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Zaczęło się od wizji ratowania życia
W połowie lat 80-tych XX wieku, grupa chirurgów, mikro-

biologów i �zjologów żywienia z Lund prowadziła badania 

nad przyczyną niespodziewanych zgonów pacjentów, 

u których przeprowadzono z sukcesem zabiegi chirurgiczne. 

Pacjenci ci umierali z powodu sepsy i niewydolności wielona-

rządowej. Wśród pierwszych odkrywców szczepu Lactoba-

cillus plantarum byli lekarze, obecnie profesorowie z Uniwer-

??
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Czy bakterie mogą uszczelnić jelito?Czy bakterie mogą uszczelnić jelito?

Owocem interdyscyplinarnych konsultacji w zespole naukowców była hipoteza, że wprowadzenie do jelita pacjenta odpowie-

dniego szczepu bakteryjnego pomoże uszczelnić nabłonek jelita, a tym samym zmniejszyć intensywność translokacji toksyn 

i patogenów do krwiobiegu. 

Wieloletnie badania eksperymentalne pozwoliły naukowcom zidenty�kować optymalny gatunek probiotyczny, powszechnie 

występujący w jelitach zdrowego człowieka – Lactobacillus plantarum.

sytetu Lund w Szwecji – chirurg Bengt Jeppsson (na zdjęciu) 

oraz mikrobiolog Goran Mollin.

Według naukowców, przyczyną sepsy było zjawisko trans-

lokacji bakteryjnej. W ich ocenie, u pacjentów znajdujących 

się na głodówce, żywionych za pomocą sondy i otrzymują-

cych kompleksowe leczenie, mogło dochodzić do osłabienia 

integralnośći bariery jelitowej i przedostawania się do orga-

nizmu gospodarza toksyn oraz szkodliwych drobnoustrojów.

!!Wszyscy pacjenci zdrowiWszyscy pacjenci zdrowi

Pierwsze badanie klinicze z wykorzystaniem Lacto-

bacillus plantarum 299v przeprowadzono w grupie 

5 krytycznie chorych pacjentów z wielonarządową 

niewydolnością. Antybiotykoterapię zastąpiono probio-

tykoterapią szczepem . Lactobacillus plantarum 299v

Wyniki były zadziwiające, wszyscy pacjenci wyzdrowieli 

i opuścili oddział intensywnej opieki medycznej.

(Bengmark S & Gianotti L., 1996). 

A to był dopiero początek…
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Kiedy Lactobacillus plantarum stał się Lactobacillus plantarum 299vKiedy Lactobacillus plantarum stał się Lactobacillus plantarum 299v

Wraz z identy�kacją gatunku  pojawiła się konieczność ustalenia optymalnego szczepu tego gatunku. Lactobacillus plantarum

Wyniki analiz naukowych pozwoliły zidenty�kować szczepy o obiecujących właściwościach terapeutycznych. Jednym z naj-

bardziej obiecujących okazał się  Udowodniono bowiem, że jest on stabilny w kwaśnym Lactobacillus plantarum o numerze 299.

środowisku żołądka, odporny na działanie kwasów żółciowych. Szczep ten był odporny na niskie pH żołądka i stabilny w środo-

wisku kwasów żółciowych dwunastnicy, oraz wykazywał zdolność do kolonizacji całego przewodu pokarmowego, począwszy od 

jamy ustnej do jelita grubego. Ponieważ szczep był analizowany jako 299 z kolei, nadano mu nazwę Lactobacillus plantarum 299v.



Jelita kluczem do zdrowia
Jelita człowieka zasiedlone są przez niezliczoną ilość mikro-

organizmów, głównie bakterii. Jak dowodzą badania nauko-

we, liczba komórek bakterii kolonizujących jelito człowieka 

może być nawet dziesięciokrotnie większa od liczby 

wszystkich komórek organizmu. Mikroorganizmy zasiedla-

jące jelito człowieka tworzą swój własny ekosystem, określa-

ny mianem mikrobioty jelitowej. Homeostaza, zarówno 

ilościowa jak i jakościowa w obrębie mikrobioty, jest kluczo-

wa dla utrzymaniu zdrowia, zaś zaburzenia tej równowagi 

W wyniku dysbiozy liczba korzystnych dla zdrowia szczepów bakterii jest znacznie zredukowana, co prowadzi do intensywnego 

rozwoju mikro�ory patogennej i może skutkować zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego. W niniejszej broszurze 

zawarto szczegółowe informacje dotyczące jednego z najlepiej przebadanych (w ponad 50 badaniach klinicznych) szczepów 

probiotycznych, Lactobacillus plantarum 299v [LP299V®]. Przedstawiono w niej wyniki badań potwierdzające korzystny wpływ 

przyjmowania probiotyku zawierający szczep LP299V® na występowanie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, przyswa-

janie składników pokarmowych oraz zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. 

– określane jako dysbioza – odgrywają rolę w rozwoju licz-

nych schorzeń. Mikroorganizmy jelitowe tworzą bowiem 

interaktywną biocenozę komunikującą się z komórkami 

gospodarza poprzez układ immunologiczny, dokrewny i ner-

wowy. Jak pokazują badania, ten swoisty dialog molekularny 

nieustannie „trenuje” układ odpornościowy, co zapobiega 

rozwojowi chorób przewlekłych takich jak: choroby jelit, 

reumatoidalne zapalenie stawów, choroby układu sercowo-

naczyniowego, cukrzyca, alergie i wiele innych.
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Mikrobiota
W jelitach zdrowego człowieka nabłonek jelitowy (epitelium) 

jest elementem oddzielającym mikrobiotę od komórek 

gospodarza. Stanowi on barierę zabezpieczającą zarówno 

organizm człowieka przed wniknięciem do jego wnętrza 

mikroorganizmów jelitowych, ale i hamującą aktywność 

układu immunologicznego, zwłaszcza wobec drobnoustro-

jów korzystnych dla zdrowia. Jednocześnie, naturalnie 

obecne w jelitach zdrowego człowieka szczepy bakteryjne 

działając na zasadach konkurencji międzypopulacyjnej, 

powstrzymują nadmierny rozwój drobnoustrojów chorobo-

twórczych.

