Drobnoustroje są obecne
w całym systemie
vżywnościowym

Zróżnicowane społeczności drobnoustrojów (mikrobioty),
do których należą grzyby, bakterie, pierwotniaki i inne
mikroorganizmy, są obecne we wszystkich częściach
naszego systemu żywnościowego i mają kluczowe
znaczenie dla jego funkcjonowania i zdrowia,
bezpieczeństwa żywności oraz łagodzenia zmiany klimatu.

Środowisko gleby
Drobnoustroje obecne w glebie są różne w zależności
od rodzaju gleby i rodzaju roślin ją porastających.
Grzyby tworzą pod powierzchnią gleby rozległą sieć
łączącą poszczególne rośliny, natomiast bakterie
często występują wokół korzeni roślin.

Poszczególne drobnoustroje w sprzyjających im
warunkach środowiskowych mogą być szkodliwe dla
zdrowia roślin, zwierząt lub ludzi. Stanowią one jednak
naturalną część mikrobioty i występują w niewielkich
ilościach.

Zwierzęta a choroby
Środowisko roślinne
Drobnoustroje występują nawet na roślinach
i w ich wnętrzu, wpływając pozytywnie na ich zdrowie.

Patogenne drobnoustroje, jak chociażby bakterie
powodujące gruźlicę, często występują w społecznościach
drobnoustrojów korzystnych dla zdrowia gospodarza, a
stają się szkodliwe dopiero w przypadku osłabienia jego
układu odpornościowego. Oporność na środki
przeciwdrobnoustrojowe może przenosić się z bakterii
zwierzęcych na ludzkie za sprawą spożywanego pokarmu.

Zwierzęta wodne

Drobnoustroje
w żywności
Żywność fermentowana, np. jogurt, jest bogata
w bakterie korzystne dla zdrowia ludzi, takie jak
Lactobacillus lub Biﬁdobacterium. Fermentacja
żywności polega na namnażaniu „dobrych” bakterii
i drożdży występujących naturalnie w żywności, dzięki
czemu ich liczba przewyższa liczbę drobnoustrojów
powodujących psucie się żywności. W ten sposób
żywność jest dłużej zdatna do spożycia.

Podobnie jak ludzie, również ryby mają własny
mikrobiom skóry, skrzeli i jelit, który sprzyja
wchłanianiu substancji odżywczych z pokarmu
i wspomaga zdrowie.

Środowisko ludzkie
Środowisko wodne

Mikrobiota skóry, błon śluzowych błony śluzowej
i jelit człowieka wpływa pozytywnie na jego zdrowie
ﬁzyczne i psychiczne, wchłanianie składników odżywczych
i ochronę przed chorobami. Na mikrobiotę jelit wpływa
w dużym stopniu żywność, którą spożywamy.

Spożywane przez nas ryby żywią się
drobnoustrojami nazywanymi ﬁtoplanktonem.

Skorupiaki a choroby
Ludzie i choroby

Niektóre związki drobnoustrojów odkładają się
w skorupiakach i powodują zatrucie, gdy zostaną
spożyte przez człowieka.

Drobnoustroje będące częścią naturalnej społeczności
drobnoustrojów mogą stać się szkodliwe, gdy układ
odpornościowy człowieka jest osłabiony.

Algi jednokomórkowe
Do ﬁtoplanktonu zaliczają się algi jednokomórkowe,
które są dla nas źródłem pożywienia (np. Chlorella i Spirulina).

Gleba rolna
Bakterie wiążące azot i inne sprzyjające wzrostowi
roślin występujące w okolicy korzeni pozytywnie
wpływają na wzrost roślin i plony oraz pomagają
w ochronie przed drobnoustrojami patogennymi.

Rośliny i choroby

Drobnoustroje w żywności

W określonych warunkach poszczególne
gatunki drobnoustrojów występujące
naturalnie w środowisku mogą powodować
choroby roślin i straty żywności.

Gdy żywność jest przechowywana zbyt długo i w nieodpowiednich
warunkach (w za wysokiej temperaturze lub wilgotności), zaczyna
się psuć. Drobnoustroje takie jak pleśń zaczynają dominować
w mikrobiocie. Drobnoustroje rozkładające żywność są często
szkodliwe dla człowieka i powodują zatrucie pokarmowe.

Środowisko zwierząt
Zwierzęta mają własną mikrobiotę jelit, żwacza,
skóry i błon śluzowych, która pełni podobną rolę jak
u człowieka: odpowiada za wchłanianie składników
odżywczych, ochronę przed patogenami i wspieranie
układu odpornościowego.

Odpady żywnościowe
Gnicie żywności jest uznawane za korzystne w procesie
recyklingu odpadów żywnościowych: drobnoustroje
powodują rozkład resztek żywności, dzięki czemu składniki
odżywcze traﬁają z powrotem do gleby i wód, wpływając
korzystnie na rośliny, zwierzęta i drobnoustroje żyjące w glebie.
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