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Probiotyk a prebiotyk
Probiotyk
Probiotyki to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej 
ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza.
(World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
Probiotics in food. Health and nutritional properties and guidelines for evaluation. FAO Food 
and Nutrition Paper 85; Rome 2006.) 

Prebiotyk
Prebiotyk to wybiórczo fermentowany składnik pokarmowy 
skutkujący swoistymi zmianami składu i/lub aktywności 
mikroflory przewodu pokarmowego, przynoszący korzyści 
zdrowotne gospodarzowi.
(Gibson et al. 2010. Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods 7 (1) 1–19.) 



Środowiska bytowania 
mikroorganizmów

 gleba
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 organizm ludzki i zwierzęcy



Warunki wymagane do życia 
mikroorganizmów

 woda

 powietrze (tlen lub inny gaz)

 składniki odżywcze

 temperatura



Środowiska bytowania 
mikroorganizmów przyjaznych 

człowiekowi

 rośliny

 organizm ludzki



Przewód pokarmowy człowieka jako 
naturalne środowisko bytowania 
mikroorganizmów przyjaznych

 liczba mikroorganizmów: 10-100 bilionów (~10-krotnie 
więcej od wszystkich komórek ciała zwierzęcego)

 40-50 rodzajów obejmujących > 400-500 gatunków

 szkodliwe, oportunistyczne, probiotyczne



Zasiedlanie przewodu 
pokarmowego

(Mitsuoka 1996, Asia Pacific J. Clin. Nutr.)



Oddziaływanie na organizm głównych grup drobnoustrojów mikroflory 
jelitowej - (modyfikacja schematu G.R. Gibson’a, Br. J. Nutr. 1998, 80(2S), S209-S212)
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Trawienie pokarmu

 Jama ustna – rozdrabnianie, mieszanie  z enzymami

 Żołądek – emulgowanie, mieszanie z sokiem 
żołądkowym (pH 2) i enzymami trawiennymi

 Jelito cienkie – główne trawienie, wchłanianie 
składników odżywczych i nieodżywczych
(woda, elektrolity), 

 Jelito grube – wchłanianie wody i elektrolitów
- przetwarzanie przez bakterie 

niestrawionych części pokarmu
- wchłanianie metabolitów bakterii 

(krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe)



Bacteroides Prevotella
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Ruminococcus

Enterotypy  mikrobiomu przewodu pokarmowego 
człowieka (kał)

Arumugam et al., Enterotypes of the human gut microbiome, Nature, 473, 174-180, 2011



Probiotyki
Określenie probiotyk pochodzi od greckiego słowa 
„probios”, co oznacza „dla zdrowia”

Pierwszymi uczonymi, którzy na pocz. XX w. przedstawili 
naukowe sugestie użycia bakterii w celach probiotycznych 
byli:

Ilia Miecznikow                      Henry Tissier
laureat Nagrody Nobla                                     pediatra francuski



Probiotyki

Według Miecznikowa „ mikroflora przewodu 
pokarmowego zależy od żywności, która umożliwia 
modyfikację tej mikroflory i zastąpienie 
mikroorganizmów szkodliwych korzystnymi”

(Miecznikow, 1907, The prolongation of life. NY: Patnam’s Sons)

W wyniku wieloletnich obserwacji życia pasterzy 
bałkańskich uczony przedstawił sugestię, że długie 
życie tych ludzi jest efektem konsumpcji produktów 
z mleka fermentowanego



Probiotyki

Henry Tisser zaobserwował w kale dzieci z 
biegunką niską liczbę bakterii o specyficznej 
morfologii Y („bifid”), które u dzieci zdrowych 
występowały w dużych ilościach.

Na podstawie tej obserwacji Tissier sugerował, 
że bakterie „bifid” mogłyby być podawane 
pacjentom z biegunką, aby pomóc w 
odbudowywaniu „zdrowej” mikroflory jelitowej.

(Tissier, 1906, CR Soc. Biol.)



Kryteria selekcji probiotycznych bakterii

 pochodzenie od człowieka
 niepatogenność
 przeżywalność w procesie technologicznym
 przeżywalność w niskim pH soku żołądkowego i w obecności żółci
 adhezja do nabłonka jelita
 aktywność antybakteryjna
 modulacja odpowiedzi immunologicznej
 aktywność metaboliczna



Interakcja bakterii ze śluzówką

Istnieją bardzo silne interakcje pomiędzy śluzówką i 
bakteriami okrężnicy. Wynikiem tych interakcji są 
korzystne efekty probiotyczne.

(Kirjavainen et. al., 1998, FEMS Microbiol. Lett.)



Interakcja bakterii ze śluzówką

Inną ważną właściwością bakterii probiotycznych jest 
hamowanie adhezji enteropatogennych bakterii do 
śluzówki jelita.

