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Introducere

Incidenţa bolilor cronice degenerative 
specifice civilizaţiei precum obezitatea, 
sindromul de colon iritabil, boala infla-
matorie intestinală, alergiile şi cancerul 
a crescut semnificativ în ţările industria-
lizate.

Deşi se ştie de multă vreme că există o 
interacţiune strânsă între flora intestinală 
(microbiota intestinală) sistemul imunitar 
şi o varietate de procese metabolice ale 
organismului gazdă, adică al omului, în 
ultimii ani s-a discutat intens semnificaţia 
pierderii microbiotei intestinale în contex-
tul patologiei diferitelor boli.

Se ştie că probioticele refac şi menţin 
sănătatea unui organism. În medicina 
celulară, probioticele joacă deja un rol 
important în susţinerea sănătăţii.

Scopul acestei broşuri este să prezinte 
importanţa microbiotei intestinale pentru 
sănătatea întregului organism. În plus, 
sunt identificate efecte preventive şi tera-
peutice ale probioticelor.

Microbiota intestinală (cunoscută în  
trecut ca “floră intestinală”) este  
formată din totalitatea  
microorganismelor din intestine.
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Omul este un habitat pentru microorganis-
me. Astfel, întreaga suprafaţă a corpului 
uman este colonizată de bacterii:

•  70,000,000,000,000 bacterii trăiesc în 
colonul unui om

•  300,000,000 bacterii trăiesc pe pielea 
unui om

•  100,000 bacterii trăiesc în cavitatea 
bucală a unui om

•  100,000 de bacterii pe zi intră în tractul 
respirator inferior

Intestinul gros al omului conţine un total 
de 1014 germeni, cea mai mare concentra-
ţie de microorganisme, în condiţiile în care 
corpul uman are în total 1013 celule. Asta 
înseamnă că numărul de microorganisme 
din intestin este de 10 ori mai mare decât 
numărul celulelor din corp.

Totalitatea microorganismelor vii din 
intestin formează microbiota intestinală. 
Aceasta conţine peste 400 de specii dife-
rite de bacterii dintre care 30-40 de specii 
(tipuri) dominante formează aproximativ 
99% din masa celulară bacterială. Cele 
mai reprezentative sunt Bacteroides, 
Lactobacillus, Bifidobacterium, 
Eubacterium, Streptococcus, 
Clostridium, Escherichia şi 
Staphylococcus. Speciile pot 
fi divizate în grupuri  numite 
“phyla”.

Următoarele triburi se găsesc în intestinul 
uman: Firmicute, Actinobacterii, Proteo-
bacterii, Bacteroidete.

Caracteristicile şi dezvoltarea microbiotei
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Fiecare persoană are o microbiotă unică 
deoarece există mari diferenţe individuale 
în compoziţia microorganismelor. Microbi-
ota poate varia în funcţie de mulţi factori, 
de-a lungul vieţii. Aceşti factori includ:

Factori exogeni:
•  cale natală (naştere normală, cezariană)
•  obiceiuri nutriţionale
•  stil de viaţă
•  igienă
•  microorganisme patogene
•  medicamente
•  factori de mediu

Factori gazdă:
•  compoziţia genetică a oamenilor
•  sistem imunitar înnăscut şi adaptiv
•  boli
•  stres psihologic
•  metabolism

În schimb, microbiota afectează 
numeroşi factori din organismul 
uman care vor fi discutaţi în 
următorul capitol

Microorganisme = organisme  
microscopice vii. Acestea includ bacterii, 
alge şi protozoare

Bacterii = cele mai mici organisme 
unicelulare

Patogen = din cuvintele greceşti 
“pathos” (suferinţă, boală) şi “genesis” 
(producţie, naştere); microorganismele 
patogene au capacitatea de a îmbolnăvi 
un organism
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Microbiota intestinală a oamenilor este un 
ecosistem de microorganisme extrem de 
complex şi dinamic. Acesta are influenţă 
asupra numeroaselor procese metabolice 
şi reacţii imune din organismul uman. De 
exemplu, este implicat în descompunerea, 
transformarea şi utilizarea unei multitudini 
de substanţe care nu pot fi metabolizate de 
organismul uman. Acestea includ:

