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POSTBIOTYKI – INNOWACJA 
W RODZINIE BIOTYCZNEJ

KORZYŚCI POTWIERDZONE W BADANIACH KLINICZNYCH

Mleko modyfi kowane 
z postbiotykami**:

Mleko modyfi kowane 
z postbiotykami** 
i kompozycją scGOS/lcFOS (9:1):

•  Modulacja mikrobioty jelitowej 
i zwiększenie udziału Bifi dobacterium1

•  Zwiększenie odpowiedzi poszczepiennej 
(wirus polio) na poziomie przeciwciał IgA1

•  Rozmiar grasicy zbliżony do tego 
obserwowanego u niemowląt karmionych 
piersią2

•  Zmniejszenie ciężkości przebiegu ostrych 
biegunek3

•  Środowisko i aktywność mikrobioty jelitowej 
bliskie tym obserwowanym u niemowląt 
karmionych piersią4,5

•  Zwiększony poziom bakterii z rodzaju 
Bifi dobacterium i zmniejszone występowanie 
Clostridium di�  cile4

• Bardziej miękka konsystencja stolca6

• Zmniejszenie liczby kolek niemowlęcych***6

**  Pochodzące z procesu z udziałem bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifi dobacterium. Bifi dobacterium breve C50 
i Streptococcus thermophilus 065. 

*** Zgłaszanych przez badaczy

Karmienie piersią jest naturalnym i optymalnym sposobem żywienia niemowląt. 
Mając na uwadze znaczenie rozwoju jelita i odporności, marka Bebilon opracowała 
nową generację mlek modyfi kowanych dla zdrowych niemowląt łączącą dwie 
unikalne koncepcje: oligosacharydów prebiotycznych i postbiotyków.

*  International Scientifi c Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP), Szajewska H, Guarino A, Hojsak I et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2020; 71:261-269.

1. Mullié et al. Increased poliovirus-specifi c intestinal (...) PEDIATRIC RESEARCH 2004. Vol. 56, No. 5. 2. Indrio et al. Efect of a fermented formula (...) Pediatr Res 2007. 62: 
98–100, 2007. 3. Thibault et al. Efects of long-term consumption of a (...). JPGN 2004. 39:147–152. 4. Tim S, Rodriguez-Herrera A. A partly fermented (...) J Pediatr Gastroen-
terol Nutr. 2018; 66(2):1-1177:N-O-13:884. 5. Tims S, et al. Gut microbiota composition (...) JPGN. 2018; 66(2):1-1177:N-eP-029. 6. Rodriguez-Herrera et al. A partly fermented 
infant formula (...) J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016b; 62:Abstract N-O-010 (p 658-9).
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Zgodnie z aktualną (2021) defi nicją ISAPP*, termin postbiotyk oznacza:
„preparaty nieożywionych drobnoustrojów i/lub ich składników, korzystnie 

wpływające na zdrowie docelowego gospodarza”.
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Mleko matki Bebilon Advance Bebilon Profutura Konkurencja

Różno-
rodność

Ok. 200 różnych struktur
oligosacharydów w mleku 

matki1,2 w stosunku 9:1

>100 różnych struktur oligosacharydów: >100 różnych struktur oligosacharydów: 5 struktur
oligosacharydów

scGOS/lcFOS (9:1)3,4,5

 + 
HMO o strukturze identycznej 

jak w mleku matki: 
3’GL

pochodzący z naszego unikalnego procesu

scGOS/lcFOS (9:1)3,4,5

+ 
2 HMO o strukturze identycznej 

jak w mleku matki: 
3’GL

pochodzący z naszego unikalnego procesu 
+ 

2’FL

5 HMO o strukturze identycznej 
jak w mleku matki

Ilość 5-15 g/L6 8 g/L 9 g/L 1,64 g/L

Badania 
kliniczne

Liczne 
badania kliniczne

>40 badań klinicznych 
w 90 publikacjach**

>40 badań klinicznych 
w 90 publikacjach** 1 badanie kliniczne***

SIŁA DANYCH NAUKOWYCH:
•  Wieloletnia historia stosowania scGOS/lcFOS (9:1)
•  Jednoznaczne korzyści kliniczne krótko- 

i długoterminowe
•  Wiarygodność badań i dowodów naukowych 

(EBM)
•  Największa liczebność i różnorodność grup

przebadanych dzieci

SIŁA DANYCH NAUKOWYCH:
•  Wieloletnia historia stosowania scGOS/lcFOS (9:1)
•  Jednoznaczne korzyści kliniczne krótko-

i długoterminowe
•  Wiarygodność badań i dowodów naukowych 

(EBM)
•  Największa liczebność i różnorodność grup

przebadanych dzieci

• Dzieci zdrowe urodzone o czasie
• Krótka historia stosowania
•  Korzyści potwierdzone w pojedynczych 

publikacjach, wymagające dalszych badań

               OBSZAR KORZYŚCI    POTWIERDZONYCH NAUKOWO:

Korzyści

Mleko matki to złoty standard 
w żywieniu niemowląt.

Korzystne działanie w wielu obszarach 
potwierdzono w licznych badaniach 
klinicznych. Uważa się, że wysoka 
zawartość i znaczne zróżnicowanie 
oligosacharydów zawartych 
w mleku kobiecym posiada działanie 
prebiotyczne7.

• Bezpieczeństwo i tolerancja8

• Wsparcie odporności9,10

• Modulacja mikrobioty jelitowej11

• Wsparcie układu pokarmowego12

• Bezpieczeństwo i tolerancja8

• Wsparcie odporności9,10

• Modulacja mikrobioty jelitowej11

• Wsparcie układu pokarmowego12

• Bezpieczeństwo i tolerancja13

* Porównanie dotyczy produktów zawierających pełne białko i oligosacharydy o strukturze identycznej jak w mleku matki. ** Dotyczy badań nad produktami z scGOS/lcFOS, również 
w połączeniu z innymi składnikami. *** Dotyczy badania na produkcie z kompozycją 5HMO.

1. Stahl B, et al. Anal Biochem 1994; 223(2):218–26. 2. Thurl S, et al. Nutr Rev 2017:920–33. 3. Finke B, et al. Journal of agricultural and food chemistry. 2002; 50(17):4743–8. 4. van 
Leeuwen SS, et al. Carbohydrate research. 2016; 425:48–58. 5. Stahl B, et. al. Anal Biochem. 1997; 246(2):195–204. 6. Bode L. Glycobiology vol. 22 no. 9 pp. 1147–1162, 2012. 7. Walker, 
Iyengar. Pediatr Res 77(1-2):220-8, 2015. 8. Vandenplas Y et al, Acta Paediatr, 2017; 106(7):1150-1158. 9. Bruzzese et al, Clinical Nutrition, 2009; 28:156-161 10. Arslanoglu S, et al. 
J Nutrition, 2008, 138; 1091–1095. 11. Knol J. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005; 40(1):36-42. 12. Moro G.E. et al. Acta Paediatr Suppl. 2003; 91(441):77-13. Bauer V, et al. 
Abstract at Pediatric Academic Societies Conference 2021.

