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 A probiotikumokkal kapcsolatos alapismeretek 
Nevezéktan 
 
Alapfogalmak: probiotikum, prebiotikum és szinbiotikum. Ezek a fogalmak a 20. század 
utolsó két évtizedében alakultak ki és mind megnevezésükben, mind tartalmukban 
nemzetközileg egységesítődtek. 
  
Probiotikumoknak nevezik mindazokat a humánbarát bélbaktériumokat, amelyek 
többféle jótékony hatással vannak a gazdaszervezet egészségi állapotára. 
  
Prebiotikumoknak hívják mindazokat a természetes tápanyagokat, amelyek 
jellemzően a probiotikumok kizárólagos tápanyagai, ennélfogva elősegítik azok 
elszaporodását, túlsúlyba kerülését. 
  
A szinbiotikumok a pro- és prebiotikumok együttesét jelentik, vagyis a két előnyös 
tényező hatása összegeződik, nem egyszer szinergistává válik. 
  
Ebből eredően szinbiotikusak azok a tejtermékek, amelyek készítéséhez nemcsak 
probiotikumokat, hanem egy, vagy több prebiotikumot is felhasználtak. 
 



A probiotikumok és alapvető jellemzőik 

A probiotikumok szinte kivétel nélkül tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok.  

A legismertebb probiotikus tejsavbaktérium-törzsek nagyrészt a Lactobacillus (Lb.)-, 
kisebb részben a Streptococcus (Sc.) -nemzetséghez tartoznak. 

Mai ismereteink szerint minden tejsavbaktérium olyan anyagcseretermékeket 
(metabolitokat) termel, amelyek előnyösek az ember egészségére, de nem minden 
tejsavbaktérium-törzs probiotikus.  

A probiotikus tejsavbaktériumok alapvetően abban különböznek a közönséges 
tejsavbaktériumoktól, hogy egy részük (a régebbiek 2–30%-a, a maiak akár 80–85%-a 
is) túléli a gyomorban lévő sav, a vékonybélben pedig az epesavak és az 
emésztőenzimek pusztító hatását.  

Élve jutnak el a vastagbélbe, ahol képesek elszaporodni és megtapadni a bélfalon. 

Ilyen előnyös tulajdonságokkal pl. a mezofil tejsavbaktériumok (Lactococcus /Lc./ 
lactis, Lc. cremoris) nem, míg a joghurt hagyományos törzsei (Sc. thermophilus és Lb. 
bulgaricus) csak részben rendelkeznek.  



A joghurttörzsek csak egy kis része képes élve eljutni a vastagbélbe, de ott nem 
kolonializálódnak, nem képesek megtapadni a bélfalon és néhány hét után 
elpusztulnak, vagy kiürülnek.  

A nomenklatúra szerint tehát igazi „tranzitutasok”, hasznosságuk mégsem 
kérdőjelezhető meg, mivel elősegítik a probiotikumok adhézióját a bélfalra, és 
hozzájárulnak a rothasztó (putrefactive) csírák visszaszorításához.  

Probiotikus törzsekkel való kiegészítéssel minden közönséges starter kultúra, ill. 
savanyú tejtermék – így a joghurt is – probiotikussá tehető. 

A prebiotikumok köre és alapvető jellemzőik 

A prebiotikumok, korábbi nevükön a bifidus-, vagy bifidogén-faktorok, 2–9 egyszerű 
cukorból (monoszacharidokból) felépülő oligoszacharidok.  

A szervezetben nem metabolizálódnak, emiatt érintetlenül (emésztetlenül) jutnak el a 
vastagbélbe. Diétás rostok, de vízben oldhatóságuk miatt közülük is a legkiválóbbak.  

A diétásrost-funkció mellett igazi hasznosságuk abban rejlik, hogy a probiotikumok 
kizárólagos táplálékai.  

Miután a vastagbélben már kevés az emészthető táplálékmaradvány, ott relatív 
táplálékhiány van, az elfogyasztott prebiotikum lehetőséget kínál a humánbarát 
probiotikumok elszaporodására.  



A prebiotikumok természetes állapotban számos élelmiszerben előfordulnak: gazdag 
forrásai pl. a csicsóka- és a cikóriagyökér, de léteznek a vöröshagymában, a 
fokhagymában és a póréhagymában, az articsókában, zabpehelyben, búzában, 
banánban, tejben és az érett sajtokban.  

