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Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje
UDK: 577:579.67-057.87(049.5)(043)=163.2

Koristne mikrobne kulture so značilne za črevesno mikrofloro zdravih ljudi. Več kot 80 % celic imunskega
sistema se nahaja v črevesju. Glavni namen uživanja probiotikov je ohranjanje, obnavljanje in bogatenje
črevesne mikrobiote s koristnimi bakterijami, ki imajo ključno vlogo pri krepitvi presnove, imunskega sistema
in zdravja. Z anketnim vprašalnikom, ki so ga izpolnjevali študenti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske
vede (FKBV) ter študenti Medicinske fakultete (MF) Univerze v Mariboru, smo raziskali informiranost
študentov o pomenu in vplivu mikrobiote na zdravje ter kakšno je njihovo poznavanje probiotičnih izdelkov.
Anketni vprašalnik je izpolnilo 60 študentov z vsake fakultete. Uporabili smo statistični program SPSS za
analizo rezultatov anketnega vprašalnika. Iz rezultatov smo ugotovili, da so študenti MF bolj informirani kot
študenti FKBV. Pri obeh fakultetah velja, da študentke niso pogostejši uporabniki probiotikov od študentov in
da se vsi, ki uživajo probiotike, ne pritožujejo nad njihovo ceno. Pomemben rezultat je, da le študenti MF
probiotike ne uvrščajo med funkcionalna živila. Menimo, da bi morali vsi študenti pridobiti več informacij in
se bolj poučiti o naravnih produktih, ki blagodejno vplivajo na človeka in njegov organizem.

Ključne besede: probiotiki / mikrobiota / funkcionalna živila / črevesje
OP: XI, 79 s., 16 pregl., 37 graf., 57 ref.

Students' knowledge about the importance of microbiota and probiotics for health
Beneficial microbial cultures are typical for the intestinal microflora of healthy people. The gastrointestinal
tract contains more than 80% of the immune system cells with their base in the intestine. The main purpose of
the probiotics consumption is to preserve, restore and enrich the intestinal microbiota with beneficial bacteria,
which have a significant role in strengthening the metabolism, immune system and health. A survey
questionnaire was prepared for the students of Faculty of Agriculture and Life Sciences (FKBV) and the
students of the Faculty of Medicine (MF) at the University of Maribor, in order to determine their level of
awareness about the microbiota importance in relation to health and their level of knowledge of probiotic
products. The questionnaire was answered by 60 students from each faculty. The analysis of results was carried
out with the statistical software SPSS. It has been proved that MF students are generally better informed about
probiotics than FKBV students. It was observed that at both faculties, female students do not consume more
probiotics than their male colleagues and that those respondents who consume probiotics do not complain about
their prices. However, the fact that MF students do not consider probiotics as a functional food, whereas FKBV
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students do, was a significant result. In conclusion, students should become more informed about natural
products, which have a beneficial effect on human health.

Key words: probiotics / microbiota / functional foods / intestine
NO: XI, 79 P., 16 Tab., 37 Graph., 57 Ref.
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1

UVOD

Probiotiki so mikroorganizmi, ki imajo dokazano koristne učinke na zdravje, če se jih zaužije
v priporočenih količinah. Večina probiotikov spada med mlečnokislinske bakterije iz rodov
Lactobacillus in Bifidobacterium. Klinične študije so potrdile koristno delovanje probiotikov
pri mnogih boleznih. Za večino mikroorganizmov je značilno, da imajo specifične
funkcionalne lastnosti. Sevi, ki imajo dokazano učinkovitost pri neki indikaciji, so pogosto
povsem neučinkoviti pri drugih. Najuspešnejši so pri motnjah, ki nastanejo zaradi porušene
mikrobiote prebavnega trakta. Dostopni so v obliki zdravil, prehranskih dopolnil in živil.
Njihova varna uporaba je priporočljiva, saj ponujajo edinstveno možnost sodelovanja z
lastnim imunskim sistemom (Lunder 2010).
Probiotiki so obetaven dodatek funkcionalni hrani, saj specifični sevi spodbujajo zaščitno
funkcijo črevesja, sprožajo signale za zorenje črevesnega limfoidnega tkiva, uravnavajo
nastajanje pro- in protivnetnih citokinov (Ohsumi 2016). Osnovni učinek probiotikov je
stabilizacija črevesne mikroflore. Ugodni klinični učinki probiotikov so bili dokazani v
primeru porušene črevesne mikroflore zaradi sprememb okolja (potovalna driska) ali oralne
terapije z antibiotiki (Rogelj 2001/02).