(Jim et. al., 2000, Appl. Environ. Microbiol.)



Ocena probiotyków stosowanych    
w żywności (FAO/WHO, 2002)





Ocena probiotyków stosowanych w żywności
FAO/WHO. Working Group Report, 2002

Identyfikacja szczepu met. fenotypowymi i genotypowymi
• rodzaj, gatunek, szczep
Szczep zdeponowany w międzynarodowej kolekcji szczepów

Badanie bezpieczeństwa
• in vitro i/lub na zwierzętach
• na organizmie człowieka - I faza

Charakterystyka funkcjonalna
• testy in vitro
• badania na zwierzętach

Badanie efektywności szczepu/produktu
u człowieka - II faza - RDBPC z 
uwzględnieniem wielkości próbki/dawki

Preferow. potwierdzenie 
wyników RDBPC przez 
niezależną grupę

PROBIOTYK - LEK
III faza - RDBPC -
porównanie efektywności 
probiotyku z leczeniem 
standardowym w 
specyficznych warunkach

ŻYWNOŚĆ PROBIOTYCZNA 

Oznakowanie
• probiotyki: rodzaj, gatunek, szczep
• min. liczba żywych kom. pod koniec o. trwałości
• zalecane warunki przechowywania
• informacja producenta - dane kontaktowe



Stymulacja układu odpornościowego, zapobieganie i 
leczenie infekcji jelitowych, zmniejszenie częstości i 
skrócenie czasu trwania ostrych biegunek u dzieci, dobra 
przeżywalność w żołądku i dwunastnicy

Lactobacillus casei
Defensis DN 114 001

Wysoka przeżywalność w żołądku i dwunastnicy. Pozytywne 
efekty w skróceniu pasażu jelitowego pokarmu, szczególnie 
u osób starszych.

Bifidobacterium 
animalis
DN 173 010

Adherencja do komórek ludzkiego jelita, stymulacja układu 
odpornościowego, pozytywne efekty w leczeniu nieżytów 
przewodu pokarmowego, antagonizm w stosunku do 
Helicobacter pylori

Lactobacillus 
johnsonii
(La1) (NCC533)

Ochrona przed mutagenami pokarmowymi, utrzymanie w 
równowadze mikroflory jelitowej, ochrona przed biegunkami

Bifidobacterium breve
Yakult

Obniżenie aktywności enzymów fekalnych, wysoka 
aktywność -galaktozydazy, dobra przeżywalność w 
przewodzie pokarmowym

Lactobacillus 
acidophilus NCFM

Przykładowe szczepy o udokumentowanych cechach 
probiotycznych

(Salminen, 1996; Saxelin i Kopela, 1996; Mattila-Sandholm i   Salminen, 
1998; Dunne et al., 1999; Saarela et al., 2000, materiały Danone Vitapole)



Biojogurt pH Liczba żywych komórek, jtk/g

S. salivarius 
subsp. 

thermophilus

L. delbrueckii 
subsp.   

bulgaricus

Lactobacillus
acidophilus

Bifidobacterium

B a*
b*

4,36
4,26

7,5x108

2,4x108
6,5x108

1,7x108
3,7x106

2,7x106
2,9x105

5,6x104

D 4,42
4,38

9,4x108

6,1x108
8,0x108

6,7x108
nb* 3,7x107

2,6x107

M 4,39
4,23

1,4x109

9,7 x108
2,1x108

9,2x107
2,7x107

1,5x107
2,2x107

1,4x107

Go 4,42
4,35

3,1x109

9,2x108
4,6x108

7,5x107
9,7x106

1,5x106
4,2x106

3,5x105

Gn 4,55
4,46

3,7x109

8,4x108
7,5x108

1,5x108
9,2x106

2,5x106
2,4x105

3,9x104

Ba 4,36
4,21

6,2x108

1,4x108
1,4x108

9,2x107
4,6x102

1,2x102
3,7x103

2,1x103

J 4,32
4,26

7,8x108

3,2x108
2,4x108

7,3x107
nb** nb**

Liczba żywych komórek kultur bakterii w biojogurtach
handlowych przechowywanych w temp. 60C

a* - pierwsze oznaczenie (3-4 tygodnie przed upływem przydatności do spożycia)
b* - w ostatnin dniu przytatności do spożycia



Prebiotyk

Prebiotyk to wybiórczo fermentowany składnik 
pokarmowy skutkujący swoistymi zmianami składu i/lub 
aktywności mikroflory przewodu pokarmowego, 
przynoszący korzyści zdrowotne gospodarzowi.
(Gibson et al. 2010. Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods 7 (1)
1–19.) 



