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Probiotyk - współczesne znaczenie tego słowa 
pochodzi z języka greckiego „pro bios” - „dla 
życia” i nie ma w tym cienia przesady, bo przecież 
nasze zdrowie zaczyna się w jelitach! 

PROBIOTYK DLA 
ŻYCIA, PROBIOTYK 
DLA ZDROWIA? 
CAŁA PRAWDA O 
POŻYTECZNYCH 
SZCZEPACH 
BAKTERII.



CZYM TAK NAPRAWDĘ 
JEST PROBIOTYK? 
Współczesne znaczenie tego słowa pochodzi z języka greckiego „pro 
bios” – „dla życia” i nie ma w tym cienia przesady, bo przecież nasze 
zdrowie zaczyna się w jelitach! Probiotyczna społeczność jest stale 
niszczona przez szkodliwą działalność człowieka. Nadużywanie 
antybiotyków, spożywanie przetworzonej żywności, produktów 
kwasotwórczych, konserwantów, używki oraz niektóre leki, a także stres 
mogą niestety prowadzić do dysbiozy, czyli zaburzenia równowagi w 
jelitach. Jak sobie z tym radzić i czy sam probiotyk rozwiąże problem?
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Probiotyki są 
specyficznymi 
szczepami 
mikroorganizmów, 
które podawane 
człowiekowi (lub 
zwierzętom) w 
odpowiedniej dawce, 
wywierają na ich 
organizmy korzystny 
wpływ. 



PROBIOTYK – DEFINICJA

Probiotyk  – jego aktualna definicja jest przedstawiona przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Zgodnie z nią:

Probiotyki są specyficznymi szczepami mikroorganizmów, które 
podawane człowiekowi (lub zwierzętom) w odpowiedniej dawce, 
wywierają na ich organizmy korzystny wpływ. 

Stosowanie szczepów probiotycznych ma na celu zmianę w zespole 
mikroorganizmów jelitowych człowieka lub zwierząt, która prowadzi do 
zmniejszenia liczebności bakterii szkodliwych i zwiększenia 
pożytecznych. Co to oznacza? Wyjaśniamy poniżej.

CZY PROBIOTYKI MAJĄ WPŁYW NA 
DŁUGOŚĆ NASZEGO ŻYCIA?

Za odkrywcę prozdrowotnych właściwości probiotyków uznaje się 
ukraińskiego noblistę Ilię Miecznikowa, który na początku ubiegłego 
wieku uznał, że “poprzez zmianę nieznanej populacji bakterii w 
przewodzie pokarmowym na populację znaną istnieje możliwość 
uniknięcia wielu objawów wieku starczego i prawdopodobieństwo 
istotnego przedłużenia życia człowieka”. 

Przez kolejne dziesięciolecia poznawano mechanizmy warunkujące 
właściwości probiotyczne wybranych szczepów, przeprowadzano 
badania kliniczne na ludziach i zwierzętach, dzięki czemu określono 
parametry niezbędne do uzyskania odpowiednich korzyści 
prozdrowotnych.

Wiele ośrodków naukowych na świecie dowiodło, że szczepy 
probiotyczne przywracają fizjologiczny, właściwie funkcjonujący skład 
flory jelitowej.

WAŻNE! Probiotyki hamują rozwój wielu patogennych 
mikroorganizmów, zmniejszają częstość występowania i łagodzą 
przebieg „biegunek podróżnych”, biegunek bakteryjnych, wirusowych, 
popromiennych i poantybiotykowych, a nawet obniżają poziom 
cholesterolu. Wykorzystywane są w terapii wspomagającej 
encefalopatii wątrobowej, a także regulują zaburzenia motoryki jelit.

Probiotyki hamują 
rozwój wielu 
patogennych 
mikroorganizmów, 
zmniejszają częstość 
występowania i 
łagodzą przebieg 
„biegunek 
podróżnych”, biegunek 
bakteryjnych, 
wirusowych, 
popromiennych i 
poantybiotykowych, a 
nawet obniżają poziom 
cholesterolu. 
Wykorzystywane są w 
terapii wspomagającej 
encefalopatii 
wątrobowej, a także 
regulują zaburzenia 
motoryki jelit.
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CZY PROBIOTYKI SĄ NAM POTRZEBNE?

Nasze zdrowie zaczyna się w jelitach. Mikroflora jelitowa pełni w 
organizmie nieocenioną rolę. Przede wszystkim hamuje wzrost 
drobnoustrojów patogennych, wytwarza składniki pokarmowe, 
stymuluje mechanizmy odpornościowe, zawiaduje czynnością jelit oraz 
wspiera eliminację toksycznych związków z organizmu.

Probiotyczna społeczność jest stale przetrzebiana przez szkodliwą 
działalność człowieka. Nadużywanie antybiotyków, spożywanie 
przetworzonej żywności, produktów kwasotwórczych, konserwantów, 
używki oraz niektóre leki, a także stres mogą niestety prowadzić do 
dysbiozy, czyli zaburzenia równowagi w jelitach!

PROBIOTYKI SĄ NIEZBĘDNE PO 
ANTYBIOTYKOTERAPII, ALE CZY TYLKO?

W przypadku antybiotykoterapii spożywanie preparatów lub produktów 
probiotycznych pozwala na przywrócenie równowagi fizjologicznej flory 
jelitowej.

Wykazano również, że probiotyki usprawniają trawienie laktozy, 
łagodząc tym samym objawy chorobowe ze strony przewodu 
pokarmowego. Związane jest to z produkcją przez bakterie 
specjalnego enzymu – β–galaktozydazy, która rozkłada laktozę do 
glukozy i galaktozy.

Uważa się, że spożywanie produktów z udziałem bakterii 
probiotycznych może mieć znaczenie w zapobieganiu dyslipidemii i 
choroby wieńcowej serca.

Bakterie probiotyczne nasilają specyficzne i niespecyficzne 
mechanizmy obronne człowieka. Badania wykazały, że regularne 
wzbogacanie diety w odpowiednią liczbę komórek bakterii 
probiotycznych już po kilku tygodniach może spowodować wzrost 
liczby naturalnych komórek bójczych w surowicy krwi oraz zwiększyć 
aktywność makrofagów i limfocytów.