Az élelmezési gyakorlatban jellemzően az iparilag előállított tiszta készítményeket 
használják fel, amelyek lehetnek folyékony sűrítmények és porok, hatóanyag-
koncentrációjuk pedig 40–95% között van.  

A természetes ipari koncentrátumok – aszerint, hogy milyen monoszacharidokból 
épülnek fel – lehetnek pl. galakto-, frukto-, malto-, vagy xylo-oligoszacharidok. 

A világon már 1995-ben több, mint 80 ezer tonna prebiotikumot állítottak elő, de a 
termelés ma már 200 ezer tonna körül van, jelezve e különleges „életelixír” 
világsikerét.  

A termelt mennyiség mintegy 40%-a galakto-oligoszacharid (pl. laktulóz), amelynek 
alapanyaga a tejcukor. 

  

 

 

 



Az emberi emésztőrendszer mikroflórája 

A csíraszám 

Az emésztőrendszer ún. felső szakaszához – eltekintve a szájtól és a nyelőcsőtől – a 
gyomor és a vékonybél, míg az alsó szakaszához a vastagbél tartozik. Amíg a felső 
szakaszban az ileumig a mikrobaszám jellemzően 102–104/g béltartalom között mozog, 
addig az ileumban rohamosan nő, mígnem a vastagbélben (colonban) már 1012–1014/g 
béltartalom nagyságrendű. 

A felső szakaszban jellemzően a testi enzimes, az alsóban inkább bakteriális emésztés 
folyik.  

A colon hatalmas csíraszámából adódóan a bélsár tömegének mintegy 40–60%-át a 
mikrobák teste teszi ki. A felnőttek testtömegéből 1,0–1,5 kg-ot tesznek ki az 
emésztőrendszer mikrobái, vagyis ekkora tömeg „nem a saját tulajdonunk”. 



A csíraféleségek és arányaik 

A vastagbélben nemcsak a csíraszám, hanem a csíraféleségek is számottevőek. 

Mintegy 400–500 mikrobafaj, ill. fajta található a colonban, amelyek főleg a 
Lactobacillus (Lb.), Streptococcus (Sc.), Bifidobacterium (B.), Bakterioides (Bt.), 
Eubacterium (Eb.), Enterococcus (Ec.), Escherichia (E.), Veillonella (V.), Clostridium (Cl.), 
Proteus (P.), Pseudomonas (Ps.), Staphylococcus (Stc.) baktériumnemzetségekhez, ill. a 
sarjadzó-és fonalgombákhoz (élesztőkhöz és penészekhez) tartoznak. 

Egyértelműen hasznosaknak az első három csoportba tartozók, de az Eubacterium- és 
az Enterococcus-nemzetségnél is jótéteményként jelzik a fertőzések elleni védelmet és 
az immunrendszer stimulálását.  

A mindig és az alkalmilag (esetileg) károsak csoportjába az összes többi 
mikrobacsoport sorolható.  

Az egyértelmű besorolást/megítélést az árnyalja, hogy bizonyos mikrobacsoportok a 
káros hatások mellett hasznos funkciót is ellátnak.  

Példa erre többek között az Escherichia-nemzetség, amelynek tagjai részt vesznek 
bizonyos vitaminok képzésében és a fertőzések elleni védelemben, ugyanakkor 
rothasztók, toxin- és karcinogénanyag-termelők és eseti patogének.  
 



Ugyanilyen hatásokkal bírnak a Bacterioides-ek is; jótéteményeiket lerombolják a jóval 
súlyosabb káros hatásaik.  

Vitamintermelési hasznosságuk is megkérdőjelezhető, mert a hasznos 
bifidobaktériumok vitamintermelése jóval többféle (B1, B2, B6, B12, nikotinsav, folsav és 
biotin) és nagyobb mennyiségű.  

Súlyosabbak a káros, mint az előnyös hatásaik: a Veillonella-, a Clostridium-, a 
Staphylococcus-, a Proteus-, a Pseudomonas-nemzetségek, valamint az élesztők és a 
penészek.  

A csecsemőknél – az anyatej prebiotikumainak köszönhetően – a hasznos 
baktériumok, mindenekelőtt a bifidobaktériumok alkotják a bélflóra zömét (95–98%-os 
hasznos flóraarány).  

A vegyes táplálkozást folytató felnőttek vastagbelében 40–45% részarányt jelölnek meg 
elfogadhatónak, ill. a kívánatos alsó értéknek. Ehelyett a magyar felnőtt lakosság 
vastagbelében a hasznos mikrobák aránya nem haladta meg a 12%-ot, 1–20% között 
mozog. 

