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 Kilkanaście lat temu probiotyki i ich zastosowanie kliniczne znajdowały się poza 
obszarem zainteresowań naukowców i lekarzy pomimo, że pacjenci często przyjmowali je 

w postaci suplementów. Wiedza, że wiele chorób, również przewlekłych, szczególnie 
przewodu pokarmowego jest wynikiem działania bakterii chorobotwórczych stała się 
implikacją do badań dotyczących znaczenia probiotyków i szeroko pojętej probiozy. 

Aktualnie probiotyki znajdują szerokie zastosowanie w profilaktyce jak i leczeniu wielu 
chorób np. zapalenia jelit o różnej etiologii, a także zaburzeń czynnościowych przewodu 

pokarmowego (1). Celem pracy było sprawdzenie wiedzy osób dorosłych, aktywnych 
zawodowo na temat probiotyków.  

  

MATERIAŁY I METODY 

  

 Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Zawierał 
on 15 pytań obejmujących zagadnienia socjodemograficzne oraz sprawdzające wiedzę 
badanych osób na temat probiotyków. Badaniem objęto 100 osób wybranych w sposób 
losowy. Ankiety wypełniły osoby aktywne zawodowo, w tym 35 mężczyzn (35%) i 65 

kobiet (65%).  

 W celu ustalenia poziomu wiedzy respondentów na temat probiotyków wzięto pod 
uwagę ilość udzielonych przez nich poprawnych odpowiedzi. Dla określenia poziomu 

wiedzy przyjęto następujące kryteria: poniżej 25% poprawnych odpowiedzi - bardzo niski 
poziom wiedzy, 25%-50% poprawnych odpowiedzi - niski poziom wiedzy, 51% - 75 % 

poprawnych odpowiedzi - średnim poziom wiedzy, powyżej 75% poprawnych odpowiedzi - 
wysoki poziom wiedzy. Przeprowadzono analizę statystyczną za pomocą programu 

StatDirect z wykorzystaniem testu niezależności χ2 z poprawką Yates’a przy poziomie 
istotności p<0,05.  

 



Tabela I. Ocena poziomu wiedzy respondentów na temat probiotyków 
Table I. Assessment of the level of knowledge of respondents about probiotics 

   Ogółem Kobiety Mężczyźni 
  

χ2 

Prawidłowe odpowiedzi % Poziom wiedzy % Poziom wiedzy % Poziom wiedzy 

Żywność funkcjonalna to żywność prozdrowotna 56 Średni 57 Średni 54 Średni IN 

Znajomość pojęcia probiotyk 81 Wysoki 89 Wysoki 66 Średni IS 

Głównym źródłem występowania probiotyków są produkty mleczne 90 Wysoki 92 Wysoki 86 Wysoki IN 

Zalecana częstotliwość spożywania probiotyków to spożywanie codzienne. 56 Średni 58 Średni 51 Średni IN 

Spożywanie probiotyków powinien zalecać lekarz 90 Wysoki 92 Wysoki 86 Wysoki IN 

Zalecaną formą przyjmowania probiotyków są produkty spożywcze 84 Wysoki 86 Wysoki 80 Wysoki IN 

Probiotyki mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka 84 Wysoki 88 Wysoki 77 Wysoki IN 

Po zastosowaniu probiotyków następuje znacząca poprawa zdrowia 41 Niski 46 Niski 29 Niski IN 

Probiotyki powinni przyjmować wszyscy 86 Wysoki 92 Wysoki 74 Wysoki IS 

Probiotyki powinno przyjmować się zawsze 48 Niski 49 Niski 46 Niski IN 

Probiotyki mogą szkodzić 68 Średni 71 Średni 63 Średni IN 

Średnia 71 Średni 75  Średni 65 Średni 
  

Legenda: IS - p<0,05; IN - p ≥ 0,05 



WNIOSKI 

 

1. Poziom wiedzy badanych osób na temat probiotyków 
oceniono jako średni.  

 

2. Kobiety wykazały się większą znajomością badanego 
tematu. 

 