Funkcionalna hrana oskrbuje organizem z osnovnimi hranili in s sestavinami, ki pozitivno
učinkujejo na eno ali več funkcij organizma. Prva generacija funkcionalne hrane je
vključevala izdelke, obogatene z različnimi snovmi, kot so kalcij, vitamini, karotenoidi,
antioksidanti. V zadnjem desetletju so raziskave usmerjene predvsem v izdelke, ki
učinkujejo na sestavo in kvalitetno aktivnost mikroflore prebavnega trakta. V tej kategoriji
izdelkov imajo probiotiki in prebiotiki vodilno vlogo, saj je njihovo ciljno mesto mikroflora
prebavnega trakta. Eden od namenov uporabe probiotikov je stimulacija gostiteljevega
imunskega sistema s koristnimi mikrobnimi kulturami, ki so značilne za črevesno mikrofloro
zdravih ljudi (Rogelj 2001/02). Najhitreje obnovljive celice našega telesa so namreč
enterociti v črevesni sluznici. Zdrava mikroflora ohranja pravilno delovanje enterocitov
(Ohsumi 2016).
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Namen dela je bil z anketnimi vprašanji raziskati in ugotoviti informiranost študentov o
pomenu in vplivu mikrobiote na zdravje ter kakšno je njihovo znanje o probiotičnih izdelkih.
Osredotočili smo se na študente Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede ter Medicinske
fakultete Univerze v Mariboru. Cilji dela so raziskati odnos študentov do probiotičnih
izdelkov. V prihodnje bi s probiotiki bolj skrbeli za svoje zdravje in krepili svojo mikrofloro.

Pred raziskavo smo si zastavili naslednje hipoteze:
(1) Študentke pogosteje kot študenti mislijo, da je prekomerno uživanje probiotikov
škodljivo.
(2) Študentke pogosteje uživajo probiotike kot študenti.
(3) Študenti, ki uživajo probiotike, menijo, da je njihova cena previsoka.
(4) Študenti, ki pogosteje uživajo probiotike, menijo, da so probiotiki funkcionalno
živilo.
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2

2.1

PREGLED OBJAV

Pomen črevesja, prebavni trakt in mikrobiota črevesja

2.1.1 Prebavni trakt

Prebavni trakt deluje v simbiozi z mnogimi bakterijami, ki izdatno prispevajo k normalni
prebavi. Prebavila so zaščitna pregrada med notranjostjo in okoljem, iz katerega neprestano
prihajajo v organizem antigeni, bodisi kot sestavine hrane ali bakterijske celice. Metabolično
je debelo črevo najbolj aktiven telesni organ, mikrobiota pa prispeva k razgradnji in
absorpciji hrane, s komunikacijo z gostiteljevimi celicami pa spodbuja specifične odzive, ki
sodelujejo v različnih pomembnih fizioloških funkcijah: vpliva na obrambne sposobnosti,
izgradnjo črevesne stene, razvoj in delovanje imunskega sistema. Ugotovljeno je, da ima na
črevesni mukozni imunski odziv vpliv črevesna mikrobiota. Ta ima hkrati ključno vlogo v
interakcijah med patogenimi mikroorganizmi in gostiteljem ter v razvoju tolerance do hrane
(Rogelj 2009).

3

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

Slika 1: Prebavni trakt pri človeku (Krčovnik 2010).