A vastagbél kezdeti szakaszaiban (caecum, colon-ascendens és -transversum) a 
fakultatív anaerob mikrobák is jól szaporodnak, addig a végső szakaszokban (colon-
descendens, -pelvinum és -sigmoideum, rectum) – az oxigén gyakorlati hiánya miatt – 
az obligát anaerobok elszaporodására van esély. 

 



A hasznosak közül obligát anaerobok a bifidobaktériumok, az anaerob 
sztreptokokkuszok, a káros társaságból pedig a klosztridiumok, alternatív nevükön a 
vajsavbaktériumok, vagy anaerob gázképzők, továbbá ilyennek minősülnek a 
Bacterioides-ek és az Enterobacterium-ok is.  
  
Szervezetünk „konyhája” a vastagbél, melynek működése és az emberi egészség között 
igen szoros a kapcsolat. Az ott zajló biokémiai folyamatok káros metabolitjai (toxinok, 
karcinogenezisért felelős enzimek, metán-, kénhidrogén-, ammónia- és hidrogén 
gázok), és az azokat termelő rothasztó mikrobák tartós túlsúlya colonrákhoz, 
májkárosodáshoz, gyakoribb bélfertőzésekhez, irritábilis bélszindrómához (IBS), 
candidiasishoz és magasabb plazmakoleszterin-szinthez vezethet, míg a humánbarát 
probiotikus csírák az ilyen egészségkárosodások ellen hatnak. 
 

A bélbaktériumok csoportosítása hasznosságuk szerint 

Hasznosak: Lactobacillus-ok, Bifidobacterium-ok, Sc. Thermophilus,  Eubacterium-ok. 

Kétarcúak: Ps. Aeruginosa, Vibrionaceae, Staphylococcus-ok, Clostridium-ok, 
Veillonella-k, Szulfátredukálók. 

Károsak: Enterobacterium-ok, E. coli, Anaerob Gram-pozitív coccus-ok, Bacteroides-ek. 
 



A bélflóra módosulása és főbb okai 

A bélflóra stabilitása a nemkívánatos, káros csíracsoportok sajátja, mivel ezek 
ellenállnak még a legkifejezettebb külső hatásoknak is.  

A hasznos baktériumok kifejezetten érzékenyek valamennyi külső behatásra. Még az 
olyan természetes változás is, mint az anyatejes táplálásról a vegyes táplálkozásra való 
áttérés, alapvetően módosítja, rossz irányba tereli a bélflórát: visszaszorulnak a 
hasznosak és előtérbe jutnak a károsak. 

A módosulás forrása, hogy a vegyes táplálékokkal sokféle mikroba kerül az 
emésztőcsatornába és prebiotikum hiányában a károsak túlsúlyba jutására nagyobb az 
esély.  

A külső behatások másik nagy csoportját a különböző baktériumos, vírusos és gombás 
(pl. Candida albicans) fertőzések képezik, amelyek részben primer, de nagyon gyakran 
szekunder alapon következnek be.  

A patogén mikroorganizmusok elszaporodása mögött az immunrendszer bármi okból 
bekövetkezett meggyengülése, a bél mucosa-gátjának sérülései stb. húzódnak meg. A 
fertőzések felléptekor szinte kötelezően alkalmazott antibiotikumos kezelés pedig 
tovább rontja a bélflóra összetételét.  

 



A „szájon át” (per os) történő antibiotikumos kezelésen túl a szennyezett élelmiszerek, 
az egyoldalú táplálkozás, a bioaktív anyagokban szegény élelmiszerek fogyasztása, a 
túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás, a stresszes életmód, az utazási izgalmak mind 
azon hatások közé tartoznak, amelyek a hasznos bélflóra visszaszorulásához vezetnek.  

 

A bélflóra módosítási lehetőségei 

Megfelelő eszközökkel a jó irányba is módosulhat a bélflóra. 

Mecsnyikov a balkáni pásztorok hosszú átlagéletkorát összefüggésbe hozta az általuk 
nagy mennyiségben és rendszeresen fogyasztott joghurttal. 

Megállapította, hogy a joghurt tejsavbaktériumai gátolják a káros rothasztó, toxin-
termelő bélbaktériumok tevékenységét, és ezzel hozzájárulnak egy egészségesebb 
életvitelhez, az élettartam meghosszabbításához.  

