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Artyku³ przegl¹dowy Review

Prebiotyki definiuje siê jako sk³adniki diety nie-
ulegaj¹ce trawieniu w przewodzie pokarmowym zwie-
rz¹t monogastrycznych, które stymuluj¹ wzrost lub
aktywno�æ korzystnej mikroflory bakteryjnej jelit,
pozytywnie wp³ywaj¹c na stan zdrowotny organizmu
gospodarza (10). Prawny zakaz stosowania antybioty-
ków paszowych, obowi¹zuj¹cy w krajach Unii Euro-
pejskiej od pocz¹tku 2006 roku, wp³yn¹³ na wzrost
zainteresowania naturalnymi dodatkami paszowymi
o korzystnym dzia³aniu na status zdrowotny i produk-
cyjno�æ zwierz¹t. Do takich dodatków nale¿¹ równie¿
prebiotyki.

Szczególnie silnymi w³a�ciwo�ciami prebiotyczny-
mi charakteryzuj¹ siê fruktany, do których zalicza siê:
inulinê, oligofruktozê i fruktooligosacharydy (FOS).
Inulina jest wielocukrem zapasowym, szeroko rozpo-
wszechnionym w �wiecie ro�linnym. Zwi¹zek ten jest
polimerem liniowym jednostek â-D-fruktozy po³¹czo-
nych wi¹zaniami â-1,2-glikozydowymi. Stopieñ poli-
meryzacji inuliny wynosi �rednio 12, ale mo¿e wahaæ
siê w zakresie od 2 do 60 jednostek fruktozy (10).
W du¿ych ilo�ciach inulina wystêpuje w rodzinie z³o-
¿onych (Compositae), a do ro�lin, które zawieraj¹ ten
zwi¹zek nale¿¹, miêdzy innymi: cykoria, s³onecznik bul-
wiasty (topinambur), czosnek, cebula, mniszek, ³opian,
por, banan, karczoch i szparagi. G³ównym �ród³em inu-
liny, wytwarzanej w procesie ekstrakcji na skalê prze-
mys³ow¹, jest cykoria odmiany korzeniowej (Cichorium
intybus), a w mniejszym stopniu tak¿e s³onecznik bul-
wiasty (Helianthus tuberosus). Oligofruktozê produkuje
siê natomiast w procesie czê�ciowej hydrolizy inuliny,
z u¿yciem enzymu endoinulazy. Stopieñ polimeryzacji
³añcucha oligofruktozy wynosi od 2 do 10 (�rednio

4 jednostki fruktozy) (27). Fruktooligosacharydy s¹
z kolei krótko³añcuchowymi oligosacharydami, które
syntetyzowane s¹ na skalê przemys³ow¹ z sacharozy,
przy wykorzystaniu preparatów enzymatycznych o ak-
tywno�ci fruktozylotransferaz.

Mechanizmy dzia³ania fruktanów w organizmie
Inulina, oligofruktoza i fruktooligosacharydy spe³nia-

j¹ kryteria, na podstawie których mo¿na je zaliczyæ do
prebiotyków, tak wiêc nie s¹ trawione ani wch³aniane
w jelitach cienkich gospodarza, natomiast ulegaj¹ se-
lektywnej i szybkiej fermentacji bakteryjnej w dalszych
odcinkach przewodu pokarmowego, stymuluj¹c wzrost
pa³eczek kwasu mlekowego, g³ównie z rodzaju Bifido-
bacterium (10, 27). Mechanizm �efektu bifidogenne-
go� jest zwi¹zany z selektywn¹ fermentacj¹ fruktanów
przez bifidobakterie, które syntetyzuj¹ â-fruktozydazê,
enzym rozk³adaj¹cy wi¹zania â-1,2-glikozydowe inu-
liny i oligofruktozy (10, 27).

