
LAFTI L10 

WŁAŚCIWOŚCI SZCZEPU 

1. Identyfikacja 

Lactobacillus helveticus to bakteria kwasu mlekowego szeroko stosowana w produkcji 
sfermentowanych produktów mlecznych. L. helveticus Lafti L 10 pochodzi z mleka i została wybrana 
ze względu na swoje właściwości produktywne i probiotyczne. 
 
IDENTYFIKACJA SZCZEPU 
Nazwa: Lactobacillus helveticus Lafti® L10  
Pochodzenie: Nabiał  
Wytwarzane cząsteczki: Kwas mlekowy, kwas octowy  
Depozyt szczepu: N°116411 (The Netherlands Culture Collection of Bacteria), LMG S 29851 
(Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms) 
Morfologia komórek: Pręciki, izolowane lub w krótkich łańcuchach, nie zarodnikujące, nieruchome, 
gram-dodatnie, fakultatywnie beztlenowe, homofermentujące. Dobrze rośną na podłożach MRS w 
temperaturze 37°C i tworzą małe, białe kolonie. 
 
IDENTYFIKACJA FENOTYPOWA 
Wzór fermentacji węglowodanów: API 50 CH 
 
IDENTYFIKACJA GENOTYPOWA 
Sekwencja 16S rDNA i AFLP (Amplification Fragment Length Polymorphism, polimorfizm 
długości fragmentów amplifikacji) potwierdza oznaczenie gatunku i specyficzną tożsamość 
naszego szczepu [1]. 
Firma Lallemand Health Solutions poszła o krok dalej z bardziej zaawansowaną techniką 
genetyczną i zsekwencjonowała i opatrzyła adnotacjami cały genom Lactobacillus helveticus 
Lafti® L10 [1]. 
 
 

2. BEZPIECZEŃSTWO 
 
BADANIE TOKSYCZNOŚCI 
Badania toksykologiczne przeprowadzono zgodnie z wytycznymi OECD (Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dla toksyczności [2].  
Badanie polega na codziennym doustnym podawaniu 1000 mg/kg proszku probiotyków u 
gryzoni przez 90 dni. 
 
WIRULENCJA 
Badanie przesiewowe całego genomu pod kątem znanych czynników wirulencji za pomocą 
bazy danych VirulenceFinder v1.5 nie wykazało zgodności homologicznej dla tego szczepu. 
Opisane badania przesiewowe całego genomu nie wykazały trafień dla czynników wirulencji 
w RAST (szybkie adnotacje przy użyciu technologii podsystemów). 
 
LISTA POZYTYWÓW 
Bezpieczeństwo i historia stosowania tego gatunku zostały szeroko uznane przez władze i 
grupy regulacyjne na całym świecie, w tym następujące: 



• Lista QPS (Qualified Presumption of Safety; „Kwalifikowane domniemanie bezpieczeństwa”) 
opublikowana przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - obecna 
wersja). 

• Monografia probiotyków wydana przez Health Canada (Health Canada - Natural and 
Non-prescription Health Products Directorate (NNHPD 2015); “zdrowie kanady - dyrekcja 
ds. produktów zdrowotnych naturalnych i bez recepty”). 

• Australijska lista TGA (Therapeutic Goods Administration; „Administracja środkami 
terapeutycznymi”) zawierająca „Składniki dopuszczone do stosowania w wymienionych 
lekach” (aktualna wersja). 

• Lista „Substancje, które zazwyczaj mogą być uważane za suplementy zdrowotne” w 
RPA (Rada Kontroli Leków 2014). Ref: Rada Kontroli Leków. Leki Uzupełniające (RPA) 
- Suplementy zdrowotne - jakość, bezpieczeństwo, skuteczność - Załącznik C. 2014) 

• Wykaz probiotyków do stosowania w zdrowej żywności funkcjonalnej w Korei, o 
której mowa w Kodeksie Zdrowotnej Żywności Funkcjonalnej 2010 (ref: Health 
Functional Food Code. Korea. 09-2010.) 

• Lista gatunków bakterii dopuszczonych do stosowania w żywności w Chinach (MOH 
office Notice (2010) No. 65). 

