
Słowo probiotyk pochodzi z języka greckiego „pro bios”, co znaczy „dla życia”. Aktualnie ich 
obowiązującą definicją jest ta przedstawiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2002 roku, we-
dług której probiotyki to: „żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiednich ilościach 
wywierają korzystne skutki’ (5).

Jako probiotyki wykorzystuje się najczęściej bakterie z rodzajów Lactoba-
cillus i Bifidobacterium, aczkolwiek stosuje się także drożdże Saccharomyces 
boulardii oraz niektóre gatunki Escherichia oraz Bacillus (8).

Saccharomyces boulardii wykazują dobroczynne działanie na wielu płasz-
czyznach. W organizmie ludzi i zwierząt mogą neutralizować toksyny, dzia-
łać przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, modulują florę jelitową, wzmac-
niają system odpornościowy, a także wpływają na przemiany metaboliczne. 
Działanie drożdży Saccharomyces boulardii odkrył francuski mikrobiolog 
Henry Boulard w 1920 roku, który jako pierwszy opatentował lek przeciw-
ko biegunce oparty właśnie na tych drobnoustrojach. Dziś Saccharomyces 
boulardii wchodzą w skład wielu preparatów dla ludzi, a ostatnio stały się 
obiektem zainteresowań medycyny weterynaryjnej w celu ich wykorzy-
stania jako składnika preparatów probiotycznych wykorzystywanych m in. 
w łagodzeniu i zapobieganiu głównie 
biegunek tła zakaźnego, poantybio-
tykowych, w zapobieganiu rozwojowi 
kandydozy oraz w łagodzeniu i zapo-
bieganiu przewlekłym enteropatiom.

Korzystne działanie probiotycznych 
drożdży Saccharomyces boulardi po-
lega na bezpośrednim antagonizmie 
drobnoustrojowym poprzez  Dzięki 
temu zmniejsza się nasilenie infekcji, 
wielkość uszkodzeń i śmiertelność. 
Drożdże te wykazują również dzia-
łanie antysekrecyjne przez wpływ na 
wiązanie toksyn bakteryjnych z re-
ceptorami jelitowymi, szczególnie 
w zakażeniu Clostridium difficile, Escherichia coli i Vibrio cholerae. Saccharo-
myces boulardii stosuje się w leczeniu nawracającej i przewlekłej biegunki 
wywołanej przez Clostridium difficile w zakażeniu Giardia lamblia oraz Shigella 
i w nieswoistych zapaleniach jelit (12).

Różne szczepy Saccharomyces boulardii, skracają czas trwania o około 1 
dzień ostrych biegunek infekcyjnych u dzieci. Do tej pory opublikowano wy-
niki metaanaliz które sugerują, że zastosowanie probiotyków opartych na 
tych drobnoustrojach jest bezpieczne i efektywne. Dowody efektywności 

probiotyków w biegunkach wirusowych, zwłaszcza na tle rotawirusów są 
bardziej przekonujące niż w leczeniu biegunek bakteryjnych i pasożytni-
czych. Mechanizmy działania probiotyków są cechą szczepozależną i zależną 
od dawki. Dawka skuteczna drożdży S. boulardii u dzieci wynosi 200 mg co 
8 h. (1,2,3).

W przypadku leczenia biegunek poantybiotykowych najskuteczniejsze 
obok szczepów Lb. rhamnosus GG okazują się właśnie drożdże S. boulardii 
(10,11). W badaniach randomizowanych Kotowskiej i wsp. (6) grupie 269 
dzieci podawano doustnie S. boulardii w dawce 250 mg 2 razy dziennie, 
zgodnie ze standardami stosowania antybiotyków. U pacjentów otrzymu-
jących drożdże probiotyczne biegunka występowała rzadziej (7,5 %) niż 
u dzieci z grupy placebo (23 %). Nie zaobserwowano żadnych negatywnych 
efektów ubocznych.

Mając powyższe na uwadze nie po-
winien dziwić fakt, iż potwierdzona 
skuteczność preparatów probiotycz-
nych opartch na S. boulardii u ludzi, 
przyczyniła się do tego, iż z uwagą 
tej grupie preparatów zaczęła przy-
glądać się także medycyna wetery-
naryjna. Co prawda obecnie istnieje 
niewiele opublikowanych wyników 
badań nad skutecznością stosowania 
produktów zawierających S. boulardii 
u zwierząt towarzyszących, niemniej 
jednak, te które są dostępne w świa-
towym piśmiennictwie są obiecujące 
i wskazują na korzyści płynące ze 

stosowania tych drobnoustrojów (preparatów je zawierających) u pacjentów 
weterynaryjnych.

