


 Laptele- lichid biologic secretat de glanda 

mamară a mamiferelor femele şi joacă rol de 

lichid tampon în tratarea diferitor intoxicaţii 

chimice. 

 Pentru a corecta dezechilibru a microflorei 

intestinale se administrează pe cale orală: 
Organisme specifice vii –probiotice 

 Stimulente bacteriene -prebiotice 

 

 

 

 

 



 Probiotic – supliment alimentar cu organisme 

benefic pentru înbunătăţirea echilibrului 

microbian intestinal. 

 

 Obţinute:  
 Lapte fermentat cu culturi specifice de bacterii 

lactice 

 Lapte nefermentat 

 Smîntîna                                   culturi de bacterii 

 Îngheţata                                lactice în formă viabilă 

 Brînzeturi. 



 Caracteristicile bacteriilor probiotice: 
Rezistente  la sucul gastric, acizi şi săruri biliare 

Capacitate de tranzit şi de colonizare a intestinului 

uman 

Capacitatea de creştere la 37 ˚C 

A utiliza nutrienţi endogeni şi exogeni 

 Să răspundă unor cerinţe privent sănătatea 

organismului gazdă. 

 

 

 Exemple de bacterii probiotice: 
 Bacterii lactice  

 Bifidobacteriile  

 Bacteriile propionice 

 Lactobacillus acidophilus. 
 







 Beneficii pentru sănătate: 
 Influenţa pozitivă asupra creşterii 

 Producerea de riboflavină, niacină, tiamină, vitamina 

B6 şi B12, şi acid folic 

 Intensificarea  absorbţiei  mineralelor 

 Creşterea răspunsului imunitar 

 Reducerea proporţiei de bacterii patogene prin 

producerea de acizi lactic şi acetic,bacteriocine 

 Reducerea fenomenelor de intoleranţă la lactoză 

 Suprimarea enzimelor microbiene dăunătoare 

 Refacera microflorei intestinale  

 Evitarea constipaţiei 

 Reducerea colesterolului seric 

 Efect înhibator faţă de mutagitate 

 

 



 Prebiotic- ingredient alimentar nedigestiv 

care stimulează selectiv creşterea şi 

activităţii unor specii şi a unui număr limitat 

colon.                                                                                        

 Prebioticile stimuleaza dezvoltarea 

bifidobacteriilor( componente ale 

intestinale). 

 



 Factorii bifidogeni: 
 Fructooligozaharide 

 Lactuloza 

 Galactooligozaharide 

 Izomaltooligozaharide 

 Oligozaharide de soia. 

  

  Proprietăţile funcţionale ale inulinei, 

oligofructozei şi fructozei: 
 Stabilizarea spumelor 

 Favorizarea digestiei 

 Reducerea pH-ului în tractul digestiv 

 Stimularea dezvoltării bifidobacteriilor  şi lactobacililor 

 Accentueaza gustul dulce (oligofructoza) 

Nuanţa de fructozitate (ologofructoza) 

 Cresc disponibilitatea Ca şi Mg.    

 Previn unele stadii în carcinogeneză.                   







 Sinbiotic- amestec de probiotice şi prebiotice 

care implanteză suplimente dietice 

microbiene vii în tractul gastrointestinal. 

 Efectele benefice ale probioticelor şi 

prebioticelor: 
 Creşterea rezistenţei la infecţii 

 Îmbunătăţirea stării de imunitate 

 Reducerea fenomenelor de maldigestie a lactozei 

 Reducerea concentraţiei de lipide din sînge(colesterol ) 

 Proprietăţi antitumorale. 

 





Utilizarea probioticelor şi prebioticelor duce 

la asigurarea şi protejarea sănătăţii 

oamenilor. 

 Cu siguranţă în viitor se prevede o dezvoltare 

semnificativă a produselor lactate probiotice 

şi sinbiotice ce va duce la varietate bogată a 

alimentelor funcţionale. 

Dacă în decurs de 1200 veţi bea zilnic cîte 1 

kg de lapte,vă veţi asigura 100 ani de viaţă. 



 "Alimente funcţionale“-Segal 

 "Developments in probiotics,prebiotics and 

symbiotics"-Young 1997 








