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Bakterie probiotyczne są znane i powszechnie stosowane 

w produktach spożywczych i produktach mlecznych od dzie-

sięcioleci. W ostatnim czasie, między innym za względu na na-

rastającą oporność bakterii na antybiotyki, wzrosło zaintereso-

wanie właściwościami probiotyków w zapobieganiu i leczeniu 

wybranych jednostek chorobowych. Co roku publikowanych 

jest setki badań oceniających zastosowanie probiotyków 

w każdej dziedzinie medycyny – od martwiczego zapalenia 

jelit u wcześniaków po nadciśnienie tętnicze u dorosłych (1,2). 

Zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia (World 

Health Organization, WHO) z 2002 roku probiotyki to „zdolne 

do życia mikroorganizmy, które dostarczone w odpowiedniej 

ilości, mogą działać korzystnie na organizm gospodarza” (3). 

Aby szczep mógł być uznany za probiotyczny musi spełniać 

określone warunki (3). Między innymi musi osiągnąć swoje 

docelowe miejsce, najczęściej przewód pokarmowy, a co za 

tym idzie powinien być odporny na działanie obniżonego pH, 

i obecność kwasów żółciowych. Szczepy probiotycznie nie 

mogą stanowić żadnego ryzyka dla gospodarza w momencie 

ich przyjęcia oraz powinny być podane w formie, która warun-

kuje ich stabilność i niezmienność. W dokumencie tym zawar-

te zostały również informacje na temat ewentualnych dzia-

łań niepożądanych probiotyków. Podzielono je na 4 grupy:

1. Infekcja uogólniona.

2. Szkodliwe działanie metaboliczne.

3.  Nadmierna stymulacja immunologiczna u osób immuno-

niekompetentnych.

4. Translokacja genów.

Agencja Żywności i Leków, (Food and Drug Administration, 

FDA) ustaliła, że nowe szczepy probiotyczne powinny być prze-

badane pod kątem bezpieczeństwa poprzez ustalenie opor-

ności na antybiotyki, toksyczności, dodatkowych właściwości 

metabolicznych takich jak unieczynnianie kwasów żółciowych 

(3). Zalecono również konieczność wykonywania badań na 

populacji ludzi z uwzględnieniem działań niepożądanych oraz 

badań na zwierzętach immunoniekompetentnych celem oce-

ny ewentualnego działania probiotyków w tej grupie chorych. 

1. Infekcja uogólniona

Najczęściej opisywaną infekcją uogólnioną jest funge-

mia u pacjentów,  którzy otrzymywali probiotyczne szczepy 

Saccharomyces cerevisiae lub Saccharomyces boulardi (4-25).  

Zaraportowano również przynajmniej 8 przypadków bakte-

riemii związanych z Lactobacillus GG, Lactobacillus acidophi-

lus, Lactobacillus casei i 9 przypadków jawnej sepsy po za-

stosowaniu Lactobacillus GG, Bacillus subtilis, Bifidobacterium 

breve i kombinacji probiotyków (26-31). Dostępne są rów-

nież dane dotyczące wystąpienia zapalenia wsierdzia (32,33) 

oraz ropni związanych z Lactobacillus rhamnosus (34,35). Po-

mimo wielu doniesień dotyczących przypadków bakteriemii 

i sepsy po stosowaniu probiotyków, w ogólnym rozrachun-

ku preparaty te są uznawane za bezpieczne. W porównaniu  

do wzrastającej popularności i częstszego stosowania pro-

biotyków nie odnotowano wzrostu bakteriemii u pacjen-

tów (36). Lactobacilli stanowiły zaledwie 0,02% wszystkich 

bakteriemii w szpitalu (36) a 11 szczepów z 89 bakteriemii 
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Lactobacilli było identyczne ze szczepami z zastosowanych 

probiotyków (37). 

