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Probiotykoterapia to aktualnie bardzo popularny i chętnie poruszany przez specjali-
stów temat. Probiotyki dotychczas znalazły zastosowanie zarówno w aspekcie profilak-
tyki, jak i wspomagania leczenia wielu chorób. Na rynku dostępne są preparaty dedy-
kowane alergikom, pacjentom z zespołem jelita nadwrażliwego, nieswoistymi choro-
bami zapalnymi jelit oraz z zaburzeniami nastroju. I choć koncepcja probiozy znana 
jest od dawna, to główna jej idea jest niezmienna i aktualna do dziś. 

Dokładniej rzecz ujmując probiotykoterapia ma 
na celu odtworzenie prawidłowej mikroflory jeli-
towej (mikroorganizmy kolonizujące przewód 
pokarmowy) poprzez suplementację określonych 
szczepów korzystnych bakterii. Jak zatem doko-
nać wyboru odpowiedniego probiotyku i czy ist-
nieje preparat uniwersalny dla każdego[1-3]?

Zgodnie z aktualną definicją Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO), probiotyki to żywe mikro-
organizmy, które podane w odpowiedniej ilości 
wywierają korzystny wpływ na organizm gospoda-
rza. Możliwych do osiągniecia za pomocą odpo-
wiednio dobranej probiotykoterapii benefitów 
jest wiele, jednak koniecznie wymienić należy:

 D regulację układu immunologicznego – prawie 
80% komórek odpornościowych zlokalizowa-
nych jest w przewodzie pokarmowym. Bakte-
rie jelitowe prowadzą swoisty „trening” zlokali-
zowanej w  jelicie odporności, dzięki czemu 
sprzyjają prawidłowej pracy układu immuno-
logicznego; 

 D poprawę procesu trawienia – bakterie probio-
tyczne produkują enzymy trawienne, które uła-

twiają procesy rozkładu spożywanych pokar-
mów; 

 D regulację perystaltyki jelitowej, co jest szcze-
gólnie istotne u  pacjentów z  zaburzeniami 
funkcjonowania przewodu pokarmowego 
(biegunki, zaparcia, wzdęcia i inne);

 D eliminację i hamowanie wzrostu mikroorgani-
zmów patogennych, na drodze konkurencji 
o miejsca receptorowe oraz wytwarzania meta-
bolitów o aktywności przeciwbakteryjnej;

 D regenerację nabłonka jelita – produkcja krót-
kołańcuchowych kwasów tłuszczowych (kwas 
masłowy, propionowy i inne) i innych substan-
cji o charakterze cytoprotekcyjnym;

 D wytwarzanie prozdrowotnych metabolitów 
i  witamin z  grupy B  (pirydoksyna, tiamina, 
ryboflawina) i K [4-9].
Istotne jest jednak, aby wybrany preparat 

dostosowany był do indywidualnych potrzeb 
pacjenta, uwzględniał profil ekosystemu jelitowe-
go, ale również współistniejące jednostki choro-
bowe. Różnorodność każdego z  nas powoduje 
jednak, że dobór odpowiedniego probiotyku 
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w  niektórych przypadkach może stanowić nie 
lada wyzwanie. Czym zatem kierować się przy 
wyborze probiotyku?

 W pierwszej kolejności zweryfikować należy, 
czy dany preparat rzeczywiście zawiera szczep 
bakterii probiotycznych. W  tym miejscu warto 
zaznaczyć, iż aby szczep bakteryjny uznać za pro-
biotyczny, musi on spełniać określone kryteria. 
Pierwszym z nich jest fakt, że wszystkie probiotyki 
muszą posiadać udokumentowany klinicznie 
korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Kolejnym 
jest pełna identyfikacja fenotypowa i genotypowa. 
Każda bakteria probiotyczna musi mieć potwier-
dzoną przynależność do określonego gatunku 
i szczepu bakterii, wpływających na poprawę sta-
nu zdrowia. Nie wszystkie bakterie fermentacji 
mlekowej są probiotykami, bowiem nie wszystkie 
szczepy wywołują w organizmie człowieka jedna-
kowy efekt prozdrowotny. Właściwości probio-
tyczne bakterii są cechą określonego szczepu 
(biotypu) danego gatunku. Korzystne właściwości 
są szczepozależne, tzn. właściwe dla jednego, 
wyselekcjonowanego szczepu bakterii. Kolejnym 
kryterium jest ludzkie pochodzenie i potwierdzo-
ne bezpieczeństwo stosowania. Wszystkie szczepy 
stosowane w probiotykach muszą spełniać kryte-
ria GRAS, czyli być generalnie uznane za bezpiecz-
ne (ang. Generally Recognized as Safe). Co więcej, 
probiotyki muszą zachować żywotność i  aktyw-
ność w przewodzie pokarmowym, wykazując tym 
samym wysoką oporność na enzymy trawienne, 
kwas żołądkowy i  żółć, co umożliwia przeżycie 
w tych warunkach. Ostatnim kryterium bez wątpie-
nia jest zdolność adhezji do nabłonka jelitowego 
i  czasowej kolonizacji przewodu pokarmowego, 
co gwarantuje skuteczne wzmocnienie i odbudo-
wę ekosystemu jelitowego.

