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BŁONNIK POKARMOWY – PODZIAŁ I WŁAŚCIWOŚCI
dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Błonnikiem pokarmowym określa się kompleks heterogennych związków będących pozostałością
ścian komórkowych roślin, które są oporne na działanie enzymów trawiennych przewodu pokarmowego
człowieka, ale ulegające częściowej lub całkowitej hydrolizie przez enzymy bakterii bytujących w okrężnicy.
W jego skład wchodzą głównie polisacharydy (celuloza, hemicelulozy, pektyny, β-glukany, skrobia oporna,
gumy, śluzy, fruktany) oraz związki o charakterze niepolisacharydowym, m.in. lignina. Związki te różnią się
budową oraz właściwościami fizycznymi, w tym: rozpuszczalnością w wodzie, zdolnością do tworzenia
roztworów o dużej lepkości, wymiany kationów i fermentacji.
Ze względu na małą wartość energetyczną (2 kcal/g) przez długi czas uznawany był jedynie
za substancję balastową. Wyniki epidemiologicznych badań żywieniowych dostarczyły dowodów na to,
że błonnik nie jest inertnym składnikiem pożywienia, ale wywiera wielokierunkowy i korzystny wpływ
na organizm.
Składniki rozpuszczalne włókna, pektyny, β-glukany oraz gumy, w świetle jelit tworzą żele, które
spowalniają i ograniczają wchłanianie składników pokarmowych np. glukozy i cholesterolu, przez
co nasilają uczucie sytości po posiłku, zmniejszają poposiłkową glikemię, wykazują działanie
hipocholesterolemiczne oraz antylitogenne. Dzięki bakteriom zasiedlającym okrężnicę błonnik ulega
fermentacji z wytworzeniem: wody, metanu, dwutlenku węgla oraz krótkołańcuchowych kwasów
tłuszczowych (SCFA): octowego, propionowego, masłowego. Kwasy te działają jako środki osmotycznie
czynne, a także regulują gospodarkę lipidową i węglowodanową.
Z kolei, składniki nierozpuszczalne w wodzie (np. ligniny, celuloza) skracają czas pasażu jelitowego,
zwiększają masę stolca, co zapobiega zaleganiu treści pokarmowej i rozwojowi patogennej mikroflory.
Dzięki swoim właściwością fizyko-chemicznym i działaniem w organizmie błonnik pokarmowy stał
się istotnym elementem dietoprofilaktyki i dietoterapii licznych schorzeń.

ROLA BŁONNIKA W LECZENIU ZESPOŁU JELITA DRAŻLIWEGO

Dr n. med. Tadeusz Tacikowski
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Zespół jelita drażliwego (IBS) cechuje się przewlekłym, nawracającym bólem /dyskomfortem
brzucha skojarzonym z zaburzeniami wypróżniania (częstość/konsystencja stolca) i wzdęciem, przy
nieobecności zmian organicznych . IBS podzielono na trzy podtypy: zaparciową, biegunkową i mieszaną.
Częstość IBS w Europie i USA sięga 5- 20% populacji, ale w praktyce klinicznej chorzy z tym
zespołem stanową aż około 50% konsultacji gastroenterologicznych.
Jak dotąd etiologia IBS nie jest znana. Jako przyczyny brane są pod uwagę czynniki emocjonalne,
nieprawidłowa czynność motoryczna lub/i sensoryczna, nieprawidłowe nawyki dietetyczne, a również
zakłócenie biocenozy bakteryjnej jelita.
W leczeniu IBS wykorzystuje się psychoterapię , leki wpływające na perystaltykę jelit , probiotyki,
leki p-bakteryjne. Bardzo ważną rolę odgrywa dieta , a w tym błonnik. Wykonane randomizowane badania
kliniczne, w tym kontrolowane placebo, wykazują, że błonnik rozpuszczalny (np. babka jajowata, babka
płesznik) jest skuteczną metodą leczenia IBS (szczególnie u osób z zaparciową postacią IBS),
w przeciwieństwie do błonnika nierozpuszczalnego , który może nasilać dolegliwości.

