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Celem pracy była ocena wiedzy żywieniowej, dotyczącej probiotyków wśród 
mieszkańców pogranicza Polski i Czech. Ankietowani wykazali się zadowalającą 
wiedzą w zakresie znajomości pojęcia probiotyku, jego wpływu na zdrowie, 
chorób w jakich są zalecane oraz ich występowania w preparatach farmaceu-
tycznych, a dostateczną w zakresie znajomości pojęcia żywności funkcjonalnej 
oraz produktów w jakich występują probiotyki. Ogólny poziom wiedzy żywie-
niowej dotyczącej probiotyków był zadowalający. Narodowość ankietowanych 
nie determinowała poziomu wiedzy w badanym zakresie.
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Mikrofl ora jelitowa to grupa bakterii tworząca ekosystem, którego działalność 
wywiera duży wpływ na zdrowie człowieka. Przyjmuje się, że probiotyki poszerzają 
zakres korzystnej mikrofl ory jelitowej i hamują rozwój bakterii chorobotwórczych, 
przez co wpływają na dynamizm metaboliczny, enzymatyczny oraz warunki fi zyko-
chemiczne. Dodatkowo wzmacniają aktywność immunologiczną jelit, ograniczając 
w ten sposób procesy kancerogenne (1). Wielu naukowców na całym świecie zaczęło 
poszerzać wiedzę na temat składników żywności o potencjalnie korzystnym wpły-
wie na zdrowie człowieka. Skład mikrofl ory jelitowej cały czas się zmienia i zależy 
od czynników środowiskowych, takich jak rodzaj spożytego pokarmu czy sposobu 
żywienia, jak i czynników genetycznych. Probiotyki mogą być stosowane w celach 
profi laktycznych mając na celu zapobieganie chorobom na tle nieprawidłowego ży-
wienia, takich jak: otyłość, cukrzyca typu 2 czy choroby sercowo-naczyniowe (2). 
Celem pracy była ocena wiedzy żywieniowej dotyczącej probiotyków wśród miesz-
kańców pogranicza Polski i Czech. 

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono wśród osób aktywnych zawodowo, mieszkających 
w Krnowie (Czechy) oraz wśród pracowników administracji terenów pogranicz-
nych w województwie opolskim. Przebadano 180 przypadkowo wybranych osób. 

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLVIII, 2015, 3, str. 590 – 593



Nr 3 591Ocena wiedzy żywieniowej dotyczącej probiotyków

Do przeprowadzenia badań został użyty autorski kwestionariusz ankiety zawie-
rający pytania socjodemografi czne oraz dotyczące wiedzy żywieniowej na temat 
probiotyków. Zebrany materiał został poddany analizie statystycznej za pomocą 
testu niezależności Chi2 skorygowanego Yatesem, uznając za istotne wartości przy 
p<0,05 w programie komputerowym STATISTICA 10. Polską grupę ankietowanych 
stanowiły 94 osoby, w tym 69% kobiet oraz 31% mężczyzn, a czeską – 86 osób, 
w tym 79% kobiet i 21% mężczyzn. 

Do oceny wiedzy żywieniowej zliczono poprawne odpowiedzi udzielone przez 
osoby badane, następnie wyliczono odsetek poprawnych odpowiedzi dla każdego 
pytania. Do interpretacji uzyskanych wyników przyjęto poniższe kryteria:
– powyżej 75% prawidłowych odpowiedzi – prawidłowa wiedza żywieniowa;
– 75-50% prawidłowych odpowiedzi – zadawalająca wiedza żywieniowa;
– 49-25% prawidłowych odpowiedzi – wiedza żywieniowa na poziomie dostatecz-

nym;
– poniżej 25% prawidłowych odpowiedzi – nieprawidłowa wiedza żywieniowa.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oceny poziomu wiedzy żywieniowej dotyczącej probiotyków w badanych 
grupach zostały przedstawione w tabeli I.

Z przeprowadzonego badania wynika, że znajomość żywności funkcjonalnej jako 
żywności, która posiada korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu, 
kształtuje się na podobnym poziomie biorąc pod uwagę narodowość ankietowanych. 
Wśród Polaków 52% znało prawidłową odpowiedź, natomiast u Czechów było to 
43%. Z badań Sosińskiej i wsp. (3), którzy oceniali wiedzę na temat żywności funk-
cjonalnej w opinii polskich i belgijskich konsumentów wynika, że pojęcie żywności 
funkcjonalnej było znane tylko 4% ankietowanych Polaków, natomiast w Belgii aż 
49% osób wykazało się znajomością tego zagadnienia.
Żywność funkcjonalna z biegiem lat staje się coraz popularniejsza, jednak to 

produkty mleczne są najczęściej wybieranymi produktami funkcjonalnymi zarów-
no w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej (4). W badaniu własnym jogurt jako 
potencjalne źródło żywności funkcjonalnej wybrało 47% respondentów polskich 
i 44% respondentów czeskich. W badaniach Śliwińskiej i wsp. (5) produkt ten wy-
brało aż 88% badanych osób. Natomiast w przeprowadzonych badaniach Góreckiej 
i wsp. (6) określono, że 50% ankietowanych wskazało jogurt jako źródło żywności 
funkcjonalnej.

W przeprowadzonych badaniach 75% polskich respondentów deklarowało zna-
jomość pojęcia probiotyku, a u czeskich ankietowanych (45%) wiedza na ten temat 
kształtowała się na poziomie dostatecznym. W badaniach Zaręby i wsp. (7) tylko 
30% osób potrafi ło zdefi niować probiotyki. Bielecka i wsp. (8), które badały wiedzę 
rodziców w zakresie obecności prebiotyków i probiotyków w mleku modyfi kowa-
nym, wykazały że aż 85,3% osób potrafi ło zdefi niować pojęcie probiotyku. 