Probiotyki pobudzają również syntezę mediatorów stanu zapalnego 
tzw. interleukin i interferonu w surowicy krwi. 

Badania wykazały, że 
regularne wzbogacanie 
diety w odpowiednią 
liczbę komórek bakterii 
probiotycznych już po 
kilku tygodniach może 
spowodować wzrost 
liczby naturalnych 
komórek bójczych w 
surowicy krwi oraz 
zwiększyć aktywność 
makrofagów i 
limfocytów.
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W tym mechanizmie upatruje się korzystne działanie probiotyków w 
niektórych chorobach immunologicznych u dzieci – skazie białkowej 
czy atopowym zapaleniu skóry (AZS).

W ostatnich latach zbadano również mechanizmy aktywności 
przeciwnowotworowej pałeczek kwasu mlekowego, które mogą być 
związane ze stymulacją układu immunologicznego człowieka.

Szczepy probiotyczne wykorzystują ponadto wiele związków 
rakotwórczych pochodzących z diety lub produkowanych przez 
patogenne bakterie w jelitach – mikotoksyn, nitrozoamin czy barwników 
azowych. Pamiętać jednak trzeba, że efekty zdrowotne związane są 
wyłącznie z określonym szczepem probiotycznym!

RÓŻNE POSTACI PREPARATÓW 
PROBIOTYCZNYCH.

W tym miejscu podkreślić warto, że obecnie rynek zalewany jest 
produktami noszącymi miano probiotycznych a posiadającymi różny 
status. Szczepy bakterii probiotycznych są stosowane jako dodatki do 
żywności lub w postaci preparatów farmaceutycznych, suplementów 
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Producenci wielu 
preparatów 
prześcigają się w 
przekazach 
promocyjnych 
podkreślając mnogość 
różnych szczepów w 
jednej kapsułce. 
Tymczasem wbrew 
obiegowej opinii ilość 
szczepów nie 
przekłada się na jakość 
całego preparatu.



diety czy też preparatów specjalnego medycznego przeznaczenia. W 
tych ostatnich przypadkach są to liofilizaty biomasy bakterii. Preparaty 
farmaceutyczne mogą występować w różnej formie – liofilizatów 
bakterii w saszetkach, tabletkach czy kapsułkach.

Nowoczesnym przykładem produktu probiotycznego są, tolerowane 
przez dzieci, zawiesiny bakterii w roztworach ochronnych. Rozwój 
technologii produkcji farmaceutycznej pozwolił na wydłużenie okresu 
trwałości szczepów probiotycznych np. poprzez zamknięcie liofilizatów 
w specjalne ochronne mikrokapsułki.

UWAGA! Producenci wielu preparatów prześcigają się w przekazach 
promocyjnych podkreślając mnogość różnych szczepów w jednej 
kapsułce. Tymczasem wbrew obiegowej opinii ilość szczepów nie 
przekłada się na jakość całego preparatu.

Preparat probiotyczny, aby dotarł do miejsca docelowego (jelita) i 
spełniał swoją rolę musi charakteryzować się odpowiednimi 
właściwościami!

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY PROBIOTYK?

Dobry probiotyk powinien wykazywać odpowiednią odporność na 
kwasowość soku żołądkowego, by nie ulec inaktywacji w żołądku!

Kolejną przeszkodą na drodze do jelita są sole żółci, które mogą 
wiązać probiotyki i utrudniać im dalszą wędrówkę. Dotarcie do celu jest 
jednak tylko połowicznym sukcesem, gdyż szczepy probiotyczne 
powinny posiadać zdolność adherencji do błony śluzowej jelita oraz 
umiejętnie bronić się przed patogennymi właściwościami innych 
szczepów zamieszkujących jelita (m.in. Escherichia coli).

Niestety spośród wielu szczepów wykorzystywanych w produkcji 
preparatów probiotycznych tylko niewielka liczba posiada 
udokumentowaną klinicznie aktywność biologiczną oraz właściwości 
fizykochemiczne pozwalające dotrzeć do miejsca docelowego.

Przebadane szczepy:

1. Lactobacillus helveticus R0052, 

2. Lactobacillus rhamnosus R0011

Zgodnie ze 
stanowiskiem 
Amerykańskiego 
Towarzystwa 
Pediatrycznego dla 
uzyskania efektu 
zdrowotnego 
konieczne jest 
spożywanie od 1 do 2 
miliardów CFU bakterii 
probiotycznych 
dziennie.
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3. Saccharomyces boulardii – szczep grzyba probiotycznego. 

Warto zaznaczyć, że warto wybierać probiotyki posiadające status 
produktu leczniczego. Zapewnia to wysoką jakość i bezpieczeństwo 
produktu.

W tym miejscu warto pochylić się nad ilością komórek danego szczepu 
w jednej kapsułce. W produktach leczniczych ilość tą opisuje 
międzynarodowy parametr – tzw. jednostka tworząca (CFU – colony 
forming unit). Jak dotąd nie sformułowano ujednoliconych, ściśle 
określonych lub narzuconych standardów, co do dawki szczepów 
probiotycznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Amerykańskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego dla uzyskania efektu zdrowotnego konieczne jest 
spożywanie od 1 do 2 miliardów CFU bakterii probiotycznych dziennie.

Przyjmuje się więc, że liczba mikroorganizmów probiotycznych w 
preparatach farmaceutycznych i probiotycznych suplementach diety, 
czy też w preparatach specjalnego przeznaczenia medycznego 
powinna wynosić około 1010 – 1011 komórek na 1 g produktu, w mleku 
w proszku dla niemowląt ok. 107 komórek na 1 g, w produktach 
spożywczych natomiast ok. 108 komórek w 1 gramie, tak aby porcja 
100 gramowa dostarczyła około 1010 bakterii probiotycznych. Poziom 
taki musi być zachowany do końca terminu przydatności produktu do 
spożycia.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY 
WYBORZE PROBIOTYKU?

Niezwykle istotną sprawą jest właściwa nomenklatura szczepów 
probiotycznych! 

Powinny być one opisane  według następującego wzorca:

1. rodzaj (Lactobacillus),

2. gatunek (rhamnosus),

3. oznaczenie literowo-cyfrowe (R0011).

