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Az életért – ez a jelenté-
se a probiotikum kifeje-
zésnek, amely a latin pro 

és a görök bios szavakból ered. 
Tudományos meghatározása: 
olyan élő mikroorganizmusok, 
amelyeket ha megfelelő meny-
nyiségben viszünk be a szerve-
zetünkbe, akkor jótékony hatást 
fejtenek ki. A prebiotikum je-
lentése élet előtti, és olyan nem 
emészthető élelmiszer-összete-
vőt takar, amely a gazdaszerve-
zet mikrobiotájára van jótékony 
hatással, és ezáltal tudja a szer-
vezetre is kifejteni hatását. Ha a 
pro- és prebiotikum egyszerre 
fordul elő, akkor szinbiotikumról 
beszélünk, természetesen itt 
szinergizmus is kell legyen kö-
zöttük ahhoz, hogy a prebiotikum 
jótékony hatást fejtsen ki és ser-
kentse a probiotikumot – magya-
rázta a szakember.

„Ezek az élő mikroorganizmu-
sok főként tejsavbaktériumok, 
amelyek összetett tápanyagigé-
nyük következtében növényeken, 
erjesztett, romlott élelmiszere-
ken, emberi, állati tápcsatornák-
ban vannak jelen. A baktériumok 
mellett probiotikumként szá-
mon tartják az élesztőgombát 
(Saccharomyces boulardii) is jó-
tékony hatásának köszönhetően.”

Miben segít?

A jótékony hatás abban nyil-
vánul meg, hogy ha akár táp-
lálékokkal,  élelmiszerekkel 
bevisszük a szervezetünkbe 
ezeket a mikroorganizmusokat, 
hozzájárulnak bélrendszerünk 
mikrobióta-egyensúlyának fenn-
tartásához, amelynek szerepe 
van a szervezet védekező mecha-
nizmusában is. Mérséklik a has-
menést, a székrekedést, erősítik 
az immunrendszert – az immun-
válasszal hozzák kapcsolatba –, 
csökkentik a koleszterinszintet, 
gátolják a különböző kórokozók 
elterjedését. Antibiotikumkúrát 
követően vizsgálták több korcso-
port esetében, hogy ha a pácien-
sek probiotikumot tartalmazó 
élelmiszert is fogyasztottak, ez 
visszaszorította vagy csökken-
tette a hasmenést, amely az 
antibiotikumszedés következ-
ményeként jelentkezett. Azt is 
bizonyították állati kísérletek-
ben, hogy ezek a probiotikumok 

képesek több fertőző baktérium 
gátlására. „Ezáltal hozzájárul-
hatnak a bélfertőzések megelő-
zéséhez, a visszaszorításában is 
szerepet játszanak, mivel ezek-
nek a probiotikumoknak, tejsav-
baktériumoknak antimikrobás 
hatásuk van az általuk termelt 
anyagoknak köszönhetően. Pél-
dául a savak lecsökkentik a 
környezetük pH-ját, ezáltal gá-
tolhatják a különböző fertőzést 
okozó baktériumokat is. Szin-
tén kísérletekkel igazolták, hogy 
ha az allergiára hajlamos embe-
reknek probiotikumot adtak több 
időn keresztül, akkor az allergia 
tünetei mérséklődtek. Ma elég-
gé elterjedt a laktózérzékenység, 
kísérletek eredményei bizonyít-
ják, hogy egyes probiotikumok, 
például a bifidobaktériumok ké-
pesek a laktózérzékenységgel 
együtt járó tünetek enyhítésére, 
csökkentésére. Nagyon ajánlott 
továbbá az antibiotikumos keze-
lés mellé probiotikumot is szed-
ni” – fejtette ki Laslo Éva.

Nem épp tudatosan, 
de fogyasztották

Már a régi korok emberei is 
ráéreztek a probiotikumok jó-
tékony hatására, a különböző 
erjesztett, fermentált élelmisze-
rekkel elfogyasztották a tejsav-
baktériumokat is – tudjuk, hogy 
már a sumérok is fogyasztottak 
erjesztett termékeket, amelyek-
hez nyilván nem ők adták hoz-
zá a különböző baktériumokat, 
hanem a környezetből kerültek 
bele. A probiotikumok tudomá-
nyos háttere a tizenkilencedik 
század közepétől kezdett kibon-
takozni.  1850 után Louis Pas-
teur volt az, aki rájött, hogy adott 
esetben élelmiszerek, tej, sör, 
bor romlásáért, de a tej erjedé-
séért is élő mikroorganizmu-
sok a felelősek. Elie Metchnikoff 
ajánlotta először a tizenkilen-
cedik század végén, hogy ha 
ezeket a probiotikumokat, tej-
savbaktériumokat bevisszük a 
szervezetünkbe (azáltal, hogy 
megesszük), akár élelmisze-
rekkel, pl. savanyú tejjel, akkor 
azok pozitív hatást váltanak ki, 
a bélflóra felbomlott egyensúlyát 
helyrehozzák, és próbálják ki-
szorítani a nem kívánatos bak-
tériumokat. És hogy az egyszerű 

paraszti gondolkodás is meny-
nyire ráérzett erre: Metchnikoff 
egy bolgár népcsoportnál figyel-
te meg, ahol a mindennapi táplá-
lék része volt a savanyú tej, hogy 
ezek az emberek sokáig élnek. 
Elkezdte foglalkoztatni, hogy mi 
lehet az, ami a bélrendszerben 
pozitív hatással van. Az általa fel-
állított hipotézis nyomán sok tu-

dós kezdett kutatni, és nem csak 
Európában: például egy japán or-
vostanhallgató, későbbi mikro-
biológus, Sirota Minoru (Minoru 
Shirota, 1899–1982) is, akinek ne-
véhez ma már a probiotikumok 
felfedezése fűződik – tudjuk meg 
Laslo Évától.