•  descompunerea componentelor alimentare 
nedigerabile (fibre)

•  activarea substanţelor bioactive  
(fitochimicale)

•  inactivarea ingredientelor alimentare care 
limitează utilizarea elementelor nutritive

•  producţia de vitamine (acid folic, vitamina K, 
vitamina B12)

•  absorbţia elementelor nutritive  
(monozaharide, acizi graşi cu lanţ scurt, 
vitamine)

Prin descompunerea componentelor alimen-
tare nedigerabile şi absorbţia ulterioară a pro-
duselor de descompunere, microbiota susţine 

echilibrul managementului energiei şi aportul 
nutriţional. În plus, produsele de descompune-
re au influenţă asupra mişcărilor intestinelor.

O sarcină importantă a microbiotei este 
aceea de a preveni colonizarea neco-
respunzătoare a intestinului cu bacterii 
patogene şi efecte dăunătoare asociate. În 
acest scop, posedă mai multe mecanisme:

•  producţia de acizi graşi cu lanţ scurt care 
acidifiază mediul intestinal ➛ susţi-
ne creşterea bacteriilor cu proprietăţi 
benefice şi previne colonizarea bacteriilor 
patogene

•  consumul de elemente nutritive şi oligo-
elemente de care bacteriile patogene au 
nevoie pentru supravieţuire ➛ limitarea 
creşterii, proliferării şi activităţii agenţilor 
patogeni.

Rolul fiziologic al microbiotei

1  Bariera intestinală este o unitate funcţională care constă din sistemul imunitar intestinal, epi-
teliul intestinal, sistemul nervos enteric, produsele de secreţie şi mucoasa intestinală. Serveşte 
atât ca barieră între interiorul intestinului şi interiorul corpului,  cât şi ca mijloc de transport 
al elementelor nutritive şi apei. De asemenea, previne penetrarea bacteriilor patogene în 
organism.

2  Toleranţa orală este procesul prin care sistemul digestiv învaţă să recunoască hrana ingerată ca 
elemente nutritive, pentru a evita reacţiile alergice
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•  Ocuparea siturilor de ancorare a bacte-
riilor patogene în epiteliul intestinal ➛ 

prevenirea colonizării agenţilor patogeni 
în intestin

•  Neutralizarea compuşilor metabolici toxici şi 
cancerigeni

•  Producţia de agenţi antibacterieni eficienţi, 
în a căror imediată apropiere supravieţu-
irea şi sedimentarea altor bacterii devine 
imposibilă

Participarea microorganismelor la dezvolta-
rea celulelor epiteliale intestinale (celule ale 
peretelui intestinal) este un alt rol 
important al microbiotei intesti-
nale. Aceasta permite absorbţia 
optimă a elementelor nutritive şi 
dezvoltarea barierei intestinale care 
are o mare importanţă pentru sănăta-
tea colonului.

Microbiota contribuie de asemenea 
la maturarea şi întreţinerea 
sistemului imunitar înnăscut 
şi adaptiv. De exemplu, 
microorganismele activea-
ză toleranţa orală împotriva 
ingredientelor alimentare sau 
asigură distincţia dintre germenii 
patogeni şi nepatogeni.

Funcţiile microbiotei intestinale nu sunt nici pe 
departe complet descrise şi nici complet explo-
rate. Intenţionăm doar să arătăm potenţialul 
enorm al microbiotei.

Utilizarea probioticelor poate susţine funcţi-
ile microbiotei, contribuind astfel semnifica-
tiv la starea de sănătate. Mai jos sunt detalii 
complete despre probiotice şi semnificaţia 
lor asupra sănătăţii.



10. 

Ce sunt probioticele şi de ce avem nevoie de ele

Termenul “probiotic” (plural: probiotice) 
provine din “pro” (“pentru” în latină) şi “bios” 
(“viaţă” în greacă) şi înseamnă literalmente 
“pentru viaţă”. Conform definiţiei WHO/FAO 
(2001), probioticele sunt microorganisme 
viabile cu efect protector asupra organismului 
gazdă atunci când sunt ingerate pe cale orală, 
în cantităţi suficiente.