Naturalny probiotyk? 
Jak najbardziej! Śmiało 
i często sięgajmy po 
domowe kiszonki!
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W przekazach promocyjnych oraz nazwach handlowych wielu 
preparatów producenci stosują często nazwy dowolne, na przykład 
LGG, które mogą wprowadzać w błąd.

Podczas wyboru preparatu warto wziąć pod uwagę, że „szczep” nie 
jest tożsamy z „gatunkiem” bakterii czy grzyba probiotycznego, ale 
stanowi pojęcie znacznie węższe!

Szukając odpowiedniego dla nas preparatu nie wystarczy więc 
zwracać uwagę na nazwę gatunkową, czyli Lactobacillus rhamnosus, 
ale również na nazwę  szczepu, np. R0011, gdyż tylko określony 
szczep danego gatunku wykazuje udowodnione klinicznie właściwości 
probiozy.  

PROBIOTYKI, PREBIOTYKI I SYNBIOTYKI 
WYJAŚNIAMY POJĘCIA!

W artykułach popularnonaukowych czy informacjach w sieci przewija 
się na przemian wiele określeń – probiotyk, prebiotyk czy synbiotyk, co 
może być powodem wielu nieporozumień.

W dużym uproszczeniu można uznać, że synbiotykiem określa się 
funkcjonalne połączenie szczepu probiotycznego z prebiotykiem (czyli 
pożywką) w jednej kapsułce.

Prebiotyk, czyli naturalną pożywkę dla mikroflory jelita stanowią 
niepodlegające trawieniu oligosacharydy, inulina, włóknik czy laktuloza. 
Produkty ich fermentacji stwarzają bowiem dogodne warunki do 
kolonizacji wybranych szczepów bakteryjnych przewodu 
pokarmowego.

Biorąc pod uwagę wzmacnianie naszej mikroflory jelitowej nie 
zapominajmy o tym, że nie  jesteśmy skazani wyłącznie na preparaty 
farmaceutyczne!

Mnóstwo szczepów probiotycznych zawierają naturalne, domowe 
produkty mleczne, takie jak mleko, kefir, maślanka czy serwatka. 
Oprócz popularnego „kwaśnego mleka” godnymi uwagi przetworami 
są kapusta kiszona (nie mylić z kwaszoną!) oraz sok z ogórków 
kiszonych a także wszelkie domowe kiszonki.

W artykułach 
popularnonaukowych 
czy informacjach w 
sieci przewija się na 
przemian wiele 
określeń – probiotyk, 
prebiotyk czy 
synbiotyk, co może być 
powodem wielu 
nieporozumień.
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KIEDY NALEŻY ZACHOWAĆ 
OSTROŻNOŚĆ W STOSOWANIU 
PROBIOTYKÓW?

Na koniec pragnę zaznaczyć, że choć probiotyki powszechnie 
uważane są za bezpieczne, to istnieją grupy pacjentów u których 
stosowane należy skonsultować z lekarzem – dotyczy to przede 
wszystkim:

• wcześniaków,

• pacjentów z niedoborem odporności,

• ciężko chorych w stanie krytycznym,

• leczonych na oddziałach intensywnej terapii,

• u pacjentów z zacewnikowanymi dużymi naczyniami krwionośnymi.

By określony szczep 
można było uznać za 
probiotyczny, powinien 
on spełniać szereg 
wymagań.
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JAK SKUTECZNIE 
BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ?
Pamiętajmy, że na budowanie dobrej odporności organizmu, poza 
wzmacnianiem mikroflory jelitowej, ma wpływ wiele czynników!

Fachowa literatura w wielu miejscach podaje kilka z przyczyn spadku 
odporności, są to:

1. ogólne przemęczenie,

2. stres,

3. nieprawidłowe odżywianie,

4. choroby przewlekłe,

5. otyłość,

6. przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Wiemy już, że probiotyki są specyficznymi szczepami 
mikroorganizmów, które podawane człowiekowi (lub zwierzętom) w 
odpowiedniej dawce, wywierają na ich organizmy korzystny wpływ.  
Prebiotyki natomiast to stymulatory rozwoju dobrej flory bakteryjnej.

By określony szczep można było uznać za probiotyczny, powinien on 
spełniać szereg wymagań. Musi go cechować:

• dobra adhezja do nabłonka jelit,

• odporność na niskie pH soku żołądkowego,

• odporność na sole żółci,

• brak wytwarzania szkodliwych toksyn oraz antagonistyczne działanie 
wobec bakterii patogennych.

Nadużywanie 
antybiotyków, 
spożywanie 
przetworzonej 
żywności, produktów 
kwasotwórczych, 
konserwantów oraz 
stres, używki oraz 
niektóre leki mogą 
prowadzić do 
dysbiozy.
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PROBIOTYCZNA SPOŁECZNOŚĆ – CO 
JEJ SZKODZI?

Probiotyczna społeczność jest stale przetrzebiana przez szkodliwą 
działalność człowieka.

Nadużywanie antybiotyków, spożywanie przetworzonej żywności, 
produktów kwasotwórczych, konserwantów oraz stres, używki oraz 
niektóre leki mogą prowadzić do dysbiozy.

WAŻNE! W takiej sytuacji nie wystarczy zadbać o regularne 
dostarczanie probiotyków do organizmu, ale powinno się również 
uwzględnić w diecie odpowiednie składniki odżywcze, które będą 
wchodzić w skład prebiotyków.

Na dobrą kolonizację jelita wpływa bowiem odpowiednia pożywka! 
Okazało się, że „dobre bakterie” żywią się inaczej, niż te patogenne. W 
wielu przypadkach wystarczy sama treść pokarmowa, która obfituje w 
fruktooligosacharydy, które stanowią dobre środowisko do wzrostu 
probiotycznych kolonii.

OBECNIE UWAŻA SIĘ, ŻE NAJLEPSZYM 
NOŚNIKIEM BAKTERII PROBIOTYCZNYCH 
SĄ PRODUKTY MLECZNE. DLACZEGO?

