
PROBIOTYKI 
W SPORCIE –
praktyczny przewodnik
po „legalnym dopingu”?
Nawet najlepsza dieta czy indywidualnie dobrana suplementacja nie umożliwią 
osiągnięcia optymalnej formy psychofizycznej bez aktywności fizycznej. Sport 
przynosi rozliczne korzyści dla zdrowia i samopoczucia psychicznego, przyczynia się 
do zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, zaburzeń metabolicznych, 
a nawet chorób ze strony przewodu pokarmowego, takich jak rak jelita grubego czy 
kamica żółciowa. Zaznaczyć należy jednak, iż to przede wszystkim umiarkowany 
wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na stan całego organizmu, a stanowi on  
30 minut treningu dziennie z częstotliwością co najmniej pięć razy w tygodniu [1, 2]. 
Wzrost intensywności treningów może przyczynić się do zaburzeń pracy przewodu 
pokarmowego. Spowodowane jest to czasową redukcją ukrwienia jelita w trakcie 
treningu, a w konsekwencji dochodzi do zmniejszenia procesu eliminacji toksyn 
i jednoczesnego transportu składników odżywczych do przewodu pokarmowego. 
Generuje to również stres oksydacyjny i rozwój stanu zapalnego, co prowadzi 
do rozwoju/nasilenia dolegliwości (nie tylko ze strony przewodu pokarmowego) 
zarówno u zawodowców, jak i sportowców amatorów [3].
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Najczęstsze problemy zdrowotne 

raportowane przez sportowców 

wysokiego wyczynu wiążą się 

z zaburzeniami pracy przewodu pokar-

mowego (biegunki, zaburzenia trawie-

nia i wchłaniania, bóle brzucha, refluks 

żołądkowo-jelitowy i inne). Dodatkowym 

problemem są nawracające infekcje dróg 

oddechowych i przewodu pokarmowe-

go, rozwój niepożądanych reakcji na 

pokarmy oraz zespół chronicznego zmę-

czenia. Dolegliwości te mogą wynikać 

z zaburzonego ekosystemu jelitowego 

(dysbiozy jelitowej) oraz zwiększenia 

przesiąkliwości bariery jelitowej zlo-

kalizowanej w jelicie cienkim. 

Wspomniana bariera jelitowa jest 

jednoczasowo filtrem i barierą – w jego 

obrębie rozstrzyga się, które elementy 

ze środowiska zewnętrznego (pokar-

my, płyny) trafią do krwiobiegu w celu 

odżywienia komórek i tkanek organi-

zmu, a które zostaną wydalone jako 

potencjalnie toksyczne. Ponadto do 

pozostałych funkcji mikroflory jelitowej 

należą również regulacja pracy przewodu 

pokarmowego, koordynacja i właściwa 

stymulacja układu immunologicznego, 

wytwarzanie witamin (tiamina, rybo-

flawina, pirydoksyna, B
12

, K), wspoma-

ganie początkowego procesu trawienia, 

zaopatrywanie warstwy nabłonkowej 

w energie oraz konkurencja o miejsca 

receptorowe na śluzówce jelita z bakte-

riami patogennymi [4, 5]

Długoczasowe zakłócenie budo-

wy i funkcji bariery jelitowej prowadzi 

ostatecznie do zniesienia jej selektyw-

nej przepuszczalności i pojawienia się 

dolegliwości ze strony przewodu pokar-

mowego często kwalifikowanych jako 

zespół zaburzeń zwanych zespołem 

jelita nadwrażliwego (ZJN, Irritable 

Bowel Syndrome – IBS) [3, 6, 7]. Udział 

w nasilaniu problemów jelitowych ma 

także uszkodzony ekosystem jelitowy. 

Mechanizmy prowadzące do zabu-

rzeń bariery jelitowej u osób aktywnych 

fizycznie nie są całkowicie poznane. 

Poza niedotlenieniem jelit wiodącym 

czynnikiem powodującym uszkodzenie 

bariery jelitowej jest proces zaburzenia 

równowagi między wytwarzaniem 

a usuwaniem wolnych rodników, czyli 

tzw. stres oksydacyjny. W konsekwencji 

nieusunięte wolne rodniki uszkadzają 

komórki i szlaki komunikacji między-

komórkowej, wzmacniając procesy 

zapalne w różnych warstwach bariery 

jelitowej. Pogłębia to proces jej rozsz-

czelnienia. Dodatkowo często stosowane 

przez sportowców restrykcyjne diety 

przyjmowane leki (szczególnie inhi-

bitory pompy protonowej, antybiotyki 

czy niesteroidowe leki przeciwzapalne) 

potęgują ów problem, doprowadzając 

do istotnych zaburzeń w składzie jako-

ściowym i ilościowym ekosystemu jeli-

towego, a w konsekwencji do przerwa-

nia ciągłości bariery jelitowej i rozwoju 

zespołu jelita przesiąkliwego (leaky gut 

syndrome) [8–11]. Z tego względu jednym 

z najistotniejszych działań profilak-

tycznych jest wdrożenie suplementacji 

preparatami probiotycznymi i prebio-

tycznymi mających na celu odtworzenie 

składu mikrobioty jelitowej.

