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REZUMAT 
Lucrarea prezintă microorganismele folosite drept probiotice, utilizarea lor la obţinerea produselor lactate acide, efectele 
consumului lor asupra sănătăţii umane, corelarea funţionalităţii si activităţii lor cu funcţionalitatea produselor lactate acide 
precum şi mecanismele de acţiune ale probioticelor. Este relevată importanţa consumului de probiotice din produsele lactate 
acide asupra îmbunătăţirii şi menţinerii stării de sănătate şi a creşterii longevităţii. 
 
ABSTRACT 
This paper presents the micro organisms useful as probiotics, the obtaining of youghurts with probiotics and the effect 
considering human health, the correlations of functionality and activity of probiotics with the functionality of youghurts as well 
the mechanisms of actions. Also, it is present, the effects consumption of probiotics from youghurts upon the improvement 
and maintain of health and also upon the increasing of human longevity. 
 

1. INTRODUCERE 

Timp de secole s-a considerat că prin consumul de 
produse lactate acide se îmbunătăţeşte starea de sănătate, 
ceea ce ar conduce la creşterea longevităţii umane. În se-
colul XX, Eli Metchnikoff, câşt igătorul Premiului „Nobel” 
pentru biologie, a furnizat un suport şt iinţific pentru afir-
maţia anterioară. Studiul său a sugerat că lactobacilii ar 
putea contracara efectele putrefactive ale metabolismului 

gastrointestinal. De atunci, mai mulţi cercetători au abordat 
studiul efectelor consumului de produse lactate acide, şi în 
special al metabolismului bacteriilor lactice. 

Termenul „probiotic” se referă la un grup de microorga-
nisme cu acţiune benefică asupra sănătăţii umane. În S.U.A., 
bacteriile probiotice includ bacterii lactice din speciile Lac-
tobacillus şi Bifidobacterium  şi sunt definite ca „organisme 
vii care, consumate într-o anumită cantitate, determină 
beneficii asupra sănătăţii, alături de beneficii nutriţionale”. 
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Tendinţa consumatorilor a migrat de la alimente lipsite 
de grăsimi, cu un conţinut scăzut de sare şi colesterol, spre 
alimente „funcţionale” fortifiante şi suplimentate cu anu-
mite ingrediente. Deoarece mulţi producători au ezitat să 
fabrice alimente funcţionale datorită reglementărilor severe, 
cei mai mulţi consumatori au apelat la suplimente nutriţio-
nale. Problema este că pilulele nu aduc beneficii nutriţionale 
dacă se asociază cu hrana obişnuită. 

Traiectul gastrointestinal uman reprezintă un ecosistem 
complex, care conţine, în mod natural, circa 400 de specii 
de bacterii. Mecanismele care reglează numărul, t ipul şi 
activitatea metabolică a acestor tipuri de bacterii sunt 
deosebit de complexe. Totuşi, unele bacterii (din genul 
Lactobacillus şi Bifidobacterium) au o acţiune de pre-
venire faţă de bacteriile patogene. Ambele specii de 
bacterii Lactobacillus şi Bifidobacterium se regăsesc în 
cadrul florei ce populează traiectul gastrointestinal (cele 
din genul Bifidobacterium predomină în timpul copilăriei), 
dar numărul acestora se diminuează cu vârsta, consumul 
de alcool, administrarea de antibiotice, stresul şi alţi factori. 

Pentru a sprijini activitatea bacteriilor din flora normală, 
consumatorii pot introduce în traiectul gastrointestinal 
(prin consum oral) probioticele, întărind lupta organis-
mului asupra potenţialelor bacterii dăunătoare. Activitatea 
metabolică a probioticelor poate influenţa pozitiv asupra 
raportului bacterii nedăunătoare/bacterii dăunătoare. 

S-a constatat o multitudine de efecte benefice asupra 
sănătăţii umane în urma consumului de bacterii probiotice. 
Îmbunătăţirea digestiei lactozei la persoanele cu deficient 
de lactază şi prevenirea unor tipuri de boală diareică sunt 
două dintre cele mai cunoscute efecte ale consumului de 
bacterii probiotice. Pentru alte beneficii ale ingestiei de 
probiotice se aşteaptă confirmarea şt iinţifică. Cercetătorii 
au arătat că efectele benefice asupra sănătăţii variază în 
funcţie de cantitatea de probiotice ingerată şi de durata de 
administrare. 

