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Opracowała: mgr inż. Agnieszka Ciechońska, dietoterapeuta

Błonnik pokarmowy –
definicja cz. 1
Błonnik, czyli włókno pokarmowe jest definiowane jako kompleks heterogennych
substancji ścian komórkowych roślin, które są oporne na działanie enzymów
trawiennych znajdujących się w przewodzie pokarmowym człowieka, ale
częściowo są rozkładane przez bakterie bytujące w okrężnicy.
Błonnik pokarmowy nie jest typowym
składnikiem odżywczym, gdyż ma małe
znaczenie w dostarczaniu wartości
energetycznej, jest jednak ważnym
elementem naszego sposobu żywienia.
Ma duży wpływ na ograniczenie
występowania chorób cywilizacyjnych, tj.
chorób układu krążenia, miażdżycy,
otyłości oraz cukrzycy.

Błonnik pokarmowy –
definicja cz. 2
Włókno pokarmowe występujące w roślinach to w większości
związki o charakterze polisacharydów, jednak zalicza się tutaj
również związki, które nie są węglowodanami (np. lignina i kutyna).
Podstawowe, najbardziej powszechne składniki błonnika to
polisacharydy nieskrobiowe (celuloza, hemicelulozy, gumy, śluzy,
pektyny), oligosacharydy (np. inulina), ligniny, woski roślinne.
Określenie „błonnik pokarmowy” obejmuje również część skrobi
znaną jako skrobia oporna, ze względu na fakt, iż nie podlega ona
trawieniu w jelicie cienkim, trafia zaś w formie niestrawionej do
jelita grubego.

Źródło:
Internet

Błonnik – podział
Najczęściej spotykamy się z podziałem błonnika ze względu na jego
zdolność rozpuszczania w wodzie:
rozpuszczalny w wodzie – inulina, -glukany, gumy, fruktany, skrobia
oporna, pektyny, śluzy roślinne. Oporne na działanie enzymów
trawiennych, mogą być rozkładane na drodze fermentacji przez
mikroflorę jelitową;
nierozpuszczalny w wodzie (nieprzyswajalny) – tzw. włókno surowe –
celuloza, hemicelulozy, lignina. Są oporne na działanie enzymów
trawiennych i wydalane z organizmu w stanie nienaruszonym.

Błonnik – występowanie
W codziennej, zrównoważonej diecie występuje mieszanka obu
rodzajów błonnika.
W miarę dojrzewania warzyw i owoców zawartość frakcji
rozpuszczalnych we włóknie zwiększa się, zaś nierozpuszczalnych w
wodzie – zmniejsza.
Włókna pokarmowe spełniają swoje
funkcje koegzystując z mikroflorą jelit.

Błonnik rozpuszczalny

•
•
•
•

•
•
•

stanowi pożywkę dla bakterii kwasu mlekowego, których regularnie
odtwarzana pula warunkuje prawidłową pracę jelita grubego;
powoduje rozluźnienie masy kałowej;
pęcznieje w środowisku jelita cienkiego przy dostatecznej ilości
wody;
tworzy żele o dużej lepkości, zwiększa gęstość treści pokarmowej,
skraca czas pasażu jelitowego, co wpływa na obniżenie stanów
zapalnych jelita grubego;
wspomaga detoks - ma zdolność wychwytywania toksyn i jonów
metali ciężkich;
zwalnia wchłanianie glukozy;
przyspiesza wydalanie cholesterolu, wiąże kwasy żółciowe,
zwiększa
wydalanie
tłuszczów,
spowalnia
wchłanianie
trójglicerydów.
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Przykładowe źródła błonnika
rozpuszczalnego
rośliny strączkowe;
owies, żyto, jęczmień;
otręby owsiane;
brązowy ryż;
nasiona chia, lnu;
łupiny nasion babki płesznik;
niektóre owoce
(śliwki, pomarańcze, jagody,
dojrzałe banany, jabłka i gruszki ze skórką, pigwa);
niektóre warzywa (brokuły, szparagi, marchew, karczochy,
warzywa bulwiaste i korzeniowe np. bataty, cebula, korzeń cykorii);
orzechy, migdały.

Błonnik nierozpuszczalny
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zmniejsza wartość energetyczną diety, daje poczucie sytości;
pobudza perystaltykę jelit, przez co zapobiega zaparciom i
powstawaniu żylaków odbytu, nowotworów i uchyłkowatości jelit;
zwiększa ukrwienie jelit;
działa przeciwnowotworowo poprzez zwiększanie objętości stolca
i skracanie pasażu mas kałowych;
zwiększa wydzielanie soków trawiennych;
zwiększa objętość treści pokarmowej w jelicie cienkim;
wiąże i buforuje nadmiar kwasu solnego w żołądku;
wykazuje zdolności wiązania wody;
absorbuje toksyny i przenosi je do treści kałowej.

Przykładowe źródła błonnika
nierozpuszczalnego
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produkty pełnoziarniste;
otręby, płatki śniadaniowe;
rośliny strączkowe;
orzechy, migdały;
nasiona lnu;
warzywa (fasolka szparagowa, kalafior, cukinia, seler, soczewica);
owoce (awokado, niedojrzałe banany, skórki z niektórych owoców
np. kiwi, winogrona, pomidory);
niektóre warzywa (brokuły, marchew, karczochy, warzywa
bulwiaste i korzeniowe np. bataty, cebula).

Podział błonnika
pokarmowego na frakcje
Istnieje także podział błonnika na frakcję o zwiększonej lepkości oraz
o zmniejszonej zdolności do fermentacji. Ta pierwsza ma wpływ na
poziom glukozy oraz cholesterolu we krwi i odpowiada frakcji
rozpuszczalnego w wodzie błonnika, natomiast druga odpowiada za
objętość i konsystencję stolca, regulując tym rytm wypróżnień
i odpowiada błonnikowi nierozpuszczalnemu.

Podział frakcji błonnika pokarmowego ze
względu na właściwości:

Źródło: „Rola błonnika pokarmowego w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit” http://www.zywnoscdlazdrowia.pl/13/pdf/10.pdf

Celuloza
Będąc głównym składnikiem budulcowym ściany komórkowej jest
najbardziej rozpowszechnionym polisacharydem w świecie roślin. To
polimer glukozy, połączonej wiązaniami β-1,4 glikozydowymi w długie
łańcuchy. Celuloza jest nierozpuszczalna w wodzie, jednak łatwo
wiąże wodę w przewodzie pokarmowym.
U człowieka nawet 94% tego składnika przechodzi przez przewód
pokarmowy i jest wydalany z kałem. Głównym jej źródłem są ziarna
zbóż, nasiona strączkowe, warzywa i owoce. Celuloza usuwa zaparcia,
stabilizuje poziom glukozy we krwi, zapobiega nowotworom
okrężnicy, wiąże toksyny.

β-Glukany
Polisacharydy o budowie zbliżonej do celulozy. Wchodzą w skład ściany
komórki roślinnej jako budulec, mogą również pełnić rolę składnika
zapasowego. Znajdują się głównie w zbożach, grzybach (pieczarki,
boczniaki). β-glukany to polimery D-glukozy o charakterze hydrofilnym,
rozpuszczają się w gorącej wodzie i tworzą lepkie roztwory. Mają
działanie immunostymulujące oraz przeciwnowotworowe.

