik, csupán kiegészíthetik kialakult betegség esetén
a kellõen vezetett gyógyszeres kezelést! További nagyobb esetszámú, kellõen dokumentált vizsgálati adatra van
még szükség az eredmények megfelelõ, evidencián alapuló értékeléséhez.
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szimilációjára, részt vesznek az epesavak enzimatikus dekonjugációjában,
valamint a hidroxil-metil-glutaril CoAreduktáz enzim szintjén is gátolják a
koleszterinszintézist, ezzel szerepük lehet a kardiovaszkuláris prevencióban
(32).
A szérum LDH-koleszterin szintjének 1
mmol/l-rel történõ csökkentése irodalmi adatok alapján 5 év alatt a mortalitást 12%-kal csökkenti. 23%-kal
csökkenthetõ a kardiális események
okozta halálozás, 17%-kal a stroke-rizikó, 21%-kal a nagyérszövõdmények
elõfordulása (33).
Egy 8 hetes humán vizsgálat során
probiotikumok kombinációjávan 8%kal sikerült az LDL-koleszterinszintjét
csökkenteni (34).
Diabéteszes betegek 4 hetes kezelésének eredményeként az összkoleszterolszint 20%-kal (1,5 mmol/l) csökkent
(35).
A probiotikumok antihipertenzív effektusát is dokumentálták néhány esetben.
5 Hgmm-es vérnyomáscsökkentés
esetén 16%-kal csökkenthetõ a szívbetegség elõfordulása, ezáltal a halálozás (36).
A fermentált tejtermékek bioaktív
tripeptidjei (a valin-prolin-prolin és az
izoleucin-prolin-prolin) proteolitikus
effektusuk révén ACE-gátló hatást kifejtve képesek csökkenteni a vérnyomást (32).
Probiotikus kombinációt alkalmazva
mérsékelt hipertóniával rendelkezõ
betegeknél a szisztolés vérnyomás 4
hét után 9,4±3,6 Hgmm-rel
(p<0,05), 8 hetet követõen 14,1±3,1
Hgmm-rel (p<0,01), a diasztolés értéket pedig 6,9±2,2 Hgmm-rel
(p<0,01) sikerült csökkenteni (37).
Egy hasonló vizsgálat során a szisztolés értékekben 6,7±3,0 Hgmm
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