ZAWIERA OLIGOSACHARYDY, 
JEST BLISKATYM

KTÓRYCH 
WYSTĘPUJĄCYM W 
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Oligosacharydy 
krótkołańcuchowe

Oligosacharydy 
długołańcuchowe

Mleko matki Bebilon Advance Bebilon Profutura Konkurencja
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rodność
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oligosacharydów w mleku 
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oligosacharydów

scGOS/lcFOS (9:1)3,4,5

 + 
HMO o strukturze identycznej 

jak w mleku matki: 
3’GL

pochodzący z naszego unikalnego procesu

scGOS/lcFOS (9:1)3,4,5

+ 
2 HMO o strukturze identycznej 

jak w mleku matki: 
3’GL

pochodzący z naszego unikalnego procesu 
+ 

2’FL

5 HMO o strukturze identycznej 
jak w mleku matki

Ilość 5-15 g/L6 8 g/L 9 g/L 1,64 g/L

Badania 
kliniczne

Liczne 
badania kliniczne

>40 badań klinicznych 
w 90 publikacjach**

>40 badań klinicznych 
w 90 publikacjach** 1 badanie kliniczne***

SIŁA DANYCH NAUKOWYCH:
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•  Jednoznaczne korzyści kliniczne krótko- 

i długoterminowe
•  Wiarygodność badań i dowodów naukowych 

(EBM)
•  Największa liczebność i różnorodność grup
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• Dzieci zdrowe urodzone o czasie
• Krótka historia stosowania
•  Korzyści potwierdzone w pojedynczych 

publikacjach, wymagające dalszych badań

               OBSZAR KORZYŚCI    POTWIERDZONYCH NAUKOWO:

Korzyści

Mleko matki to złoty standard 
w żywieniu niemowląt.

Korzystne działanie w wielu obszarach 
potwierdzono w licznych badaniach 
klinicznych. Uważa się, że wysoka 
zawartość i znaczne zróżnicowanie 
oligosacharydów zawartych 
w mleku kobiecym posiada działanie 
prebiotyczne7.

• Bezpieczeństwo i tolerancja8

• Wsparcie odporności9,10

• Modulacja mikrobioty jelitowej11
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• Modulacja mikrobioty jelitowej11
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* Porównanie dotyczy produktów zawierających pełne białko i oligosacharydy o strukturze identycznej jak w mleku matki. ** Dotyczy badań nad produktami z scGOS/lcFOS, również 
w połączeniu z innymi składnikami. *** Dotyczy badania na produkcie z kompozycją 5HMO.

1. Stahl B, et al. Anal Biochem 1994; 223(2):218–26. 2. Thurl S, et al. Nutr Rev 2017:920–33. 3. Finke B, et al. Journal of agricultural and food chemistry. 2002; 50(17):4743–8. 4. van 
Leeuwen SS, et al. Carbohydrate research. 2016; 425:48–58. 5. Stahl B, et. al. Anal Biochem. 1997; 246(2):195–204. 6. Bode L. Glycobiology vol. 22 no. 9 pp. 1147–1162, 2012. 7. Walker, 
Iyengar. Pediatr Res 77(1-2):220-8, 2015. 8. Vandenplas Y et al, Acta Paediatr, 2017; 106(7):1150-1158. 9. Bruzzese et al, Clinical Nutrition, 2009; 28:156-161 10. Arslanoglu S, et al. 
J Nutrition, 2008, 138; 1091–1095. 11. Knol J. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005; 40(1):36-42. 12. Moro G.E. et al. Acta Paediatr Suppl. 2003; 91(441):77-13. Bauer V, et al. 
Abstract at Pediatric Academic Societies Conference 2021.

, 
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WYSTĘPUJĄCYM W WYSTĘPUJĄCYM W WYSTĘPUJĄCYM W MLEKU MATKIMLEKU MATKIMLEKU MATKI
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Wprowadzenie 
Zrównoważona mikrobiota przewodu pokarmowe-
go ma kluczowe znaczenie dla zdrowia. Zmiany jej 
składu i/lub aktywności (dysbioza) przyczyniają 
się do wielu schorzeń. Uznanie wpływu mikrobioty 
na zdrowie sprawia, że zainteresowaniem cieszą się 
metody jej modyfikacji. W gąszczu zalewających nas 
informacji warto stawiać na ich wiarygodne źró-
dła. Jednym z nich jest Międzynarodowe Towarzy-
stwo Naukowe ds. Probiotyków i Prebiotyków (In-
ternational Scientific Association for Probiotics and 
Prebiotics, ISAPP) – organizacja non-profit założona 
w 2002 r., skupiająca przedstawicieli różnych spe-
cjalności, zajmujących się probiotykami i prebioty-
kami (na co wskazuje nazwa), jak również innymi 
modyfikacjami mikrobioty. 

W artykule podsumowano konsensusy opracowa-
ne przez ISAPP dotyczące „biotyków”, czyli probio-
tyków1, prebiotyków2, synbiotyków3 oraz postbio-
tyków4 (Tabela 1 oraz Rycina 1). Na stronie in-
ternetowej ISAAP (https://isappscience.org) do-
stępne są także infografiki (część również po pol-

STRESZCZENIE
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Poza mikrobiotą na zdrowie i ryzyko wystąpienia chorób wpływa wiele innych czynników – nasze oczekiwania zatem muszą być realne. Żaden z „biotyków” 
nie jest panaceum na wszystkie problemy zdrowotne. Decydując się na „biotyk”, warto wybrać preparat o udokumentowanym działaniu (według schema-
tu jak w badaniach potwierdzających jego skuteczność) i informować pacjentów (lub ich opiekunów) o wielkości przewidywanego efektu. Daje to możli-
wość oceny, czy spodziewane korzyści są zgodne z ich oczekiwaniami i warte poniesionych kosztów. 
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ABSTRACT 
A balanced gut microbiota is crucial for health. Conversely, an altered gut microbiota composition and/or activity (dysbiosis) contributes to diseases. There 
is an interest in the microbiota modifications. The article summarizes major consensus papers developed by the International Scientific Association for 
Probiotics and Prebiotics  (ISAPP) on biotics,  i.e., probiotics, prebiotics, synbiotics, and postbiotics. The aim is to help making rational decisions regard-
ing their use. Apart from microbiota, many other factors affect health and contribute to diseases. Thus, one should have realistic expectations regarding  
biotics. None of them will act as a panacea. While deciding on a specific “biotic” it is best to recommend the use of only those with documented efficacy 
and safety and to use a regimen (dose and formulation, duration of treatment) proven to be effective in well-designed trials for the same indication, in-
forming about the expected effect size. This will allow patients (or their caregivers) to decide whether the anticipated benefits are in line with their expec-
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„Biotyki” – co wiemy w 2021 roku?