Hemicelulozy
Występują w ścianach komórkowych roślin, gdzie tworzą matrycę
i mają właściwości sklejające. Składniki te zbudowane są głównie
z D-ksylozy i L-arabinozy. Mogą występować w formie
homoglikanów (ksylany i arabany), a także heteroglikanów (ksylozy,
galaktozy, mannozy i kwasów uronowych). Skład hemiceluloz oraz
ukształtowanie przestrzenne uzależnione jest od gatunku rośliny.
Hemicelulozy są częściowo rozkładane przez florę bakteryjną
w jelicie grubym, natomiast nie ulegają hydrolizie enzymatycznej
w żołądku i jelicie cienkim.
Źródłem hemiceluloz są ziarna zbóż i otręby. Ich rola w żywieniu
polega na usuwaniu zaparć, obniżaniu przyrostu masy ciała,
zapobieganiu powstawania nowotworów okrężnicy.

Pektyny cz. 1
Znajdują się głównie w owocach i warzywach, spełniają rolę budulca
i regulatora gospodarki wodnej.
W czasie ogrzewania owoców i warzyw następuje stopniowa ich
hydroliza. Głównym składnikiem pektyn jest kwas D-galaktouronowy.
Pektyny
wysokometylowane
mają zdolność tworzenia żelu w
kwaśnych roztworach, a niskometylowane w słabo kwaśnych
i obojętnych. W jelicie grubym
są rozkładane do kwasu
galakturonowego.

Pektyny cz. 2
Zwiększają lepkość treści pokarmowej, przez co
wpływają na obniżenie wchłaniania węglowodanów,
prowadzi to do zmniejszenia stężenia glukozy we
krwi. Obniżają poziom cholesterolu we krwi, regulują
gospodarkę kwasów żółciowych, chronią przed
nowotworami i powstawaniem kamieni żółciowych.

Ligniny
Nie są węglowodanami, lecz polimerami zbudowanymi z jednostek
fenylopropanowych i występują w ścianach celulozowych jako
substancje impregnujące. Struktura ich jest charakterystyczna dla
tkanki drzewnej i łuski nasion zbóż, zawierają bardzo mocne wiązania
między fenolami, dlatego są to związki o dużej zwartości. Ligniny nie
są rozkładane nawet przez enzymy flory bakteryjnej jelita grubego.
Źródłem ich są ziarna zbóż, "zdrewniałe" warzywa. Funkcje lignin
to: usuwanie nadmiaru
kwasów żółciowych i cholesterolu
pokarmowego, usuwanie zaparć, zapobieganie powstawaniu
kamieni żółciowych i powstawaniu nowotworów końcowych części
układu pokarmowego.

Gumy i śluzy roślinne oraz
polisacharydy alg
Są materiałem zapasowym komórek roślinnych, ale ze względu na ich
działanie w przewodzie pokarmowym zaliczane są do włókna
pokarmowego. Gumy roślinne to wydzieliny, które powstają przy
uszkodzeniu roślin i po wyschnięciu tworzą twardą osłonkę,
natomiast śluzy roślinne uczestniczą w zatrzymywaniu wody chroniąc
nasiona przed wyschnięciem. Powodują one obniżanie poziomu
cholesterolu i glukozy we krwi, przyczyniają się do powstawania
uczucia sytości.
Dzielimy je na trzy zasadnicze grupy: gumy nasion, wydzieliny roślinne
i hydrokoloidy wodorostów morskich. Składniki te mają duże
możliwości pęcznienia.
Źródło:
Internet

Fruktany
Są węglowodanami zapasowymi, które występują najczęściej w cebuli,
czosnku, porach, cykorii, topinamburze, pszenicy, życie, jęczmieniu,
bananach. Są to polisacharydy zbudowane z β-D-glukozy i jednej
dołączonej na końcu cząsteczki glukozy, tworzą łańcuchy składających się
z pierścieni furanozowych. Fruktany dzielimy na długołańcuchowe
(inulina) i krótkołańcuchowe (fruktooligosacharydy). Związki te nie są
trawione w przewodzie pokarmowym człowieka.

Inulina
Jest węglowodanem zapasowym, występuje w wakuolach w
postaci roztworu koloidalnego. Najwięcej inuliny znajduje się
w czosnku, cebuli, cykorii, bananach, pszenicy i porach.
Związek ten zbudowany jest wyłącznie z fruktozy.
Rozpuszczalność inuliny jest wprost proporcjonalna do
temperatury wody. Inulina stymuluje rozwój bakterii kwasu
mlekowego. Fruktany są powszechnie stosowane w
przemyśle spożywczym. Sprawiają, że pieczywo jest bardziej
chrupiące, zastępują sacharozę oraz tłuszcze w produktach
niskoenergetycznych.

Skrobia oporna cz. 1
Nie występuje w naturze, natomiast powstaje podczas ogrzewania
skrobi w małej ilości wody. Jest odporna na działanie enzymów
trawiennych, podlega zaś fermentacji w jelicie grubym, z wytworzeniem
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Skrobia oporna nie jest
wchłaniana z przewodu pokarmowego, więc nie wpływa na zwiększenie
poziomu glukozy we krwi. Wypełniając przewód pokarmowy obniża
wartość energetyczną diety.
Należy do grupy prebiotyków ze względu na swoje prozdrowotne
działanie. Zapobiega m.in. rozwojowi oporności na insulinę, nowotworu
okrężnicy oraz wpływa na utrzymanie prawidłowej mikroflory jelit.
Jednakże wpływ, jaki skrobia wywiera na organizm, zależy od postaci w
jakiej jest spożywana. Klasyfikuje się ją na cztery typy: skrobi
niedostępnej fizycznie (RS1), ziaren skrobi surowej (RS2), skrobi
retrogradowanej (RS3) oraz skrobi otrzymywanej chemicznie (RS4).

Skrobia oporna cz. 2
Skrobia niedostępna fizycznie (RS1) występuje w ścianie komórkowej
całych lub częściowo zmielonych ziaren zbóż i w nasionach. RS1
dociera do jelita w postaci niezmienionej. Ziarna skrobi surowej (RS2),
występujące w surowych ziemniakach, zbożu czy niedojrzałych
bananach również nie ulegają rozkładowi amylolitycznemu ze względu
na wysoką zawartość w swojej strukturze amylozy skrystalizowanej do
formy B. Skrobię zretrogradowaną (RS3) stanowi substancja wytrącona
z kleiku skrobiowego w procesie retrogradacji (przekształcenia skrobi
bezpostaciowej w krystaliczną). RS3 otrzymywana jest podczas
gotowania, a następnie chłodzenia, produktów pochodzenia
roślinnego, np. ziemniaków. RS4 to skrobia, w której w wyniku
modyfikacji chemicznej lub fizycznej tj. prażenia, acetylacji czy
oksydacji, zmieniona została struktura usieciowania, przez co dostęp
enzymów do łańcuchów został znacznie utrudniony.

