


Raport na temat probiotyków
Skuteczność probiotyków 

w wybranych problemach zdrowotnych

Czym są probiotyki?

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które mają przynosić korzyści 
zdrowotne po spożyciu lub zastosowaniu w organizmie. Można 
je znaleźć w jogurcie i innych produktach fermentowanych, 
suplementach diety i produktach kosmetycznych. Niektóre z nich 
pomagają trawić żywność, niszczyć komórki wywołujące choroby 
lub wytwarzać witaminy.



Jakie rodzaje bakterii  
znajdują się w probiotykach?

Probiotyki mogą zawierać różnorodne mikroorganizmy. 
Najczęstsze są bakterie należące do grup zwanych Lactobacillus 
i Bifidobacterium. Inne bakterie mogą być również stosowane 
jako probiotyki, podobnie jak drożdże, takie jak Saccharomyces 
boulardii.

Różne szczepy probiotyków mogą mieć różne właściwości.  
Na przykład, jeśli określony szczep Lactobacillus pomaga 
zapobiegać chorobie, to niekoniecznie oznacza, że inny szczep 
Lactobacillus lub którykolwiek z probiotyków Bifidobacterium 
zrobiłby to samo. Jednym słowem, efekty działania probiotyku 
są szczepozależne. Oznaczenie szczepu pojawia się najczęściej po 
nazwie bakterii, np. Bifidobacterium Longum W11.



Probiotyki mogą:

•	 Pomóc Twojemu ciału utrzymać zdrową społeczność 
mikroorganizmów lub pomóc swojej społeczności 
mikroorganizmów powrócić do zdrowia po zakłóceniach 
(np. chorobie lub antybiotykoterapi)

•	 Wytwarzać substancje o pożądanych skutkach  
(np. witaminy)

•	 Wpływać na odpowiedź immunologiczną organizmu 
(prowokować organizm do lepszej obrony przed 
patogenami)



Co nauka wykazała na temat skuteczności 
probiotyków w chorobach?

Przeprowadzono wiele badań dotyczących probiotyków, ale 
pozostaje jeszcze wiele do poznania. Musimy dowiedzieć się, czy 
i kiedy są one pomocne oraz czy na pewno są bezpieczne w różnych 
stanach zdrowia.

Probiotyki okazały się obiecujące do wielu celów zdrowotnych, 
w tym zapobiegania biegunce związanej z antybiotykami (w tym 
biegunki wywołanej przez Clostridium difficile), zapobiegania 
martwiczemu zapaleniu jelit i posocznicy u wcześniaków, 
leczeniu kolki niemowląt, leczeniu chorób przyzębia i indukcji lub 
utrzymania remisji we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Jednak w większości przypadków nadal nie wiemy, które probiotyki 
są pomocne, a które nie. Nie wiemy też, ile probiotyków należy 
przyjmować, ani kto najbardziej na nich by skorzystał. Nawet 
w warunkach, które były najczęściej badane, naukowcy nadal 
pracują nad znalezieniem odpowiedzi na te pytania.

W poniższych sekcjach podsumowano badania nad probiotykami 
dla niektórych problemów zdrowotnych.



PROBIOTYKI 
A WYBRANE 
JEDNOSTKI 

CHOROBOWE



Problemy żołądkowo-jelitowe:

Choroba / Problem Szczep bakterii Czas kuracji

Biegunka związana  
z antybiotykami

Lactobacillus acidophilus LA-5 
Bifidobacterium lactis BB-12 5 tygodni

Lactobacillus reuteri 2 tygodnie

Saccharomyces boulardii 2 tygodnie

Lactobacillus rhamnosus, G.G. 2 tygodnie

Lactobacillus plantarum 
DSM9843 (LP299V)

5-10 dni oraz tydzień 
po kuracji

Zakażenie 
Clostridium difficile

Lactobacillus acidophilus 
NCFM, ATCC 700396;  
Lactobacillus paracasei Lpc-37, 
ATCC SD5275;  
Bifidobacterium lactis Bi-07, 
ATCC SC5220;   
Bifidobacterium lactis Bl-04, 
ATCC SD5219

4 tygodnie

Zaparcie

Bifidobacterium lactis BB-12 4 tygodnie

B. lactis HN019 28 dni

Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis DN-173 010

Od 11 dni  
do 4 tygodni

Biegunka spowodowana 
leczeniem raka Lactobacillus rhamnosus GG



Choroba uchyłkowa

Bifidobacterium infantis 
35624

Lactobacillus casei DG

Lactobacillus paracasei 
B21060

Lactobacillus paracasei F19

Zapalna 
choroba jelit

VSL#3 (wieloszczepowy):
•	 Streptococcus thermophilus
•	 Bifidobacterium breve
•	 Bifidobacterium longum
•	 Bifidobacterium infantis
•	 Lactobacillus paracasei
•	 Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus
•	 Lactobacillus acidophilus
•	 Lactobacillus plantarum

12 miesięcy

Lactobacillus rhamnosus GG 6 miesięcy

E. coli Nissle 1917 Od 12 tygodni  
do 12 miesięcy

Saccharomyces boulardii

Zespół 
jelita drażliwego

Bacillus coagulans 
MTCC5856 3 miesiące

Różne wieloszczepowe Od 4 do 16 tygodni

Biegunka podróżnika

Lactobacillus rhamnosus GG,
Saccharomyces boulardii, Bifi-
dobacterium lactis, 
Lactobacillus casei 