„Biotics” – what is known in 2021?

Hanna Szajewska

Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

GŁÓWNE TEZY

 ■ Zrównoważona mikrobiota przewodu pokarmowego ma 
kluczowe znaczenie dla zdrowia. Zmiany jej składu i/lub 
aktywności (dysbioza) przyczyniają się do wielu schorzeń.

 ■ Wiedza na temat możliwości modyfikacji mikrobioty dzię-
ki „biotykom” – probiotykom, prebiotykom, synbiotykom 
oraz postbiotykom – pozwala na podejmowanie racjonal-
nych decyzji dotyczących ich stosowania. 

Oligosacharydy 
krótkołańcuchowe

Oligosacharydy 
długołańcuchowe
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5 HMO o strukturze identycznej 
jak w mleku matki

Ilość 5-15 g/L6 8 g/L 9 g/L 1,64 g/L

Badania 
kliniczne

Liczne 
badania kliniczne

>40 badań klinicznych 
w 90 publikacjach**

>40 badań klinicznych 
w 90 publikacjach** 1 badanie kliniczne***
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•  Wieloletnia historia stosowania scGOS/lcFOS (9:1)
•  Jednoznaczne korzyści kliniczne krótko- 

i długoterminowe
•  Wiarygodność badań i dowodów naukowych 

(EBM)
•  Największa liczebność i różnorodność grup

przebadanych dzieci
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• Dzieci zdrowe urodzone o czasie
• Krótka historia stosowania
•  Korzyści potwierdzone w pojedynczych 

publikacjach, wymagające dalszych badań

               OBSZAR KORZYŚCI    POTWIERDZONYCH NAUKOWO:

Korzyści

Mleko matki to złoty standard 
w żywieniu niemowląt.

Korzystne działanie w wielu obszarach 
potwierdzono w licznych badaniach 
klinicznych. Uważa się, że wysoka 
zawartość i znaczne zróżnicowanie 
oligosacharydów zawartych 
w mleku kobiecym posiada działanie 
prebiotyczne7.

• Bezpieczeństwo i tolerancja8

• Wsparcie odporności9,10

• Modulacja mikrobioty jelitowej11

• Wsparcie układu pokarmowego12

• Bezpieczeństwo i tolerancja8

• Wsparcie odporności9,10

• Modulacja mikrobioty jelitowej11

• Wsparcie układu pokarmowego12

• Bezpieczeństwo i tolerancja13

* Porównanie dotyczy produktów zawierających pełne białko i oligosacharydy o strukturze identycznej jak w mleku matki. ** Dotyczy badań nad produktami z scGOS/lcFOS, również 
w połączeniu z innymi składnikami. *** Dotyczy badania na produkcie z kompozycją 5HMO.

1. Stahl B, et al. Anal Biochem 1994; 223(2):218–26. 2. Thurl S, et al. Nutr Rev 2017:920–33. 3. Finke B, et al. Journal of agricultural and food chemistry. 2002; 50(17):4743–8. 4. van 
Leeuwen SS, et al. Carbohydrate research. 2016; 425:48–58. 5. Stahl B, et. al. Anal Biochem. 1997; 246(2):195–204. 6. Bode L. Glycobiology vol. 22 no. 9 pp. 1147–1162, 2012. 7. Walker, 
Iyengar. Pediatr Res 77(1-2):220-8, 2015. 8. Vandenplas Y et al, Acta Paediatr, 2017; 106(7):1150-1158. 9. Bruzzese et al, Clinical Nutrition, 2009; 28:156-161 10. Arslanoglu S, et al. 
J Nutrition, 2008, 138; 1091–1095. 11. Knol J. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005; 40(1):36-42. 12. Moro G.E. et al. Acta Paediatr Suppl. 2003; 91(441):77-13. Bauer V, et al. 
Abstract at Pediatric Academic Societies Conference 2021.
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sku) dotyczące nie tylko ww. „biotyków”, lecz tak-
że innych zagadnień [np. produktów fermentowa-
nych, błonnika pokarmowego (włókien pokarmo-
wych)], które nie zostały uwzględnione w niniej-
szej publikacji. Definicje towarzystw naukowych, 

w tym zaproponowane przez ISAPP, nie mają mo-
cy prawnej, ale mogą być przez odpowiednie insty-
tucje przyjęte (w całości lub zmodyfikowane). We 
wszystkich przedstawionych poniżej definicjach 
„biotyków” znajduje się odniesienie do gospoda-
rza. Zwykle jest to człowiek, ale mogą nim być rów-
nież zwierzęta. Wprawdzie „biotyki” tradycyjnie od-
noszą się do modyfikacji mikrobioty przewodu po-
karmowego, ale coraz więcej badań dotyczy mody-
fikacji mikrobioty poza przewodem pokarmowym. 
Miejscem działania „biotyków” mogą być zatem nie 
tylko jama ustna, jelita, lecz także skóra, nosogar-
dziel, układ moczowo-płciowy1-4. 

Probiotyki 
Zgodnie z definicją ISAPP1, terminem probioty-
ki określa się żywe drobnoustroje, które podawa-
ne w odpowiednich ilościach wywierają korzyst-
ny wpływ zdrowotny na organizm gospodarza. 
W Tabeli 2 podsumowano, na co należy zwracać 
uwagę przy wyborze probiotyku. 
Do drobnoustrojów o działaniu probiotycznym na-
leżą przede wszystkim bakterie wytwarzające kwas 
mlekowy z rodzajów Bifidobacterium i Lactobacillus. 
Uwaga! W kwietniu 2020 r. zmieniła się taksonomia 
drobnoustrojów historycznie należących do rodzaju 
Lactobacillus, na który obecnie składa się 25 rodza-
jów5. Aktualnie obowiązujące nazwy przedstawiono 
w Tabeli 3. 
W kontekście probiotyków często dyskutowana jest 
rola kolonizacji przewodu pokarmowego jako wa-
runku niezbędnego do wywołania korzystnego efek-
tu1,4, a przynajmniej adhezji do komórek nabłon-
kowych. Badania dotyczące kolonizacji są trud-
ne do przeprowadzenia i udokumentowania, cho-
ciażby ze względu na konieczność wykonania biop-
sji. Wbrew obiegowym opiniom kolonizacja nie jest 
jednak konieczna. Ponadto probiotyk może, ale nie 
musi: wpływać na skład mikrobioty; być pochodze-
nia ludzkiego; być oporny na działanie kwasu sol-
nego oraz żółci. Nie musi być też znany mechanizm 
działania probiotyku, ale musi zostać udokumento-
wane jego korzystne działanie6-8. 