Chityna
Zaliczana jest także do składników włókna pokarmowego. Chityna jest wielocukrem
zbudowanym z acetyloglukozaminy o bardzo podobnej strukturze do cząsteczki
celulozy.
Razem z solami wapnia i magnezu tworzy ona pancerz skorupiaków, występuje
także w pokrywach skrzydeł chrząszczy. Wchodzi w skład błon komórkowych wielu
gatunków grzybów oraz bakterii. Chityna posiada znacznie silniejsze wiązania
wodorowe między cząsteczkami, stąd też wyróżnia się większą wytrzymałością
mechaniczną i tworzy znacznie bardziej skrystalizowane struktury.

Włókna chitynowe są wykorzystywane
w dietach odchudzających, gdyż hamują
przyswajanie
tłuszczów
i
cukrów
z przewodu pokarmowego. W układzie
pokarmowym chityna przybiera postać
kleistego i pęczniejącego żelu, który
zwiększa objętość i rozpychając ściany
żołądka hamuje uczucie głodu.

Błonnik w przewodzie pokarmowym
Przechodząc przez układ pokarmowy włókna błonnika spełniają wiele różnorodnych
funkcji. Spożywany przed posiłkami regeneruje śluzówkę i niweluje potencjalne stany
zapalne. Błonnik w jamie ustnej pobudza żucie i wydzielanie śliny, dzięki czemu pokarm
trafiający do żołądka jest bardziej rozdrobniony, nawilżony i wstępnie strawiony.
W żołądku obecność błonnika daje długie uczucie sytości. Tworzy on lepkie żele z wodą
zwalniając opróżnianie żołądka z treści pokarmowej. Błonnik usprawnia proces
emulgowania treści pokarmowej, co znacznie zwiększa efektywność działania enzymów
trawiennych.
W jelicie cienkim napęczniałe struktury błonnika jeszcze bardziej spowalniają trawienie,
informując ośrodek głodu i sytości, że nie musi stymulować apetytu.
W jelicie grubym występują licznie szczepy bakteryjne decydujące o zdrowiu całego
organizmu. Błonnik, a szczególnie inulina jest pożywką dla bakterii jelitowych, około
40% jej masy przekształca się w biomasę bakterii. Tylko w ich obecności jelito jest
zdolne do oddania wody do masy kałowej, co likwiduje zaparcia. Wydłużenie pasażu
jelitowego poprawia wchłanianie mikroelementów takich jak wapń, cynk, magnez czy
żelazo. Obecność w jelicie grubym błonnika nierozpuszczalnego pobudza ukrwienie
jelit, zwiększa masy kałowe, pobudza perystaltykę, co usprawnia przemianę materii
i wydalanie toksyn.

Funkcje błonnika w organizmie cz. 1

Źródło: „Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego”

Funkcje błonnika w organizmie cz. 2

Źródło: „Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego”

Zawartość błonnika w przykładowych
produktach cz. 1

Źródło: „Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego”

Zawartość błonnika w przykładowych
produktach cz. 2

Żródło: „Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego”

Zawartość błonnika w przykładowych
produktach cz. 3

Żródło: „Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego”

Zawartość błonnika w przykładowych
produktach cz. 4

Żródło: „Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego”

Czy dieta bogata w błonnik jest zdrowa?
Za mało błonnika prowadzi do zaparć i zwiększa ryzyko zachorowania na
wiele chorób, za dużo może być przyczyną niedoborów witamin,
składników mineralnych i biegunek.
Należy bezwzględnie pamiętać o odpowiedniej ilości płynów (2-3 litry na
dobę), bez nich bowiem błonnik wiążąc wodę i utrudniając jej
wchłanianie, doprowadzi do odwodnienia organizmu.
Dobrze zróżnicowana dieta zawierająca
warzywa,
owoce,
pełnoziarniste
produkty zbożowe, nasiona roślin
strączkowych jest najlepszym źródłem
błonnika.

Ile błonnika należy spożywać?
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, dzienne spożycie
błonnika pokarmowego u dorosłej i zdrowej osoby powinno wahać się od 27
do 40 g, w tym spożycie pektyn powinno wynosić około 15 g.
Wytyczne Instytutu Medycyny przy Narodowej Akademii Nauk Stanów
Zjednoczonych, ustalają dobowe spożycie błonnika na poziomie 14 g/1000
kcal, czyli ilość błonnika w pokarmie powinna zależeć od ilości zjadanych
kalorii.

Wprowadzając większe ilości błonnika do diety należy pamiętać, że
jednorazowa większa ilość może wywołać bóle i wzdęcia. Dotyczy to
szczególnie suszonych roślin strączkowych, otrąb czy śliwek.

Dzienne normy spożycia błonnika
(FAO/WHO)
Ilość błonnika jaką należy spożywać jest uzależniona od płci i wieku.

Źródło: http://kobieta.onet.pl/zdrowie/co-to-jest-blonnik-ekspert-wyjasnia/jh0hr

Wprowadzanie błonnika do diety
•

•
•
•
•

zwiększenie zawartości błonnika pokarmowego w diecie powinno
następować stopniowo – pozbawiony do tej pory odpowiednich ilości
błonnika układ pokarmowy musi zaadoptować się do nowych warunków;
wprowadzając do jadłospisu dodatkowe porcje błonnika należy pamiętać
by zwiększyć ilość wypijanych płynów – zalecane minimum to 2 litry
wody dziennie;
zażywając preparaty błonnika (głównie te bogate we frakcje
rozpuszczalne) nie należy w krótkim odstępie czasu po ich spożyciu pić
alkoholu, ponieważ grozi to powstaniem nierozpuszczalnych
kompleksów, które mogą zaczopować światło przewodu pokarmowego;
należy pamiętać o tym, że błonnik pokarmowy może znacznie ograniczyć
wchłanianie niektórych leków. Nie należy więc przyjmować leków w
trakcie lub tuż po posiłku zawierającym znaczne ilości błonnika, zaleca się
zachowanie co najmniej 2 godzinnego odstępu;
stosowanie preparatów błonnikowych u kobiet w ciąży i dzieci należy
skonsultować z dietetykiem.

Wprowadzanie błonnika do diety dzieci
Już w 5 miesiącu życia można zacząć wprowadzać pierwsze pokarmy
stałe. Podaje się gotowane miksowane warzywa i owoce, np. marchew,
jabłko, banan, kaszki bezglutenowe i soki przecierowe bez cukru.
W 7-8 miesiącu dziecko może spożywać
rozdrobnione surowe owoce i warzywa
oraz produkty zbożowe pełnoziarniste
(kasze, pieczywo).
Dla dzieci ADA (American Dietetic
Association) zaleca spożycie błonnika
równe wieku dziecka w latach plus 5
g/dobę (np. dziecko 5-letnie powinno
spożywać 10 g błonnika dziennie).

Kiedy należy ograniczyć spożycie
błonnika?
Niekiedy spożywanie błonnika pokarmowego powinno być ograniczane.
Dieta bezbłonnikowa lub ubogobłonnikowa powinna być stosowana
przejściowo w określonych sytuacjach. Maksymalna zawartość błonnika w
diecie ubogoresztkowej to 7-10 g na dzień. Zalecana jest ona szczególnie w
takich przypadkach jak:
• przygotowanie do kolonoskopii, zabiegów chirurgicznych w obrębie
jelit; oraz kilka dni po tych zabiegach,
• zapalenie uchyłków,
• ostre stany zapalne przewodu pokarmowego,
• wrzody żołądka,
• choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna),
• ostra i umiarkowana biegunka wywołana zatruciem pokarmowym,
• popromienne zapalenie okrężnicy, jelita cienkiego, błon śluzowych,
przewodu pokarmowego.


