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Analiza częstości stosowania probiotyków wśród dzieci  
do 16. roku życia w populacji miejskiej
 
The analysis of the frequency of probiotics usage among children up to 16 years old 
in the urban population
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. W ostatnich latach wzrosła rola probiotyków w leczeniu wielu schorzeń oraz ich wpływu na procesy 
immunologiczne. Jednak najczęściej są one stosowane w antybiotykoterapii.
Cel pracy. przedstawienie częstości stosowania probiotyków wśród dzieci.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza zawierającego pytania zamknięte wśród 
rodziców 350 dzieci do 16 lat w przychodni na terenie Gdańska.
Wyniki. rodzice kupują probiotyk kierując się ceną (28%), smakiem (28%), postacią (28%). Tylko około 15% zwracało uwa-
gę, jaki szczep i w jakiej ilości znajduje się w danym preparacie oraz tylko 10% kupowało probiotyki przepisane na receptę. 
Badanie wykazało, że prawie w 100% probiotyki stosowane są regularnie do 3. m.ż. niestety im starsze dziecko, tym są 
one stosowane mniej regularnie, a po 6. r.ż. tylko w schorzeniach wybranych – biegunka. prawie 90% rodziców odpo-
wiedziało, że wiedzę mają od lekarza prowadzącego, a pozostali wymienili: farmaceutę, pielęgniarkę, media lub Internet. 
Wnioski. Większą uwagę należy zwrócić rodzicom na rodzaj szczepów zawartych w preparacie probiotycznym. zadowalają-
ce jest to, że posiadana wiedza o probiotykach pochodzi od lekarza prowadzącego.
Słowa kluczowe: probiotyki, mikloflora jelitowa, mikrobiota.

Background. In recent years the role of probiotics has grown up in the treatment of many diseases and their influ-
ence on immunological process. However, probiotics are usually used in the antibiotic therapy.
Objectives. The purpose of research is to present the frequency of using probiotics by children.
Material and methods. The study was conducted using the author’s questionnaire containing closed questions among 350 
parents of children from ambulatory clinic in Gdansk.
Results. The parents chose probiotics due to price (28%), flavor (28%), form of a drug (28%). only 15% paid attention to bacte-
rial strain and its amount in each preparation. only 10% bought prescribed probiotics. The research showed that almost 100% 
parents used probiotics regularly up to 3 months. Unfortunately, in older groups of children they were not regularly used and 
after 6 years of age only in chosen diseases – diarhoea. almost 90% respondents answered that they gain knowledge from doc-
tor, the rest from pharmacist, nurse, media or Internet.
Conclusions. There is a need to draw the parents’ attention to the kind of bacterial strains in probiotics. It is satisfying that the 
knowledge about probiotics comes from the doctor.
Key words: probiotics, intestinal microflora, microbiota.

Streszczenie

Summary

Wstęp
W ostatnich latach wzrosła rola probiotyków w leczeniu 

wielu schorzeń oraz ich wpływu na procesy immunologicz-
ne oraz na stan zdrowia. Jednak najczęściej probiotyki są 
stosowane w przypadku antybiotykoterapii.

Cel pracy
W pracy dokonano analizy stosowania probiotyków 

wśród dzieci do 16. roku życia w jednej z przychodni na 
terenie miasta Gdańsk.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w roku 2013 za pomocą au-

torskiego kwestionariusza zawierającego pytania zamknię-
te wśród rodziców 350 dzieci w wieku do 16. roku życia. 
W czasie wizyty u lekarza rodzicom pacjentów zadano 
kilka pytań na temat stosowania leków probiotycznych. 
W analizowanej grupie nie uwzględniono płci.