Printre microorganismele probiotice clasice se 
numără lactobacili, bifidobacterii, streptococi, 
enterococi şi lactococi. Efectul lor este specific, 
adică efectele pozitive ale unui lanţ bacterial 
specific nu poate fi transmis per se altor micro-
organisme probiotice.

Scopul aportului de probiotice este de a influ-
enţa echilibrul microbiotei în special în colon, 
faţă de bacteriile cu efecte benefice şi astfel 
deplasarea bacteriilor cu efecte negative. Mai 
mult, influenţa probioticelor asupra sistemului 
imunitar este semnificativă.

WHO = World Health Organisation 
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii)

FAO = Food and Agriculture Organisation 
of the United Nations (Organizaţia pentru 
Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor 
Unite)
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Colonizarea bacteriilor patogene în tractul 
intestinal poate duce la numeroase boli. 
Lanţurile de bacterii probiotice sunt un mijloc 
potrivit de prevenire. Ele nu doar contribuie la 
întreţinerea şi refacerea unei microbiote pro-
tectoare, ci şi repară structurile de conexiune 
din pereţii intestinali deteriorate de germenii 
patogeni. Simultan, acestea susţin sistemul 
imunitar situat în intestin. Acest lucru duce 
la întărirea funcţiei barierei intestinale şi pe 
cale de consecinţă la o protecţie eficientă a 
întregului organism.

Intestinul gros este considerat un punct de 
control pentru echilibrul energetic al corpului. 
Din nou, aici probioticele au o influenţă 
întrucât ele afectează absorbţia elemente-
lor nutritive şi chiar asigură un substrat de 
energie.

Probioticele comunică prin semnale nervoase 
şi hormonale cu centrii care reglementează 
apetitul şi echilibrul energiei din sistemul 
nervos central (creierul şi măduva spinării) şi 
cu alte celule care sunt implicate în echilibrul 
energiei organismului.  Interacţiunile com-
plexe pe care le au probioticele cu celulele 
corpului duc la un mai bun control al stării de 
saţietate şi la reglarea greutăţii corporale.

Una dintre principalele funcţii ale microbiotei 
este dezvoltarea sistemului imunitar. Apro-
ximativ 60% din întregul sistem de apărare 

al corpului, adică al ţesutului limfoid asociat 
intestinului (gut-associated lymphoid tissue, 
GALT) este situat în intestin.

Funcţionarea barierei intestinale are o influ-
enţă benefică semnificativă asupra procese-
lor inflamatorii în întregul organism şi este 
declanşată de sistemul imunitar. Această 
funcţie poate fi întărită de utilizarea probio-
ticelor. Ca atare, probioticele sunt potrivite 
pentru prevenirea proceselor inflamatorii ca 
în cazul alergiilor.

Eficienţa preventivă a probioticelor
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Mai mult, probioticele susţin alte funcţii fiziologice ale microbi-
otei intestinale. Acestea includ:

•  influenţă asupra activităţii intestinale
•  degradarea sau inactivarea substanţelor toxice, mutagenice 

şi inflamatorii
•  inhibarea agenţilor patogeni infecţioşi prin competiţie cu 

elementele nutritive şi producţia de substanţe antibiotice
•  activarea mecanismelor de toleranţă

În afară de eficienţa preventivă a probioticelor, o serie de ex-
perimente a arătat că ingerarea anumitor lanţuri de probiotice 
este eficientă şi împotriva anumitor boli.  Utilizarea terapeutică 
posibilă a probioticelor în diferite boli este demonstrată în 
capitolul următor.

Substanţe mutagenice = substanţe care alterează  
materialul genetic al gazdei şi astfel pot declanşa cancerul
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Pentru o serie de boli, antibioticele sunt 
adesea mijloacele preferate de medicina 
convenţională. Întrucât utilizarea antibioti-
celor (şi a altor medicamente) este adesea 
însoţită de efecte secundare adverse, 
utilizarea probioticelor este deosebit de 
semnificativă.