Błonnik pokarmowy jako prebiotyk
Prebiotyki to nie podlegające trawieniu składniki pożywienia, które
selektywnie pobudzają wzrost lub aktywność wybranych szczepów bakterii
jelitowych, a przez korzystną zmianę składu mikroflory mogą wpływać na
poprawę stanu zdrowia gospodarza.
Inulina i oligofruktoza (b-fruktany) występują w naturze głównie
w warzywach, takich jak cykoria, pory, karczochy, czosnek, szparagi,
cebula, banany, a fruktooligosacharydy (FOS) są uzyskiwane dzięki
biotechnologii w wyniku enzymatycznej syntezy z sacharozy. Podobne
działanie prebiotyczne wykazują galaktooligosacharydy (pochodne
galaktozy), oligosacharydy, pochodne rafinozy (stachioza, werbaskoza,
ajugoza – w roślinach strączkowych) i β-glukany (w owsie i jęczmieniu).
Inne potencjalne prebiotyki to niektóre peptydy, białka i lipidy.

Działanie prebiotyczne błonnika
pokarmowego - mechanizm
Oligosacharydy nie ulegają hydrolizie w górnym odcinku przewodu
pokarmowego. Służą jako substrat do fermentacji dla endogennej
mikroflory jelitowej, zaś główne jej produkty – krótkołańcuchowe kwasy
tłuszczowe – dostarczają dodatkowo energii dla organizmu gospodarza,
działają troficznie na nabłonek jelitowy („colonic food”) i obniżają pH
poniżej wartości jeszcze tolerowanych przez szczepy patogenne.
Stymulacja wzrostu bifidobakterii korzystnie wpływa na produkcję
naturalnych antybiotyków o szerokim spektrum działania (nizyna,
laktocina) i hamuje rozwój flory patogennej w mechanizmie konkurencji
o receptory adhezji i o składniki odżywcze. Działanie prebiotyków opiera
się na regulacji motoryki przewodu pokarmowego (biegunki/zaparcia)
i równowagi mikroflory jelitowej, poprawy wchłaniania wapnia oraz
zapobiegania nowotworom jelita i miażdżycy naczyń.

Błonnik a mikroflora jelit
Zarówno oligosacharydom jak i polisacharydom nieskrobiowym (NSPnon-starch polysacharides) przypisywane są właściwości prebiotyczne,
szczególnie podkreślane w przypadku fruktanów.
W jelicie grubym inulina ulega fermentacji bakteryjnej,
przyczyniając się do stymulacji wzrostu pałeczek kwasu mlekowego.
Powstaje tzw. „efekt bifidogenny” związany z selektywną
fermentacją fruktanów przez bakterie z rodzaju Bifidobacterium.
Zwiększona
populacja bifidobakterii
i
innych
korzystnych
mikroorganizmów
hamuje
wzrost
bakterii
potencjalnie
chorobotwórczych (wytwarzanie kwasu mlekowego, octowego
i obniżenie pH jelit). Następuje stymulacja układu odpornościowego,
zmniejszenie problemów związanych z nadmierną produkcją gazów.
Towarzyszy temu poprawa trawienia i wchłaniania składników
odżywczych, a także zwiększona synteza witamin.

Wpływ błonnika na zróżnicowanie
mikroflory jelitowej
Polisacharydy nieulegające rozkładowi przez enzymy trawienne człowieka,
fermentowane są przez bakterie jelitowe, tj. Bacteroides, Roseburia,
Bifidobacterium,
Faecalibacterium
oraz
Enterobacteria.
Produktem
beztlenowej fermentacji są krótko łańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA ang.
short chain fatty acids): octan, propionian i maślan w stosunku 60:25:15.
Głównymi producentami SCFA są bakterie z rodzajów Bifidobacterium oraz
Lactobacillus. Kwasy te pełnią integralną funkcję w utrzymaniu homeostazy
immunologicznej, funkcjonując jako cząsteczki sygnałowe łączące ze sobą układ
immunologiczny, nerwowy oraz gastryczny. SCFA uczestniczą także w
zachowaniu ciągłości tkanki nabłonkowej jelit, stanowią bogate źródło energii,
zarówno dla bakterii, jak i dla kolonocytów, a także przeciwdziałają rozwojowi
chorób, m.in. prowadzą na szlak apoptozy komórki potencjalnie nowotworowe.
Rodzaj SCFA powstającego w większości zależy od dostarczanego substratu
(rodzaju błonnika) oraz dominującego w jelitach rodzaju bakterii, dlatego
rodzaj spożywanego pokarmu wpływa znacząco na zdrowie.

Skrobia oporna a mikroflora jelit
Skrobia oporna zapobiega m.in. rozwojowi oporności na insulinę,
nowotworów okrężnicy oraz ma znaczenie w utrzymaniu
prawidłowej mikroflory jelit. Spożywanie skrobi opornej zwiększa
ilość bakterii o właściwościach amylolitycznych w ludzkich
jelitach oraz ma działanie prozdrowotne, jako iż wpływa na
produkcję krótko łańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA).
Ma to znaczenie w zapobieganiu rozwojowi chorób
nowotworowych jelit, jako że SCFA wpływają na zmniejszenie
ilości uszkodzeń DNA w kolonocytach.

Inulina a mikroflora jelit
Inulina należy do prebiotyków stymulując wzrost prozdrowotnych
bakterii z rodzaju Bifidobacterium oraz Lactobacillus. Bakterie te są
jednymi
z głównych producentów SCFA oraz przeciwdziałają rozwojowi
patogenów takich jak Escherichia coli czy Clostridium perfringens.
Dodatkowo, dieta wzbogacona o inulinę stymuluje wzrost
Faecalibacterium prausnitzii. Szczep ten produkuje w znacznej ilości
maślan oraz wpływa na zahamowanie procesów zapalnych w organizmie.
Podejrzewa się, iż F. prausnitzii ma silne właściwości immunosupresyjne.
Bakteria produkując maślan zwiększa ekspresję przeciwzapalnej IL-10 w
makrofagach i komórkach dendrytycznych tkanki śluzowej jelit przy
jednoczesnym hamowaniu ekspresji prozapalnych cytokin tj. IFN-γ , IL-12,
TNF-α i IL-12. Procesy te prowadzą do przekierowania limfocytów T do
odpowiedzi prozapalnej komórkowej w przeciwzapalne limfocyty T
regulatorowe.