Skutkiem �efektu bifidogennego� jest zmiana sk³a-
du mikroflory bakteryjnej jelit, polegaj¹ca na obni¿e-
niu ilo�ci bakterii patogennych. Ich wzrost jest hamo-
wany przez bifidobakterie, które produkuj¹c krótko-
³añcuchowe kwasy t³uszczowe (KKT) i obni¿aj¹c pH
tre�ci jelit, stwarzaj¹ niekorzystne dla patogenów wa-
runki (10). Oprócz tego bifidobakterie konkuruj¹ z pa-
togenami o miejsca adhezji na nab³onku jelita oraz
sk³adniki od¿ywcze, a tak¿e wytwarzaj¹ substancje
o charakterze antybiotycznym, tzw. bakteriocyny i nad-
tlenek wodoru (10). Do gatunków, których wzrost jest
obni¿any przez ró¿ne szczepy bifidobakterii nale¿¹,
miêdzy innymi: E. coli, Salmonella, Shigella, Campy-
lobacter jejuni i Clostridium perfirgens.
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W wyniku fermentacji bakteryjnej fruktanów produ-
kowane s¹ KKT, a w szczególno�ci kwas octowy, pro-
pionowy, mlekowy i mas³owy (10). Kwasy te wykazu-
j¹ korzystny wp³yw na metabolizm ogólnoustrojowy,
od¿ywiaj¹ komórki jelit, obni¿aj¹ pH tre�ci, pod ich
wp³ywem zwiêksza siê wysoko�æ kosmków jelitowych
i liczba komórek nab³onkowych przypadaj¹cych na
poszczególne kosmki. Szczególne dzia³anie wykazuje
kwas mas³owy, który jest g³ównym materia³em energe-
tycznym dla komórek nab³onka jelita grubego (kolono-
cytów) i warunkuje ich prawid³owy rozwój. Bez tego
�ród³a energii kolonocyty mog¹ ulegaæ atrofii, co po-
woduje utratê integralno�ci nab³onka jelitowego i wzrost
jego przepuszczalno�ci dla czynników patogennych.

Jednym ze sposobów dzia³ania fruktanów w organiz-
mie jest ich korzystny wp³yw na gospodarkê lipidow¹,
np. poprzez obni¿anie poziomu trójglicerydów i chole-
sterolu we krwi. Mechanizm takiego dzia³ania polega
g³ównie na hamowaniu syntezy lipidów w w¹trobie po-
przez obni¿anie ekspresji enzymów lipogenicznych, ta-
kich jak: karboksylaza acetylo-CoA, syntaza kwasów
t³uszczowych i dehydrogenaza-6-fosforanowa (8).

Inn¹ z w³a�ciwo�ci przypisywanym fruktanom jest
dzia³anie zwiêkszaj¹ce dostêpno�æ sk³adników mine-
ralnych. Na podstawie przegl¹du pi�miennictwa Scholz-
-Ahrens i wsp. (30) stwierdzili, ¿e w wiêkszo�ci badañ
na zwierzêtach, g³ównie w do�wiadczeniach modelo-
wych na szczurach, fruktany podwy¿sza³y przyswajal-
no�æ Ca, Mg, Zn i Fe. Opisane dzia³anie nale¿y wi¹zaæ
z prebiotycznymi w³a�ciwo�ciami fruktanów, a jego
mechanizm jest do�æ z³o¿ony i obejmuje nastêpuj¹ce
elementy: produkty fermentacji fruktanów czyli KKT
obni¿aj¹ pH jelit �lepych, co zwiêksza rozpuszczalno�æ
makro- i mikroelementów oraz podwy¿sza pule sk³ad-
ników zjonizowanych, a tym samych ich wch³anianie;
KKT mog¹ tworzyæ kompleksy ze sk³adnikami mine-
ralnymi (np. propionian wapnia), zwiêkszaj¹c ich wch³a-
nianie przez nab³onek jelitowy; metabolity bakterii
kwasu mlekowego, których ilo�æ wzrasta na skutek sto-
sowania fruktanów, mog¹ stymulowaæ nab³onek jelito-
wy i zwiêkszaæ jego zdolno�æ absorpcyjn¹ na drodze
transportu pasywnego; bakterie kwasu mlekowego
mog¹ produkowaæ pewne ilo�ci fitazy, enzymu polep-
szaj¹cego dostêpno�æ sk³adników mineralnych; skut-
kiem stosowania fruktanów mo¿e byæ równie¿ wzrost
wydajno�ci syntezy bia³ek transportuj¹cych Ca, co
zwiêksza wydajno�æ aktywnego wch³aniania tego ma-
kroelementu (3, 30).