Efectele pozitive posibile asupra aplicării 
probioticelor au fost observate în culturile 
celulare, în studiile pe animale şi oameni în 
contextul următoarelor boli:

•  Boli infecţioase şi diaree
•  Sindromul colonului iritabil
•  Cancer
•  Boala inflamatorie intestinală (inflamma-

tory bowel disease, IBD)
•  Alergii
•  Afecţiuni metabolice

Boli infecţioase şi diaree
Anumite probiotice au un înalt potenţial de 
promovare a sănătăţii, în diaree şi infecţii

Studiile arată că lactobacilii şi bifidobacteri-
ile au influenţă pozitivă asupra cursului in-
fecţiilor respiratorii. Aici a fost documentată 
o reducere a severităţii şi duratei infecţiilor.

Eficienţa terapeutică a probioticelor
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Pentru diareea cauzată de administrarea de 
antibiotice (diaree asociată antibioticelor) se 
înregistrează diminuarea simptomelor. Astfel, 
aportul combinat de antibiotice şi probiotice 
poate fi recomandat. Motivul: bacteriile dis-
truse ca rezultat al tratamentului cu antibiotic 
sunt eliberate atunci când susbstanţele care 
deteriorează epiteliul, mor. Probioticele (în 
special lactobacilii) leagă aceste produse 
toxice sau le degradează. De asemenea ele 
se stabilesc şi în microbiotă, înlăturând astfel 
agenţii patogeni.

Chiar şi în afecţiunile cu diaree (diaree 
bacterială, virală sau diareea călătorului) 
efectele pozitive cauzate de utilizarea pro-
bioticelor devin evidente în timpul studiilor 
clinice.

Sindromul de colon iritabil
În sindromul colonului iritabil (cauzat de 
o infecţie intestinală sau de un stres psi-
hologic) utilizarea anumitor bifidobacterii 
pentru reducerea simptomelor pare să 
fie eficientă. S-au constatat următoarele 
efecte:
•  creşterea motilităţii intestinale şi astfel 

accelerarea timpului de trecere al chi-
mului prin tractul digestiv

•  normalizarea funcţiei intestinale pertur-
bate şi a aportului de fluid şi electroliţi

•  efect asupra producţiei de gaze
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Alte lanţuri de bacterii probiotice precum 
lactobacilus sau streptococus au eficienţă 
terapeutică demonstrată

•  prin reducerea durerilor, balonării şi 
constipaţiei

•  prin normalizarea numărului şi  
consistenţei scaunelor

Prin declanţarea efectelor sinergice, o 
combinaţie de diferite lanţuri bacteriene 
poate fi deosebit de utilă în recuperare.

Cancer
Efectele anticancerigene sunt cauzate, pe 
de o parte, de inactivarea sau de activa-
rea redusă a substanţelor mutagenice şi a 
altor substanţe cancerigene şi, pe de altă 
parte, prin amplificarea funcţiei imunita-
re. Subspeciile de lactobacilus şi mai ales 
streptococcus thermophilus arată un efect 
protector.

În cadrul studiilor s-au observat  
următoarele:

•  reducerea radicalilor liberi ➛  

reducerea deteriorării ADN-ului
•  reducerea bacteriilor care susţin  

cancerul şi a enzimelor din colon  
(în special în cancerul colorectal)

•  reducerea activării şi/sau absorbţiei 
carcinogenilor

•  activitate crescută a enzimelor cu  
proprietăţi anticancerigene

•  legarea substanţelor carcinogenice de 
peretele celular al bacteriilor probiotice 
➛ inhibarea efectelor nocive

•  producţie mărită de acizi graşi cu lanţ 
scurt ➛ inhibarea creşterii şi intensifi-
carea distrugerii celulelor tumorale

Boala inflamatorie intestinală (IBD)
În IBD, în special în colita ulcerativă, 
inflamaţia cronică a membranei mucoasei 
intestinului gros, aportul de E.coli Nissle 
are efect asupra simptomelor bolii. Acest 
lucru se aplică şi lanţurilor de bacterii 
lactobacilus şi bifidobacterium.

Relaxarea simptomelor este cauzată de 
proprietăţile benefice anterior menţionate 
ale probioticelor, precum inhibarea bac-
teriilor patogene, îmbunătăţirea barierei 
funcţionale a mucoasei intestinale şi influ-
enţa asupra sistemului imunitar.