2.1.2 Črevesna mikrobiota

Prebavni trak deluje v simbiozi z mikroorganizmi, ki jih pogosto imenujemo kar dodatni
notranji organ, saj opravljajo življenjsko izredno pomembne funkcije. Pri komunikaciji z
gostiteljevimi celicami nastajajo specifični odzivi, ki sodelujejo v različnih fizioloških
procesih. Črevesni epitelij in sluz predstavljata skupaj z mikrobioto prvo obrambo gostitelja
pred tujki in mikroorganizmi, ki pridejo v naš organizem z živili in iz okolja. Prav tako sta
njuno usklajeno delovanje in ustrezna medsebojna komunikacija pomembna za normalno
delovanje črevesja, ki vključuje metabolizem živil (Barlič - Maganja in sod. 2015).
Črevesno mikrobioto, kakor dostikrat poimenujemo črevesne mikroorganizme, sestavlja
1014 bakterij iz več kot 500 do 1000 različnih vrst in predstavljajo kar 1 do 2 kilograma
telesne teže. Razvoj mikrobiote se začne takoj ob rojstvu. Na začetku ima največji vpliv
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način poroda, mikrobiota matere in okolja, pozneje pa ima na sestavo in poselitev največji
vpliv prehrana (Lunder 2010).
Uravnovešena črevesna mikrobiota je za človeka zelo koristna, saj sodeluje pri razgradnji
hrane (vlaknin), tvori nekatere vitamine (na primer K2), spodbuja imunski sistem, sodeluje
pri premikanju hrane skozi prebavila in preprečuje naseljevanje ter prevlado patogenih
bakterij (Lunder 2010). Mikrobiota ima koristi tudi od življenja v človeku, da lahko preživi
zimo tako kot človek. Redilna mikrobiota še bolj spodbudi te gene in izsili shranjevanje
presežka energije iz hrane v obliki maščobe. Čeprav je to za tiste med nami, ki le stežka
ohranjajo želeno telesno težo, zoprno, bi morala biti ta genska zvijača koristna, saj nam
pomaga iz hrane izvleči kar največ energije in jo shraniti za slabše čase. V preteklosti, ko so
ljudje živeli v obdobjih obilja in pomanjkanja, je takšna pomoč v obdobju lakote včasih
komu rešila življenje (Collen 2016).

2.1.3 Vpliv in vloga črevesne mikrobiote
Sposobnost komuniciranja črevesne mikrobiote z možgani in s tem uravnavanje vedenja je
nov koncept v zdravju in boleznih. Enterična mikrobiota tvori z gostiteljem bistven odnos,
ki uravnava homeostazo. Čeprav so enterične bakterije posameznika precej edinstvene, se
zdi, da obstaja neko ravnovesje, ki koristi zdravju posameznika. Mnoge raziskave so
pokazale, da mikrobiom človeškega prebavnega trakta lahko vpliva na elemente izvora
tesnobe prek povezave črevesje – možgani. Nedavni podatki kažejo, da je človeški
mikrobiomski ekosistem posegel v razvoj možganov, centralni sistem za signalizacijo in v
sistem za obnašanje. Predvidevano je bilo, da bi prekinitev delovanja človeškega
mikrobioma lahko prispevala k etiologiji in poteku nekaterih duševnih motenj. Zmanjšanje
želenih črevesnih bakterij bi vodilo v poslabšano delovanje prebavil, slabše delovanje
imunskega sistema in posledično v bolezni (Kraus in sod. 2016). Da gre za dvosmeren vpliv,
pomeni, da imajo bakterije vpliv na možgane in obratno ter da imajo možgani (torej tudi
naše misli) vpliv na črevesje. Bakterija Lactobacillus rhamnosus vpliva na izraženost
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receptorjev γ-aminomaslene kisline (gamma-aminobutyric acid, GABA) v več delih
možganov. Ti receptorji vplivajo na depresivno in tesnobno vedenje (Cryan in sod. 2012).

Zelo pomembno vlogo ima mikrobiota tudi pri dojenju. Mikrobiota se izoblikuje do drugega
leta starosti in je pri odraslem človeku stabilna, prilagojena in specifična za posameznika.
Razmerje med deležem posameznih vrst črevesnih mikroorganizmov se med posamezniki
razlikuje, kot se razlikujejo prstni odtisi. Seveda lahko različni dejavniki, kot so temeljita
sprememba prehrane, bolezen in jemanje zdravil, predvsem antibiotikov, začasno
spremenijo sestavo črevesnih bakterij. A kmalu po prenehanju delovanja teh zunanjih
dejavnikov se črevesna mikrobiota vrne v svojo prvotno sestavo. Ponovno se začne
spreminjati v starosti (Lunder 2010).

Slika 2: Slikovni prikaz vpliva črevesne mikrobiote na možgane (Kraus in sod. 2016).
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Mikrobiota prebavil je verjetno eden izmed najbolj kompleksnih mikrobnih ekosistemov, ki
jih poznamo, saj jo po današnjih predvidevanjih sestavlja med 500 do 1000 različnih vrst
bakterij, ki pripadajo najmanj 50 rodovom. Na sestavo in velikost mikrobne populacije
vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Notranji se nanašajo na različna področja prebavnega
trakta, medtem ko se zunanji na živila, zdravila, okužbe in stres. Nizka vrednost pH-ja v
želodcu je uničujoča za večino mikrobov, zato je tam mikrobna populacija najmanjša in
redko doseže velikost 103 v gramu. Prevladujejo laktobacili, streptokoki in nekatere
kvasovke (Rogelj 2009).