Dowiedziono, że w różnych stanach chorobowy bariera 

jelitowa zawodzi i jelito staje się przepuszczalne dla toksyn, 

substancji o działaniu prozapalnym oraz bakterii chorobo-

twórczych. Migracja tych związków przez ścianę jelita, 

określana mianem translokacji, jest przyczyną rozwoju wielu 

chorób, w tym sepsy.

Przekrój przez nabłonek jelit i proces translokacji:Przekrój przez nabłonek jelit i proces translokacji:

1

2

3

4

Bakterie chorobotwórcze produkują liczne substancje toksyczne w jelicie, co aktywuje syntezę czynnika 
martwicy nowotworów TNF-α (ang. tumor necrosis factor alpha) i innych cytokin prozapalnych

Cytokiny uszkadzają strukturę śródbłonka i rozszczelniają ścisłe połączenia między 
komórkami jelita – enterocytami

Toksyny i bakterie patogenne przenikają do układu limfatycznego oraz krwiobiegu, docierając 
do różnych narządów 

Przetrwała kolonizacja nabłonka bakteriami patogennymi oraz ich translokacja mogą skutkować 
obumieraniem komórek nabłonka jelitowego i wywoływać znaczne zaburzenie integralności 
bariery jelitowej  

jelito

przekrój błony
śluzowej jelita

śluz

naczynia krwionośne

komórki nabłonka jelit

błona śluzowa
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Lactobacillus plantarum
Bakterie z rodzaju Lactobacillus należą do bakterii produku-

jących kwas mlekowy (ang. Lactic Acid Bacteria, LAB) 

i reprezentują najliczniejszą grupę bakterii tworzących 

mikrobiotę jelit. Olbrzymia różnorodność gatunkowa rodzaju 

Lactobacillus w jelicie, determinowana jest między innymi ich 

zdolnością do przyłączania się do różnych receptorów w ko-

mórkach nabłonka jelitowego. Różne gatunki Lactobacillus 

stanowią zatem o swoistych właściwościach ekosystemu 

jelitowego, wpływając na aktywację licznych szlaków sygna-

lizacyjnych w układzie odpornościowym i zmianę intensy-

wności przyswajania składników pokarmowych. Lacto-

bacillus plantarum jest gatunkiem bakterii powszechnie 

obecnym w produktach roślinnych spożywanych w diecie od 

ponad 1,5 miliona lat. Wraz z wprowadzeniem metody 

przemysłowej uprawy roślin i konserwacji produktów roślin-

nych spożycie tej bakterii probiotycznej drastycznie zmalało.

W połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia, zespół naukowców 

z Uniwersytetu w Lund w Szwecji potwierdził, że jelito 

zdrowego człowieka jest zasiedlone (skolonizowane) przez 

Lactobacillus plantarum. Jednocześnie zauważono, że u ludzi 

z chorobami układu pokarmowego biocenoza jelit jest ubo-

ga w ten gatunek drobnoustroju. Z uwagi na różnorodność 

szczepów Lactobacillus plantarum, naukowcy prowadzili 

swoje badania na różnych szczepach tego gatunku probio-

tycznego. 

Lactobacillus plantarum LP299V®

Szczep Lactobacillus plantarum 299v jest odporny na działanie soków trawiennych co pozwala na jego suplementację 

nawet w formie niekapsułkowanej. Ze względu na unikalne dla rodzaju Lactobacillus wysokie powinowactwo do 

rozmieszczonych na powierzchni epitelium receptorów mannozowych, szczep LP299V® jest wyjątkowo efektywny 

w kolonizowaniu jelita człowieka.  

Wiązanie zależne od mannozy
W przeciwieństwie do innych szczepów z rodzaju Lactobacillus i Bi�dobacterium, LP299V® wiąże się z komórkami nabłonka jelita 

głównie poprzez receptor mannozowy. Na powierzchni LP299V® dochodzi bowiem do ekspresji białka (ligandu), pasującego 

idealnie do receptora, niczym klucz do zamka. 

Ochrona przed bakteriami chorobotwórczymi
Zależne od mannozy związanie LP299V® z komórkami nabłonka jelit gwarantuje:

Obniżenie przylegania i kolonizacji nabłonka jelit przez drobnoustroje chorobotwórcze takie jak: 

E. coli, Listeria, Salmonella, Candida, Yersinia i innych podobnych drobnoustrojów mających powinowactwo 

do receptora mannozowego.

Nieustanne pobudzanie komórek epitelium do wydzielania śluzu, poprawiającego integralność bariery jelitowej.