Regularne ich stosowanie wraz 

z zastosowaniem odpowiedniej, dobrze 

skomponowanej diety prowadzi często-

kroć do zniwelowania opisywanych dole-

gliwości, takich jak biegunki, zaparcia, 

wzdęcia, nietolerancje pokarmowe. Jak 

dowodzą badania, interwencje te mogą 

pośrednio przyczynić się również do 

poprawy wydolności sportowca oraz 
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zmniejszenia zapadalności i długości 

trwania infekcji u opisywanej grupy 

pacjentów [12–16].

Warto też dodać, iż stosowanie 

probiotyków należy do zaleceń dietetycz-

nych Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

u wszystkich sportowców wyczynowych, 

a szczególnie wśród biegaczy, triathloni-

stów, kolarzy oraz wioślarzy. Odbudo-

wa mikroflory jelitowej i wzmocnienie 

bariery jelitowej jest szczególnie istotne 

u intensywnie trenujących sportowców 

raportujących zaburzenia pracy prze-

wodu pokarmowego (wzdęcia, biegun-

ki, nudności, diagnoza zespołu jelita 

nadwrażliwego), przy antybiotykote-

rapii, przyjmowaniu niesteroidowych 

leków przeciwzapalnych oraz inhibi-

torów pompy protonowej. Zatem poza 

zbilansowaną i odżywczą dietą grupa 

ta powinna wdrożyć suplementację 

bazującą na odpowiednio dopasowa-

nych bakteriach probiotycznych [11]. 

Dopasowanie odpowiednich pro-

biotyków dokonać można na podstawie 

specjalistycznych badań profilu mikro-

bioty i przesiąkliwości jelitowej. Jeśli 

nie mamy możliwości wykonywania 

wspomnianych analiz, wybierać należy 

preparaty cechujące się wysoką jakością 

oraz posiadające rekomendacje i badania 

naukowe. Wybierać należy szczepy pro-

biotyczne przeznaczone dla osób aktyw-

nych. W tabeli poniżej przedstawiono 

wykaz drobnoustrojów probiotycznych 

rekomendowanych w suplementacji 

sportowców przez ekspertów Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego.

Polski rynek probiotyczny oferuje 

szeroką gamę probiotyków. Warto jednak 

dodać, iż większość preparatów probio-

tycznych w Polsce zarejestrowana jest 

jako suplement diety, a więc ich wytwa-

rzanie, rejestracja i kontrola jakości 

obarczone są znacznie łagodniejszymi 

obostrzeniami, aniżeli ma to miejsce 

Najczęstsze problemy 
zdrowotne raportowane 
przez sportowców  
wysokiego wyczynu
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w przypadku produktów rejestrowanych 

jako lecznicze. W związku z powyższym 

należy poszukiwać preparatów wysokiej 

jakości, których skuteczność w grupie 

osób uprawiających sport wyczynowy 

potwierdzona jest badaniami naukowymi. 

Skuteczny probiotyk to preparat, który 

ma przynieść korzystne efekty zdrowotne 

wynikające z jego zastosowania, a fakt 

ten zależny jest od rodzaju, gatunku 

i szczepu bakterii w nim zastosowanych 

oraz wystarczającej liczebności bakterii 

w preparacie i przeżywalności w warun-

kach przewodu pokarmowego. Cechy, 

którymi powinien charakteryzować się 

probiotyk, to ludzkie pochodzenie, opor-

ność na działanie kwasu solnego i żółci, 

zdolność przylegania (adhezji) do komórek 

nabłonka jelitowego i przejściowej kolo-

nizacji przewodu pokarmowego, aktyw-

ność przeciwdrobnoustrojowa, korzystne 

oddziaływanie na zdrowie człowieka 

i wysoki status jego bezpieczeństwa [11, 16].  

