
Jak to, co jesz, wpływa na twoje jelita 
 https://www.youtube.com/watch?v=1sISguPDlhY  

Nasz organizm jest domem dla bilionów bakterii, wirusów i grzybów, a pozostawanie z nimi w dobrych 

stosunkach wychodzi nam na zdrowie. Wszystkie razem tworzą mikrobiom jelitowy – bogaty ekosystem, 

mający w naszym ciele wiele zadań.  

Bakterie jelitowe rozkładają pokarm, którego nie potrafimy strawić, wytwarzają ważne składniki 

odżywcze, regulują układ odpornościowy i chronią nas przed szkodliwymi zarazkami. Na razie nie wiemy, 

które dobre bakterie są niezbędne dla zdrowia jelit, ale wiemy, że mikrobiom jest tym zdrowszy, im 

bardziej jest urozmaicony.  

Na mikrobiom oddziałuje wiele czynników: na przykład nasze środowisko, antybiotyki i inne leki, a nawet 

to, czy rodziliśmy się naturalnie, czy przez cesarskie cięcie. Ogromny wpływ na zdrowie naszych jelit ma 

także to, co jemy. I choć nie nad wszystkim mamy kontrolę, możemy wpływać na równowagę 

mikrobiologiczną w jelitach, rozważnie ustalając swoją dietę. Owoce, warzywa, orzechy, rośliny 

strączkowe i ziarna, zawierają błonnik, który jest najlepszą pożywką dla naszych bakterii. Kiedy bakterie 

jelitowe trawią błonnik, wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które odżywiają wyściółkę 

jelita, wspierają system odpornościowy i zapobiegają stanom zapalnym, co obniża ryzyko zachorowania 

na raka. Im więcej jesz błonnika,  tym więcej przyjaznych bakterii kolonizuje twoje jelita.  

W czasie niedawnych badań uczeni wymienili dietami mieszkańców Afryki Południowej i 

Afroamerykanów. Pierwsi jedli dużo błonnika, a dieta drugich obfitowała  w tłuszcz i mięso. Zaledwie po 

dwóch tygodniach diety zachodniej, bogatej w tłuszcze i ubogiej w błonnik u badanych Afrykańczyków 

wykryto podwyższony stan zapalny okrężnicy i obniżony poziom maślanów –  krótkołańcuchowych 

kwasów tłuszczowych, które podobno obniżają ryzyko raka okrężnicy. Tymczasem grupa, która 

przestawiła się na dietę obfitującą w błonnik i ubogą w tłuszcz, miała przeciwne rezultaty.  

Co się więc dzieje z naszymi bakteriami, gdy jemy przetworzoną żywność, w której brakuje błonnika? 

Mniej błonnika to mniej pokarmu dla bakterii jelitowych, które zaczynają głodować, aż w końcu giną. 

Mikrobiom staje się coraz uboższy, a bakterie coraz bardziej głodne. Niektóre zaczynają nawet zjadać 

śluzową wyściółkę jelita.  

Wiemy też, że na bakterie jelitowe mogą wpływać określone pokarmy. W niedawnych badaniach nad 

mikrobiomem uczeni odkryli, że owoce, warzywa, herbata, kawa, czerwone wino i gorzka czekolada 

zwiększają różnorodność bakterii jelitowych. Te pokarmy zawierają polifenole, czyli naturalne 

przeciwutleniacze. Tymczasem dieta obfitująca w pełnotłusty nabiał lub słodzone napoje gazowane 

obniża różnorodność bakteryjną mikrobiomu.  

Ważne jest również to, jak pokarm jest przygotowany. Pokarmy świeże, nieprzetworzone, zawierają 

więcej błonnika i mają większą wartość odżywczą. Warzywa lekko duszone na parze, podsmażane lub 

surowe są więc zdrowsze niż pokarmy smażone.  

Niektóre metody przygotowywania żywności mogą wręcz podnieść ilość dobrych bakterii jelitowych 

zwanych probiotykami. Kiszonki zawierają mnóstwo przyjaznych bakterii probiotycznych, takich jak 

Lactobacillus  i bakterie Bifido. Pierwotnie kiszenie miało po prostu zapobiegać psuciu się jedzenia, bo 

nie znano jeszcze lodówek. Ale w wielu rejonach świata dalej jada się tradycyjne kiszonki należą do nich 

kimchi, kiszona kapusta, tempe, czy kombucza, które urozmaicają dietę i wzbogacają ją w składniki 

https://www.youtube.com/watch?v=1sISguPDlhY


odżywcze. Pożytecznych bakterii dostarcza naszym jelitom także jogurt. Ale nie każdy jogurt jest zdrowy. 

Jeśli zawiera za mało bakterii, a za dużo cukru,  to raczej szkodzi, niż pomaga.  

Podaliśmy tylko ogólne wskazówki. Potrzebujemy więcej badań, by się dowiedzieć, jak te pokarmy 

wpływają na nasz mikrobiom. Widzimy pozytywne oddziaływanie, ale bardzo trudno jest obserwować,  

co się dzieje wewnątrz naszych jelit. Na przykład nie wiemy dokładnie, czy te pokarmy same w sobie są 

odpowiedzialne za zmiany w składzie mikrobiomu, czy też dzieje się coś bardziej skomplikowanego. 

Chociaż dopiero zaczynamy odkrywać fascynującą puszczę mikrobów zamieszkujących nasze jelita, to 

wiemy już, że nasz mikrobiom ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu 

trawiennego. Wiemy też, że możemy wzmocnić bakterie zamieszkujące nasze wnętrze. Jedz dużo 

błonnika,  wybieraj pokarmy świeże i kiszonki, a wdzięczne bakterie jelitowe zadbają o twoje zdrowie. 

(Opracował Piotr Burian) 