Tabela 1. Definicje według ISAPP

Probiotyk Żywy drobnoustrój, który podany w odpowiednich ilościach wywiera korzystny wpływ na organizm 
gospodarza1

Prebiotyk Substrat, który jest wybiórczo wykorzystywany przez drobnoustroje gospodarza i w ten sposób korzyst-
nie wpływa na jego zdrowie2

Synbiotyk Mieszanina składająca się z żywych drobnoustrojów i substratu/substratów wybiórczo wykorzystywanych 
przez drobnoustroje gospodarza i korzystnie oddziałujących na jego organizm; działanie to może być 
komplementarne lub synergistyczne3

Postbiotyk Preparat nieożywionych drobnoustrojów i/lub ich składników, korzystnie wpływający na zdrowie  
docelowego gospodarza4

RYCINA 1. Probiotyk, prebiotyk, synbiotyk i postbiotyk  
[na podstawie infografik ISAPP (za zgodą)]

Synbiotyk
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Tabela 2. Zasady wyboru probiotyku

Rodzaj, gatunek, szczep  ●Należy wybierać dobrze zidentyfikowany probiotyk – rodzaj, gatunek, szczep. Dla pełnej 
charakterystyki szczepu konieczne jest sekwencjonowanie całego genomu. Przykład 
identyfikacji:

 - Lacticaseibacillus [wcześniej klasyfikowany jako Lactobacillus] (rodzaj)
 - rhamnosus (gatunek) 
 - GG (szczep) 
 - ATCC 53103* (kolekcja drobnoustrojów) 

Preparaty jedno- vs wieloszczepowe  ●Wieloszczepowość per se nie gwarantuje lepszego efektu 
 ●Aby uzyskać efekt taki jak w badaniu klinicznym, zaleca się stosowanie tego samego 
drobnoustroju (lub ich kombinacji) i w takiej samej dawce jak w badaniu dokumentującym jego 
skuteczność

Termin ważności  ●Producent powinien gwarantować minimalną liczbę żywych drobnoustrojów przez cały okres 
ważności 

Warunki przechowywania  ●Należy przestrzegać zaleceń producenta (niektóre preparaty wymagają przechowywania w 
lodówce, inne w temperaturze pokojowej) 

Dawkowanie  ●Zwykle w jednostkach tworzących kolonie (ang. colony forming units, CFU) 
 ●Nie istnieje jedno dawkowanie odnoszące się do wszystkich probiotyków 
 ●Większa dawka nie zawsze jest bardziej skuteczna 
 ●Uzasadnione wydaje się stosowanie takiej dawki, która w badaniu przeprowadzonym u ludzi, z 
określonym szczepem probiotycznym, wykazała korzystny efekt 

Jakość  ●Każda postać (leki, suplementy diety) podlega odrębnym regulacjom 
 ●Lepsza jest jakość probiotyków zarejestrowanych jako leki, ale suplementy diety mogą być 
dobrej jakości 

Dane naukowe  ●Każdy probiotyk wymaga oddzielnych badań w celu określenia jego bezpieczeństwa i 
skuteczności w ściśle określonej sytuacji klinicznej 
 ●Nie należy ekstrapolować danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa określonego 
szczepu na inne, nawet tego samego rodzaju
 ●Zalecenia – patrz: Tabela 4 

*ATCC – American Type Culture Collection

Tabela 3. Nowe nazwy niektórych drobnoustrojów wcześniej klasyfikowanych jako Lactobacillus18

WCZEŚNIEJSZA NAZWA AKTUALNA NAZWA NAZWA SKRÓCONA  
(TAKIE JAK POPRZEDNIO)

Lactobacillus casei Lacticaseibacillus casei L. casei

Lactobacillus paracasei Lacticaseibacillus paracasei L. paracasei 

Lactobacillus rhamnosus Lacticaseibacillus rhamnosus L. rhamnosus

Lactobacillus plantarum Lactiplantibacillus plantarum L. plantarum

Lactobacillus brevis Levilactobacillus brevis L. brevis

Lactobacillus salivarius Ligilactobacillus salivarius L. salivarius

Lactobacillus fermentum Limosilactobacillus fermentum L. fermentum

Lactobacillus reuteri Limosilactobacillus reuteri L. reuteri 

NAZWY, KTÓRE NIE ULEGŁY ZMIANIE

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (też Lactobacillus bulgaricus)
Lactobacillus crispatus
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus johnsonii
Lactobacillus helveticus
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Tabela 4. Podsumowanie danych dotyczących stosowania probiotyków

WSKAZANIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Żywienie dzieci zdrowych mlekiem 

modyfikowanym zawierającym 

probiotyk(i) 

ESPGHAN (2011)14, EFSA (2013)15, przegląd systematyczny (2017)16: podawanie zdrowym 
niemowlętom mleka modyfikowanego zawierającego probiotyki (i/lub prebiotyki) nie wpływa 
niekorzystnie na rozwój fizyczny ani nie wywołuje działań niepożądanych. Możliwe korzystne 
działania, ale każdy probiotyk należy oceniać indywidualnie 

Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy ESPGHAN 202017: sugeruje się stosowanie (zalecenie warunkowe; niska/bardzo niska jakość 
danych):

 ●S. boulardii 
 ●L. rhamnosus GG 
 ●L. reuteri DSM 17938 
 ●L. rhamnosus 19070-2 i L. reuteri DSM 12246 

Sugeruje się niestosowanie: 
 ●L. helveticus R0052 i L. rhamnosus R0011 (silne zalecenie; umiarkowana jakość danych) 
 ●Bacillus clausii O/C, SIN, N/R i T (słabe zalecenie; bardzo niska jakość danych)

AGA 202018: nie stosować (warunkowe zalecenie; umiarkowana jakość danych)

Zapobieganie alergii na pokarm EAACI 202119: nie sformułowano zalecenia za ani przeciw (zalecenie warunkowe; bardzo niska 
jakość danych) 