Już odpowiadamy! Po pierwsze, produkty te są naturalnym 
środowiskiem występowania bakterii fermentacji mlekowej. Po drugie, 
płynna forma produktu ułatwia podanie jednorazowo dużej ilości 
żywych bakterii. Po trzecie, wprowadzenie bakterii probiotycznych 
wraz z żywnością sprzyja buforowaniu treści jelitowej, co z kolei 
wpływa na przeżywalność w niekorzystnych warunkach 
środowiskowych. Dodatkowy argument stanowi fakt, że laktoza 
występująca w produktach mlecznych jest naturalnym stymulatorem 
wzrostu bakterii probiotycznych.

Do prebiotyków można 
zaliczyć skrobię, 
polisacharydy 
(pektyny, gumę guar, 
skrobię), ale również 
produkty, które na co 
dzień trafiają na nasze 
stoły – cebulę, 
czosnek, banany, 
cykorię, por oraz 
szparagi.
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PREBIOTYKI TO STYMULATORY 
ROZWOJU DOBREJ FLORY BAKTERYJNEJ!

Prebiotyki, które obecnie dodaje się do wielu produktów spożywczych, 
odgrywają rolę żywności funkcjonalnej. Wzbogacanie diety o niektóre 
substancje ma za zadanie stymulować rozwój prawidłowej flory 
organizmu. Większość z nich nie ulega trawieniu w jelicie, dzięki czemu 
usprawnia jego pasaż, zapobiega zaparciom, a przy tym pochłania 
wiele ubocznych produktów przemiany materii.

Do prebiotyków można zaliczyć skrobię, polisacharydy (pektyny, gumę 
guar, skrobię), ale również produkty, które na co dzień trafiają na nasze 
stoły – cebulę, czosnek, banany, cykorię, por oraz szparagi.

Co ciekawe probiotyczne oligosacharydy, wspierające wzrost 
szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus, są obecne również w mleku 
matki. Dlatego karmienie piersią jest ważne ze względu na prawidłowy 
rozwój czynności jelitowych dziecka.

Dąży się również do tego, aby w sztucznym pokarmie mlecznym 
znalazła się mieszanka prebiotyków złożona z krótkołańcuchowych 
galaktooligosacharydów (GOS) i długołańcuchowych 
fruktooligosacharydów (FOS), dająca efekt wzrostu bakterii jelitowych i 
tym samym prawidłowego rozwoju układu immunologicznego dziecka. 
Dzięki temu skutecznie obniża się ryzyka zapadania na schorzenia 
alergiczne typu AZS czy zmiany astmatyczne, choć w tej kwestii nadal 
prowadzone są badania.

Prebiotyki są odporne na enzymy trawienne i ulegają selektywnej 
fermentacji. Dzięki temu przyczyniają się również do obniżania pH, co 
hamuje rozwój niebezpiecznych bakterii beztlenowych z rodzaju 
Clostridium, odpowiedzialnych za występowanie nieswoistych stanów 
zapalnych jelita grubego.

Ziołolecznictwo ma 
również wiele do 
zaoferowania w 
kontekście zdrowia jelit. 
W dobrych zielarniach, 
aptekach i sklepach ze 
zdrową żywnością z 
powodzeniem 
odnajdziemy surowce o 
właściwościach 
prebiotycznych.
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SYMBIOTYKI. KORZYSTAJMY Z 
ZASOBÓW NATURY!

Coraz częściej probiotyki łączy się z prebiotykami w jednym 
preparacie, który nazywany jest symbiotykiem.

Chcąc zadbać o właściwe środowisko dla mikroflory jelitowej, nie 
musimy jednak korzystać z gotowych produktów symbiotycznych! 
Wystarczy włączyć do diety produkty i zioła o uznanych 
właściwościach prebiotycznych.

Postarajmy się, aby na naszym stole królowały szparagi, karczochy, 
brokuły, kalafior, patisony, brukselka, soczewica, groszek zielony, pory, 
buraki ćwikłowe, kapusta, grzyby, koper włoski oraz czosnek.

Wszystkie wymienione warzywa charakteryzują się bowiem wysoką 
zawartością FODMAP ang. fermentable oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides and polyols, które stwarzają w jelicie 
idealne warunki do prawidłowego wzrostu mikroflory.

Wymienione wcześniej szparagi są cenione przede wszystkim za swoje 
walory smakowe. Co ciekawe zawierają bardzo duże ilości kwasu 
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Zdaniem wielu 
fitoterapeutów korzeń 
cykorii, choć jest lekiem 
stosowanym od dawna, 
to ma przed sobą nowe 
perspektywy 
wykorzystania w 
lecznictwie.



foliowego niezbędnego dla rozwoju prenatalnego. Jego odpowiednia 
podaż zabezpiecza przed wadami cewy nerwowej płodu. Ponadto 
szparagi stanowią cenne źródło witamin o właściwościach 
przeciwutleniających – ß-karotenu, witaminy C oraz E.

Ziołolecznictwo ma również wiele do zaoferowania w kontekście 
zdrowia jelit. W dobrych zielarniach, aptekach i sklepach ze zdrową 
żywnością z powodzeniem odnajdziemy surowce o właściwościach 
prebiotycznych.

Korzeń cykorii podróżnik (Radix Cichorii) – zawiera do 40% 
inuliny-wielkocząsteczkowego fruktooligosacharydu uznawanego za 
rozpuszczalny błonnik, który jest doskonałym siedliskiem dla 
pożytecznych bakterii. Ma również zastosowanie spożywcze, gdyż po 
uprażeniu otrzymuje się produkt przypominający kawę. Z tego powodu 
dodaje się go do kaw zbożowych. 

Cykoria podróżnik pod koniec ubiegłego wieku stała się przedmiotem 
licznych badań, dzięki którym światło dzienne ujrzały nieznane dotąd 
właściwości. Okazało się, że poza właściwościami prebiotycznymi 
korzeń cykorii działa ochronnie na wątrobę, zwiększa aktywność 
komórek żernych układu odpornościowego, zmniejsza stężenie 
glukozy we krwi oraz zmniejsza lepkość krwi. Zdaniem wielu 
fitoterapeutów korzeń cykorii, choć jest lekiem stosowanym od dawna, 
to ma przed sobą nowe perspektywy wykorzystania w lecznictwie.