Oligofruktoza a mikroflora jelit
Występuje naturalnie w wielu roślinach takich, jak cebula, cykoria, czosnek,
szparagi czy banan. Oligofruktoza jest oporna na glikozydazy występujące w
jelicie, podlega natomiast fermentacji bakteryjnej do SCFA, L-mleczanu, CO2,
H2 oraz innych metabolitów. Oligofruktoza, a zwłaszcza krótko łańcuchowe
fruktooligosacharydy (scFOS) zaliczane są do prebiotyków, jako że
stymulują rozwój Bifidobacterium. Pozytywny wpływ scFOS na wzrost
Bifidobacterium wynika z faktu, iż bakterie te posiadają enzym βfruktozydazę. Hydrolizując wiązania 1,2-β-glikozydowe obecne w scFOS
korzystają z oligosacharydów jako substratu energetycznego.
Bifidobacterium odgrywają ważną rolę w utrzymaniu immunologicznej
homeostazy w organizmie, stymulują produkcję przeciwciał, aktywują
makrofagi oraz posiadają właściwości przeciwnowotworowe. Bakterie te są
również producentami witamin: K, B12, biotyny, kwasu foliowego oraz
tiaminy. Dodatkowo, wraz z bakteriami Lactobacillus oraz Bacteroides
uczestniczą w syntezie drugorzędowych kwasów żółciowych, wpływając
tym samym na metabolizm lipidów w ludzkim organizmie.

Krótkołańcuchowe kwasy
tłuszczowe (SCFA) cz. 1
W okrężnicy włókno pokarmowe i skrobia oporna ulegają beztlenowej
fermentacji przez drobnoustroje zdolne do fermentacji cukrów,
a produktem przemian są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA):
octan, propionian i maślan. SCFA pełnią w ludzkim organizmie
wiele istotnych cech, m.in. uczestniczą w utrzymaniu masy ciała,
regulacji perystaltyki, wspomagają procesy gojenia i regeneracji
komórek jelita, obniżając pH środowiska zwiększają wchłanianie jonów
sodu, wapnia, żelaza czy magnezu w jelitach, a także wpływają na
metabolizm glukozy. Dodatkowo SCFA, stymulując wzrost flory
saprofitycznej, hamują rozwój bakterii chorobotwórczych takich jak E.
coli, Campylobacter spp. i Salmonella spp., które konkurują o miejsce
kolonizacji.

Krótkołańcuchowe kwasy
tłuszczowe (SCFA) cz. 2
SCFA oddziałując ze specyficznymi receptorami, wpływają na
utrzymanie
homeostazy
energetycznej
organizmu,
przeciwdziałają rozwojowi takich chorób jak zapalenie jelita
grubego, otyłość czy cukrzyca typu II. Dodatkowo maślan
posiadający właściwości inhibitora deacetylazy histonów (HDAC)
wpływa na epigenetyczną regulację cyklu komórkowego,
przeciwdziałając
rozwojowi
chorób
zapalnych
oraz
nowotworowych jelit.

Kwas masłowy
Kwas masłowy stanowi produkt fermentacji polisacharydów pochodzenia
roślinnego tj. skrobi opornej. Maślan stanowi główny SCFA uczestniczący w
utrzymaniu zdrowia jelit a także jest głównym źródłem energii dla
kolonocytów. Kwas masłowy oddziałuje z organizmem dwojako:
epigenetycznie poprzez wpływ na regulację ekspresji genów zaangażowanych
w rozwój procesów zapalnych i karcynogenezę oraz funkcjonując jako ligand
receprotów GPR41, GPR43 oraz GPR109A. Prowadzi to do zwiększenia
efektywności termogenezy oraz procesów utleniania kwasów tłuszczowych.
Kwas masłowy hamuje także rozwój stanów zapalnych. Maślan stymulując
acetylację H3 zwiększa ekspresję czynnika transkrypcyjnego Foxp3 (ang.
Forkhead box P3), który stymuluje przekształcenie limfocytów T w
przeciwzapalne limfocyty Treg w tkance jelita. Aktywowany GPR109A
stymuluje makrofagi i komórki dendrytyczne do promowania właściwości
przeciwzapalnych. W efekcie pobudzone zostają limfocyty T regulatorowe
produkujące IL-10.

Propionian cz. 1
Zaangażowany jest on głównie w utrzymaniu homeostazy energetycznej poprzez
oddziaływanie z receptorami GPR43 oraz GPR41.
Oddziałując z GPR43 obecnym na komórkach tkanki tłuszczowej i komórkach
endokrynnych jelit propionian stymuluje sekrecję hormonów jelitowych PYY (ang.
Peptide YY) oraz GLP-1 (Glucagon-like peptide-1), co skutkuje obniżeniem apetytu
i spowolnieniem wchłaniania glukozy. Dodatkowo, aktywowany GPR43 obecny na
komórkach białej tkanki tłuszczowej zahamowuje gromadzenie tłuszczu w
adipocytach poprzez supresję ścieżki sygnałowej insuliny. GPR41 ulega ekspresji na
komórkach obwodowego układu nerwowego oraz na adipocytach. Ligandami dla
GPR41 są maślan oraz propionian. Propionian oddziałując z GPR41 stymuluje
sekrecję noradrenaliny pobudzając działanie układu współczulnego na drodze osi
mózg-jelita, a także pobudza kolonocyty do produkcji PYY oraz GLP-1. Pobudzenie
układu współczulnego skutkuje zwiększeniem wydatku energetycznego, m.in.
uwalnianiem wolnych kwasów tłuszczowych z adipocytów oraz wzmożoną
glikogenolizą. Dodatkowo pobudzanie GPR41 stymuluje sekrecję leptyny. Substancja
ta bierze udział w regulacji zasobów tłuszczowych organizmu, zmniejsza łaknienie
oraz stężenie glukozy we krwi.

Propionian cz. 2
Octan stanowi produkt fermentacji fruktooligosacharydów oraz inuliny
głównie przez Bifidobacterium. Octan, w przeciwieństwie do propionianu
i maślanu metabolizowanych w kolonocytach, ulega metabolizmowi głównie
w wątrobie, gdzie włączany jest w procesy utleniania, lipogenezę oraz
glukoneogenezę. Główną funkcją kwasu octowego jest immunosupresja,
zapobiega on takim schorzeniom jak np. zespół jelita drażliwego. Podczas
infekcji bakteryjnej receptory TLR5 (ang. Toll like rceptor 5) obecne na
makrofagach zostają
pobudzone przez bateryjne białko- flagellinę.
Zaindukowana zostaje produkcja prozapalnych cytokin tj IL-8. Octan oddziałuje
z białkami zaangażowanymi w ścieżki sygnałowe aktywowane poprzez
pobudzenie TLR5. Wpływa on na znaczne zmniejszenie produkcji prozapalnych
cytokin tj. Il-8 przez makrofagi oraz osłabia rozwój odpowiedzi komórkowej,
a także stymuluje proliferację limfocytów T regulatorowych. Dodatkowo,
podobnie jak kwas masłowy, posiada aktywność inhibitora deacetylazy
histonowej.

Octan
Octan wzmaga acetylację α-tubuliny. Białko to jest niezbędne do
translokacji czynnika transkrypcyjnego NFAT (ang. Nuclear factor of
activated T-cells). NFAT uczestniczy w indukcji ekspresji cytokin
prozapalnych, takich jak TNF-α (ang. Tumor necrosis factorα) czy IFN-γ
(ang. Interferon γ) tak więc zablokowanie jego oddziaływania
z materiałem genetycznym zahamowuje w znacznym stopniu rozwój
procesów zapalnych. Dodatkową funkcją kwasu octowego jest
regulacja apetytu. Poprzez aktywację cyklu Krebsa (cykl kwasów
trikarboksylowych) octan zmienia ekspresję neuropeptydów, regulując
ośrodek apetytu w podwzgórzu.