ROLA BŁONNIKA POKARMOWEGO W LECZENIU
CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Dr inż. Danuta Gajewska
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Polskie Towarzystwo Dietetyki
Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią jeden z głównych problemów zdrowotnych
w Polsce i na świecie. Pomimo, że odsetek zgonów w naszym kraju, spowodowanych chorobami układu
sercowo-naczyniowego w ciągu ostatnich lat znacząco się obniżył się, to nadal zawał serca i udar mózgu
stanowią ponad połowę przyczyn wszystkich zgonów. Wśród czynników środowiskowych, zwiększających
ryzyko incydentów kardiologicznych wymienia się nieprawidłowy sposób żywienia oraz brak aktywności
fizycznej. Z badań epidemiologicznych wynika, że obok wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny
omega 3 oraz związków o właściwościach antyoksydacyjnych, błonnik pokarmowy wywiera korzystny
wpływ na układ sercowo naczyniowy.
Badania potwierdzające korzystny wpływ błonnika pokarmowego na zmniejszenie ryzyka sercowego
spowodowały, że wiele towarzystw naukowych wprowadziło rekomendacje dotyczące zwiększenia
spożycia tego składnika pokarmowego w diecie. W diecie kardioprotekcyjnej, zaleca się codziennie 30-45 g
błonnika pokarmowego, w tym około 17 g błonnika rozpuszczalnego, z takich źródeł jak: pełnoziarniste
produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych oraz warzywa i owoce. Minimalna ilość błonnika
pokarmowego w codziennej diecie nie powinna być mniejsza niż 25 g. Wykazano, że zwiększenie spożycia
błonnika pokarmowego ogółem, rozpuszczalnych w wodzie frakcji błonnika z produktów zbożowych,
owoców i warzyw, jest powiązane ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i choroby
niedokrwiennej serca u osób zdrowych. Ponadto, zwiększenie spożycia błonnika o 7-10 g dziennie skutkuje
obniżeniem o 9-14% ryzyka rozwoju chorób serca.
Mechanizmy, poprzez które błonnik pokarmowy może wpływać na zmniejszenie ryzyka chorób
układu sercowo-naczyniowego są związane z jego działaniem hipocholesterolemicznym, właściwościami
hipotensyjnymi oraz zmniejszeniem stanu zapalnego. Efekt prozdrowotny błonnika pokarmowego zależy
także od jego źródła pokarmowego. Szczególnie cenne, w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia
są rozpuszczalne w wodzie frakcje, w tym beta-glukany z owsa oraz pektyny z owoców. Dane literaturowe
potwierdzają, że frakcje te przyczyniają się do obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego oraz
cholesterolu LDL u pacjentów kardiologicznych.

ROLA BŁONNIKA POKARMOWEGO W LECZENIU CUKRZYCY

dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
Polskie Towarzystwo Dietetyki
Cukrzyca jest obecnie jedną z najczęściej występujących chorób metabolicznych, a koszty jej
leczenia pochłaniają około 10% wszystkich wydatków publicznych na opiekę zdrowotną. Prognozy wskazują
na rosnącą częstość zachorowań (szczególnie na cukrzycę typu 2), co jest związane z czynnikami ryzyka:
zwiększającym się odsetkiem osób z nadmierną masą ciała, zmniejszeniem aktywności fizycznej oraz
nieprawidłową dietą. Leczenie, jak również profilaktyka cukrzycy, obejmuje m.in. zalecenia dotyczące
zmiany stylu życia, w tym zalecenia dietetyczne. Jednym z ważnych elementów dietoterapii cukrzycy jest
odpowiednia podaż błonnika pokarmowego. Błonnik pokarmowy, szczególnie jego rozpuszczalne w wodzie
frakcje, spowalnia szybkość opróżniania żołądka oraz proces trawienia i wchłaniania, co w efekcie obniża
poposiłkową glikemię. Wykazano, że błonnik pokarmowy może stymulować wydzielanie
glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1) oraz insulinotropowego polipeptydu zależnego od glukozy (GIP),
które pełnią kluczową rolę w wydzielaniu insuliny oraz mogą wpływać na funkcje komórek beta wysp
trzustkowych. Aktualne zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego rekomendują podaż błonnika
pokarmowego w diecie w ilości około 25–50 g/d lub 15-25g/1000 kcal/diety. Jednocześnie szczególnie
zalecane są rozpuszczalne w wodzie frakcje, tj. pektyny i beta glukany. Natomiast American Diabetes
Association w Standardach opublikowanych w 2017 roku nie podaje dokładnych zaleceń ilościowych
odnośnie poziomu błonnika pokarmowego w diecie pacjentów diabetologicznych, rekomenduje jednak
spożywanie żywności o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego i niskim ładunku glikemicznym.
Badania amerykańskie wskazują, że wyższe spożycie błonnika pochodzącego z produktów zbożowych,
może wiązać się z 33% niższym ryzykiem cukrzycy. Wyniki EPIC-InterAct Study (2015) pokazują odwrotną
zależność pomiędzy spożyciem błonnika pokarmowego ogółem, jak również ilością błonnika pochodzącego
z produktów zbożowych oraz warzyw, a ryzykiem zachorowania. Co ciekawe, takiej zależności nie
zaobserwowano w odniesieniu do błonnika pokarmowego pochodzącego z owoców. Podsumowując,
błonnik pokarmowy stanowi istotny element terapii dietetycznej cukrzycy, a zwiększenie jego zawartości
w diecie przyczynia się do mniejszych wahań stężenia glukozy we krwi i sprzyja wyrównaniu
metabolicznemu cukrzycy.