„Minél többet kell fogyaszta-
ni belőlük. A kereskedelemben 
kapható élelmiszerek közül fő-
ként a probiotikus tejtermékek 
tartalmaznak probiotikumokat, 
egy 2014-es felmérés szerint elő-
fordulásuk a kereskedelemben 
kapható termékek közül a fer-
mentált tejtermékek esetében 
35 százalékos, a kefirben, sajt-
ban tíz-tíz százalékos, illetve 
probiotikus termékként vannak 
jelen a csecsemőtápszerek is. 

Kutatások bizonyítják, hogy a 
savanyú káposztában is szá-
mos probiotikum található. Mi 
az egyetem laboratóriumában is 
több, hagyományosan erjesztett 
élelmiszerből izoláltunk olyan 
tejsavbaktériumokat, amelyek 
probiotikus tulajdonsággal ren-
delkeztek. Például a fermentált 
kolbászokban is jelen lehetnek 

olyan tejsavbaktériumok, ame-
lyek probiotikus tulajdonság-
gal rendelkeznek. Vagy ott van 
az olívabogyó, amely szintén egy 
tejsavasan erjesztett termék” – 
vázolta a mérnök.

Egyik támogatja a másikat

A prebiotikumok a növényi 
anyagoknak – zöldségeknek, 
gyümölcsöknek – lehetnek a ter-
mészetes összetevői. A banán, 
hagyma, fokhagyma, rizsliszt, az 
anyatej, a tejtermékek vagy a méz 
is gazdag prebiotikumbokban. 
De adalékként is bekerülhetnek 
az élelmiszerekbe, mivel olyan 
jó fiziko-kémiai tulajdonságok-
kal rendelkeznek, mint például 
édesítőképesség, illetve rezisz-

tensek a különböző technológiai 
folyamatokkal szemben. Szer-
kezetüket tekintve főként szén-
hidrátok, azaz oligoszaharidok, 
de ma már peptideket is szá-
mon tartanak prebiotikumként. 
„Ezek a probiotikumokra van-
nak pozitív hatással, mert az is 
a kritérium velük szemben, hogy 
a tápcsatorna felső részein át-
haladva ne emésztődjenek meg, 
és eljutva a vastagbélbe csak az 
ott lévő mikrobák tudják fermen-
tálni, ugyanakkor szelektívek 
legyenek, csak bizonyos baktéri-
umokat támogassanak. Kedvező 
hatásukat egyrészt a bélflórára 
fejtik ki, viszont különböző be-
tegségek kockázati tényezőinek 
csökkentéséhez is hozzájárul-
hatnak. De a zsírsavszintézissel 
is kapcsolatba hozzák, a belő-
lük keletkező anyagok csökken-
tik a zsírsavak szintézisét, vagy 
nem kötik meg az ásványi anya-
gokat, ezáltal hozzájárulnak az 
ásványi anyagok felszívódásá-
hoz, hogy azok majd hasznosulni 
tudjanak a szervezetben” – fogal-
mazott Laslo Éva.

A szakember rámutatott: ál-
latkísérletek bizonyították, hogy 
ha az állatokat magas kolesz-
terin-tartalmú tápokkal etet-
ték, de mellette folyamatosan 
prebiotikumokat is adagoltak, 
akkor csökkent a koleszterin-
szintjük. De bizonyított tény az 
is, hogy ha az allergiára hajlamos 
egyének prebiotikumot tartalma-
zó élelmiszereket fogyasztottak, 
akkor csökkent az allergia tüne-
teinek megjelenése.
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Nem csak egyes betegségek után érdemes szedni 

őket táplálékkiegészítőkként, mindennapi táplál-

kozásunk során is ajánlott bevinni őket szerveze-

tünkbe. A hagyma, fokhagyma, banán, a fermen-

tált tejtermékek, a méz vagy éppen a savanyú 

káposzta is segít a bélflóra egyensúlyának megőr-

zésében, de hogy miért, azt dr. Laslo Éva élelmi-

szeripari mérnök, a Sapientia EMTE adjunktusa 

magyarázta el.

„Kutatások bizonyítják, hogy a savanyú 
káposztában is számos probiotikum található. 
Mi az egyetem laboratóriumában is több, 
hagyományosan erjesztett élelmiszerből izoláltunk 
olyan tejsavbaktériumokat, amelyek probiotikus 
tulajdonsággal rendelkeztek.”
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