Zapobieganie chorobom alergicz-
nym lub ich leczenie 

Eksperci polscy (2020)20: nie ma wystarczających danych, aby sformułować zalecenie za lub 
przeciw

Leczenie atopowego zapalenia skóry 
(AZS) 

Eksperci europejscy (2018)21,22 i polscy (2019)23: nie zaleca się rutynowego stosowania w leczeniu 
AZS

Wcześniaki/zapobieganie martwicze-

mu zapaleniu jelit u wcześniaków 

ESPGHAN 202012: sugeruje się stosowanie (zalecenie warunkowe; niska jakość danych):
 ●L. rhamnosus GG ATCC 53103 
 ●B. infantis Bb-02, B. lactis Bb-12 i S. thermophilus 

Brak zalecenia za lub przeciw (bardzo niska jakość danych):
 ●L. reuteri DSM 17938 
 ●B. bifidum NCDO 1453 i L. acidophilus NCDO 1748 

Sugeruje się niestosowanie (zalecenie warunkowe; bardzo niska jakość danych):
 ●B. breve BBG-001 
 ●S. boulardii

AGA18: kombinacje Lactobacillus spp. i Bifidobacterium spp.: 
 ●L. rhamnosus ATCC 53103 i B. longum subsp. infantis* 
 ●L. casei i B. breve* 
 ●L. rhamnosus, L. acidophilus, L. casei, B. longum subsp. infantis, B. bifidum i B. longum subsp. 
longum* 
 ●L. acidophilus i B. longum subsp. infantis* 
 ●L. acidophilus i B. bifidum* 
 ●L. rhamnosus ATCC 53103 i B. longum Reuter ATCC BAA-999 
 ●L. acidophilus, B. bifidum, B. animalis subsp. lactis i B. longum subsp. longum* 
 ●B. animalis subsp. lactis (w tym DSM 15954) 
 ●L. reuteri (DSM 17938 lub ATCC 55730) 
 ●L. rhamnosus (ATCC 53103 lub ATCA07FA lub LCR 35)

AAP 202124: rutynowe, powszechne stosowanie probiotyków u wcześniaków, zwłaszcza z uro-
dzeniową masą ciała < 1000 g, nie jest zalecane 

Zakażenie Clostridioides difficile – 
leczenie 

AGA 202018: wyłącznie w ramach badania klinicznego (brak zalecenia; luka w wiedzy) 

Zakażenie C. difficile – zapobieganie AGA 202018: dorośli i dzieci leczone antybiotykami (warunkowe zalecenia; niska jakość danych):
 ●S. boulardii
 ●L. acidophilus CL1285 i L. casei LBC 80R 
 ●L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, B. bifidum 
 ●L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, B. bifidum, S. salivarius subsp. thermophilus 

Zapobieganie biegunce związanej ze 

stosowaniem antybiotyków 

ESPGHAN 201623: 
 ●L. rhamnosus GG (mocne zalecenie; umiarkowana jakość danych)
 ●S. boulardii (mocne zalecenie; umiarkowana jakość danych)

Leczenie choroby  
Leśniowskiego-Crohna 

ESPGHAN 201834: niezalecane
AGA 202018: wyłącznie w ramach badania klinicznego (brak zalecenia; luka w wiedzy) 
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Podsumowanie danych dotyczących skuteczności 
klinicznej probiotyków zestawiono w Tabeli 4. Każ-
dy z probiotyków wymaga oddzielnych badań w celu 
określenia jego bezpieczeństwa i skuteczności w ści-
śle określonej sytuacji klinicznej. Nie należy ekstra-
polować danych dotyczących skuteczności i bezpie-
czeństwa określonego szczepu na inne, nawet tego 
samego rodzaju. 
Ważna jest nie tylko skuteczność, lecz także bezpie-
czeństwo każdej interwencji. Wprawdzie podkreśla 
się, że raportowanie działań niepożądanych w ba-
daniach dotyczących probiotyków (również innych 
interwencji modyfikujących mikrobiotę) nie jest wy-
starczające9, ale probiotyki powszechnie uznawa-
ne są za bezpieczne. Ryzyko zakażenia bakteria-
mi probiotycznymi jest znikome, a spożycie prepa-
ratów zawierających probiotyki przez osoby bez do-
datkowych obciążeń jest bezpieczne. Odstąpienie 
od stosowania probiotyków, a na pewno bilans ko-
rzyści i strat przy ich ewentualnym przyjmowaniu, 
jest wskazany u pacjentów z niedoborem odporno-
ści, ciężko chorych w stanie krytycznym leczonych 
na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), 
z cewnikiem wprowadzonym do dużych żył. Powyż-
sze sytuacje producenci zwykle uznają za przeciw-
wskazanie do stosowania probiotyków (np. w przy-
padku Saccharomyces boulardii10). Czynnikiem ry-
zyka może być również podawanie probiotyków 
przez jejunostomię oraz stosowanie antybiotyków 
o szerokim spektrum działania, na które dane pro-
biotyki są oporne. 
Większość aktualnie dostępnych preparatów ma 
status suplementów diety, a nie leków. Niestety, 
wyniki różnych kontroli wskazują na spore i czę-
ste rozbieżności pomiędzy zawartością zadeklaro-
waną a rzeczywistą, stąd apele o ściślejszy nadzór 
nad produkcją probiotyków11. Na przestrzeganie ak-

tualnych zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. 
good manufacturing practice, GMP) należy zwracać 
szczególną uwagę przy stosowaniu preparatów prze-
znaczonych dla wcześniaków. O ile nie zostaną wy-
pracowane mechanizmy niezależnej kontroli, należy 
dążyć, aby producenci dostarczali odpowiednie cer-
tyfikaty jakości produktu (tożsamość szczepu, czy-
stość, żywotność oraz profil wrażliwości i oporności 
na antybiotyki)12. 