1)

2)
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Białka adhezyjne wiążące mannozę
Białka mannozowe mające powinowactwo 
do receptorów mannozowych komórek 
nabłonka jelitowego

GAPDH
Dehydrogenaza aldehydu 
3 - fosfoglicerynowego

Enolaza

ENO
Kinaza fosfoglicerynianowa

PGK

tlenek azotu
NO

Hydroksylazy soli kwasów
żółciowych

Bsh 1-4

Adhezyny mannozowe mające powinowactwo do receptorów 

wiążących reszty mannozowe komórek nabłonka jelitowego 

/enterocytów/, białka kodowane przez specy�czny i opisany dla 

Lactobacillus plantarum 299v gen Msa

ENO (Enolaza) – enzym glikolityczny na powierzchni LP299V® pełni 

rolę adhezyny / wykazuje silne wiązanie do plasminogenu i �bro-

nektyny, aktywator reakcji obronnej odpowiada za wiązanie 

bakterii probiotycznych LP299V® do enterocytów / mechanizm 

zależny od pH

PGK (Kinaza fosfoglicerynianowa) – enzym glikolityczny / na 

powierzchni LP299V® pełni rolę adhezyny / odpowiada m.in za 

wiązanie bakterii probiotycznych LP299V® do nabłonka entero-

cytów

NO (tlenek azotu, ang. nitric oxide) – Szczep LP299V® wykazuje 

właściwości generowania dużej ilości NO na powierzchni nabłon-

ka jelitowego. Działanie NO produkowanego przez LP299V® 

wykazuje działanie ochronne i wzmacniające pracę nabłonka 

i śródbłonka jelitowego. Wielokierunkowe właściwości ochronne 

NO w przewodzie pokarmowym przedstawiono na rycinie poniżej.

GAPDH (Dehydrogenaza aldehydu 3 – fosfoglicerynowego) –  

enzym glikolityczny na powierzchni LP299V® pełni rolę adhezyny / 

wykazuje silne wiązanie do plasminogenu, �bronektyny i mucyny 

/ odpowiada za wiązanie bakterii probiotycznych LP299V® do 

enterocytów / mechanizm zależny od pH. Enzym odpowiedzialny 

również za aktywację: 1) transkrypcji, 2) apoptozy, 3) reakcji 

obronnej przeciwko patogenom (odporność wrodzona)

Ochronna mucyna – LP299V® stymuluje wydzielanie ochronnej 

warstwy mucyny przez nabłonek jelitowy.

Lactobacillus  plantarum 299vLactobacillus  plantarum 299v

Wielokierunkowy mechanizm adhezji śluzówkowej i działania Lactobacillus plantarum 299vWielokierunkowy mechanizm adhezji śluzówkowej i działania Lactobacillus plantarum 299v

Komórki tuczne

Zmniejszenie rozpadu komórek 
i uwalniania mediatorów 

stanu zapalnego

Zmniejszenie adhezji 
i rozpadu

Neutro�le

Naczynia krwionośne

Działanie rozkurczające nabłonek

Fibroblasty

Szybszy proces gojenia
Makrofagi

Zmniejszenie uwalniania 
cytokin prozapalnych

Nabłonek

Wzrost sekrecji ochronnego śluzu
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Ochronna mucyna

Opracowano na podstawie artykułu: 

Wallace JL, Miller MJ  Nitric oxide in mucosal defense: a little goes a long way. Gastroenterology 2000; 119 (2): 512-20

Tlenek azotu



Powyższe ryciny przedstawiają dobrze poznany mechanizm 

działania szczepu Lactobacillus plantarum 299v, który wyja-

śnia skuteczność probiotyczną tej bakterii. Na jej powierz-

chni znajdują się adhezyny mannozowe kodowane przez 

gen Msa (1) mające powinowactwo do receptorów zloka-

lizowanych na komórkach błony śluzowej jelit. Lactobacillus 

plantarum 299v łącząc się z tymi receptorami hamuje kom-

petycyjnie adhezję bakterii (Escherichia coli ( ETEC / EPEC), 

Salmonella enterica serovar Enteritidis, Vibrio cholerae, 

Pseudomonas aeruginosa, Saccharomyces cerevisiae), oraz 

Candida albicans. (2). Inne adhezyny obecne na powierzchni 

Lactobacillus plantarum 299v to enzymy glikolityczne: 

dehydrogenaza aldehydu 3 – fosfoglicerynowego (GAPDH), 

enolaza (ENO) i kinaza fosfoglicerynianowa (PGK) (1). GAPDH 

hamuje kompetycyjnie adhezję paciorkowców grupy A (3), 

gronkowców (4), Candida albicans (5) oraz Schistosoma 

mansoni (5). ENO zapobiega adhezji paciorkowców (6), 

Streptococcus pneumoniae (7), Streptococcus aureus (8) 

i Candida albicans (9). Dodatkowo Lactobacillus plantarum 

299v nasila wytwarzanie mucyny w komórkach nabłonka 

jelitowego, co tłumaczy antagonistyczne działanie tej 

bakterii w stosunku do Escherichia coli (10,11).

Wybór optymalnego szczepu 

W badaniu przeprowadzonym w grupie 57 ochotników, oceniano wpływ różnych szczepów bakterii probiotycznych na 

aktywność układu immunologicznego.

Wyniki: 
Lactobacillus plantarum 299v jako jedyny szczep probiotyczny wywołał wzrost ekspresji markerów CD8+ oraz CD4+ na 

powierzchni limfocytów T, odpowiednio komórek natural killers oraz limfocytów pomocniczych. Obserwacji takich nie 

dokonano w warunkach in vitro co wymusza konieczność przeprowadzenia dalszych badań klinicznych celem potwierdzenia 

otrzymanych rezultatów.

Wniosek: 
LP299V® wykazuje właściwości immunomodulujące we krwi obwodowej zdrowych ochotników.