Liczne badania potwierdzają, że probiotyki przyjmowane w odpowiednich ilo-
ściach wywierają korzystny wpływ na organizm (9). W autorskich badaniach, an-
kietowani Polacy w 71% uważali, że probiotyki wykazują pozytywny wpływ na 
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zdrowie człowieka, natomiast tylko 50% ankietowanych Czechów zaznaczyło tą 
odpowiedź. Podobnie w badaniach Babicz-Zielińskiej (10), blisko 50% ankietowa-
nych uważało, że probiotyki mają pozytywny wpływ na organizm. 

Mikroorganizmy mogą znajdować się również w preparatach farmaceutycznych 
jakimi są: tabletki, kapsułki czy proszki (11). Autorskie badanie wykazało, że więk-
szość respondentów polskich (77%) wiedziało o takiej możliwości tak jak i czeska 
grupa ankietowanych, która wykazała się podobną wiedzą na ten temat (70%). 

Ta b e l a  I. Ocena poziomu wiedzy żywieniowej dotyczącej probiotyków z uwzględnieniem narodowości an-
kietowanych

Ta b l e  I. Assessment of the level of probiotics nutritional knowledge considering the respondents’ nationality

Pytania ankietowe / prawidłowe odpowiedzi
Ogółem Polacy Czesi

Chi2
% Poziom % Poziom % Poziom

Żywność funkcjonalna to? (Żywność, która 
ma korzystny wpływ na jedną lub więcej 
funkcji organizmu)

48 dost. 52 zad. 43 dost. NS

Do żywności funkcjonalnej zaliczamy? 
(jogurt) 45,5 dost. 47 dost. 44 dost. NS

Czy wie Pan/Pani co to są probiotyki? (tak) 61 zad. 75,5 praw. 45 dost IS

Jaki wpływ na organizm człowieka wywiera 
spożywanie probiotyków? (pozytywny) 61 zad. 71 zad. 50 zad. IS

W  jakich produktach spożywczych 
występują probiotyki? (produkty mleczne) 48 dost. 47 dost. 50 zad. NS

Kiedy zalecane są probiotyki? (choroby 
przewodu pokarmowego) 59 zad. 65 zad. 53 zad. NS

Czy probiotyki można znaleźć 
w preparatach farmaceutycznych? (tak) 73 zad. 77 praw. 70 zad. NS

Gdzie po raz pierwszy usłyszał Pan/Pani 
o probiotykach? (u lekarza) 0 niepr. 0 niepr. 0 niepr. NS

Czy zauważył/a Pan/Pani poprawę zdrowia 
po kuracji probiotycznej? (tak) 71 zad. 78 praw. 66 zad. NS

Średnia: 51,8 zad. 56,9 zad. 46,8 dost. NS

IS – zależność istotna statystycznie przy p<0,05; NS – zależność nieistotna statystycznie przy p<0,05

> 75% prawidłowa wiedza żywieniowa (praw.); 75–50% zadawalająca wiedza żywieniowa (zad.); 49–25% dosta-
teczna wiedza żywieniowa (dost.); < 25% nieprawidłowa wiedza żywieniowa (niepr.).

Blisko 80% badanych Polaków zauważyło że stan zdrowia po kuracji probiotyko-
wej poprawił się. Natomiast u Czechów ponad połowa z nich (66%) zauważyła ogól-
ną poprawę stanu zdrowia organizmu. Cukrowska i wsp. (12) stwierdziła w swoich 
badaniach poprawę zdrowia u 93% dzieci którym podawano probiotyki. 

Przeprowadzona analiza dotycząca źródła informacji na temat probiotyków wy-
kazała, że zarówno polscy ankietowani (62%), jak i czescy (64%) przede wszystkim 
czerpali wiedzę ze środków masowego przekazu jakimi są media oraz Internet. 
W badaniu Nowaka i wsp. (13) 43% badanych osób również jako główne źródło 
informacji o probiotykach podawało Internet oraz media. 
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Ogólną wiedzę żywieniową dotyczącą probiotyków oceniono według przyjętych 
kryteriów na poziomie zadowalającym. Z przeprowadzonej analizy statystycznej 
wynika, że ogólny poziom wiedzy dotyczący probiotyków był statystycznie nie-
istotny w zależności od narodowości ankietowanych. Polacy statystycznie istotnie 
częściej niż badani Czesi prawidłowo defi niowali pojęcie probiotyku oraz wiedzieli 
o ich korzystnym wpływie na organizm człowieka (tab.I).

WNIOSKI

1. Ogólny poziom wiedzy żywieniowej dotyczącej probiotyków był zadowalający.
2. Narodowość ankietowanych nie determinowała poziomu wiedzy na temat probio-

tyków.
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ASSESSMENT OF PROBIOTICS NUTRITIONAL KNOLWEDGE 
AMONG POLISH AND CZECH BORDERLAND RESIDENTS

S u m m a r y

The aim of the study was to assess the probiotics nutritional knowledge among the Polish and Czech 
borderland residents. The respondents presented a satisfactory knowledge referring to the notion of the 
probiotics, their impact on health, diseases in which they are recommended, and their occurrence in phar-
maceutical preparations, a suffi cient knowledge in the fi eld of the notion of functional food and products 
where probiotics occur. The overall knowledge referring to probiotics might be regarded as satisfactory. 
The nationality of the respondents did not determine the level of knowledge in the studied range.
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