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W proﬁlaktyce i leczeniu biegunki

to „żywe drobnoustroje, które podane
w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza”.

wynikającej z antybiotykoterapii
konieczne jest stosowanie probiotyków
o potwierdzonym i udokumentowa-

Suplementacja probiotyków jest

nym badaniami działaniu.

zalecana osobom w trakcie i po anty-

Probiotyki o potwierdzonym działaniu

biotykoterapii, cierpiącym na biegunki o różnej etiologii, wymagającym
odbudowy naturalnej ﬂory bakteryjnej, a także pacjentom z obniżoną
odpornością organizmu. Wszystkie
te problemy mogą dotyczyć zarówno
dorosłych, jak i dzieci oraz niemowląt.
Stosowanie antybiotyków może
wiązać się z różnymi objawami ubocznymi i powikłaniami ze strony układu
pokarmowego. Najczęstszym z nich
jest ból brzucha i biegunka w różnych
postaciach – od łagodnej, samoograniczającej się formy, przez zapalenie
jelit lub okrężnicy, po rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.
Przyjmuje się, że najważniejszymi
czynnikami wywołującymi biegunkę
towarzyszącą antybiotykoterapii są
zmiany w ekosystemie przewodu
pokarmowego, w wyniku których
dochodzi do eliminacji prawidłowej
ﬂory bakteryjnej, a jednocześnie do

są zalecane również w przypadku
leczenia biegunek infekcyjnych
wywołanych np. przez rotawirusy,
a także biegunek podróżnych.
Badania kliniczne potwierdziły również,
że np. bakterie szczepu Lactobacillus
rhamnosus GG mogą być z powodzeniem
stosowane u pacjentów z obniżoną
odpornością organizmu. Podawane
proﬁlaktycznie znacząco zmniejszają
ryzyko zachorowania na infekcyjne
zapalenie górnych dróg oddechowych.
Probiotyki zawierające Lactobacillus
rhamnosus GG są zalecane także
pacjentom, u których stwierdzono
konieczność odbudowy naturalnej
mikroﬂory jelitowej. Lactobacillus
rhamnosus GG wytwarza bowiem
substancje blokujące rozwój wielu
patogennych bakterii, a jednocześnie
nie hamuje rozwoju pałeczek kwasu
mlekowego.

namnażania się Clostridium diﬃcile
oraz patogennych bakterii, takich jak
„Częstość występowania biegunki
związanej z antybiotykoterapią
szacuje się na 5-39% dorosłych
stosujących antybiotyki oraz
11-40% dzieci. Objawy mogą
wystąpić w czasie podawania
antybiotyku, ale również od kilku
dni do 6 tygodni od rozpoczęcia
antybiotykoterapii.”
Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie
proﬁlaktyki biegunki związanej
ze stosowaniem antybiotyków u dzieci,
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