Do�wiadczalnie wykazano, ¿e fruktany mog¹ zmniej-
szaæ ryzyko wystêpowania nowotworów jelita grubego
(13). Efekt ten jest zwi¹zany z faktem, ¿e zwiêkszone
stê¿enie ma�lanów, powstaj¹cych w procesie fermen-
tacji fruktanów w jelicie grubym, wywo³uje apoptozê
zmienionych nowotworowo komórek nab³onka jelita,
zmniejsza czêstotliwo�æ wystêpowania aberracji krypt
jelitowych i blokuje adhezjê zmienionych nowotworo-
wo komórek z komórkami zdrowymi. Oprócz tego bak-
terie kwasu mlekowego wykazuj¹ prawdopodobnie
zdolno�æ do obni¿ania aktywno�ci takich enzymów

bakteryjnych stymuluj¹cych karcynogenezê, jak nitro-
reduktaza i â-glukoronidaza (2).

Fruktany maj¹ tak¿e dzia³anie immunostymuluj¹ce,
co wyra¿a siê korzystnym wp³ywem ma rozwój i czyn-
no�æ systemu immunologicznego b³ony �luzowej jelita
(tzw. GALT). Efekt ten jest prawdopodobnie zwi¹zany
ze stymuluj¹cym oddzia³ywaniem bifidobakterii na pro-
dukcjê przez makrofagii cytokin (TNF, interleukina-6)
i innych reaktywnych zwi¹zków antybakteryjnych (NO,
H

2
O

2
), aktywno�æ cytotoksyczn¹ komórek NK oraz syn-

tezê przeciwcia³ (g³ównie IgA) przez limfocyty B (32).

Wyniki badañ nad stosowaniem fruktanów
w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich

Trzoda chlewna. W badaniach na �winiach wp³yw
fruktanów odzwierciedla siê przede wszystkim w po-
prawie parametrów mikrobiologicznych i morfologicz-
nych jelit. W do�wiadczeniu na tucznikach w koñco-
wym okresie odchowu wykazano, ¿e dodatek inuliny
w ilo�ci 1,25% dawki korzystnie modyfikuje sk³ad mi-
kroflory jelit, stymuluj¹c wzrost bakterii Bifidobacte-
rium kosztem Enterobacteria sp. (22). Podobne wyni-
ki odnotowano u m³odszych �wiñ (od 6. do 9. lub 12.
tygodnia ¿ycia), w�ród których po zastosowaniu dodatku
3% inuliny wzrasta³ istotnie odsetek zwierz¹t (z 13%
do 40%) z jelitami zasiedlonymi przez bifidobakterie
(21). U warchlaków korzystny wp³yw inuliny (1,5%
paszy) polega³ na obni¿eniu pH tre�ci jelita cienkiego
oraz zwiêkszeniu wysoko�ci kosmków jelitowych
w jelicie czczym i podwy¿szeniu stosunku wysoko�ci
kosmków do g³êboko�ci krypt w dwunastnicy i jelicie
czczym (25). Stwierdzono równie¿, ¿e dodatek inuliny
w ilo�ci 4% dawki poprawia³ wykorzystanie ¿elaza, co
przek³ada³o siê na wy¿sz¹ koncentracjê hemoglobiny
we krwi i wiêksz¹ zawarto�æ rozpuszczalnego ¿elaza
w tre�ci pokarmowej jelit warchlaków (36).