Kłącze perzu właściwego (Agropyri rhizoma) – obfituje w trytycynę 
oraz kapilen, które mają zdolność zwalczania niektórych gatunków 
bakterii i grzybów. Trytycyna zaliczana jest do złożonych cukrów 
zbudowanych z fruktozy. Podobnie jak inulina nie ulega wchłanianiu w 
jelicie cienkim. Ma to kolosalne znaczenie w diecie osób chorych na 
cukrzycę, ponieważ nie powoduje wzrostu stężenia glukozy we krwi. 
Niestrawiona trytycyna trafia do jelita grubego, gdzie staje się 
podłożem dla rozmnażających się szczepów bakterii probiotycznych. 
Dzięki temu kłącze perzu wchodzi w skład mieszanek ziołowych 
przeznaczonych dla diabetyków, przyczyniając się do zmniejszenia 
przewlekłych stanów zapalnych i insulinooporności, w związku z 
dysbiozą jelit.

Stosowanie 
probiotyków zmniejsza 
ryzyko wystąpienia 
powikłań, ale nie 
niweluje jego 
całkowicie. Tak jest w 
przypadku większości 
leków, które nigdy nie 
są stuprocentowo 
skuteczne u wszystkich. 
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Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus) –  ten włóknisty 
surowiec jest bliżej znany, jako topinambur i zyskuje w Polsce coraz 
szersze grono koneserów. Z powodzeniem może zastąpić na talerzu 
naszego rodzimego ziemniaka, ale poza zaspokajaniem głodu, 
wywiera również wpływ na poprawę stanu zdrowia oraz zapobiega 
wielu przewlekłym chorobom. 

Topinambur jako roślina lecznicza działa przeczyszczająco, nasila 
produkcję męskich komórek rozdrodczych oraz łagodzi pracę żołądka. 
Posiada ponadto liczne, lecznicze i profilaktyczne właściwości, 
zwłaszcza dla osób cierpiących na cukrzycę, choroby układu sercowo 
naczyniowego, systemu nerwowego i ludzkich nowotworów. Bulwy tego 
niecodziennego gatunku słonecznika obfitują w liczne związki — od 
inuliny i fruktooligosacharydów, charakteryzujących się właściwościami 
prebiotycznymi, przez naturalną fruktozę, związki mineralne i białka, aż 
po niezbędne aminokwasy oraz witaminy.

PROBIOTYKI, 10 MITÓW, KTÓRE TRZEBA 
OBALIĆ I INFORMACJI, KTÓRE WARTO 
POZNAĆ.

Poniżej obalamy 10 mitów wokół probiotyków, z którymi spotykamy się 
na co dzień.

„Ostatnim razem nie stosowałem osłony i żadnych powikłań nie 
miałem/am”

“Jest to jedna z najczęstszych wymówek pacjentów, z którą się 
spotykam” - tłumaczy mgr Artur Rakowski, nasz ekspert farmaceuta. 
Stosowanie osłony w postaci probiotyków zmniejsza ryzyko 
wystąpienia powikłań w postaci biegunki poantybiotykowej czy rzadko 
występującego, ale groźnego rzekomobłoniastego zapalenia jelit. To, 
że „ostatnim razem” udało się uniknąć powikłań nie oznacza, że nie 
wystąpią one tym razem.

„Kilkukrotnie stosowałam probiotyki, a mimo to wystąpiła u mnie 
biegunka”

Stosowanie probiotyków zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań, ale 
nie niweluje jego całkowicie. Tak jest w przypadku większości leków, 
które nigdy nie są stuprocentowo skuteczne u wszystkich. Rodzi się 

Rekomendacja leków 
przez lekarza czy 
farmaceutę opiera się 
zawsze na ocenie 
korzyści płynących z 
zastosowania 
określonego produktu 
do ryzyka 
wynikającego z jego 
stosowania. 
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również pytanie – jakie probiotyki stosowano? Po dłuższym wywiadzie 
okazuje się najczęściej, że były to preparaty tanie, kiepskiej jakości, 
które zawierają szczepy o nieudokumentowanej naukowo skuteczności.

„Stosuję antybiotyk „trzydniowy”, więc osłona nie jest konieczna”

W przypadku azytromycyny, którą stosuje się doustnie przez trzy 
kolejne dni, zastosowanie osłony jest niezbędne. Trzydniowe 
stosowanie nie oznacza, że antybiotyk działa tak krótki czas! 
Azytromycyna ma długi okres półtrwania w organizmie, kumuluje się w 
tkankach i uwalniana jest stopniowo przy pomocy komórek żernych do 
miejsca stanu zapalnego na długo po zakończonej terapii!

„Mam w domu probiotyk z poprzedniej kuracji”

Niestety w 90% mija się to z prawdą, a słowa te mają na celu dyskretną 
odmowę zakupu. “Osobiście nie rozumiem takiej formy odmowy, gdyż 
w aptece przestrzegana jest „wolność jednostki”, która ma pełne prawo 
do samodzielnego decydowania o swoim zdrowiu. Jako farmaceuta 
mogę próbować wyprowadzić z błędu pacjenta i przekonać go do 
zasadności stosowania probiotyków, ale wyraźne „nie, dziękuję” w 
zupełności załatwiłoby sprawę.” - mówi Artur Rakowski.

„Moje dziecko przyjmowało antybiotyk dożylnie, więc probiotyk nie 
jest potrzebny”

To mit. Wbrew temu co wielu pacjentom się wydaje, występowanie 
biegunki poantybiotykowej nie zależy od drogi podania, ale związane 
jest z rodzajem antybiotyku. Największym ryzykiem obarczone jest 
stosowanie klindamycyny, cefuroksymu, cefakloru, cefrtiaksonu, 
ampiciliny i amoksycyliny.

“Probiotyk? Nie, dziękuję! Nie chcę przyjmować dodatkowych 
tabletek”

Rekomendacja leków przez lekarza czy farmaceutę opiera się zawsze 
na ocenie korzyści płynących z zastosowania określonego produktu do 
ryzyka wynikającego z jego stosowania. Probiotyki (zarejestrowane jako 
leki) należą do nielicznej grupy farmaceutyków pozbawionych działań 
niepożądanych, dlatego wspomniany stosunek wypada w tym 
przypadku bardzo dobrze. Ostrożność powinny zachować jednak 

WAŻNE! Niektórych 
antybiotyków nie 
można łączyć z 
przetworami mlecznymi 
i nabiałem, gdyż 
hamuje to ich 
przyswajanie w jelicie 
– ciprofloksacyna, 
levoflokascyna, 
tetracykliny.