ZAPARCIA U DZIECI

dr n. med. Witold Klemarczyk
Instytut Matki i Dziecka
Zaparcia u dzieci są problemem zdrowotnym, który często skłania do poszukiwania pomocy
lekarskiej. W zależnosci od wieku dotyczy on od 1 do 30% populacji dziecięcej Łatwe do zaobserwowania
dolegliwości już u niemowląt, a także widoczne zmiany koloru, konsystencji i częstości stolca, często
zbudzają niepokój opiekunów.
W wykładzie przedstawiono podział zaburzeń w wypróżnianiu się w zależności od wieku,
wykorzystując najnowszą klasyfikację zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, które zostały
usystematyzowane w tzw. Zaleceniach Rzymskich IV (2016) . Zaprezentowano postacie, podział
i epidemiologię zaparć u dzieci. Zwrócono uwagę na konieczne procedury diagnostyczne oraz te objawy,
które potencjalnie mogą być sygnałami alarmowymi obecności innych niż czynnościowe zaburzeń
defekacji.
Przy tworzeniu prezentacji wykorzystano obecnie obowiązujące zalecenia Europejskiego
i Północnoamerykańskiego Towarzystw Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN and
NASPGHAN) z 2014 r. bazujące na wnioskach z opartych o wiarygodne i aktualne publikacje (EBM ).
Uwzględniona została także specyfika procedur oraz substancji leczniczych zaaprobowanych
do wykorzystania dla najmłodszych grup wiekowych.

ZAPARCIA W WIEKU PODESZŁYM

Dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
Starzenie się prowadzi do szeregu zmian inwolucyjnych w organizmie. Dotyczą one również układu
pokarmowego. Zmian te mogą prowadzić do zmniejszenia aktywności jelita grubego w odcinku prostnicoodbytniczym, wydłużenia pasażu jelitowego na skutek zmniejszenia liczby nerwów cholinergicznych. Zmianie ulega
również skład mikroflory jelitowej. Ponadto osoby starsze zmniejszają swoją aktywność fizyczną, a na skutek utraty
uzębienia jak również występowania schorzeń przewlekłych wymagających interwencji żywieniowej, zmieniają swoją
dietę co w rezultacie może doprowadzić do zmniejszenia ilości warzyw i owoców oraz pełnoziarnistych produktów
zbożowych i tym samym do zmniejszania ilości błonnika w diecie. Stosowanie leki również mogą pogarszać funkcję
przewodu pokarmowego. Dużym problemem jest też spożywanie zbyt małej ilości płynów przez osoby starsze na
skutek zmniejszenia uczucia pragnienia. W wyniku zmian wstecznych w jelicie grubym, zmniejszonej aktywności
fizycznej, zmian w sposobie odżywiania, spożywania zbyt małej ilości płynów oraz występowania schorzeń
przewlekłych, zwłaszcza schorzeń neurologicznych, może dochodzić do wystąpienia zaparć u osób starszych.
Odpowiednie postępowanie dietetyczne może wpływać na zmniejszenie nasilenia zaparć. Najprostszą metodą jest
zwiększenie ilości warzy i owoców oraz pełnoziarnistych produktów zbożowych w diecie oraz zwiększenie ilości
wypijanych płynów. Nie zawsze jednak jest możliwe gruntowne zmienienia sposobu odżywiania się osoby starszej,
chociażby ze względu na jej stan zdrowia lub bardzo utrwalone nawyki żywieniowe. Kolejnymi sposobami interwencji
jest zwiększanie ilości błonnika poprzez podawanie preparatów go zawierających. Możliwe jest też zwiększenie ilości
błonnika poprzez wprowadzenie do diety soków przecierowych lub przetartych warzyw i owoców, które poza
zwiększeniem ilości błonnika w diecie pozwolą na zwiększenie ilości dostarczanych płynów do organizmu. Nie bez
znaczenia jest również, gdy jest to możliwe, zwiększenie aktywności fizycznej, chociażby poprzez regularne spacery.