W badaniach na tucznikach wykazano równie¿ ko-
rzystny wp³yw dodatku fruktooligosacharydów (FOS).
Dodatek FOS w ilo�ci 0,4% lub 0,6% paszy poprawia³
przyrost masy cia³a i wykorzystanie paszy oraz zwiêk-
sza³ aktywno�æ proteazy, amylazy i trypsyny w jelitach.
Oprócz tego stwierdzono korzystn¹ modyfikacjê sk³a-
du mikroflory jelit, polegaj¹c¹ na zwiêkszeniu ilo�ci
bakterii Bifidobacterium i Lactobacillus przy jedno-
czesnym obni¿eniu ilo�ci Clostridium i E. coli (35).
W badaniach na prosiêtach, stosuj¹c jednoczesny do-
datek FOS i probiotyku (Lactobacillus paracasei),
odnotowano natomiast zwiêkszenie liczby limfocytów
T (CD4+) i limfocytów B we krwi (12).

Do�wiadczalnie wykazano, ¿e stosowanie fruktanów
mo¿e obni¿aæ produkcjê szkodliwych odorów w jelicie
grubym �wiñ. W badaniach na warchlakach dodatek
FOS (1,5 g/szt./dz.) pozwoli³ na zmniejszenie ilo�ci
odorów powstaj¹cych przy bakteryjnym rozk³adzie
aminokwasów, g³ównie tryptofanu, tj. skatolu, indolu
i krezolu (28). W badaniach in vitro wykazano, ¿e do-
datek FOS do odchodów �wiñ zmniejsza tempo roz-
k³adu tryptofanu, obni¿aj¹c dziêki temu produkcjê ska-
tolu, obni¿a pH oraz stymuluje wzrost bakterii Bifido-
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bacterium kosztem E. coli i Clostridium (33). Równie¿
stosowanie korzenia cykorii jako �ród³a inuliny (25%
dawki) pozwoli³o na obni¿enie koncentracji skatolu, in-
dolu i krezolu w tre�ci koñcowego odcinka jelita gru-
bego tuczników (15). Stwierdzono ponadto, ¿e wpro-
wadzenie do dawki korzeni cykorii lub czystej inuliny
zmniejsza, poprzez redukcjê poziomu skatolu we krwi
i s³oninie, intensywno�æ zapachu p³ciowego w miêsie
knurów (11).

Innym zagadnieniem zwi¹zanym ze stosowaniem
inuliny jest jej dzia³anie antypaso¿ytnicze skierowane
przeciw nicieniom jelitowym. U �wiñ zaka¿onych jaja-
mi w³osog³ówki �wiñskiej (Trichuris suis) wprowadze-
nie inuliny do paszy pozwoli³o na istotne obni¿enie ilo�-
ci tych nicieni w okrê¿nicy, a tym samym na zmniej-
szenie natê¿enia reakcji zapalnej (19). Dzia³anie anty-
paso¿ytnicze zosta³o wykazane zw³aszcza w przypad-
ku wysokiego udzia³u inuliny w paszy. Tak wiêc u �wiñ
zara¿onych nicieniami Oesophagostomum dentatum
lub Trichuris suis stosowanie dawki zawieraj¹cej 16%
tego fruktanu znacznie ³agodzi³o przebieg zachorowañ
(23, 24).

Drób. W badaniach na kurczêtach rze�nych w okre-
sie od 1. do 49. dnia ¿ycia okre�lano wp³yw zró¿nico-
wanego dodatku FOS (0; 0,2; 0,4 lub 0,8% mieszanki
paszowej) na sk³ad mikroflory jelitowej, morfologiê
jelita cienkiego i aktywno�æ enzymów trawiennych (34).
Przy dodatku FOS wynosz¹cym 0,4% odnotowano
zwiêkszenie przyrostów masy cia³a, natomiast 0,2%
i 0,4% � polepszenie wykorzystania paszy. Dodatek
0,4% FOS stymulowa³ równie¿ wzrost bakterii Bifido-
bacterium i Lactobacillus przy jednoczesnym obni¿e-
niu liczby E. coli w tre�ci jelita cienkiego i jelit �le-
pych. Oprócz tego odnotowano istotny wzrost aktyw-
no�ci enzymów trawiennych, tj. proteazy przy dodatku
FOS wynosz¹cym 0,4% i amylazy � przy 0,2% i 0,4%.
Dodatek 0,4% FOS zwiêksza³ tak¿e d³ugo�æ kosmków
jelitowych w jelicie czczym i biodrowym (34). Podob-
ne rezultaty otrzymano po wprowadzeniu do mieszan-
ki paszowej inuliny (1%) i stosowaniu jej przez okres
5 tygodni, stwierdzaj¹c korzystny wp³yw takiego do-
datku na parametry histomorfologiczne jelita czczego
kurcz¹t, co wyra¿a³o siê zwiêkszeniem d³ugo�ci kosm-
ków i g³êboko�ci krypt, bez wp³ywu na ich wzajemny
stosunek (26). Wykazano równie¿ korzystny wp³yw
fruktanów na wyniki produkcyjne kurek brojlerów oraz
zmniejszenie zawarto�ci cholesterolu w surowicy krwi
i ot³uszczenia tuszek, a tak¿e obni¿enie poziomu amo-
niaku i pH w odchodach (37, 38).

