
pozitÍvnY vplYv a vÝznam pro-
biotík pre zDravie človeka je 
už Dnes neoDškriepiteĽným 
veDeckým a meDicínskym Fak-
tom. pravDou však je, že ešte 
zĎaleka nie všetky eFekty pro-                                                                                  
biotík poznáme a tiež nepoz-
náme všetky mechanizmy účin-
ku týchto súčastí Funkčných 
potravÍn.

vzhĽaDom na množstvo no-
vých a zásaDných poznatkov 
v oblasti účinkov, Funkcií výz-                                              
namU preventÍvnemU i terape-
utickému a ako aj ako súčasti 
imunitného systému človeka, 
a šíreniu týchto poznatkov 
najmä v oDbornej spoločnosti, 
sme sa rozhoDli založiť slo-                                                                     
venskú spoločnosť pre pro-
biotiká.

ciele sspp
Cieľom a dlhodobou víziou bolo, aby 
spoločnosť:

• bola združením odborníkov z rôznych 
oblastí výskumu, medicíny, výroby, dis-
tribúcie probiotík

• sa spolupodieľala na zdravotnej vý-
chove obyvateľstva

• sa spolupodieľala na tvorbe webovej 
stránky s tematikou  probiotík

• pripravila prehľadnú odbornú pub-
likáciu s tematikou probiotík (v slo-
venčine)

• perspektívne vydávala občasník na 
tému „Probiotiká“ (prebio a probio, 
funkčné potraviny...)

• bola perspektívne odborným poradným 
a konzultačným orgánom pre iné or- 
ganizácie a inštitúcie v oblasti probiotík

• združovala  záujemcov o spoluprácu 
v oblasti výskumu, vývoja, výroby, distri-
búcie probiotík na Slovensku

• podieľala sa na organizácii vedeckých 
a odborných konferencií s témou pro-
biotík

• poskytovala odbornú a materiálnu 
podporu pri publikovaní odborných, 
ako aj pôvodných vedeckých prác o pro-
biotikách.

stručná história
Od r. 2000 sa datuje spolupráca ÚEM  LF 
UPJŠ a VÚVL UVL v Košiciach v oblasti 
probiotík, zároveň začali štúdie s použitím 
probiotík u malých detí, organizovali sa                                                                                            
prvé dve Medzinárodné sympóziá o pro-
biotikách - IPC (Košice 2001, 2004). 

Rok 2008 bol rokom v ktorom naša 
Slovenská spoločnosť pre probiotiká 
vznikla, o čom sme podrobne referovali 
i na stránkach Medicínskeho monitora. 
V uznesení č. 5/2007 zápisnice č. 2/2007 
výboru Sekcie pre probiotiká pri SSAKI 
(z 27.11.2007), bolo rozhodnuté o žia-
dosti o transformáciu na spoločnosť. 
Prezídium SLS schválilo našu žiadosť o 
transformáciu s účinnosťou od 1. januára 
2008, s kódom spoločnosti v rámci SLS, 
ktorý je 089. Naša členská základňa 
pozostáva zatiaľ z vyše 200 riadnych 
členov. Členovia SSPP sú poväčšine 
špecialisti najmä v gastroenterológii, 
alergológii a imunológii, pediatrii, 
internisti, praktickí lekári pre deti a 
dorast, praktickí lekári pre dospelých, 
menej urológovia, onkológovia, gyneko-
lógovia a lekári pracujúci vo vyšetro- 
vacích metódach.

Slovenskú spoločnosť pre probiotiká riadi                  
výbor, ktorý pracuje v nasledujúcom zlo-
žení: 

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. 
predseda

Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc.,              
mim. prof.              I. podpredseda

MUDr. Michal Kliment, CSc.                               
II. podpredseda

MUDr. Božena Palovičová, PhD. 
vedecký sekretár

Doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc. 
podpredseda pre spoluprácu s 
verejnosťou a komerčným sektorom

MUDr. Katarína Gombošová, PhD. 
revízor

Z významnejších podujatí, ktoré sme 
organizovali alebo spoluorganizovali, spo-                                                                                 
menieme len niektoré:   

International Probiotic Conference (viacero 
ročníkov)

Food and Function - Probiotiká a pre-
vencia civilizačných chorôb. Sympózium 
o funkčných potravinách a ich benefi te 
pre zdravie, 9. – 11. júna 2009 Žilina, 
predsedajúci prof. John R. Wallace

