
471Probiotyki — recepta na zdrowie?

wanych jako produkty wywierające korzystny wpływ 
na zdrowie. W artykule omówiono historię i defini-
cje probiotyków, ich korzystne działanie na funkcje 
organizmu oraz zmniejszenie ryzyka chorób. Przed-
stawiono mechanizmy działania probiotyków, komer-
cyjne produkty zawierające szczepy probiotyczne i 
ich dawkowanie, a także zagrożenia i problemy zwią-
zane z probiotykami.

Rezultatem coraz większego zainteresowania 
skutkami działania mikroflory jelitowej jest rozwój 
różnych sposobów jej modyfikacji. Jednym z nich 
jest podawanie probiotyków. W ostatnich latach po-
święca się im coraz więcej uwagi a z ich stosowa-
niem wiązane są coraz większe nadzieje. Równolegle 
wzrosła liczba oraz rodzaj żywności i napojów pro-
biotycznych dostępnych dla konsumentów i sprzeda-
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Streszczenie

PROBIOTICS — RECEIPE FOR THE HEALTH?

Summary

Growing interest in the effects of intestinal mi-
croflora leads to the development of different ways 
of its modification. One of these approaches consists 
in administration of probiotics. In the recent years, 
probiotics deserve increasing attention seems to be 
greatly promising. One notes also appearance of in-
creasing variety of probiotic foods available for the 
customers, claimed as products having a beneficial 
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effect on the health. The article presents the history 
and definition of probiotics, their beneficial effects 
on the body functions and reduction in the risk of 
diseases. Mechanisms of action of selected probiot-
ics, description and dosage of available commercial 
products containing probiotic bacterial strains, as 
well as the risks and problems associated with the 
use of probiotics are also presented.
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