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Mikrobi našeho organismu představují unikátní komplexní orgán, který vykonává klíčové funkce 
vč. tvorby vitamínů a který je s lidským tělem složitě propojen. Dostatečně různorodá mikrobiota 
adekvátně podporuje imunitní systém a chrání před potenciálními patogeny. Mezi základní nástroje, 
kterými můžeme naši mikrobiotu podpořit, řadíme správnou výživu, dostatek pohybu, kvalitní spánek 
a psychohygienu ve vztahu k nám a našemu okolí. Naopak stres, nezdravá strava a přejídání, 
nedostatek pohybu, zneužívání návykových látek nebo např. antibiotika a další nadužívané léky 
společně s dalšími nepříznivými faktory mikrobiotu poškozují a mohou vést k jejímu selhání. Řada 
onemocnění je vyvolána, spjata nebo vede k narušení složení a funkce mikrobioty lidského těla. 
Tento stav označujeme termínem dysbióza, kdy může být přítomna řada obtíží, které se netýkají 
pouze trávicího traktu, ale lidského organismu a mikrobioty jako celku - tedy tzv. holobionty. 
Dysbióza může provázet tzv. tichý zánět, a být tak rizikovým faktorem aterosklerotických a jiných 
nepříznivých dějů v organismu.   

Našim společným cílem je mikrobiotu chránit, rozvíjet ji a připravit pro ni takové podmínky, aby 
mohla s naším organismem dobře spolupracovat. Správná výživa je jedním ze základních nástrojů, jak 
dosáhnout úspěchu. 
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