Wybór idealnego preparatu powinien 

być dokonywany na podstawie obser-

wacji reakcji organizmu na zastosowany 

probiotyk oraz jego jakości, właściwości 

i wyników prowadzonych na nim ana-

liz naukowych. Poniżej przedstawiono 

konkretne preparaty, dostępne na rynku 

polskim i zagranicznym, polecane przy 

odbudowie bariery jelitowej u sportow-

ców wysokiego wyczynu i w sporcie 

amatorskim, których stosowanie ma 

na celu redukcję nasilenia dolegliwo-

ści ze strony przewodu pokarmowego, 

objawów zespołu jelita nadwrażliwego 

i nawracających infekcji. 

San Probi Sport & Active 

Kompozycja pięciu szczepów: Lacto-

coccus lactis W58, Lactobacillus acidophi-

lus W22, Bifidobacterium bifidum W23,  

Lactobacillus brevis W63, Bifidobacte-

rium lactis W51.

Działanie: poprawa odporności 

organizmu, zmniejszenie podatności 

na zakażenia przewodu pokarmowe-

go, hamowanie stresu oksydacyjnego 

i nasilenia stanu zapalnego, uszczel-

nianie bariery jelitowej.

Dodatkowe informacje: produkt 

bezglutenowy, bezpieczny dla dzieci 

od trzeciego roku życia, kobiet w ciąży 

i matek karmiących.

OMNi-BiOTiC® POWER

Kompozycja sześciu szczepów: 

Enterococcus faecium W54, Lactoba-

cillus acidophilus W22, Lactobacillus 

brevis W63, Lactococcus lactis W58, 

Bifidobacterium bifidum W23, Bifido-

bacterium lactis W51.

Działanie: poprawa funkcji barie-

ry jelitowej i jej uszczelnianie, działa-

nie przeciwutleniające, redukcja stanu 

zapalnego.

Tabela 1. Rekomendacje ekspertów PKO w sprawie szczepów bakteryjnych dedykowanych 
sportowcom [11]

Rekomendacja Nazwa szczepu Dawkowanie

Szczepy probiotyczne 
zalecane dla wszystkich 

sportowców

Bifidobacterium bifidum W23
Bifidobacterium lactis W51

Lactobacillus acidophilus W22 
Enterococcus feacium W54

Lactobacillus brevis W63
Lactobacillus paracasei F19

Lactococcus lactis W58. 
Bifidobacterium infantis Y1

różne szczepy Lacobacillus plantarum (CGMCC 1258, 299v, DSM 
2648, WCFS1)

Bacteroides thetaiotaomicron ATCC29184
Escherichia coli Nissle 1917

Bifidobacterium longum SP 0713

Stosować w codziennej 
diecie zgodnie 
z zaleceniami 
producenta

Szczepy szczególnie 
polecane przy zaburzeniach 

pracy przewodu 
pokarmowego i zespole 

jelita nadwrażliwego

Bifidobacterium infantis 35624
Bifidobacterium animals DN-173 010 

Lactobacillus casei Shirota B
Lactobacillus plantarum 299V

E. coli Nissle 1917
VSL#3

Stosować przez 
minimum 4 tygodnie 

według zaleceń 
producenta

Szczepy rekomendowane 
w przypadku nawracają-

cych biegunek lub jako pro-
filatyka rzekomobłoniaste-
go zapalenia jelita grubego 

(po antybiotykoterapii)

Saccharomyces boulardi
Lactobacillus rhamnosus GG

Bifidobactreium animalis BB-12 oraz 
różne szczepy Lactobacillus plantarum

FOOD FORUM 3(19)/2017
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Dodatkowe informacje: nie zawie-

ra białka zwierzęcego, glutenu, drożdży 

ani laktozy. 

Odpowiednie dla diabetyków, uczu-

lonych na mleko, dzieci i kobiet w ciąży 

i w trakcie laktacji.

EpicPro25

Kompozycja 25 szczepów: Lacto-

bacillus acidophilus La-14, Bifidobacte-

rium lactis Bl-04, Bifidobacterium lactis 

Bl-07, Lactobacillus acidophilus DDS1-25, 

Lactobacillus casei Lc-11, Lactobacillus 

paracasei Lpc-37, Lactobacillus planta-

rum Lp-115, Lactobacillus rhamnosus 

Lr-32, Lactobacillus salivarius Ls-33, 

Lactobacillus lactis Ll-23, Streptococ-

cus thermophilus St-21, Lactobacillus 

gasseri Lg-36, Bifidobacterium infan-

tis, Lactobacillus helveticus Rossel-52, 

Lactobacillus helveticus, Lactobacillus 

fermentum, Bifidobacterium animalis, 

Kyo-Dophilus® (mieszanka L. gasseri, 

B. longum, B. bifidum), Lactobacillus 

reuteri, Saccharomyces boulardii, Lacto-

bacillus bulgaricus Lb-87, Lactobacillus 

brevis Lbr-35, Bifidobacterium bifidum 

Bb-06, Bifidobacterium breve Bb-03, 

Bifidobacterium longum.