Prebiotyki 
Zgodnie z aktualną (2017) definicją ISAPP2, termi-
nem prebiotyk określa się substrat, który jest wy-
biórczo wykorzystywany przez drobnoustroje, i w ten 
sposób korzystnie wpływa na stan zdrowia gospoda-
rza. W uproszczeniu, prebiotyk stanowi pożywienie 
dla mikroorganizmów. 
Prebiotyki naturalnie występują w pokarmie kobie-
cym – są nimi oligosacharydy pokarmu kobiecego. 
Niektóre prebiotyki (oligofruktozę i inulinę) moż-
na znaleźć w niewielkich ilościach w cebuli, czosn-
ku, bananach, korzeniu cykorii lub topinamburze. 
Są również dodawane do jogurtów, płatków zbożo-
wych, pieczywa, ciastek, deserów i napojów. Na ety-
kiecie rzadko jednak pojawia się termin: prebioty-
ki. Zamiast tego należy szukać takich terminów jak 
galaktooligosacharydy (GOS), fruktooligosachary-
dy (FOS), oligofruktoza (OF), włókna cykorii, inuli-
na. GOS i FOS są często dodawane do mleka mody-
fikowanego dla niemowląt (szacuje się, że na świe-
cie ok. 50% mieszanek dla niemowląt zawiera pre-
biotyki, przede wszystkim GOS/FOS). Prebiotyki są 
również dostępne jako suplementy diety. Większość 
prebiotyków stanowi rodzaj błonnika pokarmowego, 
ale nie każdy błonnik jest prebiotykiem. 
Wykorzystanie prebiotyków przez mikroorganizmy 
ma kluczowe znaczenie dla ich działania. Dla przy-

Tabela 4. Podsumowanie danych dotyczących stosowania probiotyków

Leczenie wrzodziejącego zapalenia 
jelita grubego 

ESPHGAN/ECCO35: kombinacja 8 szczepów# lub Escherichia coli Nissle 1917
AGA 202018: wyłącznie w ramach badania klinicznego (brak zalecenia; luka w wiedzy)

Pouchitis ESPGHAN 201834: kombinacja 8 szczepów#

AGA 202018: kombinacja 8 szczepów# 
(warunkowe zalecenia; bardzo niska jakość danych)

Zespół jelita drażliwego AGA 202018: wyłącznie w ramach badania klinicznego (brak zalecenia; luka w wiedzy)

Zaparcie czynnościowe ESPGHAN 201425: niezalecane 

Kolka niemowlęca EPA 201826: L. reuteri DSM 17938 

AGA – American Gastroenterological Association; AAP – American Academy of Pediatrics; EAACI – European Academy for Allergy and Cli-
nical Immunology; ECCO – European Crohn’s and Colitis Organization; EFSA – European Food Safety Authority; EPA – European Paediatric 
Association; ESPGHAN – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 
* Nie poddano specyfikacji szczepu/-ów
# L. paracasei DSM 24733, L. plantarum DSM 24730, L. acidophilus DSM 24735, L. delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 24734, B. longum DSM 
24736, B. infantis DSM 24737, B. breve DSM 24732 oraz S. thermophilus DSM 247

cd.



10 STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2021  T. 18

kładu, niektóre kwasy organiczne (np. krótkołań-
cuchowe kwasy tłuszczowe) są głównymi produkta-
mi końcowymi fermentacji niestrawnych przez mi-
kroorganizmy gospodarza węglowodanów. Korzyst-
ne działanie prebiotyków jest związane z działa-
niem ww. kwasów. Efektem działania prebiotyków 
są m.in.2: 

 ■ wspomaganie trawienia i czynności jelit; 
 ■ wspieranie naturalnych mechanizmów obronnych 
organizmu; 

 ■ poprawa wchłaniania składników mineralnych; 
 ■ wpływ na apetyt, bilans energetyczny i metabo-
lizm glukozy.

W pediatrii najlepiej udokumentowany pozostaje 
wpływ podawania mleka modyfikowanego zawiera-
jącego GOS/FOS (w stosunku 9/1) na rozwój bak-
terii z rodzaju Bifidobacterium, czyli przybliżenie do 
mikrobioty niemowląt karmionych piersią13. Podsu-
mowanie innych danych dotyczących stosowania 
prebiotyków w pediatrii przedstawiono w Tabeli 5. 
Prebiotyki uznawane są za bezpieczne2 (z wcześniej-
szym zastrzeżeniem, że raportowanie działań niepo-
żądanych w badaniach dotyczących interwencji mo-
dyfikujących mikrobiotę nie jest wystarczające)9. Po-
dobnie jak w przypadku spożycia dużych ilości błon-
nika pokarmowego, w wyniku nadmiernego spożycia 
prebiotyków mogą wystąpić wzdęcia i gazy. Aby te-
go uniknąć, zaleca się stopniowe zwiększanie dawki. 

Synbiotyki 
Według aktualnej (2020) definicji ISAPP3, synbio-
tyk to mieszanina składająca się z żywych drobno-

ustrojów i substratu/substratów selektywnie wyko-
rzystywanych przez drobnoustroje gospodarza i ko-
rzystnie oddziałujących na jego organizm. Definicja 
ta różni się zatem od pierwotnej (zaproponowanej 
w 1995 r.), w której ideą synbiotyków było łączne 
zastosowanie probiotyku i prebiotyku. To podejście 
wymaga jednak, by każdy składnik spełniał kryteria 
probiotyku lub prebiotyku.
Definiując na nowo synbiotyki, naukowcy chcieli za-
pewnić możliwość powstawania innowacyjnych pro-
duktów. Można bowiem stworzyć synbiotyk zawie-
rający żywe drobnoustroje i odżywiającą je substan-
cję przypominającą prebiotyk, przy czym żaden ze 
składników nie będzie spełniał definicji probiotyku 
czy prebiotyku (brak określonej dawki i udokumen-
towanej korzyści zdrowotnej). Stąd odejście od wcze-
śniejszego rozumienia synbiotyku jako probiotyku 
z prebiotykiem. 
Zgodnie z aktualną definicją, wyróżnia się 2 rodzaje 
synbiotyków (Rycina 1): 
 ■ synbiotyk komplementarny – stanowi go miesza-
nina jednego lub więcej probiotyku i prebiotyku; 
każdy z nich działa niezależnie dla osiągnięcia jed-
nej lub więcej korzyści zdrowotnych;

 ■ synbiotyk synergistyczny – jest nim mieszanina 
wybiórczo wykorzystywanych substratów i żywych 
drobnoustrojów wybranych ze względu na ich 
właściwości prozdrowotne; składniki wchodzące 
w skład synergistycznego synbiotyku współdziała-
ją, by przynieść jedną lub więcej korzyści zdrowot-
nych; w przypadku synbiotyku synergistycznego 
wykazanie korzyści zdrowotnej i selektywnego wy-

Tabela 5. Podsumowanie danych dotyczących stosowania prebiotyków u dzieci

WSKAZANIE ZALECENIA

Żywienie dzieci zdrowych mle-

kiem modyfikowanym zawierają-

cym prebiotyk(i)

ESPGHAN (2011)14, EFSA (2013)15, przegląd systematyczny (2017)13: podawanie zdrowym niemowlę-
tom mleka modyfikowanego zawierającego prebiotyki nie wpływa niekorzystnie na rozwój fizyczny 
ani nie wywołuje działań niepożądanych. Możliwe korzystne działania, ale każdy prebiotyk należy 
oceniać indywidualnie 