Poza wymienionymi cechami, w probiotykach 
równie istotne znaczenie ma liczebność bakterii 
w  kapsułce/saszetce/kropli. Uznaje się, iż mini-
malna ilość bakterii w dawce preparatu wynieść 
musi co najmniej 109 jtk/g preparatu (w przypad-
ku bakterii probiotycznych) oraz 250–500 mg 
w  przypadku niepatogennych drożdży. Nie 
wszystkie opisywane suplementy spełniają nieste-
ty te wymagania. Tymczasem zbyt niska liczeb-
ność mikroorganizmów w preparacie jest częstym 
powodem niepowodzeń w  jego stosowaniu. 
Należy pamiętać, iż znaczna część owych drobno-
ustrojów ulegnie strawieniu w środowisku kwasu 
solnego w żołądku. Z tego względu ilość bakterii 
w preparacie probiotycznym musi być odpowied-
nio wysoka na każdym etapie jego przydatności 
do spożycia[10-15]. 

Aktualnie spośród probiotyków największą 
popularnością cieszą się probiotyki doustne. Tu 
wyróżnić można podział na preparaty wieloszcze-

powe oraz jednoszczepowe. Te ostatnie zawierają 
jeden gatunek bakterii w preparacie, a przykłada-
mi mogą być m.in. preparat Narimax zawierający 
probiotyczną bakterię Lactobacillus acidophilus 
Er-2 Szczep 317/402, preparat Probiotic IBS 10 
miliardów Lactospore zawierający Bacillus coagu-
lans MTCC 5856 czy chociażby preparat Alflorex 
zawierający unikatową bakterię Bifidobacterium 
infantis 35624. Warto zaznaczyć, iż preparaty jed-
noszczepowe stosuje się raczej w przypadku kon-
kretnych dolegliwości (np. biegunce infekcyjnej), 
natomiast celem kompleksowej odbudowy eko-
systemu jelitowego zaleca się sięgać po preparaty 
wieloszczepowe, czyli zawierające więcej niż jeden 
typ bakterii w  kapsułce. Tu producenci również 
zadbali o różnorodność, gdyż na rynku dostępne 
są poliprobiotyki o zawartości od dwóch do kilku-
nastu a nawet kilkudziesięciu typów bakterii w jed-
nej dawce. Z pewnością godne polecenia są takie 
probiotyki wieloszczepowe jak EpiCPro25 zawie-
rający 25 różnych typów bakterii, dziesięcioszcze-
powy N1Probiotic Lab One, ośmioszczepowy 
VSL#3, pięcioszczepowe probiotyki Terranova, 
Advanced 40+ Acidophilus marki Solgar, trzysz-
czepowy probiotyk MycoBiotic oraz Lacitibiane Iki, 
czy też zawierające dwa gatunki bakterii w kapsuł-
ce Compliflora Baby, Bifibaby czy Defencia Junior. 
Każdy z wymienionych produktów charakteryzuje 
wysoka liczebność, różnorodność i  jakość wyko-
rzystanych szczepów, pomimo że każdy z  nich 
dedykowany jest innej grupie pacjentów. 