Kiedy błonnik jest szczególnie wskazany?
Błonnik jest wskazany jako dodatek do codziennej, zrównoważonej diety oraz
stanowi istotny element w zapobieganiu oraz dietoterapii. Dzienne normy
spożycia błonnika (wg WHO) wynoszą od 25 d0 30 gram. Błonnik ma różne
pochodzenie i skład, dlatego też pełni wiele różnych funkcji. Dietetyk może
zalecić suplementację określonym błonnikiem w następujących przypadkach:
• cukrzyca,
• miażdżyca,
• otyłość,
• choroby układu krążenia,
• choroby układu pokarmowego (stany zapalne
jelita cienkiego i żołądka),
• nowotwory,
• infekcje,
• choroby autoimmunologiczne,
• kamica żółciowa,
• zaparcia.

Błonnik a otyłość

•
•

•

Błonnik absorbuje wodę - spożywane pokarmy z wysoką zawartością
włókna pokarmowego zwiększają swoją objętość w żołądku, dając
szybsze uczucie sytości.
Żywność
bogata
w
błonnik
pokarmowy wymaga wzmożonego
i dłuższego żucia, gdyż jest
twardsza, posiłek spożywa się więc
wolniej. Wpływa to na szybsze
odczuwanie
sytości
i
nie
przejadanie się.
Spożywanie błonnika powoduje
spowolnienie opróżniania żołądka
i
wchłaniania
substancji
odżywczych, co wpływa dłuższe
odczuwanie sytości.

Błonnik a zaparcia nawykowe

•
•
•
•

Błonnik chłonąc wodę zwiększa objętość mas kałowych ułatwiając
ich przemieszczanie się przez jelita i wydalanie na zewnątrz
organizmu.
Pobudza też perystaltykę jelit, co prowadzi do częstszych,
regularniejszych wypróżnień, a w konsekwencji do braku zaparć.
Włókno pokarmowe ma wpływ na czas pasażu mas kałowych,
częstotliwości defekacji na tydzień, masę kału oraz zawartość wody
w stolcu.
Należy pamiętać o starannym selekcjonowaniu produktów
zawierających najlepszy jakościowo błonnik oraz o odpowiedniej
podaży płynów, jak również aktywności fizycznej.

Błonnik a toksyny
Błonnik oczyszcza organizm z toksyn. Poprzez zdolności
jonowymienne wolnych grup karboksylowych adsorbuje
szkodliwe substancje. Dzięki tym właściwościom pomaga
eliminować z organizmu nie tylko metale ciężkie, ale
i toksyny, kwasy żółciowe, a nawet substancje rakotwórcze.
Pektyny jabłkowe, porzeczkowe skutecznie obniżają poziom
azotynów w organizmie.

Błonnik a cukrzyca
Włókno pokarmowe zwalnia wchłanianie cukrów, obniża się przez to
poziom glukozy we krwi a wiązanie jonów sodu wpływa na obniżenie
ciśnienia tętniczego. Szczególnie duży wpływ na obniżenie poziomu glukozy
we krwi ma inulina, która może stanowić atrakcyjny zamiennik tłuszczu,
ponieważ dodatek 1 g tego polisacharydu do produktów spożywczych daje
podobną teksturę jak 4 g tłuszczu.
Wykazano, że niedobór magnezu zwiększa ryzyko cukrzycy i zawału mięśnia
sercowego. Fruktooligosacharydy natomiast pomagają zwiększyć absorpcję
magnezu, wpływając pośrednio na zmniejszenie ryzyka wystąpienia tych
schorzeń.
Spożywanie błonnika pokarmowego jako suplementu do żywności
zmniejsza jej indeks glikemiczny. Wpływa korzystnie na poziom
hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz stężenie glukozy na czczo u chorych na
cukrzycę typu 2.

Błonnik a choroby układu sercowo-naczyniowego
Błonnik pokarmowy przyczynia się do poprawy profilu lipidowego. Wiąże
kwasy żółciowe i cholesterol w przewodzie pokarmowym, zmniejszając
wchłanianie zwrotne tych związków. Warzywa i owoce, główne źródło
rozpuszczalnego błonnika w diecie, zawierają dużo naturalnych
antyoksydantów łagodzących procesy zapalne. Rozkład błonnika przez florę
jelitową powoduje powstawanie krótko łańcuchowych kwasów
tłuszczowych, z których kwas propionowy hamuje syntezę cholesterolu
w komórce wątrobowej. Poprawa czynności śródbłonka naczyniowego
powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego. Hipotensyjne działanie diety
bogatobłonnikowej może być także następstwem zmniejszania
insulinooporności. Błonnik pokarmowy przyczynia się też do uszczelnienia
jelit, co zapobiega przenikaniu mikroorganizmów patogennych przez
szczeliny nabłonka i kolonizowaniu innych narządów, w tym serca.

Błonnik a odporność
Duże spożycie błonnika kojarzy się z mniejszymi stężeniami w surowicy markerów
procesu zapalnego.
Spożywanie inuliny może wpływać na działanie limfocytów w organizmie,
stymuluje ona też rozwój komórek układu odpornościowego.

Dla układu odpornościowego szczególne znaczenie mają β-glukany. Związki te,
zawierające wiązania β-(1,3)/(1,6) posiadają działanie immunostymulujące
i immunomodulujące o charakterze przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym
i przeciwalergicznym Dzięki obecności specjalnego receptora CR3 dla β-glukanu,
makrofagi rozpoznając go, uaktywniają się i rozpoczynają kaskadę zdarzeń
w układzie odpornościowym organizmu. Część makrofagów przechwytuje
cząsteczki β-glukanu ze ścian przewodu pokarmowego i przemieszcza się do
węzłów chłonnych, gdzie prezentuje antygeny limfocytom T oraz powoduje
uwalnianie cytokin: IL-1, IL-6, GH-CSF oraz interferonów. Oddziaływując na
limfocyty T uruchamiają humoralną odpowiedź immunologiczną, prowadząc do
aktywacji limfocytów B.

Błonnik a nowotwory jelit cz. 1
Działanie przeciwnowotworowe błonnika pokarmowego tłumaczone jest
jego wpływem na wzrost masy treści jelita grubego, w wyniku czego
dochodzi do rozproszenia toksycznych metabolitów i związków
kancerogennych. Metabolity włókna pokarmowego mają istotne znaczenie
w utrzymaniu homeostazy i stanu równowagi między proliferacją,
różnicowaniem i apoptozą komórek nabłonka jelita grubego.
Włókna pokarmowe przyczyniają się do regularnego wydalania mas
kałowych, przez co nie dochodzi do ich zastoin, które to z kolei stwarzają
ryzyko powstania owrzodzeń, a następnie ognisk nowotworowych.
Niektóre rodzaje błonnika stymulują wzrost w przewodzie pokarmowym
bakterii probiotycznych głównie takich jak: Bifidobacterium bifidus
i Lactobacillus rhamnosus co również przyczynia się do zapobiegania
rozwojowi nowotworu jelita grubego.
β-glukany mają korzystny wpływ na hematopoezę - pobudzają odradzanie
się komórek krwi, co może być wykorzystane w radio i chemioterapii.