17



osoby z ciężkimi zaburzeniami odporności, ostrym zapaleniem trzustki 
oraz wcześniaki!

„Lekarz nie wspominał o osłonie / nie zapisał osłony na recepcie”

To częsta sytuacja, z którą farmaceuci spotykają się pracując w 
aptece. Niekiedy lekarz najzwyczajniej w pośpiechu (pamiętajmy, że to 
bardzo zapracowana grupa zawodowa) zapomina o rekomendacji 
probiotyku. Zdarza się również, że rekomendację konkretnego 
probiotyku pozostawia farmaceucie. Z racji tego, że probiotyki 
dostępne są bez recepty, lekarz nie musi przepisywać go na recepcie. 
Najczęściej w domu okazuje się równie, że na „luźnej kartce” z 
zaleceniami znajduje się osłona probiotyczna.

„Zamiast probiotyków, zastosuję jogurt”

Przetwory mleczne zawierają najczęściej szczepy Lactobacillus 
bulgaricus i Streptococcus thermophilus, które niestety nie mają 
udowodnionej klinicznie skuteczności w hamowaniu biegunki 
poantybiotykowej.

Część jogurtów wzbogacanych jest innymi szczepami bakterii kwasu 
mlekowego, które mogą rzeczywiście okazać się pomocne w czasie 
antybiotykoterapii. Mimo to w piśmiennictwie naukowym brakuje 
danych z wiarygodnych badań oceniających skuteczność przetworów 
mlecznych w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem 
antybiotyków.

Wiarygodne badanie to takie z dużą liczbą badanych, z randomizacją, 
kontrolowanym placebo i podwójnie ślepą próbą.

WAŻNE! Osobnym tematem jest to, że niektórych antybiotyków nie 
można łączyć z przetworami mlecznymi i nabiałem, gdyż hamuje to ich 
przyswajanie w jelicie – ciprofloksacyna, levoflokascyna, tetracykliny.

„Poproszę o probiotyk wieloszczepowy”

Przekonanie o wyższości probiotyków wieloszczepowymi nad tymi 
jedno- lub dwuszczepowymi wynika raczej z przekazu marketingowego 
producentów takich produktów, aniżeli prawdy naukowej.

Probiotyki mają 
szerokie działanie 
biologiczne. 
Sprawdzają się w 
leczeniu biegunek 
poantybiotykowych, 
czy biegunek 
podróżnych. 
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W leczeniu ostrej biegunki poantybiotykowej u dzieci dobrze 
udokumentowano badaniami skuteczność tylko 2 szczepów: 
Lactobacillus rhamnosus (LGG) oraz Saccharomyces boulardii. 

„Między stosowaniem antybiotyku a probiotyku należy zachować 
odstęp czasowy”

Autorzy badań oceniających skuteczność probiotyków w biegunce 
poantybiotykowej nie podawali informacji o konieczności zachowania 
odstępu czasowego między antybiotykiem a probiotykiem. Co więcej 
niektóre szczepy probiotyczne wykazują oporność na działanie 
antybiotyków. Należy do nich S.boulardii, który z racji swojej 
przynależności gatunkowej (jest gatunkiem grzyba) jest niewrażliwy na 
działanie bakteriobójcze czy bakteriostatyczne.
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Infekcje intymne są 
najczęstszym 
powodem wizyt kobiet 
w gabinecie 
ginekologicznym. 
Zazwyczaj związane 
są z zakażeniem 
bakteriami lub 
grzybami z rodzaju 
Candida.



CO TO JEST PROBIOTYKOTERAPIA 
CELOWANA?

W formie kapsułek, granulatu, ampułek i kropli, o smaku 
truskawkowym, pomarańczowym czy malinowym, w postaci leku, 
wyrobu medycznego czy suplementu diety – PROBIOTYKI. Jaki 
właściwie wybrać, by służył “dla życia” (grec. pro bios) i wspierał Twoją 
odporność? Na ratunek przychodzi nam probiotykoterapia celowana!

PROBIOTYKI W CODZIENNEJ DIECIE.

Żywe bakterie produkujące kwas mlekowy znajdują się w produktach 
spożywczych, takich jak kefiry, jogurty oraz obecne w kuchni polskiej – 
kiszonki. Czy to jednak wystarczy? Warto uzupełniać mikroflorę jelitową 
stosując odpowiedni preparat.

W składzie produktu powinny znajdować się szczepy bakterii z 
rodzajów:

Lactobacillus (np. L. acidophilus, L. casei, L. reuteri, L. rhamnosus), 
Bifidobacterium (np. B. animalis) oraz, inne drobnoustroje, jak 
drożdżaki Saccharomyces boulardii.

PO CO NAM W ZASADZIE TE BAKTERIE?

Probiotyki mają szerokie działanie biologiczne. Sprawdzają się w 
leczeniu biegunek poantybiotykowych, czy biegunek podróżnych. 
Stymulują motorykę przewodu pokarmowego i wpływają na syntezę 
witamin z grupy B i witaminy K. Wspomagają leczenie infekcji 
intymnych, a także łagodzą objawy nietolerancji laktozy. Istnieją 
doniesienia naukowe o pozytywnym wpływie probiotyków na przebieg 
atopowego zapalenia skóry, alergii, choroby Leśniowskiego-Crohna 
czy zespołu nieszczelnego jelita.

PROBIOTYKOTERAPIA A BIEGUNKA 
POANTYBIOTYKOWA. 

Biegunka występująca w trakcie lub po leczeniu antybiotykami dotyka 
około 1/3 pacjentów. Może ona wystąpić po zastosowaniu niemal 

Stan mikroflory 
jelitowej kobiety w 
ciąży może mieć 
znaczenie w rozwoju 
alergii pokarmowych u 
dzieci.
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każdego antybiotyku doustnego czy dożylnego. Ryzyko zwiększa się 
po zastosowaniu leków z grup aminopenicylin z kwasem 
klawulanowym, cefalosporyn, klindamycyn oraz innych zwalczających 
bakterie beztlenowe.