Różnorodność mikro�ory jelit usprawnia działanie układu odpornościowego 

(McCrackien i wsp., Exp Biol Med 2002;

TNF-alpha sensitizes HT-29 colonic epithelial cells to intestinal lactobacilli  

Mc Naught i wsp., Clin Nutr 2005)

A prospective randomised trial of probiotics in critically ill patients.

Jak dowodzą badania naukowe, szczep Lactobacillus plantarum 299v wykazuje właściwości immunomodulujące oraz 

przeciwzapalne, szczególnie istotne w terapii pacjentów z chorobami gastroenterologicznymi.

Wyniki: 
W badaniach in vivo oraz in vitro potwierdzono, że Lactobacillus plantarum 299v zmniejsza syntezę cytokin prozapalnych, 

tj. interleukin -6 oraz -8. Wyniki te zaobserwowano w badaniu przeprowadzonym w grupie 103 krytycznie chorych pacjentów, 

przydzielonych losowo do grupy otrzymującej probiotyk zawierający Lactobacillus plantarum 299v lub do grupy placebo. 

Wykazano, że po 15 dniach od implementacji probiotyku, stężenie interleukiny-6 w surowicy krwi pacjentów było istotnie 

obniżone w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Podkreśla to istotną rolę Lactobacillus plantarum 299v w kształtowaniu 

odpowiedzi immunologicznej gospodarza, a tym samym zapobieganiu rozwojowi infekcji i �nalnie niewydolności narządowej.  

(Rask i wsp. Clin Exp Immunol, 2013) 

Differential effect on cell-mediated immunity in human volunteers after intake of different lactobacilli
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Lactobacillus plantarum 299v 

Lactobacillus plantarum 299v korzystnie oddziałuje na mikrobiotę gospodarza. Poprzez swój udział w rozkładzie niestrawionych 

resztek pokarmowyh, głównie węglowodanów oraz polifenoli, Lactobacillus plantarum 299v dostarcza wszystkim mikro-

organizmom jelitowym składników pokarmowych, wspierając tym samym różnorodność gatunkową biocenozy jelit. 

Jednocześnie produkowane w jelicie przez niektóre szczepy bakteryjne krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, odżywiają 

komórki epitelium.

Różnorodność jest istotna tak dla zespołu mikroorganizmów 

jelitowych, jak i każdego innego ekosystemu, na przykład 

lasów tropikalnych. Wielość gatunków jest kluczowa dla 

wytworzenia równowagi, a tym samym stabilności każdej 

biocenozy. Jednocześnie jest ona gwarantem hamowania 

nadmiernego rozwoju niektórych, zwykle patogennych, 

organizmów. Dla przykładu, u pacjentów z przewlekłymi 

chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego jak wrzo-

dziejące zapalenie jelita grubego czy choroba Leśniowskie-

go-Crohna, dochodzi do zmniejszenia różnorodności mikro-

bioty jelit oraz zmniejszenia liczby bakterii z rodzaju 

Lactobacillus .  W badaniach klinicznych wykazano, że 

Lactobacillus plantarum 299v wpływa korzystnie na wzrost 

różnorodności biocenotycznej jelit współtworząc tym 

samym unikalny, różnorodny i stabilny niczym las tropikalny 

eksosytem.
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współtworzy unikalny ekosystem jelit

Wsparcie dla mikrobioty jelit gospodarza

Stabilność w kwaśnym środowisku żołądka i odporność na trawienie

Odporność na działanie soli kwasów żółciowych w dwunastnicy i jelicie cienkim

Kolonizacja całego przewodu pokarmowego – od jamy ustnej po jelito grube

Konkurencja wobec szczepów bakterii patogennych

Wsparcie dla różnorodności ekosystemu jelitowego

Dostarczanie składników pokarmowych dla mikrobioty jelit gospodarza i komórek epitelium

Nietolerancja laktozy

Bakterie z rodzaju Lactobacillus wykazują zdolność do rozkładu polisacharydów, 
w tym laktozy, do kwasu mlekowego. Nietolerancja laktozy jest rodzajem nietolerancji pokarmowej 
związanej z niedostatecznym trawieniem tego dwucukru. Spowodowana jest przez obniżoną aktywność laktazy 

– enzymu rozkładającego laktozę. Pałeczki kwasu mlekowego, w tym Lactobacillus, wykazują aktywność 

fermentacyjną laktozy co pomaga zmniejszyć intensywność objawów obserwowanych u osób z tą nietolerancją 

pokarmową po spożyciu produktów zawierających laktozę. Należy jednak podkreślić, że nie u wszystkich pacjentów 

suplementacja bakteriami z grupy LAB będzie skuteczna.

Lactobacillus plantarum 299v – cechy:Lactobacillus plantarum 299v – cechy:



Badania kliniczne i ich wyniki

Identy�kacja, a następnie charakterystyka szczepu LP299V® 

są wynikiem prac badawczych prowadzonych przez ponad 

200 naukowców, a udokumentowanych w co najmniej 100 

publikacjach naukowych. Wyniki badań przeprowadzonych 

w warunkach in vitro, in vivo oraz w ponad 50 badaniach 

klinicznych dowiodły, że LP299V® wywiera wiele korzystnych 

efektów istotnych dla zachowania zdrowia. Czyni to 

Lactobacillus plantarum 299v jednym z najlepiej poznanych 

szczepów bakterii probiotycznych. Jak dowodzą wyniki 

badań eksperymentalnych, skuteczna dawka dzienna 

LP299V® wynosi 10�⁰ CFU (jednostek tworzących kolonię).

Liczne badania kliniczne potwierdziły, że probiotykoterapia 

szczepem LP299V® pomaga zachować zdrowie i integralność 

jelit.