Błonnik a nowotwory jelit cz. 2
Błonnik pokarmowy odpowiada za stymulowanie fermentacji w
jelicie grubym, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia
krótkołańcuchowych
kwasów
tłuszczowych
(masłowego,
propionowego, octowego) i zakwaszenia stolca.
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, przede wszystkim kwas
masłowy, są czynnikami sprzyjającymi apoptozie, promującymi
różnicowanie komórek, a także hamującymi proliferację, czego
konsekwencją jest zatrzymanie cyklu komórkowego komórek
zmienionych nowotworowo.

Błonnik a nowotwory jelit cz. 3

Źródło: „Inulina i jej odziaływanie u ludzi i zwierząt” http://www.rsi2004.lubelskie.pl/doc/sty6/art/Sobolewska_art.pdf

Błonnik a nieszczelne jelita
Włókna pokarmowe stymulują układ immunologiczny poprzez
zdolność adhezji (przylegania) do śluzówki jelita, co zmniejsza
zdolność oddziaływania na śluzówkę patogenów. Szczególnie
rozpuszczalna frakcja błonnika (np. pektyny) wypełnia ubytki
w śluzówce jelita i tworzy na jej powierzchni warstwę ochronną.
Podczas regularnego stosowania preparatów błonnikowych zostaje
zahamowane działanie substancji toksycznych i kancerogennych
wytwarzanych przez bakterie gnilne i fekalne w jelicie grubym.
Utrzymanie odpowiedniej kwasowości jelita hamuje rozwój
niekorzystnej mikroflory oraz powoduje lepsze wchłanianie
mikroelementów (np. wapnia, żelaza, cynku) i substancji odżywczych.

Uszczelnianie jelit - suplementy
Oprócz błonnika stany zapalne śluzówki jelit oraz żołądka łagodzą:
L-glutamina – aminokwas przeciwzapalny i niezbędny do rozrostu i komórek
nabłonka jelitowego. Działa jako ochrona i pokrywa ścianki komórek, odstrasza
substancje drażniące.
Kwercetyna – przyczynia się do poprawy funkcjonowania bariery jelitowej oraz
uszczelnia jelita. Tworzy białka przyłączeniowe, które ochraniają jelito od
wewnątrz. Stabilizuje także komórki tuczne i zmniejsza uwalnianie histaminy,
utrzymując tym samym równowagę reakcji immunologicznych.
Korzeń lukrecji - roślina adaptogenna pomagająca zrównoważyć poziomy
kortyzolu i poprawiająca produkcję kwasu w żołądku. Wspomaga naturalne
procesy organizmu w zachowaniu wyściółki śluzowej żołądka i dwunastnicy, działa
silnie przeciwzapalnie. Poprawia zarówno jakość, jak i ilość substancji ochronnych
wyściełających przewód pokarmowy, zwiększa żywotność komórek jelitowych
i wspomaga ukrwienie błony śluzowej jelita.

Błonnik a zdrowie jamy ustnej
Zastosowanie inuliny jako substytut innych węglowodanów może
odgrywać rolę w zdrowiu jamy ustnej. Inulina i oligofruktoza mają
działanie synergistyczne w połączeniu ze środkami słodzącymi.
Fruktany o niewielkim stopniu polimeryzacji mogą służyć, jako
substraty dla mikroorganizmów jamy ustnej, takich jak niektóre
szczepy paciorkowców, a ilość powstającego (w wyniku rozkładu
inuliny) kwasu jest stosunkowo niska w porównaniu do ilości kwasu
otrzymanej po zastosowaniu glukozy.
Inulina to jedyna substancja wypełniająca używana w produkcji gumy
do żucia, która nie powoduje spadku wartości pH jamy ustnej poniżej
krytycznej granicy 5,7.

Błonnik a osteoporoza
Najczęstszymi czynnikami w etiologii
osteoporozy są: niskie spożycie wapnia
i niedobór estrogenów.
Spożywanie inuliny (szczególnie w
połączeniu
z
innymi
składnikami
odżywczymi) może odgrywać istotną rolę
w zapobieganiu osteoporozie, powodując
zwiększenie całkowitego wchłaniania
wapnia z pożywienia. Inulina pozyskiwana
z cykorii, stosowana jako dodatek
żywieniowy, nie tylko zwiększa absorbcję
wapnia, ale także gęstość mineralną kości.

Mechanizmy powodujące zwiększenie
biodostępności wapnia

Źródło: „Inulina i jej odziaływanie u ludzi i zwierząt” http://www.rsi2004.lubelskie.pl/doc/sty6/art/Sobolewska_art.pdf

Pozyskiwanie błonnika cz. 1
Na potrzeby przemysłu preparaty błonnikowe otrzymuje się głównie
z odtłuszczonego ziarna zbóż (owies, pszenica). Są zwykle oferowane
w postaci sypkich proszków o jednolitej konsystencji i kremowo beżowej
barwie.
Błonnik owsiany jest bogaty w β-glukany, wykazujące właściwości żelujące,
może być wykorzystywany jako zagęstnik.
Do produkcji preparatów błonników owocowych zastosowanie znajdują
wytłoki jabłkowe, żurawinowe i aroniowe. Błonnik jabłkowy otrzymuje się
z wytłoków skórek jabłek poprzez silne rozdrobnienie, oczyszczenie
i pasteryzację.
Dla potrzeb technologicznych wytwarza się również błonnik z warzyw, np.
błonnik ziemniaczany, buraczany lub marchwiowy. Błonnik ziemniaczany jest
bezbarwny, bez smaku i zapachu, a błonnik marchwiowy ma
jasnopomarańczową barwę i wysoką zawartość pektyn (ponad 50%).

Pozyskiwanie błonnika cz. 2
Błonnik kakaowy produkowany jest z okryw ziarna kakaowca. Oferowany
w formie sypkiego proszku o ciemnobrązowej barwie. Od proszku kakaowego
różni się znacznie mniejszą zawartością tłuszczów i węglowodanów. Może
pełnić funkcję naturalnego barwnika.
Błonnik lniany otrzymywany jest z wytłoków siemienia lnianego. Te preparaty
mają barwę jasnobeżową, łatwo pęcznieją w wodzie tworząc delikatny żel.
Preparaty inuliny to białe proszki, bez smaku i zapachu, z wyglądu
przypominające skrobię. Są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Główne surowce
wykorzystywane do produkcji inuliny to: kłącze topinamburu, korzeń cykorii,
mniszka, omanu oraz agawa.

Pozyskiwanie błonnika cz. 3
Fruktany są otrzymywane z inuliny na drodze hydrolizy enzymatycznej,
jednak wydajność tego procesu jest dość niska.
Skrobię oporną pozyskuje się głównie ze skrobi kukurydzianej o wysokiej
zawartości amylozy. Można to zrobić na drodze hydrolizy enzymatycznej,
a następnie zwiększaniu oporności poprzez przeprowadzenie prostych
łańcuchów glukozowych w postać krystaliczną (retrogradowaną). Innym
sposobem jest hydroliza kwasowa a następnie hartowanie parą wodną.