Ostra biegunka ESPGHAN/ESPID27: nie 

Zapobieganie alergii na pokarm EAACI 202119: nie sformułowano zalecenia za ani przeciw (zalecenie warunkowe; bardzo niska jakość 
danych) 

Leczenie i zapobieganie alergii Eksperci polscy (2020)20: nie ma wystarczających danych, aby sformułować zalecenie za lub przeciw

Zespół jelita drażliwego Obiecujące, ale bardzo ograniczone dane dotyczące diety z ograniczeniem FODMAP (fermentują-
cych oligo-, di- i monosacharydów oraz polioli) 

Zaparcie czynnościowe ESPGHAN/NASPGHAN25: nie 

Wchłanianie wapnia Zwiększone wchłanianie (oligofruktoza)

Otyłość  Sprzeczne wyniki (oligofruktoza, inulina) 

EAACI – European Academy for Allergy and Clinical Immunology; EFSA – European Food Safety Authority; (N)ESPGHAN – (North Ameri-
can) European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
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korzystania substratu przez podawane jednocze-
śnie żywe drobnoustroje musi być udokumento-
wane w tym samym badaniu.

Celem dla synbiotyku mogą być zarówno jelitowe, 
jak i pozajelitowe ekosystemy drobnoustrojów. Syn-
biotyki mogą wchodzić w skład produktów z róż-
nych kategorii, takich jak żywność, produkty nie-
spożywcze, kosmetyki, leki, suplementy diety.
Podsumowanie innych danych dotyczących stoso-
wania synbiotyków przedstawiono w Tabeli 6. 

Postbiotyki 
Jako ostatnie do rodziny „biotyków” dołączyły post-
biotyki. Termin ten coraz częściej pojawia się w li-
teraturze naukowej i na produktach komercyjnych, 
odnosząc się do inaktywowanych lub zabitych drob-
noustrojów oraz ich metabolitów.
Zgodnie z aktualną (2021)4 definicją ISAPP, termin 
postbiotyk oznacza preparaty nieożywionych drob-
noustrojów i/lub ich składników, korzystnie wpły-
wające na zdrowie docelowego gospodarza. W po-
wyższej definicji ważne jest każde słowo: 
 ■ post-biotyk – biotyk, biotyczny, czyli odnoszący 
się do żywych organizmów lub z nich wynikający; 
post, czyli po (po życiu); obrazowo można powie-
dzieć, że postbiotyk to „życie po życiu”; 

 ■ preparat – gdyż matryca i/lub metoda inaktywacji 
drobnoustroju mogą odgrywać rolę;

 ■ nieożywiony (ang. inanimate) – wybór tego przy-
miotnika był w znacznej mierze podyktowany 
faktem, że inne rozważane terminy (np. „zabity”, 
„martwy”, „nieaktywny”) mogłyby sugerować brak 
aktywności biologicznej; 

 ■ składniki – w tym fragmenty komórek i metaboli-
ty (np. krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, en-
zymy, peptydy, kwasy tejchojowe, polisachary-

dy), o ile są obecne w nieożywionym preparacie 
mikrobiologicznym. 

Autorom aktualnej definicji postbiotyków przyświe-
cała idea uporządkowania terminologii oraz nadzie-
ja, że termin ten zastąpi wiele innych, które można 
znaleźć w piśmiennictwie, a które nie zostały zdefi-
niowane w drodze konsensusu (np. paraprobiotyki, 
parapsychobiotyki, ghostbiotyki, metabiotyki, tyn-
dalizowane probiotyki, lizaty bakterii). 
Warto zwrócić uwagę, co jest (Rycina 1), a co nie 
jest postbiotykiem. Zgodnie z konsensusem ISAPP, 
postbiotykiem nie są wyizolowane metabolity (np. 
kwas masłowy). W odniesieniu do nich należy uży-
wać właściwej nazwy chemicznej. Postbiotykami nie 
są również: bakteriofagi, oczyszczone szczepion-
ki, zasadniczo oczyszczone komponenty i produk-
ty, w tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, fil-
traty bez składników komórkowych, związki synte-
tyzowane chemicznie. Postbiotyk może, ale nie mu-
si, pochodzić z drobnoustroju wcześniej uznanego 
za probiotyk. 

Procesy technologiczne wykorzystywane do wytwa-
rzania postbiotyków to4: 

 ■ inaktywacja termiczna [pasteryzacja, tyndalizacja 
(wielokrotna pasteryzacja), autoklawowanie];

 ■ inaktywacja ultrafioletem;
 ■ obróbka chemiczna (np. formaliną);
 ■ promieniowanie gamma; 
 ■ sonikacja [rozbicie komórek wibracjami o wy-
sokiej częstotliwości (1520 kHz) wywoływanymi 
przez ultradźwięki].

Za koncepcją postbiotyków przemawiają m.in.: 
 ■ stabilność – utrzymanie stabilności żywych mi-
kroorganizmów (probiotyków) jest wyzwaniem 

Tabela 6. Podsumowanie danych dotyczących stosowania synbiotyków u dzieci

WSKAZANIE EFEKT

Żywienie dzieci zdrowych 
mlekiem modyfikowanym 
zawierającym synbiotyk

ESPGHAN (2011)14, EFSA (2013)15: podawanie zdrowym niemowlętom mleka modyfikowanego zawiera-
jącego probiotyki i/lub prebiotyki nie wpływa niekorzystnie na rozwój fizyczny ani nie wywołuje działań 
niepożądanych. Możliwe korzystne działania, ale każdy synbiotyk należy oceniać indywidualnie

Zapobieganie alergii 
na pokarm 

EAACI 2021: nie sformułowano zalecenia za ani przeciw (zalecenie warunkowe; bardzo niska jakość danych)

Leczenie i zapobieganie 
alergii

Eksperci polscy (2020)20: nie ma wystarczających danych, aby sformułować zalecenie za lub przeciw

Ostra biegunka ESPGHAN/ESPID27: nie

Zapobieganie sepsie L. plantarum ATCC 202195 + FOS – zmniejszenie ryzyka sepsy lub zgonu 

EAACI – European Academy for Allergy and Clinical Immunology; EFSA – European Food Safety Authority; (N)ESPGHAN – (North Ame-
rican) European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition; ESPGID – European Society of Pediatric Infectious 
Diseases 
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technologicznym, w tym dla odbiorców (np. miesz-
kających w krajach o skrajnych temperaturach); 

 ■ bezpieczeństwo stosowania – postbiotyki nie ma-
ją zdolności do replikacji, a zatem nie mogą po-
wodować bakteriemii ani fungemii, co jest istotne 
w grupach ryzyka (np. u wcześniaków); 

 ■ ochrona własności intelektualnej – mikroorga-
nizm(y), z którego pochodzi postbiotyk, nie może 
być wyizolowany z produktu handlowego.