W obliczu szczególnie popularnych prepara-
tów, składających się z mieszaniny różnych szcze-
pów probiotycznych (poliprobiotyków, czyli 
suplementów wieloszczepowych) poruszyć nale-
ży jeszcze jeden problem. Z racji zdolności bakte-
rii do wytwarzania metabolitów o  aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej, przed przygotowa-
niem mieszanki szczepów probiotycznych produ-
cent preparatu musi sprawdzić, czy drobnoustroje 
te będą działać ze sobą synergistycznie i sprzyjać 
poprawie stanu naszego zdrowia, czy też na zasa-
dzie konkurencji międzygatunkowej będą elimi-
nować się wzajemnie. W  przypadku tej drugiej 
wersji okazać się może, iż – mimo pozornie dosko-
nałego składu preparatu probiotycznego - jego 
stosowanie nie przyniesie pożądanych rezultatów, 
gdyż liczebność bakterii jest zbyt niska[8,9,15]. 

Z uwagi na przedstawione powyżej problemy 
dotyczące jakości i składu preparatów probiotycz-
nych, dobór odpowiedniego – i co najważniejsze – 
bezpiecznego i  skutecznego probiotyku nie jest 
łatwą kwestią. Niestety nie ma uniwersalnego dla 
wszystkich probiotyku. Odpowiedni preparat to 
taki, którego zastosowanie ma przynieść efekty 
zdrowotne uzależnione od rodzaju, gatunku 
i  szczepu bakterii w  nim zastosowanych oraz 
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wystarczającej liczebności bakterii w  preparacie 
i ich przeżywalności w warunkach przewodu pokar-
mowego. Pomocne w wyborze odpowiednich pro-
biotyków mogą okazać się specjalistyczne badania 
profilu ekosystemu jelitowego wraz z przygotowa-
niem celowanej suplementacji (MikroFloraScan/
MikroFloraScanPLUS). Jednak w przypadku braku 
możliwości wykonania odpowiednich analiz głów-
nym kryterium wyboru musi być wysoka jakość, 
odpowiednia liczebność bakterii w  dawce, ale 
przede wszystkim udokumentowane badaniami 
korzystne działanie na zdrowie. 
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NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY
PREPARAT PROBIOTYCZNY

DLACZEGO N°1 PROBIOTIC?












Zastosowana technologia mikrokapsułkowania to aktualnie najlepsza 
na świecie forma ochrony komórek bakteryjnych, gwarantująca ich 
skuteczność i aktywność metaboliczną. 
Każda kapsułka zawiera aż 30 miliardów żywych komórek 
bakteryjnych. 
Synergiczne połączenie 10 szczepów z udokumentowaną klinicznie 
skutecznością działania.
ZawieZawiera prebiotyk, który zwiększa aktywność bakterii probiotycznych, 
ułatwiając ich namnażanie w przewodzie pokarmowym.
Brak konieczności transportowania i przechowywania w niskiej 
temperaturze.
Produkt nie zawiera glutenu, laktozy, cukru, soi oraz jest wolny 
od GMO. 
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Kompleksowo odbudowuje i regeneruje mikroflorę jelitową. 
Przywraca prawidłową pracę przewodu pokarmowego 
(zalecany przy IBS).
Niweluje dysbiozę jelitową i negatywne następstwa 
antybiotykoterapii. 
Poprawia proces trawienia i wchłaniania składników odżywczych. 
Zmniejsza objawy nieZmniejsza objawy nietolerancji pokarmowych i alergii.
Reguluje pracę układu immunologicznego, wzmacniając 
odporność.
Poprawia wydolność i witalność organizmu.
Wstrzymuje rozrost bakterii patogennych. 
Usprawnia pracę układu trawiennego, poprawia perystaltykę jelit. 
Pozytywnie oddziałuje na oś jelitowo-mózgową. 

N°1 ProBiotic to zaawansowany preparat probiotyczny najnowszej 
generacji. Zastosowanie opatentowanej technologii 
mikrokapsułkowania matrycą roślinną kwasów tłuszczowych, 
gwarantuje niemalże 100% przeżywalność szczepów bakteryjnych 
w przewodzie pokarmowym. Preparat zawiera aż 30 miliardów 
kultur bakterii w każdej kapsułce, z czego aż 23 miliardy stanowią 
Bifidobacterium. N°1 ProBiotic to połączenie 10 szczepów 
zz udokumentowaną klinicznie skutecznością działania, które 
doskonale wspierają organizm człowieka w walce z jednostkami 
chorobowymi.
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