Mecanismele prin care probioticele influenţează micro-
biota traiectului gastrointestinal sunt considerate încă 
insuficient elucidate, dar s-au observat cel puţin patru 
mecanisme de acţiune: 

1. Agenţii antibacterieni, incluzând acizii organici (cum 
ar fi acidul lactic şi acidul acetic) şi proteinele (bacterio-
cine), sunt produşi de bacteriile probiotice şi pot avea efect 
inhibitor asupra microflorei patogene din traiectul gastro-
intestinal; 

2. Laptele uman, care conţine componente bioactive 
care stimulează creşterea bifidobacteriilor din traiectul 
gastrointestinal al copiilor, poate modifica antagonismul 
bacterian şi poate împiedica creşterea bacteriilor aerobe 
nedorite; 

3. Modularea sistemului imunitar (anticorpi, celule 
T, interferon) poate suprima activitatea patogenilor sau 
carcinogenilor; 

4. Bacteriile probiotice stimulează producţia lactazei în 
intestinul subţire, de aceea digestia lactozei este îmbună-
tăţită şi se previne utilizarea lactozei în colon. 

Totuşi, mecanismul de acţiune al probioticelor nu este 
pe deplin elucidat, iar o mică parte din cantitatea de 
probiotice ingerată rămâne vie. Pentru a rămâne în viaţă, 
probioticele trebuie să reziste acţiunii acidităţii din stomac, 
să treacă de intestinul subţire ca, mai apoi să ajungă în 
colon. Cercetările au arătat  că bacteriile probiotice nu 
aderă la peretele intestinal, ci ele se dezvoltă pe parcursul 
traiectului gastrointestinal. De aceea, se consideră că un 
consum zilnic de bacterii probiotice este, probabil, cea mai 
indicată cale de a menţine activitatea benefică a acestora. 

 
Tabelul 1. Efectele consumului de probiotice  

din produsele lactate acide [6] 
 

Tip de efect Modul de influenţare a stării de 
sănătate 

Efecte fiziologice Efect antagonic asupra patogenilor 
Producerea de bacteriocine 

Acţiuni asupra 
sistemului digestiv 

Prevenirea deranjamentelor intestinale 
Stimularea imunităţii intestinale 
Efecte stabilizatoare în boala Crohn 
Îmbunătăţiri ale digestiei lactozei la 
persoanele cu deficit de lactază 

Alterări ale 
microflorei intestinale 

Refacerea microflorei intestinale 

Efecte asupra bolii 
diareice 

Prevenirea şi /sau tratamentul unor tipuri 
de boli diareice 

Efecte sistemice 

Îmbunătăţirea imunităţii 
Reducerea tensiunii arteriale 
Reacţie antagonică cu bacteriile 
carcinogenice 
Reducerea incidenţei unor tipuri de cancer 
Reducerea colesterolului 
Efecte benefice în cazul cancerului de 
colon 

2. CERCETĂRI ACTUALE ASUPRA 
MODULUI DE ACŢIUNE A 
PROBIOTICELOR 

Cercetătorii şi-au concentrat eforturile pentru investi-
garea şi caracterizarea componentelor produse de către 
culturile probiotice şi modul în care condiţiile de par-
curgere a traiectului gastrointestinal afectează activitatea şi 
dezvoltarea probioticelor. 

O serie de cercetări au vizat bacteriocinele, care sunt 
peptide cu masă moleculară mică produse de către unele 
bacterii şi care exercită un efect bactericid asupra altor 
specii de bacterii. 

Unii cercetători au studiat efectul consumului de iaurt 
fabricat cu ajutorul culturilor probiotice asupra traiectului 
gastrointestinal. S-a urmărit  să se demonstreze modul în 
care este crescută rezistenţa la cancer şi infecţii după con-
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sumul de iaurt cu specii de Bifidobacterium . Cercetările au 
urmărit  două aspecte: izolarea limfocitelor de la cobaii 
hrăniţi cu iaurt, identificarea şi urmărirea abilităţii limfo-
citelor de a secreta hormoni care să producă anticorpi. Cel 
de al doilea aspect a vizat creşterea limfocitelor direct pe 
culturile starter de iaurt şi cuantificarea funcţiilor imune 
ale componentelor rezultate. 