W badaniach na kurczêtach zara¿onych pa³eczkami
Salmonella typhinorum stwierdzono, ¿e dodatek FOS
w ilo�ci 0,75% mieszanki paszowej znacznie zmniej-
sza czêstotliwo�æ wystêpowania tych bakterii w od-
chodach, natomiast przy ni¿szym dawkowaniu FOS
(0,375%) nie stwierdzono takiego efektu (1). W innym
do�wiadczeniu (29) wykazano, ¿e dodatek FOS znacz-
nie zmniejsza czêstotliwo�æ zasiedlania jelit �lepych
kurcz¹t przez bakterie Campylobacter jejuni (z 80%
w grupie kontrolnej do 8% w grupie z FOS). Fukata

i wsp. (9) odnotowali natomiast, ¿e FOS stosowany
w ilo�ci 0,1% paszy zmniejsza istotnie ilo�æ bakterii
Salmonella enteritidis w jelitach �lepych kurcz¹t zara-
¿anych t¹ bakteri¹. W badaniach na go³êbiach zainfe-
kowanych bakteriami Salmonella typhimurium doda-
tek FOS do wody pitnej (2%) nie mia³ jednak wp³ywu
na ilo�æ bakterii wydalanych w odchodach, strawno�æ
sk³adników pokarmowych i retencjê azotu oraz konsy-
stencjê odchodów. Odnotowany w okresie do�wiadcze-
nia spadek masy cia³a by³ podobny w grupie kontrolnej
i w grupie, w której stosowano dodatek FOS (14).

W cyklu badañ zespo³u autorów amerykañskich
okre�lano efektywno�æ stosowania fruktanów w ¿ywie-
niu kur nie�nych (5-7). Do mieszanek paszowych do-
dawano 1% inuliny lub oligofruktozy wyprodukowa-
nych z korzenia cykorii. Obydwa fruktany mia³y ko-
rzystny wp³yw na wydajno�æ nie�n¹, zwiêkszaj¹c j¹
w porównaniu z grup¹ kontroln¹, odpowiednio, o 13,3%
i 10,7%. W podobnym zakresie zwiêkszy³y ca³kowit¹
masê wyprodukowanych w okresie do�wiadczenia jaj
i poprawi³y wykorzystanie paszy. Nie odnotowano nato-
miast wp³ywu badanych dodatków na pobranie paszy,
�redni¹ masê i jako�æ tre�ci jaj (7). Wykazano równie¿,
¿e efektem dodatku fruktanów jest statystycznie istot-
ne obni¿enie wzglêdnej i ca³kowitej zawarto�ci chole-
sterolu ca³kowitego w ¿ó³tkach jaj. Tak wiêc po 4 ty-
godniach stosowania diet do�wiadczalnych w grupie
kontrolnej jedno ¿ó³tko zawiera³o �rednio 199 mg cho-
lesterolu, natomiast w grupach, w których stosowano
oligofruktozê lub inulinê � odpowiednio � 151 i 153 mg
(6). Oprócz tego fruktany zwiêkszy³y efektywno�æ wy-
korzystania sk³adników mineralnych, co wyra¿a³o siê
w istotnie wy¿szej zawarto�ci popio³u surowego, wap-
nia i fosforu w ko�ciach piszczelowych, a tak¿e wiêk-
szym udzia³em skorupy w masie jaja i wy¿sz¹ wytrzy-
ma³o�ci¹ mechaniczn¹ skorup (5).