SUROWCE POCHODZENIA NATURALNEGO JAKO ŹRÓDŁA BŁONNIKA

dr farm. Agnieszka Galanty
Katedra Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny UJ CM w Krakowie
Błonnik czyli włókno pokarmowe to węglowodany w formie polimerów, które nie ulegają trawieniu
i nie wchłaniają się w przewodzie pokarmowym człowieka. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości –
wiązanie wody, pęcznienie, lepkość – błonnik pełni ważną rolę w odżywianiu człowieka i powinien stanowić
znaczącą część spożywanych pokarmów. Spośród produktów bogatych w błonnik można wymienić ziarna
zbóż, owoce, orzechy, nasiona oraz warzywa, powszechnie znane i często obecne w codziennej diecie.
Wykład przestawia surowce pochodzenie naturalnego, będące źródłem błonnika, zarówno
pochodzenia krajowego, których przedstawicielem jest chociażby gryka zwyczajna, jak i bardziej
egzotycznego, takie jak teff (Eragrostis abyssinica), chia (Salvia hispanica) czy acai (Euterpe oleracaea).
Surowce te cieszą się w ostatnich latach sporym zainteresowaniem, stając się modnym dodatkiem
do pożywienia i określanych mianem „super foods”. Oprócz roślinnych źródeł błonnika omówione zostaną
także przykłady błonnikowych surowców pochodzenia morskiego (algi, skorupiaki).

PREPARATY Z BŁONNIKIEM W APTECE (WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA)

Dr farm. Joanna Chłopicka
Zakład Bromatologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
W polskich aptekach wybór preparatów zawierających błonnik jest bardzo duży. Możemy
pogrupować takie preparaty w zależności od: rodzaju błonnika pokarmowego (rozpuszczalny,
nierozpuszczalny); pochodzenia błonnika (akacjowy, ananasowy, arnikowy, aroniowy, gryczany, cytrusowy,
jabłkowy, kakaowy, lniany, owsiany, sojowy, żurawinowy, żytni); postaci preparatu (granulat, baton, kostki
do żucia, kapsułki, nasiona i łuski, łupiny nasion, pastylki, proszek, sok, tabletki, ziarna/ ziarna mielone);
smaku (jabłkowy, truskawkowy, kakaowy) oraz od ilości błonnika w preparacie.
Wyróżniamy proste preparaty zawierające jedynie rożne rodzaje błonnika oraz złożone zawierające
dodatkowe składniki, które wspomagają działanie błonnika w poszczególnych wskazaniach do jego
stosowania. Rozróżniamy preparaty: wpływające na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego
zawierające oprócz błonnika także żywe kultury bakterii (probiotyki); wspomagające odchudzanie
z dodatkiem karnityny, ananasa, CLA lub chromu; regulujące metabolizm z dodatkiem witamin i składników
mineralnych (witaminy A, C, E, witaminy z grupy B, a także magnez, cynk, chrom).
Błonnik dodawany jest również do preparatów określanych jako „formuła cardio” wspomagająca
funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego , a także „formuła hepato” wpływająca korzystnie na stan
wątroby.
Preparaty zawierające błonnik zalecane są w: zaparciach, otyłości, cukrzycy, kamicy żółciowej,
miażdżycy, u pacjentów stosujących preparaty opioidowe. Jednak w każdym przypadku pacjent powinien
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ suplementacja błonnikiem może zaburzyć
gospodarkę hormonalną i mineralną organizmu,
a np. w cukrzycy w znaczący sposób wpłynąć na poziom glikemii.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatów z błonnikiem są m.in. stany zapalne żołądka, trzustki, dróg
żółciowych i jelit, niedobory białka i składników mineralnych, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
Szeroki wybór preparatów z błonnikiem pozwala na wybór jego rodzaju, ilości, postaci, i smaku.
Uwzględnienie dodatku innych składników do preparatów zawierających błonnik pozwala na jak najlepszy
dobór preparatu dla indywidualnego pacjenta, który uwzględnia jego potrzeby.

INTERAKCJE BŁONNIKA Z LEKAMI

Dr farm. Paweł Paśko
Zakład Bromatologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Problematyce interakcji pomiędzy lekami a błonnikiem poświęca się obecnie mało uwagi. Okazuje
się jednak, że następstwa takich oddziaływań mogą generować w organizmie zmiany w farmakoterapii.
Interakcje takie dotyczą nie tylko błonnika jako składnika diety ale również popularnych suplementów
diety.
Błonnik wykazuje interakcje z takimi lekami jak: paracetamol, hormony tarczycy, glikozydy
nasercowe, leki hipolipemiczne, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwdepresyjne, leki stosowane
w chorobie Parkinsona, czy antybiotyki.
Mimo, że występowanie interakcji pomiędzy lekami a błonnikiem może być klinicznie istotnym
zjawiskiem, nie jest ono w dobrym stopniu udokumentowane, a dostęp do kluczowych informacji jest
stosunkowo ograniczony. Znajomość powyższych zagadnień może stanowić podstawy do prawidłowego
prowadzenia opieki farmaceutycznej i kontroli farmakoterapii. Może ona również pomóc
w wyeliminowaniu błędów wynikających ze stosowania przez pacjentów na własną rękę suplementów
diety, czy produktów spożywczych fortyfikowanych w błonnik.
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