Wyniki
Badanie wykazało, że o tym, jaki probiotyk jest stoso-

wany, znaczenie ma jego cena (28%), smak (28%), postać 
(28%), a dla 16% wymienione czynniki nie miały znaczenia 
(tab. 1). Tylko około 15% ankietowanych zwracało uwagę 
na to, jaki szczep i w jakiej ilości znajduje się w danym 
preparacie (ryc. 1). pozostali rodzice posiadają wiedzę (od 
lekarza lub z innych źródeł) o znaczeniu poszczególnych 
szczepów bakterii czy drożdżaków w leczeniu i profilakty-
ce różnych schorzeń, ale nie kierują się tym przy wyborze 
probiotyku (tab. 2). Tańsze preparaty były stosowane wśród 
dzieci, w rodzinach których warunki ekonomiczne były na 
niższym standardzie.

W badanej grupie tylko u 10% dzieci były stosowane 
probiotyki przepisane na receptę. pozostali rodzice nawet 
jak mieli receptę, to kupowali w aptece inny preparat pole-
cony przez farmaceutę. 

na pytanie, dlaczego stosują probiotyki, ponad połowa 
respondentów odpowiedziała, że wpływa to na poprawę 
pracy przewodu pokarmowego i pozwala szybciej odbu-
dować mikroflorę jelit oraz szybciej powrócić do zdrowia 
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(wiedzę na ten temat mają od lekarza prowadzącego), 29% 
wie, że mają one korzystny wpływ na szybki powrót do 
zdrowia, a tylko 5% nie jest zainteresowana ich działaniem, 
a stosuje je, bo otrzymali takie zalecenie od lekarza prowa-
dzącego (tab. 3).

Tabela 1. Analiza czynników wpływających na zakup 
probiotyku

Czynnik Liczba osób Procent (%)

cena probiotyku 98 28

smak probiotyku 98 28

postać probiotyku 98 28

Ww. czynniki nie mają zna-
czenia przy zakupie probiotyku

46 16

Razem 350 100

Rycina 1. czy przy wyborze probiotyku zwracano uwagę na 
rodzaj szczepów i jego ilość w danym preparacie

Tabela 2. Analiza źródeł wiedzy o probiotykach

Źródła wiedzy Liczba osób Procent (%)

Lekarz 312 89,2

Farmaceuta, pielęgniarka  20  5,7

media, Internet  13  3,7

Inne  5  1,4

Razem 350 100

Tabela 3. Dlaczego rodzice stosują probiotyki u swoich 
dzieci?

Czynnik Liczba osób Procent (%)

poprawa pracy przewodu 
pokarmowego i odbudowa 
mikroflory jelitowej

230 66

przyspiesza powrót do 
zdrowia

102 29

przepisał lekarz  18  5

Razem 350 100

Kolejne pytanie dotyczyło chorób, w jakich są stosowa-
ne probiotyki (tab. 4). prawie 80% ankietowanych kupowało 
omawiane preparaty w przypadku antybiotykoterapii oraz 
nieżytu żołądkowo-jelitowego. pozostała część rodziców 
stosowała probiotyki w astmie oskrzelowej, atopowym zapa-
leniu skóry, zaparciach, kolce jelitowej czy u dzieci częściej 
chorujących celem wpływu na układ odpornościowy. 

W analizie uwzględniono wiek dzieci i w tym przy-
padku wyraźnie widać, że prawie w 100% rodzice stosu-

ją probiotyki do 3. miesiąca życia (głównie powodem była 
kolka niemowlęca) i to te polecone przez lekarza, nie stosu-
ją innych zaproponowanych w aptece. niestety im starsze 
dziecko, tym stosowanie probiotyków jest coraz rzadsze  
– są stosowane nieregularnie, a w grupie po 6. roku życia 
tylko w schorzeniach wybranych – głównie nieżyt żołądko-
wo-jelitowy. odnotowano, że między 3. a 12. miesiącem 
życia probiotyki są stosowane regularnie, według zaleceń 
prawie w 90%, natomiast w grupie 1–3 lata – w 76%, w gru-
pie 3–6 lat – 50%, a powyżej 6 lat – tylko w 20% (ryc. 2). 