2. Szkodliwe działanie metaboliczne

Najbardziej znanym badaniem opisującym działanie nie-

pożądane probiotyków jest opublikowane przed kilkoma 

laty w Lancet badanie, które wykazało wzrost śmiertelności 

w grupie chorych z zapaleniem trzustki otrzymujących pro-

biotyk (38). Autorzy spekulowali, że przyczyną zgonu u tych 

pacjentów mógł być wzrost zapotrzebowania na tlen w ślu-

zówce jelita, które już z powodu podstawowej choroby było 

niedotlenione. Pozostałe wątpliwości związane z działania-

mi niepożądanymi probiotyków związane są z produkcją  

D-mleczanów oraz możliwym działaniem rozbijającym kwa-

sy żółciowe. Opublikowano 5 badań opisujących kwasicę  

D-mleczanową u pacjentów z zespołem krótkiego jelita, któ-

rzy przyjmowali probiotyki. (39-41)

3.  Nadmierna stymulacja immunologiczna u osób immu-

noniekompetentnych

Udowodnione jest działanie probiotyków na układ im-

munologiczny poprzez wpływ na cytokiny oraz komórki 

dendrytyczne (42-45). Autorzy badań zastanawiają się czy 

u pewnej grupy chorych nadmierna stymulacja nie może 

wywołać stanu zapalnego, jednak nie ma żadnych danych 

przemawiających w tym kierunku.

4.  Translokacja genów

Bakterie kwasu mlekowego zawierają plazmidy, które 

posiadają geny oporności na tetracyklinę, erytromycynę, 

chloramfenikol, linkozamidy, steptomycynę i streptogra-

minę. Istnieją pewne dowody, że niektóre szczepy bakterii 

mogą przejąć plazmidy z bakterii kwasu mlekowego (46,47), 

jednak nie są to potwierdzone dane. Pomimo teoretycznej 

możliwości przekazywania genów oporności przez bakterie 

probiotyczne aktualnie nie dysponujemy żadnymi wiary-

godnymi danymi potwierdzającymi tę teorię. 

Food and Drug Administration (FDA) wydała oświadcze-

nie, w którym wymienione zostały grupy chorych z poten-

cjalnie zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych pro-

biotków. Przedstawione one zostały w Tabeli 1. 

Tabela 1. Grupy chorych ze zwiększonym ryzykiem dzia-

łań niepożądanych probiotyków

Jednostka chorobowa Przykłady

Niedobory odporności

Pacjenci na leczeniu podtrzymującym 
przeszczep, na leczeniu 
immunosupresyjnym, pacjenci otrzymujący 
sterydy (½ mg/kg mc prednizonu lub jego 
odpowiednika), pacjenci w trakcie  
chemio- i radioterapii

Choroby serca
Wady zastawek, stany po zabiegach na 
zastawkach, wywiad w kierunku zapalenia 
wsierdzia

Kobiety ciężarne

Pacjenci 
hospitalizowani

Pacjenci z zaburzeniami 
szczelności 
ścian przewodu 
pokarmowego

„ostry brzuch”, nieswoiste zapalenia jelit, 
neutropenia po chemioterapii, radioterapia

Na rynku jest bardzo duży wybór szczepów probiotyków 

należących do różnych gatunków bakterii probiotycznych.  Wy-

niki wielu badań potwierdzają, że właściwości probiotyków są 

silnie szczepozależne i często różnią się nawet w obrębie tego 

samego gatunku i rodzaju. (48). Błędem jest ekstrapolowanie 

wyników badań konkretnego szczepu na inne nawet w obrę-

bie tego samego gatunku. Świadomość ta ma szczególne zna-

czenie w przypadku informowania pacjenta o dobroczynnym 

wpływie probiotyku bez uściślenia jego szczepu. 