TABELA TAKSONOMICZNA

Domena

Typ

Gromada

Rząd

Rodzina

Rodzaj

Gatunek

Szczep

Bacteria

Firmicutes

Bacilli

Lactobacillales

Lactobacillaceae

Lactobacillus

plantarum

299v

Lactobacillus 
plantarum 299v

Lactobacillus 
plantarum 299v
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Badanie nr 1
(Nobaek i wsp., Am J Gastroenterol 2000) 
Alteration of intestinal micro�ora is associated with reduction in abdominal bloating and pain in patients with irritable bowel syndrome. 

Biorąc pod uwagę fakt, że najczęściej zgłaszanymi przez pacjentów objawami IBS są ból brzucha i wzdęcie, naukowcy z Uniwersytetu w Lund 

analizowali w swoich badaniach wpływ przyjmowania szczepu Lactobacillus plantarum 299v na intensywność i częstość tych objawów klinicz-

nych. Badanie kliniczne, do którego włączono 60 pacjentów z IBS, było podwójnie zaślepione, z grupami: badaną otrzymującą probiotyk oraz 

placebo i trwało 4 tygodnie. Wyniki analizowano w okresie przyjmowania probiotyku oraz w 12 miesięcy po zakończeniu kuracji.

Wyniki:
Po 10 dniach probiotykoterapii, szczep Lactobacillus plantarum 299v zasiedlił jelito u 84% pacjentów z grupy badanej. Jednocześnie 

wykazano, że w jelitach tych osób obniżyła się liczebność bakterii gazotwórczych, co korelowało dodatnio z intensywnością objawów IBS. Po 

upływie 4 tygodni suplementacji szczepem probiotycznym, ponad 50% pacjentów z grupy badanej wskazało na zmniejszenie częstości 

odbijania się przynajmniej o połowę w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. Uczestnicy badania przyjmujący probiotyk 

wskazali również na zmniejszenie intensywności bólów brzucha, normalizację rytmu wypróżnień i poprawę konsystencji stolca. 

Aby poznać długofalowy efekt terapii szczepem Lactobacillus plantarum 299v, naukowcy kontynuowali analizę wyników probiotykoterapii 

w 12 miesięcy po jej zakończeniu. Pacjenci uczestniczący w badaniu klinicznym zostali poproszeni o wypełnienie ankiet oceniających 

intensywność objawów klinicznych IBS. Podobnie jak tuż po zakończeniu eksperymentu, u pacjentów z grupy badanej obserwowano 

zmniejszoną częstość i intensywność bólów brzucha, zaparć oraz wzdęć. 

Zespół jelita nadwrażliwego jest grupą zaburzeń w obrębie 

przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym. 

Manifestuje się bólami brzucha, wzdęciami, biegunką i/lub 

zaparciami. Badania epidemiologiczne dowodzą, że wielu 

pacjentów zgłaszających się do gastrologa opisuje objawy 

charakterystyczne dla IBS. Według różnych danych statysty-

cznych częstość występowania objawów IBS wynosi od 8 do 

15% populacji.

Wśród czynników odpowiedzialnych za występowanie obja-

wów IBS wymienia się nadwrażliwość trzewną, zaburzenia 
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18%

LP299V® Placebo

50%

25%

0%

44%

4 tygodniowe badanie na 60 uczestnikach z IBS

Niemal połowa pacjentów otrzymujących LP299V® odczuła poprawę związaną ze zmniejszeniem wzdęcia brzucha.

mikrobioty jelitowej oraz działania osi jelitowo-mózgowej. 

Strategie polegające na przywróceniu prawidłowej pracy osi 

mózgowo-jelitowej są podstawą zaleceń Fundacji Rzymskiej 

(Rome Foundation) opracowanych w postaci Kryteriów 

Rzymskich IV.

 

Poniżej zaprezentowano wyniki 3 badań naukowych, których 

rezultaty dowodzą, że szczep Lactobacillus plantarum 299v 

pomaga zmniejszyć intensywność objawów klinicznych IBS.
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(ang. irritable bowel syndrome, IBS)

Zespół jelita nadwrażliwego Zespół jelita nadwrażliwego 
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4 tygodniowe badanie na 40 uczestnikach z IBS

9 na 10 pacjentów z IBS odczuwa poprawę po przyjmowaniu LP299V®

Badanie nr 2
(Niedzielin i wsp., Eur J Gastroenterol Hepatol 2001) 
A controlled, double-blind, randomized study on the efficacy of Lactobacillus plantarum 299v in patients with irritable bowel syndrome.

Podwójnie zaślepione, 4-tygodniowe badanie kliniczne, do którego włączono 40 pacjentów z IBS zostało przeprowadzone przez grupę 

polskich gastroenterologów. Jego celem była ocena wpływu probiotykoterapii szczepem Lactobacillus plantarum 299v na objawy kliniczne IBS.

Wyniki:
U wszystkich pacjentów z grupy badanej nastąpiło istotne w porównaniu do grupy otrzymującej placebo zmniejszenie częstości występo-

wania i intensywności bólów brzucha. Biorąc pod uwagę spektrum objawów IBS, 95% pacjentów otrzymujących probiotyk wskazało na 

poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego, podczas gdy w grupie otrzymującej placebo odsetek ten wyniósł 15%.

Wniosek:
LP299V® wpływa na zmniejszenie natężenia objawów zespołu jelita nadwrażliwego.