Pacienţii cu IBD au o concentraţie sem-
nificativ mai scăzută a unui acid gras cu 
lanţ scurt (acidul butiric). Aceasta poate 
fi crescută prin activitatea probioticelor 
administrate în colon. În consecinţă, 
dezvoltarea substanţelor inflamatorii este 
împiedicată.
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Alergii
Eficienţa terapeutică a probioticelor în bo-
lile alergice se datorează abilităţii lor de a:

•  stimula producţia şi secreţia
•  activa structurile antimicrobiale
•  influenţa şi antrena sistemul imunitar

În acest mod, simptomele unei alergii 
alimentare, ale alergiei la praful de casă, 
la fân sau ale astmului, de exemplu, pot fi 
anihilate prin utilizarea probioticelor.

Afecţiuni metabolice (tulburări ale 
metabolismului)
Se dezbate dacă schimbarea compoziţiei 
microbiotei are un efect semnificativ asu-
pra metabolismului şi altor funcţii din corp. 
Funcţionarea barierei intestinale pare să 
joace un rol crucial. Utilizarea probioticelor 
în tratamentul persoanelor suraponderale 
sau obeze şi al sechelelor asociate precum 
diabetul tip 2 (insulinoindependent), bolile 
cardiovasculare şi dislipidemia pare să fie 
de ajutor.

Sunt multe alte boli sau stadii pentru al 
căror tratament a fost testată utilizarea 
probioticelor. Printre acestea se numără şi:

•  afecţiuni respiratorii (pneumonie, gripă, 
infecţie)

•  boli (cronice) inflamatorii (artrită,  
reumatism) 

•  intoleranţe alimentare (intoleranţa la 
lactoză)

•  depresie
•  boli autoimune
•  intervenţii chirurgicale (transplant  

de ficat, chirurgie pe intestine)
•  stări critice (traumă, pancreatită,  

transplant, septicemie)

Sunt necesare studii suplimentare pentru 
a investiga îndeaproape mecanismele 
efectelor diferitelor culturi de bacterii şi 
pentru a arăta potenţialul lor de susţinere a 
sănătăţii.
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Această broşură arată rolul enorm jucat 
de microbiotă şi influenţele sale asupra 
numeroaselor procese din organism. 
Fără bacterii, oamenii nu ar fi capabili să 
reziste numeroaselor influenţe din mediul 
înconjurător, alimentaţie, agenţi patogeni, 
medicamente etc.

Pentru un organism sănătos, colonizarea 
intestinală cu anumite bacterii este indis-
pensabillă, ca şi aportul optim de microe-
lemente nutritive. Astfel, probioticele pot 
susţine funcţiile fiziologice ale microbiotei.

În tratamentul afecţiunilor, de la cele uşoa-
re până la cele grave, utilizarea probiotice-

lor susţine procesul de vindecare în timp ce 
medicina convenţională adesea îşi atinge 
limitele.

Deci, doar câteva lanţuri de probiotice 
sunt cercetate corespunzător sau descrise 
în cadrul studiilor pe animale sau culturi 
celulare. De aceea, este nevoie de mai 
multe cercetări, în vederea unei înţelegeri 
mai bune a structurii bacteriale complexe 
din intestin.

Totuşi se poate declara că, datorită efec-
telor lor deja dovedite, proboticele aduc o 
contribuţie utilă la o alimentaţie echilibrată 
şi hrănitoare, care susţine sănătatea.
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Institutul de Cercetare Dr. Rath specializat  
în medicină celulară este situat în Silicon 
Valley, California. Institutul este dotat cu 
experţi aleşi din domeniile medicinei, bio-
chimiei şi nutriţiei. Aici, oameni de ştiinţă 
de talie mondială desfăşoară cercetări ino-
vative utilizând principiul sinergiei elemen-
telor nutritive şi investighează rolul ele-
mentelor nutritive în prevenirea şi tratarea 
gazdei bolii.

Echipa de cercetători de la Institutul de 
Cercetare Dr. Rath dezvoltă noi concepte 
ştiinţifice pe baza descoperirilor Dr.Rath în 
domeniul bolilor cardiovasculare, canceru-
lui, infecţiilor şi altor boli. Lucrările ştiinţi-
fice ale echipei au fost publicate în diferite 
apariţii din presa internaţională.

www.drrathresearch.org

Institutul de Cercetare Dr.Rath
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