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Idiopatické střevní záněty (ISZ), mezi 
které řadíme Crohnovu nemoc a ulcerózní 
kolitidu, se v posledních deseti letech staly 
jednou z nejinovovanějších oblastí gast-
roenterologie. Spolu se syndromem dráždi-
vého tračníku představují skupinu nespe-
cifi ckých onemocnění, na kterých se podílí 
souhra genetických faktorů a faktorů vněj-
šího prostředí. Vzhledem k nejasné příčině 
je u většiny pacientů léčba poměrně kom-
plikovaná, avšak nové terapeutické moda-
lity poukazují na možnosti jak v oblasti 
prevence, tak v léčbě akutních exacerbací. 

Experimentální práce ukázaly, že kromě ji-
ného mohou ISZ vznikat v důsledku abnormální 
imunitní reaktivity k normální střevní fl óře u ge-
neticky predisponovaných jedinců. Obrovský 
a variabilní antigenní náboj daný střevní fl órou 
je pro slizniční střevní imunitní systém důležitý 
nejen pro jeho vyzrávání po narození, ale také 
pro vytvoření orální tolerance. Její podstatou je, 
že slizniční imunitní systém se dokáže vyhnout 
odpovědi na tento antigenní tlak, ale na dru-
hé straně si zachovává schopnost velmi rychlé 
a mohutné odpovědi na infekci.

Mechanismus účinku
Střevní mikrofl óra kromě ochrany proti pa-

togenním bakteriím a rozkladu některých jinak 
nerozložitelných látek ovlivňuje i funkce imu-
nitního systému ve střevě: jejich působení vy-
kazuje protizánětlivé účinky, dané snížením in-
testinální permeability, modulací epiteliálních 
ochranných mechanismů, snížením tvorby 
prozánětlivých cytokinů. Popsané působení– 
–účinek mastných kyselin s krátkým řetězcem 
(octová a máselná), metabolických produktů 
probiotických bakterií – zahrnuje ovlivnění 
mukózních zánětlivých procesů na úrovni epi-
teliálních i dendritických buněk. 

Probiotika dále regulují imunitní odpověď 
v rámci vrozené i získané imunity a modulací 
patogenem vyvolané zánětlivé reakce pro-
střednictvím signálních cest regulovaných toll-
like receptory. Regulace intestinální epiteliální 
homeostázy vede k lepšímu přežívání intesti-
nálních epiteliálních buněk, zlepšení bariérové 
funkce epitelu a ke stimulaci obranných me-
chanismů. Epiteliální funkce jsou probiotiky 
ovlivňovány několika buněčnými signálními 

dráhami, včetně mitogenem aktivovaných pro-
teinkináz a nukleárního faktoru kappaB.

Klinické zkušenosti
Klinické zkušenosti s použitím probiotik 

shrnul nedávno zveřejněný přehled klinických 
studií. Příznivé výsledky byly zaznamenány jak 
u udržovací léčby, tak u akutních relapsů Croh-
novy choroby i ulcerozní kolitidy. 

Podávání probiotik (E. coli a další druhy) 
pacientům s ulcerózní kolitidou ve stabilizo-
vaném stavu mělo např. podobný preventivní 
účinek jako podávání mesalazinu při výrazně 
nižších nežádoucích účincích. Příznivé klinické 
hodnocení bylo zaznamenáno i při akutní exa-
cerbaci, a to jak při samotném podávání, tak 
při současné terapii mesalazinem. U Crohnovy 
choroby jsou zatím výsledky mírně rozporné. 
Některé studie popisují prodloužení remise 
Crohnovy choroby při podávání probiotik, 
v dalších však nebyly zaznamenány signifi kant-
ní výsledky. 

U pacientů se syndromem dráždivého trač-
níku vedlo podávání Lactobacillus plantarum 
k signifi kantnímu snížení bolestivosti a fl atulence.

Uvedené studie tak naznačují potenciál, 
který probiotické bakterie mají. Probiotika jsou 
přitom bezpečným prostředkem, neboť se jed-
ná o komensální nepatogenní mikroorganismy. 
Přirozený výskyt probiotické fl óry je často, ze-
jména u lidí v průmyslových oblastech, nedo-
statečný, a účelně použitá probiotika tak mo-
hou působit prospěšně v prevenci a léčbě výše 
zmíněných chronických onemocnění trávicího 
ústrojí.
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Zenfl o už znáte...
Ale znáte také jeho

NOVOU CENU?NOVOU CENU?
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