Badania wykazały zmniejszenie ryzyka wystąpienia biegunki 
poantybiotykowej po zastosowaniu probiotyku o około 60%. 
Potwierdzoną klinicznie skuteczność posiadają szczepy:

• Lactobacillus rhamnosus GG,

• Saccharomyces boulardii.

Nie ma jednak doniesień dotyczących pory podawania probiotyku, 
zatem nie ma przeciwskazań, aby probiotyk i antybiotyk podawać 
jednocześnie.

KWAS MLEKOWY A INFEKCJE INTYMNE.

Infekcje intymne są najczęstszym powodem wizyt kobiet w gabinecie 
ginekologicznym. Zazwyczaj związane są z zakażeniem bakteriami lub 
grzybami z rodzaju Candida.

Fizjologicznie pochwa posiada systemy ochronne, które zapobiegają 
infekcjom. Kwaśne pH w pochwie zapewnia obecność flory bakteryjnej 
z rodzaju Lactobacillus. Pałeczki kwasu mlekowego produkują szereg 
substancji wykazujących działanie przeciwbakteryjne oraz 
odpowiadają za rozkład glikogenu do kwasu mlekowego. Właśnie kwas 
mlekowy obniża pH w pochwie do ok. 4 – 4,5.

UWAGA! Istnieje wiele czynników, które zaburzają aktywność flory 
bakteryjnej pochwy. Należą do nich: ciąża, menopauza, miesiączka, 
stosowanie leków zawierających hormony, terapia antybiotykowa, czy 
użycie nieodpowiednich środków higienicznych. Ryzyko wystąpienia 
zakażeń grzybiczych rośnie u pacjentek chorych na cukrzycę.

Podczas pojawienia się czynników sprzyjających infekcjom lub 
pierwszych objawów, ważna jest suplementacja probiotyków, które 
zawierają w składzie szczepy z rodzaju: Lactobacillus (np. L. 
fermentum LA02, L. gasseri 57C, L. plantarum LB931, L. rhamnosus 
IMC 501, L.paracasei IMC 502).

Infekcje intymne są 
najczęstszym powodem 
wizyt kobiet w 
gabinecie 
ginekologicznym. 
Zazwyczaj związane 
są z zakażeniem 
bakteriami lub 
grzybami z rodzaju 
Candida.
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Kurację należy rozpocząć od zastosowania probiotyków miejscowo w 
postaci globulek lub tabletek dopochwowych, następnie kontynuować 
terapię preparatami doustnymi w formie kapsułek, granulatu, czy 
tabletek przez około 30 dni. Zaleca się również włączenie produktów 
do higieny intymnej zawierających kwas mlekowy, pantenol, wyciągi 
roślinne czy witaminy.

PROBIOTOTERAPIA PRZY CHOROBACH 
ALERGICZNYCH.

Kilka lat temu, w szpitalu położniczo-pediatrycznym w Finlandii, 
przeprowadzono badania oceniające skuteczność podawania 
probiotyków kobietom w ciąży i niemowlętom, w zapobieganiu 
wystąpienia chorób alergicznych.

Suplementacja stosowana u pacjentów zawierała mieszankę 4 
szczepów bakteryjnych: Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus 
LC705, Bifidobacterium breve Bb99 oraz Propionibacterium 
freudenreichii ssp. shermanii JS.

Wykazano skuteczność zastosowanej profilaktyki probiotycznej! 
Ryzyko wystąpienia wyprysku, a szczególnie wyprysku atopowego, 
znacząco się zmniejszyło. Lecz to nie jedyne badanie potwierdzające 
skuteczność probiotyków w przeciwdziałaniu czy leczeniu atopowego 
zapalenia skóry (AZS). Wiele badań wskazuje o skuteczności 
probiotyku z Lactobacillus GG. To właśnie preparaty z tym szczepem 
są najbardziej popularne w Polsce.

Stan mikroflory jelitowej kobiety w ciąży może mieć znaczenie w 
rozwoju alergii pokarmowych u dzieci. Niezwykle skuteczne jest 
stosowanie probiotyków już w przebiegu ciąży. Szczególnie ważne jest 
to u rodziców, u których została stwierdzona alergia.

UWAGA! Błędne jest przekonanie, iż spożywanie jogurtów czy kefirów 
wystarczy! Obecne w produktach spożywczych probiotyki ulegają 
strawieniu w przewodzie pokarmowym. Preparaty farmaceutyczne w 
procesie technologicznym pokrywane są specjalnymi polimerami, które 
zabezpieczają bakterie probiotyczne przed strawieniem. Dzięki temu 
mamy pewność, że przyjęty suplement trafi do naszych jelit i je 
skolonizuje.

Od dawna wiadomo, 
że stan naszej flory 
jelitowej ma wpływ na 
wystąpienie różnych 
chorób, nie tylko 
dotykających jelita. To 
właśnie mikroflora jest 
pierwszą bronią i 
wspomaganiem układu 
immunologicznego.
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W zwalczaniu objawów wynikających z nietolerancji laktozy istotne 
znaczenie ma szczep bakterii Lactobacillus salivarius W24. Bakteria ta 
ma zdolność wytwarzania enzymu rozkładającego laktozę – laktazę. 
Bóle brzucha czy wzdęcia pojawiające się po spożyciu produktów 
mlecznych są niwelowane po zastosowaniu probiotyku. Szczep L. 
salivarius W24 jest odporny na działanie kwasu żołądkowego i 
pozytywnie wpływa na kondycję flory jelitowej.

PROBIOTYK W JELITACH I NA JELITA 
DZIAŁA?

Na pewno probiotyki są skuteczną i bezpieczną metodą profilaktyki i 
łagodzenia objawów występujących w przebiegu chorób przewodu 
pokarmowego takich jak m.in. zespół jelita drażliwego (IBS) czy 
choroba Leśniowskiego – Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego (WZJG).

IBS jest to przewlekła choroba jelita cienkiego i grubego, objawiająca 
się głównie silnymi bólami brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień. 
Przeprowadzono badania kliniczne na chorych z zespołem jelita 
drażliwego. Terapia probiotykiem opierała się na suplementacji przez 
okres 4 tygodni szczepem Lactobacillus plantarum 299v. Podawany 
preparat istotnie zmniejszał dolegliwości bólowe oraz wzdęcia u 
chorych. Zastosowanie probiotyku wpłynęło również na regulację 
wypróżnień w ciągu dnia. 