Potencjalne działania postbiotyków związane są 
z ich składowymi. Dla przykładu: 
 ■ inaktywowane drobnoustroje – immunomodulacja; 
 ■ krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (kwas masło-
wy, octowy, proprionowy) – działanie przeciwzapalne; 

 ■ enzymy – działanie przeciwdrobnoustrojowe; 
 ■ bakteriocyny – działanie przeciwdrobnoustrojowe; 
 ■ kwas γ-aminomasłowy (GABA) – wpływ na nastrój. 

Podsumowanie danych dotyczących stosowania 
postbiotyków przedstawiono w Tabeli 7. 

Podsumowanie
W artykule podsumowano aktualne konsensusy 
ISAPP dotyczące „biotyków”. Każdy z nich w różny spo-

sób wpływa na mikrobiotę przewodu pokarmowego. 
Wszystkie łączy konieczność udokumentowania ko-
rzystnego wpływu na organizm gospodarza oraz po-
twierdzenia bezpieczeństwa stosowania. Decydując się 
na przyjmowanie „biotyków”, należy mieć wobec nich 
realne oczekiwania. Na zdrowie i ryzyko wystąpienia 
chorób ma wpływ wiele czynników, w tym m.in. ge-
ny, czynniki środowiskowe, dieta, aktywność fizyczna 
– nie tylko mikrobiota. Żaden z „biotyków” – nawet naj-
lepszy – nie stanowi panaceum na wszystkie proble-
my zdrowotne. Pacjentom (lub ich opiekunom/rodzi-
com w przypadku małych dzieci), którzy są zaintereso-
wani preparatami modyfikującymi mikrobiotę, można 
zaproponować zastosowanie „biotyku” o udokumento-
wanym działaniu (według schematu z badań potwier-
dzających jego skuteczność), informując o przewidywa-
nym efekcie. Podejmując decyzję o zastosowaniu kon-
kretnego „biotyku”, warto omówić z opiekunami dziec-
ka, czy spodziewane korzyści są zgodne z ich oczekiwa-
niami i warte poniesionych kosztów. 
Trwają intensywne badania dotyczące mikrobioty, 
jak również możliwości jej modyfikowania. George 
Bernard Shaw jest autorem słynnego powiedzenia: 
„Nauka nigdy nie rozwiązuje problemu bez tworze-

Tabela 7. Podsumowanie danych dotyczących stosowania postbiotyków u dzieci

POSTBIOTYK/METODA UZYSKANIA EFEKT

Mleko modyfikowane z postbiotykiem 

 ●Bifidobacterium breve C 50 i Streptococcus 
thermophilus 065 (mleko modyfikowane 
dla niemowląt; fermentacja)

Przegląd systematyczny badań z randomizacją28 oraz kolejne badania29,30: bez-

pieczeństwo i tolerancja zbliżona do standardowego mleka modyfikowanego; 

możliwy wpływ na niektóre objawy ze strony przewodu pokarmowego (w tym 

występowanie kolki niemowlęcej) 

 ●B. breve C 50 i S. thermophilus 065 (mleko 
modyfikowane dla niemowląt; fermentacja)  
+ GOS/FOS [plus ew. 3-galaktozylolaktoza, 3-GL;  
plus ew. 2’-fukozylolaktoza (2’-FL)]

B. breve C 50 i S. thermophilus 065  
(modyfikowane dla wcześniaków; fermentacja)

Mniejsza częstość występowania wzdęcia brzucha31 

 L. acidophilus LB (inaktywacja wysoką temperaturą) Metaanaliza: w grupie otrzymującej L. acidophilus LB, w porównaniu z grupą 
placebo, obserwowano skrócenie czasu trwania biegunki u dzieci hospitalizo-
wanych, ale nie leczonych ambulatoryjnie; podobna szansa na wyleczenie  
w 3. dniu interwencji, ale większa w 4. dniu interwencji32 

L. paracasei CBA L74 (inaktywacja wysoką tempera-
turą)

Metaanaliza: w grupie otrzymującej L. paracasei CBA L74, w porównaniu z 

grupą placebo, zmniejszenie ryzyka pharyngitis i laryngitis33 

L. acidophilus (inaktywacja wysoką temperaturą)  
+ mikroelementy 

Badanie z randomizacją. Bez wpływu na ryzyko wystąpienia biegunki34 

L. rhamnosus GG (hydrolizat o znacznym stopniu  

hydrolizy białka; inaktywacja wysoką temperaturą)

Badanie z randomizacją. Poprawa objawów atopowego zapalenia skóry i alergii 
na białka mleka krowiego, ale tylko w przypadku stosowania żywych szczepów 
L. rhamnosus GG35

L. paracasei 33 (inaktywacja wysoką temperaturą) Badania z randomizacją. Alergiczny nieżyt nosa. W porównaniu z placebo po-
prawa objawów (podobna jak w grupie otrzymującej żywy L. paracasei 33)36
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nia dziesięciu kolejnych”. To świetny powód, że-
by zajmować się nauką, a przynajmniej śledzić ko-
lejne doniesienia naukowe. Również dotyczące 
„biotyków”.

Deklaracja potencjalnego konfliktu interesów: 
Hanna Szajewska – brała udział jako badacz i/lub 
konsultant i/lub prelegent Arla, Bayer, Biogaia, Bio-
codex, Cargill, Chr. Hansen, Danone, Hipp, Nestlé, 
Nestlé Nutrition Institute, Nutricia, Winclove. Jest 
członkiem Zarządu ISAPP. 
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Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61 
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KOMPLETNA KOMPOZYCJA
ZE SKŁADNIKAMI NATURALNIE

WYSTĘPUJĄCYMI W MLEKU MATKI*

WSPIERA ROZWÓJ
 I ODPORNOŚĆ

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

  * Kompletna kompozycja Bebilon 2 zgodnie z przepisami prawa zawiera m.in. witaminy A, C, D oraz cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego, DHA dla rozwoju mózgu i żelazo dla rozwoju poznawczego. Laktoza, DHA, witaminy, żelazo oraz wapń naturalnie występują w mleku matki.

** 3’GL pochodzi z naszego unikalnego procesu

*** Wśród mlek następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2020 r.
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