* lista ta nie jest wyczerpująca 
 
ODPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI 
 
Cała sekwencja genomu została użyta do przeszukania trzech baz danych genów oporności na 
antybiotyki. Baza danych ResFinder v2.1 jest recenzowaną i opublikowaną bazą danych używaną do 
przeszukiwania nabytej oporności na antybiotyki (ABR). Ta baza danych wykorzystuje narzędzie 
wyszukiwania homologii takie jak BLAST do przeszukiwania danych sekwencji wejściowych. 
ResFinder zawiera ponad 2000 genów ABR i jest aktualizowana okresowo. Ponadto, baza danych 
genów ARG-ANNOT ABR jest oprogramowaniem do pobrania, które można wykorzystać do 
wykrywania istniejącej i przypuszczalnie nowej oporności na antybiotyki w genomach bakterii [3]. Ta 
baza danych wykorzystuje również podejście BLAST do wyszukiwania komplementarnej sekwencji 
(1689 genów ABR). Ostatnio, cała sekwencja genomu naszego szczepu była przebadana na obecność 
oporności na antybiotyki przy użyciu kompleksowej bazy danych oporności na antybiotyki 
(Comprehensive Antibiotic Resistance Database, McArthur et al. 2013). 
 
Metoda ta potwierdziła pierwsze wyniki uzyskane w badaniu przesiewowym minimalnego stężenia 
hamującego (MIC), który został uzupełniony zalecanymi metodami. Mikrobiologiczne punkty 
przerwania oparto na „Wytycznych dotyczących oceny podatności bakterii na środki 
przeciwdrobnoustrojowe dla ludzi i zwierząt” wydane przez Panel EFSA ds. Dodatków i Produktów 
lub Substancji Stosowanych w Paszach dla Zwierząt (2012). 
 
W oparciu o aktualne metody badawcze, L. helveticus Lafti®L10 nie posiada żadnych przenoszonych 
genów oporności na antybiotyki. 
 

3. CECHY TECHNICZNE 
Nasz zespół specjalistów ds. fermentacji optymalizuje parametry wzrostu, warunki krioochrony i 
kontrolę środowiska, aby zapewnić optymalne przeżycie probiotyków. 
- Lafti® L10 może być sprzedawany jako szczep niemleczny 
- Lafti® L10 jest oferowany jako standaryzowany szczep w ilości 150 miliardów CFU/g 
- Lafti® L10 jest chroniony poprzez technologię Bio-support™ i jest dostępna z technologią  
Probiocap®. 



DOKUMENTACJA SZCZEPU 
1. PRZEŻYCIE POKARMOWE 

 
ODPORNOŚĆ NA KWAS ŻOŁĄDKOWY I ŻÓŁĆ 
Szczepy probiotyczne powinny pozostać przy życiu po przejściu przez żołądek i górny odcinek 
przewodu pokarmowego (GI), aż osiągną docelowe miejsce działania, począwszy od dolnej części 
jelita cienkiego i dalej.  
W kwaśnych warunkach L. helveticus Lafti L10 wykazuje przeżywalność na poziomie 100 % (pH 4) po 
3 godzinach [1]. 
Przeżywalność L. helveticus Lafti L10 zostało zbadane w modelu jelitowym in vitro na 
Uniwersytecie Nowej Południowej Walii (Australia) [4] – zobacz wykres. 

 
 

2. BADANIA SKUTECZNOŚCI 
ZDROWIE JELIT 

- Zdolność adhezyjna: L. helveticus Lafti L10 wiąże się z nabłonkiem jelitowym (HT-29) bez 
powodowania uszkodzenia mikrokosmków rąbka szczoteczkowego [1]. Ten typ adhezji jest 
warunkiem wstępnym dla przedłużonej przejściowej kolonizacji; jest to ważne dla modulacji 
odporności może stymulować gojenie się uszkodzonej śluzówki. 
- Konkurencja z patogenami: Wykazano, że Lafti L 10 hamuje patogeny, takie jak Listeria 
monocytogenes, E. coli i Candida albicans [5]. 
- Modulacja odpowiedzi prozapalnej: Zmniejszenie aktywności mieloperoksydazy okrężnicy 
(MPO), zmniejszenie produkcji mediatora stanu zapalnego LTB4, zwiększenie poziomu 
glutationu i wsparcie metabolizmu antyoksydantów [6]. 
- Synergia z włóknami prebiotycznymi: synergia Lafti L10 z włóknami została wykazana w 
kilku badaniach in vitro [7, 8]. Lafti L10 wykazuje dobrą synergię z FOS, inuliną SOS i XOS. W 
połączeniu z XOS, przeżycie szczepu w jelitach może być znacznie lepsze, ponieważ jest 
bardziej odporna na kwasowość. SOS i FOS przedłużyły okres retencji L10 z 24 do 30 h u 
myszy. 

 
 
- Nietolerancja laktozy: Lafti L10 wykazuje aktywność β-galaktozydazy, która umożliwia 
lepsze trawienie cukrów złożonych [9]. 



- Poprawa komfortu jelitowego u zdrowych osób: Lafti L10 znacząco zmniejsza ogólne 
sporadyczne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (p<0.05) w badaniu klinicznym 
przeprowadzonym na 60 dorosłych z IBS (zespół jelita drażliwego) [4]. 