Wniosek:
Modulacja mikrobioty jelitowej za pomocą LP299V® prowadzi do zmniejszenia wzdęcia i bólu brzucha u pacjentów z zespołem jelita 

nadwrażliwego.
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zmniejszenie intensywności i częstości:

– bólu brzucha

– wzdęć

– wytwarzania gazów jelitowych

normalizacja rytmu wypróżnień

redukcja objawów zespołu jelita nadwrażliwego

ogólna poprawa funkcjonowania układu 
pokarmowego

Korzyści wynikające z przyjmowania Lactobacillus plantarum 299v u osób z objawami zespołu jelita nadwrażliwegoKorzyści wynikające z przyjmowania Lactobacillus plantarum 299v u osób z objawami zespołu jelita nadwrażliwego
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4 tygodniowe badanie na 214 pacjentach z IBS
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Badanie nr 3
(Ducrotte i wsp., World J Gastroenterol 2012) 
Clinical trial: Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) improves symptoms of irritable bowel syndrome.

Podwójnie zaślepione badanie kliniczne przeprowadzono w grupie 214 pacjentów z objawami IBS. Uczestników badania przydzielono do 

grupy otrzymującej szczep Lactobacillus plantarum 299v lub placebo. Eksperyment trwał 4 tygodnie.

Wyniki:
Poprawę funkcji przewodu pokarmowego ocenianą w sposób jakościowy jako „bardzo dobrą” lub „świetną” potwierdzono u 78% pacjentów 

przyjmujących szczep probiotyczny i u 8% osób otrzymujących placebo. Różnica ta była istotna statystycznie (p<0.01). Po upływie 4 tygodni 

obserwowano zmniejszenie intensywności bólów brzucha, częstości wypróżnień oraz wzdęć u pacjentów otrzymujących szczep Lactobacillus 

plantarum 299v w porównaniu do grupy placebo.

Wniosek:
Przyjmowanie LP299V® wpływa na zmniejszenie wzdęcia oraz bólu brzucha u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego.

LP299V®
(n=105)

Placebo
(n=99)

Ocena skuteczności terapii wg pacjentów

słabo
dobrze
b. dobrze
świetnie
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świetnie

bardzo
dobrze

dobrze

Szczep Lactobacillus plantarum 299v jest także wymieniany w rekomendacjach ekspertów oraz badaniach o charakterze meta-

analiz klinicznych oceniających skuteczność probiotyków u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego. Do najważniejszych 

publikacji, które ukazały się w ostatnich latach można zaliczyć:

Layer P i wsp.; Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten; Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität: 
Irritable bowel syndrome: German consensus guidelines on de�nition, pathophysiology and management. Z Gastroenterol. 2011; 49 (2): 237-93

Andresen V i wsp: Irritable bowel syndrome-the main recommendations. Dtsch Arztebl Int. 2011; 108 (44): 751-60

Ford AC i wsp.: Efficacy of prebiotics, probiotics, and synbiotics in irritable bowel syndrome and chronic idiopathic constipation: systematic review and meta-
analysis. Am J Gastroenterol. 2014; 109 (10):1547-61

Floch MH. Recommendations for probiotic use in humans-a 2014 update. Pharmaceuticals (Basel). 2014; 7 (10): 999-1007 

Floch MH i wsp.: Recommendations for Probiotic Use - 2015 Update: Proceedings and Consensus Opinion. J Clin Gastroenterol. 2015; 49 Suppl 1: S69-73

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines Irritable Bowel Syndrome: A Global Perspective Update September 2015. J Clin Gastroenterol. 2016; 
50(9):704-13

1

2

3

4

5

6

Rekomendacje ekspertów w zespole jelita nadwrażliwego
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Dwa pilotażowe badania kliniczne przeprowadzone w latach 2012-13 dowiodły, że Lactobacillus plantarum 299v jest skuteczny 

w łagodzeniu objawów u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Do badania klinicznego zrekrutowano pacjentów z IBD, 

u których występowało spektrum objawów klinicznych, w tym krwawa biegunka, skurcze jelit, gorączka, uczucie przewlekłego 

zmęczenia i utrata masy ciała.

Badanie nr 1
(Krag i wsp., World J Gastroetreol 2012)
Safety and efficacy of Profermin® to induce remission in ulcerative colitis.

Do badania pilotażowego zrekrutowano 39 pacjentów, którym podawano fermentowaną owsiankę zawierajacą Lactobacillus 

plantarum 299v.

Wyniki: 
Po 6 miesiącach od rozpoczęcia badania, u 62% pacjentów z grupy badanej stwierdzono zmniejszenie częstości występowania 

objawów klinicznych IBD.

Wniosek: 
Lactobacillus plantarum 299v wspiera mikro�orę jelitową u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit.

6 miesięczne badanie pilotażowe na 39 pacjentach z IBD

Znacząca większość pacjentów po terapii LP299V®stwierdziła 
dużą poprawę i zmniejszenie dolegliwości związanych z IBD

Pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit (ang. in�ammatory bowel disease, IBD) 
mają często objawy o charakterze IBS pozostając w remisji 

poprawapoprawa
> 62%> 62%

Skuteczność szczepu Lactobacillus plantarum 299v w redukcji objawów IBS wynika z jego unikalnych 
właściwości, spośród których najważniejsze to:

Promowanie rozwoju korzystnej mikro�ory probiotycznej jelit i konkurencyjne ograniczenie wzrostu mikroorganizmów 
chorobotwórczych,

Wsparcie dla wytwarzania przez bakterie jelitowe krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, odżywiających kolonocyty 
i redukujących produkcję gazów, a tym samym bólu i dyskomfortu w jamie brzusznej,

„Trening” układu immunologicznego jelit (GALT, ang. gut-associated lymphoid tissue) i działanie przeciwzapalne.