I. Medzinárodné Sympózium o Probio-
tikách sme zorganizovali 24. januára 
2009, Hotel Palace, Kúpele Nový Smo- 
kovec, kde sa ako pozvaní rečníci 
zúčastnili také autority ako Charlotte 
Nexmann Larsen, Arthur Ouwehand, 
Bengt Björksten, Marko Kalliomaki, či 
Eveliina Myllyluoma

publikácie:
Kuchta, Pružinec a kolektív: Probiotiká, 
ich miesto a využitie v medicíne.               
Bonus CCS, Bratislava 2006, 167s. ISBN 
80-968491-7-4. SSPP vydala na Slovensku 
prvú súbornú publikáciu o problematike 
probiotík v humánnej medicíne.

Hrubiško a kolektív: Probiotiká ako 
súčasť imunitného systému človeka. 
Bonus CCS, Bratislava 2012, 216s. ISSN 
1336-8168. Komplexná publikácia, ktorá 
na Slovensku dovtedy absentovala.

Kuchta a kolektív: Probiotiká v klinickej 
praxi. Konsenzus panelu odborníkov 
Slovenskej spoločnosti pre probiotiká 
pri SLS. Gastroenterológia pre prax. 11, 
2012, č. 1, s. 41-46.

Kuchta a kolektív: Mikrobióm a zdravie 
človeka. Jeho vývoj, zmeny a možnos-
ti terapeutického ovplyvnenia od rané-
ho detstva. A-medi, Bratislava 2020, 
267s. (najlepšia publikácia Slovenskej 
pediatrickej spoločnosti v roku 2020)

záver
14 rokov v činnosti odbornej spoločnosti 
nie je veľa, avšak oblasť, ktorou sa 
naša spoločnosť zaoberá, je nesmierne 
dynamicky sa rozvíjajúca a výsledky 
experimentálnych i klinických štúdií 
dávajú tušiť, že začína ďalšia časť vývoja 
medicíny. Sme radi, že sme sa so svojou 
činnosťou, spolu s vami, dostali priamo 
„na pulz“ tejto fascinujúcej periódy.
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Funkčné poruchy tráviaceho 
traktu (FGiD) veDú k DiskomFor-
tu Dojčiat a batoliat, ale aj                                                                                      
roDičov. nemusí ísť o „patolo-
Gické“ prejavy, ale o prejavy pri 
aDaptácii. tieto prejavy býva-                                                                                                       
jú prechoDné a Dieťa závažnej-
šie neohrozujú. ako príklaD 
možno uviesť Grckanie Dojčiat, 
či Dojčenské koliky. poD tlakom                                       
roDičov je niekeDy peDiatrami 
oDporúčaná meDikácia, ktorá 
je vo väčšine prípaDov bez 
preukázanej účinnosti. meDzi 
vhoDné terapeutické opatrenia 
pri kolikách sa v posleDnej 
dobe zaradili probiotiká. 

metódy
Klasifikácia funkčných porúch trávia-
ceho traktu je uvedená v Rímskych 
kritériách. Posledné vydané sú Rome IV 
z roku 2016, no v príprave sú už Rome V, 
v ktorých sa nahrádza termín „funkčné 
poruchy“ pojmom DGBI „poruchy inte-
rakcie GIT-CNS“ (t.j. koncepčný bio-
psycho-sociálny model FGID).

výsledky
Prvá fáza diferenciálnej diagnostiky sa 
má realizovať v ambulancii pediatra a je 
potrebné vylúčiť organickú príčinu. Na 
vstupnú diferenciálnu diagnostiku by 
mal pediater využiť najmä anamnézu 
(vrátane sociálnej), klinický obraz, stav 
výživy a psychomotorického vývoja. Od-
porúča sa, aby frekvencia symptómov 
nebola povinným kritériom diagnózy - 
ak sú všetky prvky (klinika, obťažovanie, 
diferenciálna diagnostika, základné vy-                                         
šetrenia) v súlade s diagnózou DGBI, 
diagnózu možno vykonať s istotou 
napriek nižšej frekvencii a trvaniu.