Jedno z ostatnich badań potwierdza skuteczność S. boulardii w leczeniu 
przewlekłych enteropatii u psów. D’Angelo i wsp (4) w nierandomizowanych 
badaniach, przeprowadzonych z kontrolą placebo autorzy ci badali wpływ 
S. boulardii na organizm zdrowych i 20 chorych psów z przewlekłymi entero-
patiami. Zwierzętom zdrowym, drożdże podawano przez okres 10 dni, zwra-
cając uwagę, czy takie postępowanie nie indukuje działań niepożądanych. 
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Zwierzęta z enteropatiami otrzymywały preparat zawierający drożdże, lub 
placebo. Skuteczność S. boulardii oceniano na podstawie wyników badania 
klinicznego zwierząt, badania ultrasonograficznego i gastroskopii. U zwierząt 
zdrowych S. boulardii nie powodował wystąpienia żadnych objawów niepo-
żądanych. Cztery dni po zaprzestaniu podawania preparatu, drobnoustroje 
te były całkowicie eliminowane z organizmu pacjentów kontrolnych. U psów 
chorych, u osobników otrzymujących S. boulardii vs. Placebo, obserwowano 
znaczną poprawę stanu ogólnego, zmniejszenie częstotliwości oddawania 
kału oraz polepszenie jego konsystencji. Na podstawie przeprowadzonych 
badań można było stwierdzić, iż preparaty oparte o S. boulardii są bezpieczne 
dla zwierząt, a przy tym zapewniają lepszą kontrolę objawów enteropatii, niż 
sama standardowa ich terapia.

W przypadku psów zdrowych wyniki bezpieczeństwa uzyskane przez au-
torów były podobne do uzyskanych u ludzi. W jednym z badań prowadzo-
nych na pacjentach ludzkich wykazano, że tylko u 13 spośród 2963 osób 
otrzymujących preparaty probiotyczne oparte na omawianych drożdżach 
pojawiły się objawy niepożądane (7) i najczęściej manifestowały się polidyp-
sją i zaparciami, których nie stwierdzono u psów.

W odniesieniu do zwierząt chorych stopień i sposób łagodzenia objawów 
chorobowych przez S. boulardii był podobny jak u ludzi z chorobą Crohn’a. 
Wydaje się łagodzenie stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym jest 
efektem modulowania przez te drobnoustroje odpowiedzi prozapalnej 
gospodarza oraz uwalnianiem przez nie czynników zdolnych interferować 
z cząsteczkami sygnałowymi, kontrolujących przebieg procesów zapalnych, 
na różnym ich etapie jak np. z czynnikiem kappa B, czy kinazą białkową ak-
tywowana mitogenem (9).

Konkludując należy stwierdzić, iż zarówno wstępne obserwacje kliniczne , 
jak i dane literaturowe wskazują, iż drożdże S. boulardii mogą być bezpiecz-
nie stosowane u małych zwierząt. Aplikacja doustna preparatów zawiera-
jących te drobnoustroje nie indukuje rozwoju objawów niepożądanych. 
U osobników z enteropatiami różnego tła, leczonych dietetycznie, za pomo-
cą antybiotyków i leków immunosupresyjnych dodatkowe podanie prepara-
tów zawierających S. boulardii pozwala lepiej kontrolować objawy kliniczne 
choroby i przyczynia się w istotny sposób do łagodzenia stanu zapalnego.
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Saccharomyces boulardii
DROŻDŻE

Łagodzą stany zapalne
w przewodzie pokarmowym

Skracają czas trwania o 1 dzień
ostrych biegunek infekcyjnych

Neutralizują
toksyny

Działają
przeciwbakteryjnie

Modulują
�orę jekitową

Wzmacniają system
odpornościowy

Zapobiegają biegunkom
tła zakaźnego i poantybiotykowym

Zapobiegają rozwojowi 
kandydozy

Zapobiegają przewlekłym
enteropatiom

Hamują wzrost wielu
mikroorganizmów, takich jak

Candida albicans, Shigella �exneri,
Salmonella typhimurium, S. enteritidis,

Entamoeba histolytica. 

Jedyny na polskim
rynku weterynaryjnym

preparat z odpowiednią
zawartością drożdży

Saccharomyces boulardii
w każdej kapsułce