 
 

NATURALNA OBRONA 
 
- Wspomaganie układu odpornościowego w modelach in vitro oraz in vivo [10, 11, 12] 
poprzez zwiększenie poziomu IL-10 (p<0.05), zwiększenie produkcji IFN-γ przy redukcji IL-4 
(p<0.05), zwiększenie uwalniania IgA (p<0.05) i regulacja odpowiedzi IL-17. 
- Zmniejszenie ogólnoustrojowego stanu zapalnego in vivo poprzez zmniejszenie 
aktywności (MPO) mieloperoksydazy  (p<0.05) i zwiększenie poziomu glutationu oraz 
ochronę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi (p<o.o5) [6]. 
- Zwiększenie biodostępności selenu in vivo [13]. Odpowiednie spożycie selenu jest 
niezbędne dla optymalnego funkcjonowania zarówno komórkowych, jak i humoralnych 
procesów odpornościowych [14]. 
- Wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych wśród zdrowych uczniów: 300 
zdrowych uczniów (w wieku od 18 do 25 lat) zostało włączonych do badania: 
randomizowanego, podwójnie ślepego i skontrolowanego placebo. Po 10 tygodniach 
przyjmowania Lafti® L10 istotnie spadło występowanie objawów ogólnie związanych z 
infekcjami zimowymi (p<0,05) oraz znacząco ograniczono stosowanie leków (p<0,05) [18]. 

 
- Wzmocnienie naturalnej obrony u sportowców: Lafti L10 jest pierwszym probiotykiem 
testowanym na populacji sportowców pod kątem konkretnych korzyści immunologicznych. 
W tym pionierskim badaniu udział wzięło 27 sportowców i przyjmowali probiotyki przez 4 
tygodnie. Ich odporność została porównana z 18 przetrenowanymi i zmęczonymi 
sportowcami oraz 9 zdrowymi sportowcami. Po 4 tygodniach Lafti® L10 pomógł 
przetrenowanym sportowcom odzyskać skuteczny układ odpornościowy podobny do 
zdrowych sportowców poprzez zwiększenie poziomu IFN γ (p=0,01) [15]. 



 
W 2016 roku przeprowadzono podwójnie ślepą próbę kontrolowaną placebo na 39 
elitarnych sportowcach trenujących co najmniej 11 godzin tygodniowo. Po 14 tygodniach 
Lafti® L10 znacząco skrócił czas trwania epizodów podobnych do URTI (zakażenie górnych 
dróg oddechowych) o 3,4 dnia (p=0,047), znacząco zmniejszył liczbę objawów podobnych do 
URTI o 29% (p=0,035) i znacząco zwiększył CD4+ w grupie probiotycznej ( p=0,020) [16]. 

 
- Zdolność antyoksydacyjna: Analiza post-hoc (po fakcie) wykazała, że przyjmowanie Lafti 
L10 znacząco osłabiało biomarkery stresu oksydacyjnego (MDA i AOPP) w porównaniu z 
placebo (p<0,05) [17]. 
 

ZDROWIE KOBIET 
 
- Ochrona przed kolonizacją przez C. albicans: C. albicans jest głównym patogenem 
odpowiedzialnym za bakteriozę pochwy. Lafti L10 wykazał silne hamowanie C. albicans w 
modelu in vitro i na modelu mysim (p<0.05) [19, 20]. Lafti L10 zwiększyło usuwanie C. 
albicans związanego z zarówno wczesną ekspresją genów mRNA dla interleukiny IL-4, jak i 
interferonu IFN-ƴ [20]. 
 

ZDROWIE JAMY USTNEJ 
 
- Ochrona przed kolonizacją przez C. albicans: C. albicans jest głównym patogenem 
odpowiedzialnym za kandydozę jamy ustnej. Lafti L10 wykazał silne hamowanie C. albicans 
w modelu in vitro i na modelu mysim (p<0.05) [19, 20]. Lafti L10 zwiększył usuwanie C. 
albicans związane ze wczesną ekspresją genów mRNA dla interleukiny IL-4, jak i interferonu 
IFN-ƴ [20]. 



 
 

SYNDROM METABOLICZNY 
 
- Poziom cholesterolu u zdrowych dorosłych: Analiza badania (post-hoc), przeprowadzona 
na 22 elitarnych sportowcach płci męskiej, wykazała znacząco niższy poziom cholesterolu 
całkowitego w grupie Lafti® L10 w porównaniu z grupy zażywającej placebo (p<0.05). Lafti® 
L10 znacząco obniża poziom cholesterolu LDL i znacząco podwyższa poziom cholesterolu 
HDL w porównaniu z wartością wyjściową (p<0.05). Brak istotnych wyników (ostateczna 
wartość wyjściowa) w grupie placebo [17]. 
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