Także badania prowadzone na formule De Simone tj. kompozycji 
probiotycznej Vivomixx® pokazały złagodzenie objawów u pacjentów z 
IBS oraz IBS-D (z nasiloną biegunką), zarówno u dorosłych, jak i u 
dzieci.

Nieodłącznym elementem terapii IBS jest dieta i to właśnie połączenie 
dedykowanej diety i stosowania probiotyku wykazuje najlepsze 
rezultaty.

Choroba Leśniowskiego – Crohna jest to schorzenie zapalne jelit o 
charakterze nieswoistym. Głównymi objawami tej choroby są biegunki, 
ból i gorączka, a także spadek masy ciała wynikający z zaburzeń 
wchłaniania substancji odżywczych, witamin oraz mikroelementów. 

Probiotyki są skuteczną 
i bezpieczną metodą 
profilaktyki i 
łagodzenia objawów 
występujących w 
przebiegu chorób 
przewodu 
pokarmowego takich 
jak zespół jelita 
drażliwego (IBS), 
choroba Leśniowskiego 
– Crohna czy 
wrzodziejące 
zapalenie jelita 
grubego (WZJG).
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Mimo tego, że wiele badań wykazało korzystny wpływ probiotyków na 
zmniejszenie częstości występowania objawów, to obecne wytyczne 
nie potwierdzają tej skuteczności. Przeprowadzono badanie z 
probiotykiem zawierającym drożdże Saccharomyces boulardi, podczas 
którego nie wykazano znaczącego zdrowotnego działania. U około 
50% chorych nastąpił nawrót choroby i nieprzyjemnych objawów. 
Nadal trwają badania nad opracowaniem najbardziej skutecznego 
składu probiotyku.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) należy do grupy 
nieswoistych zapalnych chorób jelit. Jest to choroba przewlekła, 
bardzo wycieńczająca. Wśród przyczyn środowiskowych jej 
występowania wymienia się m.in. sposób odżywiania, 
zanieczyszczenie środowiska, narażenie na silny lub przewlekły stres 
oraz dysbiozę jelitową.

Do czynników środowiskowych nieswoistych zapalnych chorób jelit 
możemy zaliczyć skład flory jelitowej.

U osób chorych dominuje znaczna przewaga patologicznych 
drobnoustrojów, takich jak Bacteroides spp., Escherichia coli oraz 
Enterobacterium spp., natomiast ilość pozytywnych bakterii 
Bifidobacterium i Lactobacillus spp. jest mniejsza. Mikroflora jelitowa w 
tym wypadku może grać ważną funkcję w inicjowaniu lub utrzymaniu 
stanu zapalnego.

Według wytycznych Światowej Organizacji Gastroenterologicznej 
(WGO) z 2017 roku rekomenduje się, dla osób dorosłych oraz dzieci - 
w celu podtrzymania remisji choroby, mieszankę zawierającą szczepy, 
takie jak: Lactobaccillus plantarium, Lactobaccillus casei, 
Lactobaccillus acidophilus, Lactobaccillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium breve oraz Streptococcus salivarius subsp. 
Thermophilius. Preparatem probiotycznym zawierającym ww. 
mieszankę jest Vivomixx®, który wspomaga indukcję i utrzymanie 
remisji w WZJG.

Od dawna wiadomo, 
że stan naszej flory 
jelitowej ma wpływ na 
wystąpienie różnych 
chorób, nie tylko 
dotykających jelita. To 
właśnie mikroflora jest 
pierwszą bronią i 
wspomaganiem układu 
immunologicznego. 
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BAKTERIE W WALCE Z HELICOBACTER 
PYLORI.

Wystąpienie chorób zapalnych górnego odcinka przewodu 
pokarmowego związane jest często z zakażeniem bakterią 
Helicobacter pylori. Wrzodów czy stanów zapalnych żołądka i 
dwunastnicy nie wyleczy monoterapia probiotykiem. Jednak połączenie 
eradykacji antybiotykami i probiotyku wpływa na skuteczność leczenia.

Najnowsze zalecenia rekomendują włączenie rutynowej suplementacji 
probiotykiem w leczeniu zakażeń H. pylori.

PROBIOTYKOTERAPIA CELOWANA.

Od dawna wiadomo, że stan naszej flory jelitowej ma wpływ na 
wystąpienie różnych chorób, nie tylko dotykających jelita. To właśnie 
mikroflora jest pierwszą bronią i wspomaganiem układu 
immunologicznego. Najnowsze doniesienia pokazują, że probiotyki 
mogą mieć wpływ na rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). 
Choroba autoimmunologiczna może zostać złagodzona, a nawet 
zwalczona przez zastosowanie dedykowanej diety i probiotyku.

UWAGA! Odpowiedni ekosystem jelitowy może również hamować 
wystąpienie zmian nowotworowych. Obecne badania wykazują 
skuteczność probiotyków w profilaktyce raka okrężnicy i innych 
nowotworów przewodu pokarmowego. Szczególnie ważna jest 
celowana kuracja probiotykiem u osób, u których stwierdza się 
zwiększone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Nie wszystkie bakterie są złe. O te, które bytują w naszym organizmie 
należy dbać z należytą starannością. Dobór probiotyku powinien nie 
tylko opierać się na preferencjach smakowych, ale przede wszystkim 
na weryfikowaniu składu na obecność szczepów bakteryjnych. 
Zachęcamy zatem do czytania składów preparatów dostępnych w 
aptece i dostosowywaniu ich do schorzeń i objawów, które nam 
doskwierają.

Odpowiedni ekosystem 
jelitowy może również 
hamować wystąpienie 
zmian nowotworowych.
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http://bit.ly/vivomixxfromebook
http://bit.ly/vivomixxfromebook


Chcesz wiedzieć
więcej?

Dołącz do naszej
facebookowej grupy

"Jelita Centrum Zdrowia"
,na której porad udzielają  

lekarze i farmaceuci:

facebook.com/groups/JelitaCentrumZdrowia

http://bit.ly/JelitaCentrumZdrowia
http://bit.ly/JelitaCentrumZdrowia