A joghurtkultúra ma alkalmazott klasszikus törzsei nem maradéktalanul probiotikusak. 
A Balkánon a joghurtot nyers tejből, a fejés és tejkezelés során belekerült 
tejsavbaktériumok természetes (spontán) erjesztésével állították elő. 

E flóra pedig nemcsak abból a két törzsből tevődött össze, mint amelyeket a 
laboratóriumokban előállított színtenyészetekben a klasszikus joghurtkultúra 
tartalmaz.  



A mediterrán Balkánon a pázsitfüveken a ma legismertebb probiotikus csírák (pl. Lb. 
acidophilus, Lb. rhamnosus, Lb. casei, Sc. faecium, Sc. thermophilus) tömegesen 
fordultak elő, és az elmúlt két évtizedben számos izolált törzset is onnan gyűjtöttek be. 

A „mecsnyikovi joghurtot” egészítette ki az a tény, hogy önmagában minden savanyú 
tej/tejtermék többlet egészségvédő anyagok sokaságát hordozza. 

Az eredeti „mecsnyikovi joghurt” juhtejből készült, amely eredendően is, a 
megsavanyítás után még inkább, gazdagabb bioaktív anyagokban, mint a tehéntej. 
 

A mai probiotikus kultúratörzsek és a velük szembeni követelmények 

Hogy bármilyen élelmiszerrel, vagy étrend-kiegészítővel a szervezetbe juttassunk 
humánbarát bélbaktériumokat, elsőként ilyen törzseket kellett izolálni és 
tulajdonságaikat lemérni.  

Első lépés a fajta szerinti megkülönböztetés, ami arra ad választ, hogy az adott 
baktérium probiotikus-e, avagy sem.  

A fajtán belül a szelekció fenotípusos alapon folyik tovább, keresve az egyre jobb 
tulajdonságú törzseket: fenotípusos alapon a törzsek között ugyanis a funkcionális 
jellemzőikben (tűrőképesség, szaporaság, metabolikus aktivitás, kolonializálódás a 
bélben) fokozatbeli különbségek vannak. 
 



A törzstulajdonságokat nemzetközileg szabványosították, és csak azok 
nevezhetők/ismerhetők el nemzetközileg probiotikusoknak, amelyek valamennyi 
tulajdonsága kielégíti az elvárásokat. Az elvárások:  

Alapvető a testfolyadékokkal, a gyomorsavval, az epesavakkal, az emésztőenzimekkel 
szembeni fokozott tűrőképesség. 

Képes legyen megtapadni a bélfalon, vastagítani/erősíteni a mucosa gátat, ugyanakkor 
csökkenteni a patogének megtapadását, és tudjon antibakteriális anyagokat 
(bakteriocinek, hidrogén-peroxid) termelni a patogének ellen. 

Alapvető elvárások tartoznak a metabolikus aktivitáshoz.  

 Ne okozzanak D-tejsav acidózist a vékonybélben,  

 alacsony legyen a biogén-amin termelésük,  

 ne termeljenek, ill. erőteljesen szorítsák vissza a karcinogenezis elindításáért 
  felelős enzimek termelődését,  

 kössék meg a karcinogén anyagokat,  védjenek a fertőzésekkel szemben,  

 rövid szénláncú zsírsavak (SCFA) termelésével erősítsék az immunfunkciót,  

 ne termeljenek toxikus és hemolitikus anyagokat,  

 ne vigyenek át nemkívánatos génállományt a káros csírákba, 

 ne okozzanak mellék (adverz)-reakciókat.  



Az utolsóként említettet tekintik a legkritikusabb tulajdonságnak.  

–További elvárás, hogy a savanyú tejtermékekben, ill. a por alapú étrend-
kiegészítőkben minél nagyobb hányaduk, minél hosszabb ideig maradjon életben. 

Metabolikus aktivitásukat és jótéteményeiket – a laboratóriumi és állatkísérletek 
mellett – humánklinikai vizsgálatokkal kell igazolni, amit még post-marketing nyomon 
követés is egészítsen ki. 

Egy probiotikus törzsnek sokféle elvárásnak kell megfelelni, és igazi sikerre csak az 
elvárásokat legjobban kielégítők számíthatnak.  

Az igazolt legismertebb probiotikus külföldi törzsek a következők:  

Streptococcus (Sc.) Sc. Thermophilus.  