Plecând de la ideea că produsele lactate sunt un trans-
portator ideal al bacteriilor vii în organismul uman, se 
vor prezenta principalele culturi probiotice (tabel 2), 
corelarea funcţionalităţii şi activităţii probioticelor cu 
funcţionalitatea produselor lactate şi menţinerea viabili-
tăţii probioticelor. 
 

Tabelul 2. Microorganisme utilizate ca probiotice [1] 
 

Gen Specii şi subspecii 

Lactobacillus Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. 
casei, L. casei subsp. rhamnosus, L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus, L. fermentum, L. reuteri 
Lactococcus Lactococcus lactis subsp. lactis, L. lactis subsp. 

cremoris 
Bifidobacterium Bifidobacterium bifidum, B. infantis, 

B. adolescentis, B. longum, B. breve 
Streptococcus Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 
Enterococcus Enterococcus faecalis, E. faecium 

 
Se consideră că există un efect sinergetic între com-

ponentele produselor lactate şi culturile probiotice, iar 
produsele lactate reprezintă un suport ideal pentru intro-
ducerea probioticelor în sistemul gastrointestinal. 

Cercetările au confirmat abilitatea lactoferinei de a 
îmbunătăţi procesul de creştere al bifidobacteriilor, în mod 
direct prin mărirea numărului de celule vii şi indirect, prin 
reducerea bacteriilor intestinale producătoare de toxine. 

Un criteriu esenţial în alegerea probioticelor este acela 
de abilitate a microorganismelor de a supravieţui în timpul 
depozitării, în aşa fel încât să se asigure că vor ajunge 
în intestin celule viabile. Cel mai utilizat produs lactat 
cu probiotice este iaurtul care are un pH relativ scăzut. 
Abilitatea de creştere şi supravieţuire a diferitelor specii de 
probiotice depinde în mare măsură de nivelul de aciditate 
din mediu. În mod curent, au fost selectate pentru utilizare 
în produsele lactate acele specii de probiotice care să 
poată supravieţui în condiţiile de fabricare, depozitare şi 
distribuţie. Unii cercetători au dezvoltat o tehnică de 
îmbunătăţire a bifidobacteriilor în produsele lactate. 
Tehnologia implică capturarea bifidobacteriilor în gel de 
alginat de calciu. 

3. CONCLUZII  

După stabilirea şt iinţifică a efectelor consumului de  
culturi probiotice, utilizând produsele lactate ca suport, 
este necesar să fie identificate care dintre beneficiile 
asupra sănătăţii are un impact mai mare asupra consuma-
torilor. 

S-a creat o bază de date în care sunt indicate perfor-
manţele şi funcţionalitatea culturilor de probiotice în 
produsele lactate. Aceasta urmăreşte să furnizeze producă-
torilor informaţii despre culturile probiotice, în vederea 
selecţionării corecte a speciei de culturi indicate pentru un 
anumit produs lactat. Bacteriile probiotice se pot utiliza 
pentru o largă varietate de produse lactate, cum ar fi 
laptele, laptele acidofil, iaurtul şi brânza „Cottage”. 

Dintre atributele ce pot fi selectate în baza de date, 
amintim activitatea lactazică, rezistenţa la antibiotice, 
abilitatea de a creşte în prezenţa fructo-oligozaharidelor, 
rezistenţa la aciditate, producţia inhibitorilor microbieni 
etc. 

Este demn de remarcat faptul că orice probiotic selectat 
pentru efectele sale asupra sănătăţii poate să nu fie un bun 
candidat pentru producţia industrială. În general, producă-
torii adaugă cultura de probiotice după pasteurizare şi 
înainte de ambalare. Este necesar să fie asigurate condiţii 
de sterilitate şi prevenirea agitării produsului. T impul şi 
temperatura de depozitare pot afecta de asemenea via-
bilitatea celulelor probiotice. 

La crearea unor noi produse lactate probiotice trebuie 
să se ţină seama de consideraţiile anterioare. Culturile de 
probiotice nu trebuie selectate doar pentru activitatea lor 
probiotică, ci şi în funcţie de adaptabilitatea la condiţiile 
de fabricare şi distribuţie. 
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