Pozytywne wyniki stosowania fruktanów w ¿ywie-
niu kur nie�nych otrzymali równie¿ Li i wsp. (20),
stwierdzaj¹c korzystny wp³yw dodatku FOS (0,2%
mieszanki paszowej) na wydajno�æ nie�n¹ i wykorzys-
tanie paszy, a tak¿e na grubo�æ skorupy, kolor ¿ó³tka
i warto�æ jednostek Haugha oraz obni¿enie zawarto�ci
cholesterolu w ¿ó³tku. Wprowadzenie 0,75% FOS do
paszy dla przepierzanych niosek pozwoli³o natomiast,
poprzez poprawê wykorzystania wapnia, na ogranicze-
nie spadku wytrzyma³o�ci mechanicznej ko�ci piszcze-
lowych i udowych w okresie przepierzania (18).

W 8-tygodniowym do�wiadczeniu na indykach rze�-
nych Ju�kiewicz i wsp. (16) stosowali dodatek FOS
w ilo�ci 0,5%; 1% lub 2% paszy. Autorzy nie stwier-
dzili wp³ywu tego fruktanu na parametry produkcyjne
i aktywno�æ wybranych enzymów bakteryjnych, nato-
miast 2% udzia³ FOS obni¿a³ pH tre�ci jelita cienkiego
oraz zwiêksza³ zawarto�æ sumy KKT i kwasu mas³o-
wego w jelitach �lepych (w przeliczeniu na 1 kg masy
cia³a). W innych badaniach tego zespo³u autorów (16)
dieta z udzia³em 1% FOS powodowa³a jednak u indy-
ków ³agodn¹ biegunkê. Biegunka nie mia³a wp³ywu na
wyniki odchowu, natomiast oddzia³ywa³a na metabo-
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lizm jelit �lepych, zwiêkszaj¹c ich masê i produkcjê
amoniaku, a tak¿e zmniejsza³a such¹ masê tre�ci jelito-
wej oraz zawarto�æ KKT i aktywno�æ niektórych enzy-
mów bakteryjnych.

Króliki. W badaniach na odsadzonych królikach
wykazano korzystny wp³yw inuliny, stosowanej w ilo�-
ci 4% mieszanki paszowej typu starter, na status zdro-
wotny oraz zawarto�æ KKT w jelitach �lepych. Oprócz
tego u królików ¿ywionych diet¹ z udzia³em inuliny
stwierdzono istotnie mniejsz¹ koncentracjê amoniaku
i ni¿sze pH w tre�ci jelit �lepych (31). W badaniach na
m³odych królikach korzystnie oddzia³ywa³o równie¿
podanie �wie¿ego korzenia cykorii, stosowanego jako
�ród³o inuliny. Jego zastosowanie przed odsadzeniem
mia³o pozytywny wp³yw na biochemiczne parametry
tre�ci jelit �lepych, obni¿aj¹c zawarto�æ amoniaku i pH
oraz zwiêkszaj¹c poziom KKT. Oprócz tego korzeñ
cykorii korzystnie wp³ywa³ na pobranie paszy i dzien-
ny przyrost masy cia³a (4).

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e sposób oddzia-
³ywania fruktanów w organizmie zwi¹zany jest z ich
w³a�ciwo�ciami prebiotycznymi i polega na korzystnej
modyfikacji mikroflory bakteryjnej jelit, fermentacji ze
zwiêkszon¹ produkcj¹ krótko³añcuchowych kwasów
t³uszczowych, obni¿eniu ilo�ci wytwarzanych w jeli-
tach grubych odorów, pozytywnym wp³ywie na gospo-
darkê lipidow¹ i mineraln¹ oraz immunomodulacji.
Przegl¹d wyników do�wiadczeñ na zwierzêtach gospo-
darskich wskazuje, ¿e fruktany mog¹ pozytywnie wp³y-
waæ na status zdrowotny i produkcyjno�æ trzody chlew-
nej, drobiu i królików.
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