Lactobacillus (Lb.) Lb. acidophilus, Lb. casei Shirota, Lb. rhamnosus GG, Lb. casei 
immunitas, Lb. paracasei. 

Bifidobacterium (B.) B. longum, B. breve, B. infantis.  

A lactobacillus-féleségek közül a Lb. acidophilus azért szerepel az első helyen, mert  
minden törzse probiotikus, és évezredeken keresztül a természetes forrásaik, a 
savanyú tejek alkotója volt, és sohasem okozott adverz-reakciót, vagyis a 
legbiztonságosabbnak tekinthető.  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 



A magyar kutatók által kifejlesztett prebiotikus törzsek: 

Streptococcus (Sc.) Sc. thermophilus (Probiolact-1), 

Sc. thermophilus (Probiolact-2), 

Lactobacillus (Lb.) Lb. acidophilus (Probiolact-3), 

Lb. casei Tomka (Probiolact-4), 

Bifidobacterium (B.) B. bifidum (Probiolact-5). 

A táblázatban feltüntetett első két törzs valódi nemzetközi újdonságnak számít: azon 
ritka Sc. thermophilus törzsek, amelyek nemcsak probiotikusak és kiváló élettani 
hatásúak (pl. plazmakoleszterin-csökkentők), hanem erőteljes exopoliszacharid (EPS)-
termelők is. 

A két törzset e kettős szinbionta tulajdonság teszi nemzetközileg is versenytárs-
nélkülivé. (Izolálta SZAKÁLY Sándor 1979 és 1981 között). 

A Lb. acidophilus törzsnek egyedi tulajdonsága, hogy probiotikussága mellett még 
közepes EPS-termelő is. 

A Lb. casei törzset TOMKA Gábor izolálta az 1950-es évek második felében. Különleges 
tulajdonsága az erőteljes fehérjebontó és koleszterin-csökkentő képessége.  

A B. bifidum törzset az 1960-as években PULAY Gábor izolálta humán forrásból. A törzs 
csecsemők, gyermekek és felnőttek emésztőrendszerében egyaránt aktívnak bizonyult.  



Az MTKI egyik probiotikus Sc. thermophilus törzsének (Prebiolact-2) 
elektronmikroszkópi képe. Jól látható a sejtet körülvevő 
exopoliszacharid (EPS), mint öntermelésű prebiotikum. A törzs így 
egymaga szinbiotikus. 



A Lb. acidophilus pálcikák jellegzetes mikroszkópi képe. 



A B. longum ssp. animalis jellegzetes Y-, ill. V-alakú sejtjeinek 
mikroszkópi képe. 



Probiotikumok felvétele tejtermékekkel 

A probiotikus élelmiszerek piacát szinte kivétel nélkül a tejtermékek uralják. 

Korszerűségük legfontosabb kritériuma az élő probiotikus csíraszámuk, amelynek 
legalább 108/g értékűnek kell lennie. A probiotikumok előnyben részesített hordozói a 
savanyú tej- és tejszínkészítmények, túrókészítmények, vajkrémek, sajtkrémek és érlelt 
sajtok.  A Magyarországon kifejlesztett korszerű probiotikus tejtermékek: 

Márkanév    Termék 

Biofír®    Probiotikus kefir 

Probioghurt®    Probiotikus joghurt 

HunCult®    Probiotikus fermentált ital 

Milli®    Probiotikus tejföl 

Új Party®   Probiotikus vajkrém 

Aktivit®     Probiotikus Túró Rudi 

Probios®    Probiotikus sajtkrém 

  

A kefir, a vajkrém, a Túró Rudi és a sajtkrém igazi nemzetközi újdonságok, a HunCult 
pedig a Yakult korszerű analógja. További értékes tulajdonságuk, hogy probiotikus élő 
csíraszámuk igen nagy, 200–1200 millió/g nagyságrendű. 

  

 



Probiotikumok felvétele kapszulás étrend-kiegészítőkkel 

Az utóbbi időben a probiotikus étrend-kiegészítők rohamos terjedésének vagyunk a 
tanúi.  

A megjelenési forma jellemzően kapszula, amelybe liofilezett baktérium-
koncentrátumot töltenek.  