Lactobacillus acidophilus 1 dzień przed  
i do 3 dni po



Problemy niemowląt:

Choroba / Problem Szczep bakterii Czas kuracji

Kolka niemowlęca

 Lactobacillus reuteri  
DSM 17938 21-28 dni

Lactobacillus rhamnosus GG 30 dni

Martwicze 
zapalenie jelit

Bifidobacterium lactis BB12

Lactobacillus rhamnosus GG

Sepsa u niemowląt

Lactobacillus rhamnosus GG Cały okres karmienia

L. acidophilus 28-41 tygodni

Bifidobacterium infantis Cały okres karmienia

L. acidophilus, L. rhamnosus, 
B. longum, S. boulardii 21 dni

B. breve YIT4010 Od urodzenia 
do 28 dnia

B. breve BBG-001 Od 48 godziny
do 34 tygodnia



Problemy z uzębieniem:

Choroba / Problem Szczep bakterii Czas kuracji

Próchnica zębów 
(próchnica)

Lactobacillus brevis CD2 6 tygodni

Lactobacillus rhamnosus  
hct 70 3 tygodnie

Lactobacillus rhamnosus GG 3 tygodnie

Choroby przyzębia 
(choroba dziąseł)

Lactobacillus rhamnosus and 
Bacillus subtilis 30 dni

Lactobacillus brevis CD2 14 dni

Lactobacillus reuteri ATCG 
55730, ATPPCTA  5289 Od 30 do 360 dni



Problemy związane z alergią:

Choroba / Problem Szczep bakterii Czas kuracji

Astma

Lactobacillus paracasei LP-33 30 dni

Bifidobacterium lactis 
NCC2818 8 tygodni

Lactobacillus GG and L. gasse-
ri TMC0356 10 tygodni

Bifidobacterium longum 
BB536 14 tygodni

Atopowe 
zapalenie skóry

Lactobacillus rhamnosus 
HN001 4 lata

Lactobacillus plantarum 
CJLP133 14 tygodni

Zapobieganie 
alergiom

Lactobacillus salivarius

Lactobacillus gasseri



Inne problemy:

Choroba / Problem Szczep bakterii Czas kuracji

Trądzik Lactococcus sp. HY 449 

Encefalopatia 
wątrobowa

VSL#3 (wieloszczepowy):
•	 Streptococcus thermophilus
•	 Bifidobacterium breve
•	 Bifidobacterium longum
•	 Bifidobacterium infantis
•	 Lactobacillus paracasei
•	 Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus
•	 Lactobacillus acidophilus
•	 Lactobacillus plantarum

Od 10 do 180 dni

Zakażenia górnych 
dróg oddechowych

Lactobacillus rhamnosus 
HN001, 
Lactobacillus rhamnosus GG,
Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis BB-12, 
Lactobacillus fermentum 
CECT5716

1-12 miesięcy

Infekcje dróg 
moczowych

Lactobacillus rhamnose GR-1 
Lactobacillus reuteri RC-14



Jak korzystać z tego wykazu?

Kupując suplementy probiotyczne z myślą o jednym 
z powyższych problemów, sprawdźcie dokładnie skład 
suplementu oraz jaki szczep został w nim wykorzystany. Jeśli 
znajduje się on w tabeli, jest większa szansa, że stosując ten 
probiotyk tak długo, jak długo trwały badania, uzyskacie 
pozytywny efekt.



Czy probiotyki mogą być szkodliwe?

Probiotyki mają długą historię pozornie bezpiecznego 
stosowania. Z drugiej strony, niewiele badań szczegółowo 
analizowało bezpieczeństwo probiotyków, dlatego brakuje 
rzetelnych informacji na temat częstotliwości i nasilenia działań 
niepożądanych.

Potencjalne szkodliwe skutki stosowania probiotyków są 
większe u osób z poważnymi chorobami lub upośledzonym 
układem odpornościowym. Istnieje też potencjalne stosowanie 
probiotyków u osób wysokiego ryzyka, takich jak wcześniaki lub 
ciężko chorzy pacjenci szpitalni.

Możliwe szkodliwe działanie probiotyków obejmuje infekcje, 
wytwarzanie szkodliwych substancji przez mikroorganizmy 
probiotyczne oraz przenoszenie genów oporności na antybiotyki 
z mikroorganizmów probiotycznych na inne mikroorganizmy 
w przewodzie pokarmowym.



Badania konsumenckie wykazały też, że niektóre produkty 
probiotyczne zawierają mikroorganizmy inne niż wymienione 
na etykiecie. W niektórych przypadkach zanieczyszczenia te 
mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego też 
należy stosować produkty dobrej jakości.

Jeśli chcesz zobaczyć źródła oraz otrzymać  
kod zniżkowy  

na skuteczne probiotyki BrobioBalance firmy Aliness,  
kliknij tutaj.

https://www.witamini.pl/probiotyki-lista-badan/?fbclid=IwAR18sznUSE_mVgIM7wQLyaxpnrCTko-7FNtE0jd1RUWP-pbe1QboFD4M5aM&v=9b7d173b068d