PROBIOTYKI W ZAPOBIEGANIU WYBRANYM ZAKAŻE-

NIOM SZPITALNYM

1. Zapobieganie szpitalnemu zapaleniu płuc

Opublikowana w 2010 roku metaanaliza wykazała, że pro-

biotyki są skuteczne u zaintubowanych pacjentów intensyw-

nej terapii w zapobieganiu wentylacyjnemu zapaleniu płuc 

(OR 0,61; CI 0,31-0,98) ale nie skracają czasu trwania intubacji 

(WDM – 0,01 dni; CI – 0,31 - -0,29) (49). Metaanalizą objęto 5 ba-

dań z randomizacją, kontrolowanych placebo. W grupach eks-

perymentalnych stosowane były różne probiotyki (mieszanka 

Synbiotic 2000 FORTE, Lactobacillus plantarum oraz Lactoba-

cillus casei) i podawane były w różny sposób co nie pozwala 

na uogólnione stwierdzenie, że wszystkie probiotyki mają 
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podobne działanie, szczególnie gdy wyniki w poszczególnych 

badaniach różnią się między sobą a uzyskany efekt jest śred-

nią. W tym samym roku opublikowano wyniki badania, które 

nie zostało ujęte w omówionej powyżej metaanalizie, które 

również wykazało znaczną skuteczność probiotyków w za-

pobieganiu zapaleniu płuc u wentylowanych pacjentów (50). 

Morrow i wsp. wykazali, że w grupie otrzymującej Lactobacillus 

rhamnosus GG znacznie rzadziej występowało potwierdzone 

mikrobiologicznie zapalenie płuc (40% vs 19,1%). Jest to jedno 

z nielicznych badań, gdzie oceniano również bezpieczeństwo 

interwencji i nie wykazano w tym przypadku działań niepożą-

danych.  Jednak autorzy podkreślają, że nadal nie dysponuje-

my wystarczającą ilością danych mogących zalecań rutynowe 

stosowanie probiotyków u chorych zaintubowanych.

2. Martwicze zapalenie jelit u wcześniaków

Martwicze zapalenie jelit (Necrotizing enterocolitis, NEC) 

jest związane ze zwiększoną śmiertelnością u  wcześniaków 

i od lat poszukiwane są skuteczne metody jego zapobiega-

nia. Wydaje się, że poprzez uniemożliwienie migracji bakterii 

z przewodu pokarmowego, zwiększenie ilości ochronnych 

bakterii oraz poprawę działania układu immunologicznego, 

profilaktyczne podawanie probiotyków może zmniejszyć 

zapadalność wcześniaków na NEC. W tym celu przeprowa-

dzono wiele badań oceniających ich działanie. W 2014 roku 

opublikowano metaanalizę 24 badań spełniających kryteria  

włączenia przeprowadzonych u wcześniaków urodzonych 

przed 37 tygodniem ciąży lub ważących poniżej 2500 g u któ-

rych prewencyjnie zastosowano probiotyki (51).  Wykazano, 

że w grupie otrzymującej probiotyki znacząco zmniejszono 

częstość występowania NEC (RR 0,43;, 95% CI 0,33 – 0,56. 20 

badań, 5529 pacjentów) oraz śmiertelność (RR 0,65; 95% CI 

0,52 – 0,81. 17 badań, 5112 pacjentów). 

3.  Biegunka poantybiotykowa związana z Clostridium 

difficile

Stosowanie antybiotyków wiąże się z zaburzeniem flory fi-

zjologicznej przewodu pokarmowego oraz zwiększeniem od-

setka C. difficile, co może spowodować wystąpienie biegunki 

często zagrażającej życiu. Probiotyki są szeroko badanie pod 

kątem zapobiegania biegunce związanej z C. difficile. Przed 

dwoma laty opublikowana została metaanaliza obejmująca 

31 badań z 4492 pacjentami, która wykazała, że stosowanie 

probiotyków zmniejsza występowanie biegunki związanej 

z C. difficile – z 5,5% w gupie kontrolnej do 2% w grupie eks-

perymentalnej (RR 0,36; 95% CI 0,26 – 0,51). Autorzy podkre-

ślają, że stosowanie probiotyków może przynieść korzyść, nie 

odnotowano istotnych działań niepożądanych uznając pro-

biotyki za bezpieczne. W metaanalizie niestety znalazły się ba-

dania obarczone ryzykiem błędu metodologicznego i należy 

podkreślić, że analizą objęto zbiorczo wszystkie badania, nie 

biorąc pod uwagę szczepozależności probiotyków.
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