výsledky
Náhodne bolo vybraných 80 dojčiat,            
40/skupina. Miera dojčiat so znížením 
≥50% priemerného denného trvania 
plaču bola vyššia u dojčiat liečených 
kmeňom BB-12®, počnúc od konca 2. 
týždňa. Po ukončení liečby nedošlo k 
relapsu u žiadneho dieťaťa. Priemerný 
počet epizód plaču sa v oboch skupinách 
znížil, ale s vyšším účinkom v skupine 
BB-12® (−4,7 ± 3,4 vs. −2,3 ± 2,2, P < 0,05). 
Priemerná denná frekvencia stolice sa 
znížila v oboch skupinách, ale účinok 
bol signifikantne vyšší v skupine BB-12®; 
konzistencia stolice bola medzi týmito 
dvoma skupinami podobná. V skupine 
liečenej BB-12® sa zaznamenalo zvýše- 
nie počtu bifidobaktérií (s významnou 
koreláciou so znížením doby plaču), 
butyrátu a hladín HBD-2, LL-37, sIgA 
spojených s poklesom hladiny fekálneho 
kalprotektínu. 

závery
Suplementácia probiotickým kmeňom 
BB-12® v manažmente koliky u doj-
čiat je efektívna. Účinok by mohol 
pochádzať z imunitných a neimunitných 
mechanizmov spojených s moduláciou 
štruktúry a funkcie črevnej mikrobioty.

patoGenéza Detskej koliky nie                                                                                                          
je v súčasnosti úplne objas-
nená. zDá sa, že v nej zohráva 
úlohu črevná mikrobiota, čo                                                                          
poDporuje potenciálny tera-
peutický prínos probiotík. cie-
le tejto štúDie sú vyhoDno-
tiť mieru zníženia priemernej 
Dennej Doby plaču o ≥ 50%                    
u Dojčiat po 28 Dňoch inter- 
vencie probiotikom BifidoBac- 
terium animalis subsp. lactis 
(bb-12®). sekunDárne sa sleDo-
val počet epizóD plaču Denne, 
čas spánku, počet stolíc a kon-
zistencia stolice.

metódy
Randomizovaná kontrolovaná štúdia na 
inak zdravých, výlučne dojčených deťoch 
s detskou kolikou. Dojčatám sa náhodne 
podával kmeň BB-12® (1 × 109 CFU/deň) 
alebo placebo počas 28 dní. Hodnotila sa 
štruktúra črevnej mikrobioty a sledova-
li sa hladiny butyrátu, beta-defenzínu-2 
(HBD-2), katelicidínu (LL-37), sekrečného 
IgA (sIgA) a fekálneho kalprotektínu.

Komentár autora:
Pri diferenciálnej diagnostike FGID, boli 
identifikované tzv. varovné príznaky 
(„red flags“), ktoré poukazujú skôr na 
ich organickú, ako na funkčnú poruchu. 
Radíme k nim: bolesti brucha v hornom 
pravom alebo dolnom pravom kvadrante 
(teda mimo strednej línie), nočné bolesti 
brucha, dysfágiu, bolesti a opuchy kĺbov 
a artralgie, perzistujúce vracanie, bi-
liárne vracanie, perirektálne afekcie, 

krvácanie do GIT, lokalizovanú hmat- 
nú perzistujúcu rezistenciu, exantémy, 
febrility, dystrofizáciu, neprospievanie, 
hepatomegáliu, anémiu, dyzúriu, he-
matúriu, nočné hnačky, znížený rast, 
oneskorenú pubertu, pozitívnu rodinnú 
anamnézu (IBD, celiakia, vredová cho-
roba), nevysvetliteľnú horúčku (FUO), 
análne/sakrálne abnormality.

Komentár autora:
Liečba podávaním BB-12® bola úspešná 
(úspešnosť sa definovala ako percento 
dojčiat ktoré dosiahli skrátenie denného 
priemerného času plaču ≥50%) pri 
dennej dávke 1 × 109 CFU, ktorú môže-
me na základe týchto výsledkov pova-
žovať za terapeutickú. Klinický účinok 
v dennom priemere času plaču sa 

regurgitáciu (blinkanie, grckanie) je 
potrebné odlíšiť od vracania. Vyskytuje sa 
≥2 denne, počas ≥3 týždňov, nevyskytu-
je sa počas spánku, nebýva pri tom 
prítomný plač a deti prospievajú. Keďže 
tento symptóm spontánne ustupuje,             
sú odporúčané najmä nemedikamen-
tózne opatrenia ako je poučenie rodičov, 
zvýšená frekvencia kŕmenia s menšími 
dávkami, polohovanie.