Działanie: aktywność przeciw-

zapalna, regulacja działania układu 

immunologicznego oraz uszczelnienie 

uszkodzonej bariery jelitowej. 

Dodatkowe informacje: zastosowa-

nie unikatowej technologii DR sprawia, 

iż kapsułka zawierająca prozdrowotne 

bakterie jest oporna na działanie kwasu 

żołądkowego, dzięki czemu dociera 

w postaci niezmienionej do jelita grubego.

Vivomixx

Kompozycja ośmiu szczepów: Strep-

tococcus thermophilus DSM24731® , Bifi-

dobacterium longum DSM24736®, 

Bifidobacterium breve DSM24732®, 

Bifidobacterium infantis DSM24737®, Lac-

tobacillus acidophilus DSM24735®, Lacto-

bacillus plantarum DSM24730®, Lactoba-

cillus paracasei DSM24733®, Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734®.

Działanie: odbudowa uszkodzonej 

mikrobioty jelitowej, zmniejszenie nasi-

lenia stresu oksydacyjnego, uszczelnienie 

bariery jelitowej, redukcja dolegliwości 

trawiennych.

Wybierać należy 
szczepy probiotyczne

www.food-forum.pl
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LACTIBIANE PODRÓŻ

Zawiera mieszankę bakterii probiotycznych w ilości 20 miliardów w kapsułce:  Lactobacillus acidophilus La 201,  Lactobacillus casei LA 205,  Lactobacillus plantarum LA 301.

Szczepy mikrobiotyczne zostały zdeponowane i zarejestrowane w prywatnych zbiorach Instytutu Pasteura.

Szczepy probiotyczne zawarte w Lactibianie Podróż ujawniły zdolność do ograniczenia rozprzestrzeniania się Streptococcus 

typhimurium i Escherichia coli, dwóch patogenów odpowiedzialnych za biegunki podróżnych (badania in vitro).

Normalizuje skład �ory bakteryjnej jelit.
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Rekomendowany do suplementacji:

w temperaturze 40oC.
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Dodatkowe informacje: produkt 

bezglutenowy, bezlaktozowy, bezpieczny 

dla kobiet w ciąży. 

LoGGic/Dicoflor

Preparat jednoszczepowy zawiera-
jący szczep Lactobacillus rhamnosus GG 
(ATCC 53103).

Działanie: zwiększenie odpor-
ności organizmu, zmniejszenie czę-
stości występowania nawracających 
infekcji dróg oddechowych i przewodu 
pokarmowego.

San Probi IBS 

Preparat jednoszczepowy zawierają-
cy szczep Lactobacillus plantarum 299V.

Działanie: zmniejszenie objawów 
zespołu jelita nadwrażliwego, reduk-
cja nasilenia biegunek i bólów brzucha, 
regulacja odpowiedzi immunologicznej 
w przewodzie pokarmowym, zapobie-
ganie powikłaniom antybiotykoterapii.

Dodatkowe informacje: bezpiecz-
ny dla dzieci od trzeciego roku życia, 
w swoim składzie nie zawiera mleka, 
sztucznych substancji konserwujących, 
fenyloalaniny.

Joy Day Formuła Sport 
(PROBIOŁYK SPORT, 
RADOŚĆ DNIA SPORT)

Produkty te stanowią ciekawą alter-
natywę dla klasycznej suplementacji. Jest 
to kompleks żywych szczepów probio-
tycznych w asyście ekstraktu procesu 
fermentacji roślin ziołowych i owoców. 
Napoje szczególnie polecane są osobom 
w okresie intensywnego treningu i wzmo-
żonego wysiłku, w okresie rehabilitacji 
i rekonwalescencji, w trakcie i po antybio-
tykoterapii, w celu wspierania odporności 
na infekcje i odbudowy funkcjonalno-
ści bariery jelitowej, hamowania stresu 
oksydacyjnego oraz redukcji zespołu 
chronicznego zmęczenia. Wspomagają 
także proces trawienia i wchłaniania. 
Z tego względu produkty te są szczegól-
nie wartościowym uzupełnieniem diety 
i suplementacji sportowca. 
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Warto też dodać,  
iż stosowanie 
probiotyków należy do 
zaleceń dietetycznych
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