Tabela 4. Analiza chorób, w których stosowane są probiotyki

Choroby Liczba osób Procent (%)

antybiotykoterapia, nieżyt 
żołądkowo-jelitowy

280 80

astma oskrzelowa, azs,  
zaparcia, kolka jelitowa,  
częste infekcje

53 15,2

Inne 17  4,8

Razem 350 100

Rycina 2. analiza częstości stosowania probiotyku z uwzględ-
nieniem wieku dziecka

Jako przyczynę coraz gorszego stosowania się do za-
leceń lekarza respondenci podają niechęć dzieci do kolej-
nych leków, dużo zajęć domowych i brak czasu na pilno-
wanie zaleceń. ankietowanym zadano pytanie: skąd mają 
wiedzę na temat probiotyków? prawie 90% rodziców odpo-
wiedziało, że wiedzę posiadają od lekarza prowadzącego, 
pozostali respondenci wymienili farmaceutę, pielęgniarkę, 
media lub Internet.

Dyskusja
W literaturze jest wiele publikacji na temat korzystnego 

wpływu bakterii probiotycznych w profilaktyce niektórych 
schorzeń (chorób alergicznych, zaparć, zmniejszenie zacho-
rowań na choroby infekcyjne). Uzyskane wyniki badań oce-
niające skuteczność probiotyków w leczeniu chorób prze-
wodu pokarmowego (zakażeń Helicobacter pylori, zespołu 
jelita drażliwego, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, 
kolki niemowlęcej, w profilaktyce atopii) czy w leczeniu lub 
zapobieganiu nowotworom są imponujące i zachęcają do 
ich stosowania, ale wymagają jeszcze potwierdzenia [1, 2]. 
Jednak najwięcej publikacji dotyczy stosowania probioty-
ków w leczeniu biegunek, kolki niemowlęcej oraz w trakcie 
antybiotykoterapii [2]. przeprowadzone badania potwier-
dzają, że rodzice stosują je najchętniej w tych przypadkach. 
Jednak nie zwracają oni uwagi, jaki rodzaj bakterii występu-
je w danym preparacie, i mimo że w literaturze podkreśla 
się znaczenie np. Lactobacillus GG w zapobieganiu bie-
gunce szpitalnej, zakażeniom dróg oddechowych i przewo-

ważny szczep i liczba 
bakterii probiotyku

nieważny szczep i liczba 
bakterii probiotyku
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du pokarmowego, drożdżaków Saccharomyces boulardii 
i niektórych pałeczek z rodzaju Lactobacillus (w tym LGG) 
w zapobieganiu biegunce poantybiotykowej czy korzyst-
nego wpływu niektórych szczepów Lactobacillus casei na 
przebieg kliniczny azs i rozwój tolerancji na białka mleka 
krowiego.[3] Wiadomo, że probiotyki, czyli niepatogenne 
żywe mikroorganizmy, spełniają swoją funkcję, jeżeli są 
stosowane w odpowiednich ilościach.

Vandenplas (2013 rok) podjął się zebrania dotychcza-
sowych wyników badań nad probiotykami w wybranych 
schorzeniach układu pokarmowego u dzieci [4]. W prze-
prowadzonym badaniu zwrócono uwagę, że to przede 
wszystkim lekarz prowadzący i prawidłowo przeprowa-
dzona rozmowa z rodzicami pozwalała na prawidłowe 
stosowanie probiotyków. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
probiotyki można kupić bez recepty, a wtedy źródłem in-

formacji najczęściej jest farmaceuta [5]. z kolei inne bada-
nia wskazują, że pacjenci nie zawsze rozumieją zalecenia 
lekarskie, ponieważ często są one przedstawione w sposób 
niezrozumiany dla nich oraz niewyjaśniający znaczenia ich 
stosowania dla leczenia [6]. 

Wnioski

z przeprowadzonego badania wynika, że większą uwa-
gę należy zwrócić rodzicom na rodzaj szczepów zawartych 
w preparacie probiotycznym oraz poinformować ich, że ma 
to znaczenie w skuteczności leczenia czy profilaktyce. za-
dowalające jest, że posiadana wiedza o probiotykach po-
chodzi od lekarza prowadzącego, który powinien być głów-
nym źródłem rzetelnej wiedzy dla pacjenta.
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