Dojčenské koliky sú charakterizo- 
vané plačom (neutíšiteľným bežnými 
postupmi, bez známej príčiny) trvajúcim 
vyše 3 hodín, min.  3  dni  v týždni u dieťaťa 
vo veku ≤5 mesiacov. Spontánne ustúpi       
u 90% dojčiat medzi 8. a 9. týždňom 
života. Nepreukázala sa síce efektivita 
tíšiacich manévrov (cumlík, kočík/jazda 
autom, kolísanie, dojčenská hojdačka, 
kúpeľ v teplej vode, masáž bruška...), 
manévre sú však nenákladné, neškodia                                                                                                                     
a vedú k zapojeniu rodičov do staros-
tlivosti, pričom pomáhajú redukovať 
ich anxietu. Z farmakologických opat-
rení sa využívajú probiotiká, kmene 
Lactobacillus reuteri DSM17938 a Bifido-
bacterium BB-12®. Simetikón intenzitu 
príznakov koliky neznižoval.

závery
Akceptácia bio-psycho-sociálneho mo- 
delu funkčných gastrointestinánych po-                                                                      
rúch má dôležitosť nielen pre deti s 
ťažkosťami a ich rodiny, ale má aj význam 
ekonomický, pretože pochopenie vzniku 
a existencie ťažkostí prináša veľké úspory 
za nevykonané (a vo väčšine prípadov aj 
neindikované) vyšetrenia.

Čo vieme o problematiKe?

• Napriek desaťročiam výskumu v sú-
časnosti zostáva patogenéza koliky ne- 
dostatočne pochopená a považuje sa za 
multifaktoriálnu; narastajúce množstvo 
dôkazov však naznačuje, že k rozvoju 
tohto stavu môžu prispieť zmeny črevnej 
mikrobioty.

• Bifidobacterium animalis subsp. lactis, 
BB-12® je známe probiotikum, ktoré 
pozitívne upravuje zloženie črevnej mi-
krobioty a funkciu imunitného systému.

•   V predchádzajúcej štúdii bol kmeň                                                                                                                              
BB-12® pridaný do prípravku s nízkym                              
obsahom laktózy a čiastočne hydroly- 
zovanými bielkovinami, obsahujúceho 
prebiotiká a účinne skrátil trvanie plaču 
u detí s kolikou.

Čo nové prináša ČlánoK?

• Štúdia poskytuje presvedčivé dôkazy 
o účinnosti kmeňa BB-12®  v liečbe doj-
čenskej koliky. 

• Tieto dôkazy navyše podporujú dôležitú 
úlohu črevnej mikrobioty, ako cieľa in-
tervencie pri dojčenských kolikách. 

Autor článku
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Čo vieme o problematiKe?

• Recidivujúce bolesti brucha majú or- 
ganickú príčinu iba v cca 10% a u detí s 
FGID bývajú v dospelosti v 30% prítomné 
psychosomatické ochorenia.

• Niektoré z funkčných porúch trá- 
viaceho traktu sú spôsobené alebo aj 
komplikované dysmikróbiou GIT, čo 
môže ovplyvňovať prejavy, ich vývoj, ale 
aj terapiu.  

Čo nové prináša ČlánoK?

• Klinické kritériá porúch interakcie 
gastrointestinálneho traktu-centrálnej 
nervovej sústavy (DGBI) zachovávajú 
klinické príznaky tradičných kritérií Rome 
IV, avšak redukujú požiadavku na trvanie 
a frekvenciu príznakov, ktoré v minulosti 
oneskorovali diagnostiku. S novými 
kritériami môžu lekári diagnostikovať a 
začať liečbu skôr.

• Funkčné črevné poruchy (FGID) tvoria 
skôr kontinuálnu skupinu vzájomne sa                                                                           
prelínajúcich porúch než izolované jed-
notky.

• Akceptácia bio-psycho-sociálneho mo-                                                                                
delu FGID je dôležitá nielen pre deti 
s ťažkosťami a ich rodiny, ale má aj 
ekonomický význam. 

Autori článku
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Percento dojčiat, ktoré dosiahli skrátenie denného 
priemerného času plaču ≥50 %

Porovnanie epizód plaču v prvom (T1) vs. poslednom 
(T5) týždni

FunKČné poruchy tráviaceho traKtu u Detí vplyv Kmeňa BifidoBaceterium (bb-12®) pri DojČensKej KoliKe                   
u  DojČených Detí

prejavil už v prvom týždni liečby. Všetky 
zvolené a sledované premenné sa v 
predchádzajúcich klinických štúdiách 
a metaanalýzach považovali za klinicky 
relevantné.

1 Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
2 Neonatologické oddelenie SNP 1, UNLP Košice
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