Prebiotyki nie mogą ulegać wchłanianiu w jelicie cienkim. 

Prebiotyki muszą być oporne na  kwaśne warunki panujące w 
żołądku.

Prebiotyki muszą stanowić selektywny substrat dla jednego lub 
ograniczonej liczby pożytecznych szczepów bakterii, bytujących w 
okrężnicy.

Cechy prebiotyków



Najpopularniejsze prebiotyki

Fruktany

Galaktooligosacharydy (GOS)

Laktuloza



Nowe prebiotyki?
1. Izomaltooligosacharydy (IMO)

Są wytwarzane poprzez enzymatyczną hydrolizę skrobii kukurydzianej. 

2. Oligosacharydy sojowe (SOS)
Produkt uboczny przy otrzymywaniu białka sojowego z serwatki sojowej

3. Ksylooligosacharydy (XOS)

Polimery D- ksylanów, stanowiących składniki ziarna zbóż i traw.

4. Glukooligosacharydy
Do ich produkcji stosuje się glukozylotransferazę z Leuconostoc 
mesenteroides przenoszącą reszty glukozowe z sacharozy na  maltozę



Akty prawne dotyczące stosowania 
probiotyków i prebiotyków 

w żywności i paszach



USTAWA
z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

(tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225)
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914)



Oświadczenia żywieniowe

Oświadczenie żywieniowe (na podstawie rozporządzenia 1924/2006, art. 
2 ust.2 p. 4) – jest to każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje 
do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości odżywcze, ze 
względu na energię lub składniki odżywcze:

• które zwiera (np. zawiera witaminę C, źródło potasu), 
• które zwiera w zwiększonej lub w zmniejszonej ilości (np. wysoka 
zawartość białka, o podwyższonej zawartości wapnia), 
• których nie zawiera (np. nie zawiera sodu, nie zwiera cukru).

Przedsiębiorca może stosować jedynie te oświadczenia żywieniowe, które 
znajdują się w załączniku do rozporządzenia 1924/2006, jeżeli jego produkt 
spełnia zawarte w załączniku warunki warunki.

Na przykład zastosowanie oświadczenia „Niska zawartość cukrów” (lub 
każdego które może mieć taki sam sens dla konsumenta) jest możliwe 
w sytuacji, „gdy produkt zawiera nie więcej niż 5 g cukrów na 100 g 
produktów stałych lub 2,5 g cukrów na 100 ml dla produktów 
płynnych”.



Oświadczenie zdrowotne oznacza każde 
oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do 
zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią 
żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, 
a zdrowiem. Zatwierdzone oświadczenia zdrowotne 
oraz warunki ich stosowania określają: art. 13 ust. 3 
oraz 5, art. 14 ust. 1, art. 19 ust. 2, art. 21, art. 24 ust. 2 i 
art. 28 art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2004 oraz 
środki krajowe określone w art. 23 punktu 3.



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 
maja 2012 r. 

ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń 
zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż 

oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka 
choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci





ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 378/2012 
z dnia 3 maja 2012 r. 

w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre 
oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące 

się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i 
zdrowia dzieci 



WSPÓLNOTOWY REJESTR OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I 
ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH ŻYWNOŚCI

– ODRZUCONE OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Artykuł 14 ust. 1 lit. a) - oświadczenia zdrowotne odnoszące się do zmniejszania ryzyka 

choroby

Składnik odżywczy, 
substancja, żywność, 
kategoria żywności

Oświadczenie Powody odrzucenia Odniesienie do 
opinii EFSA

Rozporządzenie 
Komisji

ACTIMEL® 
Lactobacillus casei 

DN-114 001 z 
dodatkiem bakterii 

jogurtowych

Fermentowane mleko 
zawierające 

probiotyczne 
Lactobacillus casei 

DN-114 001 i bakterie 
jogurtowe zmniejsza 

obecność toksyn 
bakterii Clostridium 
difficile w jelitach (u 

podatnych na to osób 
starszych). Obecność 

toksyn bakterii 
Clostridium difficile 

związana jest z 
występowaniem ostrej 

biegunki.

Niezgodność z 
Rozporządzeniem, na 
podstawie dowodów 
przedstawionych w 

dokumentacji nie wykazano 
związku przyczynowo-
skutkowego pomiędzy 

spożyciem żywności, której 
dotyczy oświadczenie, a 
deklarowanym efektem 

zdrowotnym.

Q-2009-00776

Rozporządzenie 
(UE) nr 1160/2011 

z 14 listopada 
2011 r.









„Probiotics will be to medicine in the
twenty-first century as antibiotics were

in the twentieth century”

Probiotyki będą tym dla medycyny w XXI w., 
czym w XX w. były antybiotyki.

(McCann, 1999)