Piacbővülésük okai sorában említhető, hogy a kapszulázott termék megfelel a kor 
kényelmi elvárásainak, gondolkodás- és magatartásbeli jellemzőinek,  

jól illik az orvosi gyakorlatba, csomagolása a gyógyszerekével analóg, a termék könnyen 
bevehető és kezelhető,  

a liofilezett probiotikus sejtek a protektív anyaguk és a nedvesség- és fényvédő-
csomagolásuk miatt hosszú ideig (akár 1–2 évig is) nagy arányban (4/5 részben) 
életképesek maradnak.  

Ilyen elvárásoknak a probiotikus élelmiszerek nem tudnak megfelelni: a bennük lévő 
probiotikus élő sejtek ugyanis még hűtőtárolás mellett is gyorsan pusztulnak. A 
pusztulás különösen a tárolás első két hetében következik be (aránya 50–70%), majd 
azt követően egyre lassuló.  

A Magyarországon kifejlesztett, Bonolact® márkanevű kapszulázott probiotikus étrend-
kiegészítők megfelelnek a vázolt követelményeknek, tartósságban is korszerűek.   

 



A probiotikumok felvételének alapelvei 

A földön fellelhető tápanyagok, élelmiszerek közül talán csak a probiotikumok – az őket 
támogató prebiotikumokkal együtt – az egyetlenek, amelyek úgy biztosítanak 
humánélettani előnyöket, hogy közben nem okoznak káros mellékhatásokat.  

Időben és mennyiségben veszély nélkül szedhetők, és a felvett mennyiséggel 
arányosan nagyobbak lesznek jótéteményeik is.  

A probiotikumok nemcsak a betegeknek, hanem az egészségeseknek egyaránt 
ajánlottak. A betegeknek azért, hogy meggyógyuljanak, az egészségeseknek azért, 
hogy ne legyenek betegek.  

Aki fenn akarja tartani egészséges bélműködését és rajta keresztül egészségét, akkor 
teszi jól, ha élete végéig fogyasztja. 

Elégséges már a Bonolact® Pro+biotikum szedésével folytatni a kúrát akkor, amikor a 
külső hatásra felborult bélflórát a Bonolact® Re+balance, avagy a Comfort már 
helyreállította. A helyreállítás időtartama pedig néhány hétben, esetleg hónapban 
jelölhető meg. 
  



A probiotikumok jótéteményei 

 

Amikor étrend-kiegészítővel, vagy tejtermékkel nagyszámú probiotikumhoz jutunk, 
annak egyes törzsei olyan mennyiségű β-galaktozidázt termelnek, amely a tejcukor-
intolerancia gyakoriságát mintegy 80%-kal csökkenti.  

A probiotikus savanyú tejtermékeket (joghurtot) a laktózérzékenyek 80%-a már gond 
nélkül fogyaszthatja.  

A probiotikus törzsek a tej koleszterin-tartalmának részbeni megemésztésével és a 
bélben az epesavak dekonjugálásával együttesen hatékonyan csökkentik a 
plazmakoleszterin-szintet.  

A rövid szénláncú zsírsavak (SCFA) termelésével táplálják az immunsejteket és az 
elhízás ellen hatnak.  

Az egészséges bélműködést több csatornán biztosító tevékenységük a colon-rák 
megelőzésének és a jó közérzet biztosításának alapfeltétele.  

Szekunder előny még: csökkentik az allergiás válaszreakciókat. 



A probiotikumok fontosabb humánélettani jótéteményei 
(összefoglalás) 

Magas probiotikus csíraszám savanyú tejtermékekben, étrend-kiegészítőkben: 

Közvetlen koleszterinemésztés a tejben → 25-30 %-kal csökken a tej koleszterin-
tartalma → a vérszérum koleszterinszintjének csökkentésével az érelmeszesedés 
veszélye kisebb. 

β-galaktozidáz termelés → 14%-ról kb. 3%-ra csökken a tejcukorérzékenység 
gyakorisága 

Magas probiotikus csíraszám savanyú tejtermékekben, étrend-kiegészítőkben → 
epesavak dekonjugálása → a vérszérum koleszterinszintjének csökkentésével az 
érelmeszesedés veszélye kisebb. 

Mucosa védőgát stabilizálása, erősítése → védi a szervezetet a patogén csírák ellen. 

Rövid szénláncú zsírsavak termelése → GALT (Gut-associated lymphoid tissue) 
táplálása és elhízás elleni védelem. 

Egészséges bélflóra helyreállítása, fekálenzimek aktivitásának csökkentése, fekál-
toxinok visszaszorítása → csökken a vastagbélrák előfordulása és jó közérzet alakul ki. 

 


