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Introducere
Termenul de probiotic derivă din două cuvinte greceşti „pro" şi „bios" şi
semnifică „în formarea vieţii", în opoziţie cu termenul de antibiotic care înseamnă
„contra vieţii". Acest termen a fost propus pentru prima dată de Parker în 1974 pentru a
desemna microorganisme

şi substanţe care contribuie

la menţinerea

echilibrului

microflorei intestinale. Această definiţie foarte vastă înglobează culturi microbiene, dar şi
metaboliţi produşi de microorganisme şi, în consecinţă, şi obţinerea de antibiotice. [1,2]
De aceea, Fuller în 1989 a redéfinit probioticele ca fiind preparate ce conţin
microorganisme vii utilizate ca aditivi alimentari şi care au o acţiune benefică asupra
sănătăţii animalelor prin ameliorarea digestiei şi a igienei intestinale. [3, 4]
în prezent, majoritatea cercetătorilor acceptă că probioticele sunt concentrate
viabile şi atent selecţionate de bacterii acido - lactice adesea compuse din tipuri de
Lactobacillus

acidophilus şi Streptococcus faecium ori tipuri de Bacillus. Acestea sunt

folosite pe scară largă în hrană cu scopul de a preveni tulburările digestive şi/sau să
crească performanţele zootehnice. [2, 5]
In alte studii, probioticele sunt definite ca „bacterii intestinale naturale care, după
administrarea orală a dozelor, sunt capabile să se stabilească, eventual să se colonizeze în
tractul digestiv şi să păstreze sau să determine creşterea florei naturale a tractului digestiv
pentru a preveni colonizarea cu organisme patogene şi asigurarea optimă a hranei". [6, 7,
8]
In cadrul ţărilor aparţinând CEE, în grupul produselor probiotice sunt incluse şi
drojdii, enzime şi alte substanţe cu rol probiotic, astfel încă din anul 1988 existau cel
puţin 20 preparate biologice diferite având la bază microorganisme aparţinând genurilor:
Streptococcus,
Pediococcus,

Lactobacillus,

Bacillus,

Aspergillus,

Saccharomyces,

precum şi enzime (lactoperoxidaza, gluconaza, enzime

Enterococcus,
nespecifice),

extracte de rumen. [5, 9, 10]
14

S-a observat că 90% din cele IO celule ale corpului uman sunt microorganisme
şi o mare parte din ele se găsesc în intestinul gros. Un număr de lO'Vg microorganisme
se găsesc în fecale. [11, 12, 13]

I

Câteva sute de specii de bacterii se găsesc în intestinul gros în condiţii normale.
Majoritatea microorganismelor sunt anaerobe, ele având toleranţă la O 2 , care variază de
la bacteroide şi bifidobacterii relativ tolerante la O 2 , la bacterii metanogene strict
anaerobe. [14]
Bacteriile anaerobe depăşesc numărul speciilor aerobe (~ 1000). Multe studii au
arătat că microorganismele Gram negative aparţinând grupului Bacteroides

fragilis

reprezintă bacteriile predominante din colon (~ 30% din totalul bacteriilor anaerobe).
Alte grupuri conţin microorganisme Gram pozitive, coci. Predominante în acest grup sunt
bifidobacteriile (~ 25% din flora intestinală) ca Bifidobacterium longum,

Bifidobacterium

adolescentis, predominante la adulţi. [15, 16, 17]

1. Microflora intestinală

Pe plan mondial, datorită interesului suscitat de problematica în discuţie,
cercetările privind microflora probiotică implicată în procesul de sanogeneză au fost
reluate şi continuate în mod intensiv, cunoscând noi direcţii de dezvoltare. Câteva
produse probiotice de uz veterinar comercializate pe piaţa mondială sunt prezentate în
Tabelul 1.
Ţările producătoare de microorganisme sau produse probiotice sunt listate în
Tabelul 2 şi Tabelul 3.
Sistemul ecologic al microflorei intestinale a fost ilustrat de către Gedek în anul
1987 (pentru speciile de şeptel după 5 - 6 zile de la naştere) şi conţine: 400 - 500 tulpini
14

microbiene, dintr-un număr total de 1 0 bacterii din tractul digestiv normal. [18]
Această microflora poate fi clasificată în trei grupe diferite:
1. Grupul dominant (> 90%, strict anaerob) ce însoţeşte flora subdominantă şi flora
reziduală, este compus din Bifidobacterium,

Lactobacillus

(Gram +) şi

Bacteroidea

(Gram -);
2. Microflora însoţitoare (< 1% facultativ anaerobă) cuprinde alături de Escherichia coli
(Gram -) şi Enterococi (Gram +);
3. Restul

microflorei

(<

0,001%)

este în principal

compusă

din

Staphylococcus, Pseudomonas, Proteus şi drojdii ale genului Candida.

2

Clostridium,