Choroby zapalne jelitChoroby zapalne jelit
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Badanie nr 2
(Krag i wsp., In�amm Bowel Dis, 2013) 
Profermin is efficacious in patients with active ulcerative colitis-a randomized controlled trial.

W 2013 roku, ten sam zespół badawczy przeprowadził kolejny, dwuetapowy eksperyment oceniający skuteczność Lactobacillus 

plantarum 299v w redukcji objawów klinicznych IBD w grupie 73 pacjentów. Przydzielono ich do 2 grup eksperymentalnych, 

z których pierwsza przez 8 tygodni przyjmowała Profermin (zawierający Lactobacillus plantarum 299v), zaś druga Fresubin 

(dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego stosowany w terapii IBD). Po zakończeniu pierwszych 

8 tygodni badania, pacjenci przyjmowali środki spożywcze odwrotnie, tj. grupa pierwsza przez kolejne 8 tygodni otrzymywała 

Fresubin zaś druga Profermin.

Wyniki: 
Badanie dowiodło, że Profermin fermentowany z udziałem bakterii Lactobacillus plantarum 299v, wykazuje istotnie wyższą 

skuteczność w łagodzeniu objawów IBD w porównaniu do Fresubinu. Ponad połowa pacjentów wskazała na przynajmniej 50% 

redukcję objawów IBD po zastosowaniu Proferminu, podczas gdy Fresubin poprawił stan przewodu pokarmowego u 25% 

badanych.

Wniosek: 
Przyjmowanie napoju zawierającego LP299V® prowadzi do zmniejszenia dolegliwości związanych z chorobą zapalną jelita.
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Po 8 tygodniach terapii LP299V® stwierdzono znaczną
redukcję dolegliwości związanych z IBD
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8 tygodniowe badanie na 73 pacjentach z IBD



Lactobacillus plantarum 299v  chroni mikro�orę podczas antybiotykoterapiiLactobacillus plantarum 299v  chroni mikro�orę podczas antybiotykoterapii

Lactobacillus plantarum 299v zmniejsza ryzyko zakażenia Clostridium difficile Lactobacillus plantarum 299v zmniejsza ryzyko zakażenia Clostridium difficile 
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Intake of Lactobacillus plantarum reduces certain gastrointestinal symptoms during treatment with antibiotics.

Według danych literaturowych, nawet 60% pacjentów leczonych antybiotykami doświadcza dolegliwości ze strony przewodu 

pokarmowego. Antybiotyki hamują bowiem wzrost i podziały komórek bakteryjnych, eliminują z przewodu pokarmowego 

korzystne szczepy probiotyczne. Jak dowodzą badania, dysbioza rozwijająca się w przebiegu antybiotykoterapii, utrzymuje się 

nawet do kilku lat po zakończeniu leczenia.

Celem badania klinicznego z grupą placebo, przeprowadzonego w grupie 239 pacjentów była ocena wpływu probiotykoterapii 

szczepem Lactobacillus plantarum 299v na dolegliwości gastroenterologiczne towarzyszące antybiotykoterapii w trakcie jej 

trwania oraz w tydzień po zakończeniu leczenia.

Wyniki: 
U pacjentów z grupy badanej otrzymujących Lactobacillus plantarum 299v, zaobserwowano zmniejszenie częstości występo-

wania nudności o połowę, zaś ryzyko pojawienia się biegunki zmalało o 30% w porównaniu do grupy otrzymującej placebo.

(Lonnermark i wsp., J Clin Gastroenterol 2010) 

(Klarin i wsp., Crit Care, 2005) 

Adhesion of the probiotic bacterium Lactobacillus plantarum 299v onto the gut mucosa in critically ill patients: 

a randomised open trial.

Zakażenie Clostridium difficile jest przyczyną ostrej, długotrwałej i opornej na leczenie biegunki u ciężko chorych pacjentów 

leczonych antybiotykami, najczęściej w warunkach szpitalnych.

W randomizowanym badaniu u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii wykazano, że Lactobacillus 

plantarum 299v wydajnie zasiedla błonę śluzową przewodu pokarmowego pomimo intensywnej antybiotykoterapii. Lekarze byli 

w stanie zidenty�kować żywe pałeczki LP299V® zasiedlające błonę śluzową końcowego odcinka przewodu pokarmowego.

Lactobacillus plantarum 299v reduces colonisation of Clostridium difficile in critically ill patients treated with antibiotics.

W podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym, 44 ciężko chorych pacjentów leczonych antybiotykami w oddziałach intensywnej 

terapii przydzielono do grupy badanej otrzymującej probiotyk zawierający wysoką dawkę Lactobacillus plantarum 299v lub do 

grupy otrzymującej placebo. Należy podkreślić, że skuteczność standardowej dawki probiotyku, tj. 10�⁰ CFU została potwierdzona 

w badaniu z udziałem 3533 pacjentów.

Wyniki: 
W grupie placebo zakażenie Clostridium difficile wystąpiło u 19 pacjentów, potwierdzając tym samym częstość obserwowaną 

w populacji ogólnej. W grupie otrzymującej szczep probiotyczny Lactobacillus plantarum 299v u żadnego z pacjentów nie 

stwierdzono zakażenia Clostridium difficile.
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Lactobacillus plantarum 299v  zapobiega zakażeniom Clostridium difficile 
u chorych wysokiego ryzyka leczonych antybiotykami
Lactobacillus plantarum 299v  zapobiega zakażeniom Clostridium difficile 
u chorych wysokiego ryzyka leczonych antybiotykami
(Kujawa-Szewieczek A i wsp, Nutrients, 2015) 

The Effect of Lactobacillus plantarum 299v on the Incidence of Clostridium difficile Infection in High Risk Patients Treated 

with Antibiotics.