Błonnik owsiany
Pozyskiwany jest z obłuszczonego ziarna owsa Avena sativa. Średnia
zawartość beta-glukanu to około 20 %. β-glukan powleka i wnika w śluzówkę
jelit, utrudniając enzymom penetrację treści pokarmowej oraz spowalniając
procesy wchłaniania. Utrudnia też syntezę i przyswajanie cholesterolu
i tłuszczy, zmniejsza ilość przyswojonej glukozy a także opóźnia moment
pojawienia się piku cukrowego. Obniża efektywną kaloryczność oraz poziom
indeksu glikemicznego pokarmu. Zawartość β-glukanu w błonniku owsianym
jest ponad 6-cio krotnie wyższa niż w płatkach owsianych.
Dawkowanie najlepiej zacząć od małych porcji (2 łyżeczki ok. 7 g dziennie)
i stopniowo zwiększać do uzyskania optymalnych rezultatów. Błonnik należy
wymieszać z wodą, mlekiem lub dowolnym niegazowanym napojem (3-4
łyżeczki na szklankę) i następnie odczekać co najmniej 5 minut. Doskonale
smakuje z sokami owocowymi. Zawiesina gęstnieje na skutek żelowania βglukanu. Można stosować do zagęszczania koktajli, zup, sosów, deserów. Nie
należy spożywać go na sucho.

Błonnik pszenny
To mikronizowane włókno pszenicy. Wspomaga pracę wątroby. Jest
pomocny przy łagodzeniu stanów bezsenności, nerwowości
i menopauzy.
Usprawnia działanie wszystkich narządów układu pokarmowego
i znacznie skraca czas perystaltyki jelit. Ma niską wartość kaloryczną
i doskonale nadaje się do produktów dietetycznych. Nie jest
rozkładany przez mikroflorę jelitową człowieka. Wiąże cholesterol
i usuwa toksyny z organizmu.

Głównym zastosowaniem błonnika pszennego jest przemysł mięsny
(np. pasztety, kaszanki, kiszki pasztetowe, kiełbasy parzone,
półfabrykaty mielone), garmażeryjny (min. farsze do pierogów) oraz
piekarnictwo.

Błonnik żytni
Mikronizowane włókno żyta. Działa przeciwzakrzepowo, wzmacnia
kości, nerki, wątrobę. Jest niezwykle bogaty w składniki mineralne,
takie jak: żelazo, fluor, kwas foliowy, sód, potas, wapno, jod.
Wspomaga proces budowy tkanki mięśniowej, oczyszcza
i odbudowuje naczynia krwionośne. Dodaje energii, działa
oczyszczająco na przewód pokarmowy.

Błonnik po spożyciu chłonie wodę i pęcznieje w przewodzie
pokarmowym, dając poczucie sytości, zapobiega tyciu.

Błonnik lniany
Wytwarzany jest ze zmikronizowanych ziaren lnu. Zawiera m.in. witaminę E,
białko, lecytynę, fitohormony, antyoksydanty, fitosteryny, flawonoidy,
fitoestrogeny, mikro i makroelementy. Błonnik ten po spożyciu chłonie wodę
i pęcznieje w przewodzie pokarmowym dając poczucie sytości - zapobiega
tyciu. Błonnik zwiększa perystaltykę i przyśpiesza proces wydalania masy
pokarmowej. Skraca to czas kontaktu toksycznych substancji ze ścianą jelit,
czas absorpcji tłuszczów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i triglicerydów.
Błonnik ten jest prebiotykiem przyczyniającym się do rozwoju mikroflory
jelitowej, tworząc naturalne podłoże i pożywkę dla bakterii probiotycznych.
Dawkowanie należy zacząć od małych porcji (1 łyżeczka ok. 3,5g dziennie)
i stopniowo zwiększać. Błonnik można wymieszać z wodą, innym napojem lub
jogurtem. Każdorazowo należy popić szklanką wody. Nie należy przekraczać
porcji 6 łyżeczek dziennie. Szczególnie polecana jest pasta ze zmielonego
siemienia lnianego, oleju lnianego i twarogu lub jogurtu.

Błonnik kakaowy
Jest produktem otrzymywanym z wyselekcjonowanych okryw ziaren kakaowca
(cocoavella), przez wielofazowe oczyszczenie, rozdrabnianie i mikronizację, który
następnie pasteryzuje się i paczkuje. Ma smak i zapach zbliżony do proszku
kakaowego. Teobromina - główny alkaloid występujący w kakao odpowiedzialny za
jego własności biologiczne działa rozszerzająco na oskrzela, słabo moczopędnie oraz
lekko pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na charakterystyczny
brązowy kolor, jest znakomitym barwnikiem naturalnym.
Przy diecie niskobłonnikowej należy spożywać 2-3 razy dziennie, łącznie nie więcej
niż 20 g czystego błonnika (cztery płaskie łyżeczki od herbaty), jako dodatek do
potraw wypieków, do produkcji mleczarsko-nabiałowych.
Znajduje zastosowanie jako składnik preparatów błonnikowych w formie tabletek,
kapsułek i proszku. Może być używany w produkcji jako zamiennik dozwolonych
substancji zagęszczających, wiążących wodę w ilości 1 do 2% w zależności od
rodzaju technologii. Błonnik kakaowy, w odróżnieniu od zwykłego proszku
kakaowego zawiera mniej tłuszczów i cukrów, przy porównywalnym (nieco niższym)
poziomie teobrominy.

Błonnik jabłkowy
Błonnik jabłkowy łączy wszystkie zalety błonnika rozpuszczalnego
i nierozpuszczalnego charakteryzując się przy tym atrakcyjnymi
walorami
smakowymi.
Jest
preparatem
otrzymywanym
z wyselekcjonowanych części wytłoków skórek jabłek przez
wielofazowe oczyszczenie, rozdrabnianie i mikronizację, który
następnie pasteryzuje się i paczkuje. Charakteryzuje się przyjemnym
jabłkowym zapachem, łagodnym kolorem oraz wysoką zawartością
kwasów organicznych, witamin, pektyn i garbników. Odznacza się
stosunkowo dużą zawartością błonnika rozpuszczalnego.
Dawkowanie należy zacząć od małych porcji (1 łyżeczka ok. 3,5g
dziennie) i stopniowo zwiększać, nie należy przekraczać 6 łyżeczek
dziennie.

Błonnik marchwiowy
Działa oczyszczająco, wspomaga proces odchudzania. Pomocny w oczyszczaniu
organizmu i zwiększaniu ogólnej odporności, poprzez wspomaganie rozwoju
korzystnych bakterii jelitowych. Hamuje uczucie głodu, znacznie skraca czas
perystaltyki jelit.
Błonnik po spożyciu chłonie wodę i pęcznieje w przewodzie pokarmowym, dając
poczucie sytości, zapobiega tyciu.
Błonnik marchwiowy zawiera beta-karoten, zatem poprawia koloryt skóry
i zapobiega oparzeniom słonecznym. Ponieważ zawiera dużą zawartość frakcji
rozpuszczalnej sprawdza się jako element wspomagający leczenie chorób
metabolicznych oraz cukrzycy, miażdżycy naczyń, zaburzenia gospodarki
tłuszczowej.

Dawkowanie należy zacząć od małych porcji (1 łyżeczka ok. 3,5g dziennie)
i stopniowo zwiększać do uzyskania optymalnych rezultatów. Błonnik można
wymieszać z wodą, innym napojem lub jogurtem, nie należy spożywać na sucho.
Maksymalna dzienna dawka – 12 łyżeczek dziennie.
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