Nová obrana proti super-bakteriím: omega-3 MK mohou zvýšit
účinek antibiotik.
Australští vědci poprvé potvrdili souvislost mezi pravidelným užíváním rybího oleje a schopnostem
"super-bakteriím" stát se méně odolnými vůči antibiotikům. Objev, který uvedla Flinders University a který
byl právě publikován v mezinárodním časopise mBio, ukázal, že mastné kyseliny rybího oleje se mohou
ukázat jako jednoduchý a bezpečný doplněk stravy, který by lidé mohli užívat spolu s antibiotiky, aby byla
efektivita proti infekcím účinnější.
Efekt zajišťují omega-3 MK
Studie naznačují, že rezistence buněk vůči antibiotikům může být ovlivněna příjmem omega-3 MK ve
stravě," říká mikrobiolog Dr. Bart Eijkelkamp, který vede Laboratoř pro výzkum adaptace bakterií na
hostitele ve Flinders Univerzitě": "Při pokusech a doplňujícím počítačovém modelování jsme zjistili, že tyto
mastné kyseliny v rybím oleji činí bakterie citlivějšími na různá běžná antibiotika."
Obrana proti škodlivým bakteriím je důležitý krok vpřed v boji proti nárůstu super-bakterií, které si vytvářejí
multi-rezistenci vůči antibiotikům. Výzkum má zásadní význam v oblasti infekčních onemocnění
způsobených bakteriemi, jako je Acinetobacter baumannii, významný nemocniční patogen (nosokomiální
nákaza), s nebývalou mírou rezistence vůči antibiotikům po celém světě. S nárůstem super-bakterií se nyní
podařilo prokázat, že nebezpečná bakterie nedokáže rozlišovat mezi 'dobrými a špatnými' mastnými
kyselinami hostitele a během infekce spotřebuje všechny.
Jaký je možný mechanizmus účinku omega-3 MK?
Výzkum ukázal, že mastné kyseliny z rybího oleje se stávají součástí membrány bakterií, a tím činí
membránu napadené bakterie propustnější a tudíž citlivější vůči antibiotikům, která se používají k jejímu
napadení.
Víme, že Acinetobacter baumannii je jedním z nejznámějších multi-rezistentních patogenů na světě, ale
způsob, jakým reaguje na stres zprostředkovaný hostitelem, je málo známý.
Doplňky stravy s omega-3 MK mají příznivý potenciál
"Studie přinášejí nové poznatky o potenciálním přínosu doplňků stravy s omega-3 při bakteriálních infekcích,
zejména během léčby antibiotiky," říká profesor Anton Peleg, ředitel oddělení infekčních nemocí v
nemocnici The Alfred Hospital v Melbourne.
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