Zespół Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wew-

nętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-

wicach przeprowadził analizę retrospektywną zachorowań 

na zakażenie Clostridium difficile ,  u chorych hospita-

lizowanych w Klinice i poddanych antybiotykoterapii. 

Porównano roczne okresy, w których chorzy leczeni anty-

biotykami, otrzymywali probiotyki. W pierwszym okresie 

stosowano różne probiotyki, najczęściej: Lactobacillus 

rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbru-

ecki i Bi�dobacterium lactis. W kolejnym roku u wszystkich 

pacjentów poddanych antybiotykoterapii stosowano 

Lactobacillus plantarum 299v  w dawce 1x1 (SANPROBI IBS)

kapsułka dziennie. 

Zastosowanie  spowodowało ponad dzie-SANPROBI IBS

sięciokrotne zmniejszenie zachorowań na zakażenie 

Clostridium difficile tj. z 21 do 2 przypadków. Spośród 21 osób 

zakażonych Clostridium difficile przed „erą” stosowania 

SANPROBI IBS u 3 obserwowano zakażenie pozaszpitalne, 

wymagające hospitalizacji, 1 została przyjęta na oddział 

intensywnej terapii, a 1 niestety zmarła. Po zastosowaniu 

SANPROBI IBS u 2 chorych zakażonych Clostridium difficile nie 

obserwowano ciężkich powikłań tej choroby. Po wprowa-

dzeniu do pro�laktyki  zużycie antybio-SANPROBI IBS

tyków w Klinice zmniejszyło się z 3481 opakowań do 2643 

opakowań. 
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Lactobacillus plantarum 299v zwiększa przyswajalność składników pokarmowych Lactobacillus plantarum 299v zwiększa przyswajalność składników pokarmowych 

(Bering i wsp., Brit J Nutrition 2006) 

Badanie nr 1
A lactic acid-fermented oat gruel increases non-haem iron absorption from a phytate-rich meal in healthy women of childbearing age.

Anemia z niedoboru żelaza jest częstym zespołem objawów obserwowanym zwłaszcza u kobiet w wieku rozrodczym. Zaburzenia 

równowagi ilościowej oraz jakościowej mikrobioty jelit mogą redukować przyswajanie składników pokarmowych z pożywienia, 

a przywrócenie homeostazy w obrębie ekosystemu jelitowego jest gwarantem optymalnego wchłaniania składników diety.

Wyniki: 
W badaniach klinicznych oceniano udział Lactobacillus plantarum 299v w przyswajaniu żelaza z pożywienia, dowodząc wysokiej 

skuteczności szczepu w tym zakresie. W jednym z badań przeprowadzonym w grupie 24 kobiet, podawano klasyczny napój 

owsiany lub fermentowany z udziałem Lactobacillus plantarum 299v. Kobiety otrzymywały napój naprzemiennie, do każdego 

posiłku. Jednocześnie każdorazowo sprawdzano jaka jest przyswajalność żelaza ze spożytego posiłku. Badanie dowiodło, że 

wchłanianie żelaza z posiłku, do którego spożywano napój z Lactobacillus plantarum 299v było istotnie wyższe w porównaniu do 

przyswajalności tego związku z posiłku, w trakcie którego wypijano klasyczny napój na bazie owsa. 

(Hoppe M i wsp, Brit J Nutrition, 2015) 

Badanie nr 2
Probiotic strain Lactobacillus plantarum 299v increases iron absorption from an iron-supplemented fruit drink: a double-isotope cross-over single-blind study in women of 

reproductive age.

Wyniki: 
W badaniu porównano wpływ LP299V® podawanego w różnych ilościach (10⁹ i 10�⁰ CFU) w napojach na wchłanianie żelaza z diety 

w przewodzie pokarmowym u młodych kobiet. Wykazano, że obecność LP299V® w napoju istotnie zwiększa przyswajanie żelaza 

z diety o 50% w porównaniu do napojów bez dodatku tego probiotyku.



Randomizowane badania kliniczne, metaanalizy i opinie ekspertów, w których 
wykazano korzyść dla pacjentów ze stosowania probiotyku Lactobacillus 
plantarum 299v (DSM 9843)w zespole jelita nadwrażliwego

Ducrotté P, Sawant P, Jayanthi V.: Clinical trial: Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) 
improves symptoms of irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2012 14;18 (30): 
4012-8 
Pełny tekst: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3419998/pdf/WJG-18-4012.pdf

Layer P,  Andresen V,  Pehl C i  wsp.;  Deutschen Gesellschaft für Verdauungs-und 
Stoffwechselkrankheiten; Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität: 
Irritable bowel syndrome: German consensus guidelines on de�nition, pathophysiology 
and management. Z Gastroenterol. 2011 Feb;49(2):237-93

Andresen V, Keller J, Pehl C, Schemann M, Preiss J, Layer P: Irritable bowel syndrome-the 
main recommendations. Dtsch Arztebl Int. 2011 Nov;108(44):751-60
Pełny tekst: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar ticles/PMC3226958/pdf/Dtsch_Arztebl_Int-
108-0751.pdf

Ford AC, Quigley EM, Lacy BE, Lembo AJ i wsp.: Efficacy of prebiotics, probiotics, and 
synbiotics in irritable bowel syndrome and chronic idiopathic constipation: systematic 
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