2.1.4 Mikrobi – naši nepogrešljivi sopotniki

Bakterije, ki s kvasovkami in plesnimi oblikujejo skupino mikroorganizmov, poseljujejo vse
kotičke našega planeta, vključno z vsemi živimi bitji. Prav zaradi dejstva, da le nekatere
povzročajo bolezni, se premalo zavedamo, da je takšnih, ki nam škodujejo, zelo malo.
Spomnimo se nekaterih pozitivnih učinkov mikroorganizmov: so nepogrešljiv člen pri
kroženju hranil v naravi, izdelujejo živila (kruh, pivo, vino, jogurt in siri so rezultat mikrobne
fermentacije), čistijo odpadne vode, razgrajujejo odpadke, proizvajajo antibiotike in
vitamine. Tudi naše življenje in zdravje sta odvisni od mikrobne populacije, ki prebiva v
našem telesu (Rogelj 2009).

2.2

Probiotiki

Uporaba probiotikov je bila sprva omejena na živalsko prehrano. Probiotiki naj bi kot
dodatek krmi uravnavali črevesno mikrobioto, s tem pa prispevali k boljši konverziji krme,
preprečevanju okužb živali na velikih farmah in posredno k boljšemu prirastu živali.
Osnovna ideja je bila uporaba probiotikov kot zamenjave za antibiotike. Leta 1991 so
definicijo razširili tudi na uporabo v človeški prehrani in danes velja, da so probiotiki živi
mikroorganizmi, ki kot dodatek hrani ali krmi vplivajo na fiziologijo gostitelja tako, da
okrepijo črevesni in sistemski imunski odziv ter izboljšajo prehransko in mikrobno
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ravnovesje v prebavilih. Lahko rečemo, da še danes velja osnovni koncept probiotikov, ki se
je začel oblikovati v začetku 20. stoletja (Rogelj 2009).

2.2.1 Probiotične bakterije
Najpogostejše probiotične bakterije so predvsem predstavniki laktobacilov in bifidobakterij,
saj so naravni člani zdrave mikrobiote prebavil. Veljajo za varne bakterije, saj pripadajo
mlečnokislinskim bakterijam, ki jih človek že tisočletja uživa skupaj s fermentirano hrano.
To pa ne pomeni, da so vse mlečnokislinske bakterije ali vsi laktobacili in bifidobakterije
probiotiki. Probiotične bakterije morajo imeti posebne lastnosti, da lahko v prebavilih
tekmujejo z zdravju škodljivimi bakterijami, da razgrajujejo sestavine hrane, da spodbujajo
delovanje prebavil in imunskega sistema. Da lahko žive prispejo do črevesja, morajo biti
odporne proti želodčni kislini in žolču. V črevesju lahko nadaljujejo svoje delo samo v
primeru, da se v njem začasno ustavijo ali celo naselijo. Zmotno je mišljenje, da ima lahko
ena probiotična bakterija vse naštete ugodne učinke. Probiotične bakterije se med seboj
razlikujejo. Ene so uspešnejše pri borbi proti škodljivim bakterijam, druge pri spodbujanju
delovanja prebavil, tretje pri spodbujanju imunskega sistema. Vedno boljše poznavanje
mehanizmov njihovega delovanja in vse več kliničnih raziskav, ki so bile opravljene v
zadnjih letih, nakazuje na možnost uspešne uporabe probiotičnih bakterij, tako v preventivi
kot tudi v podpori pri zdravljenju različnih lažjih in tudi težjih bolezni, vključno z nekaterimi
oblikami raka (Rogelj 2009).

Probiotiki delujejo na treh ravneh (Esih 2009):
1. Vplivajo na sestavo črevesne flore, tako da zasedejo prostor na črevesni sluznici,
kamor se drugače pripenjajo škodljive bakterije, ki lahko povzročijo okužbo.
Probiotiki izločajo nekatere snovi, s katerimi ustvarjajo neugodne življenjske
razmere za slabe bakterije.
2. Okrepijo črevesno steno in pospešijo njeno obnovo. Probiotiki tvorijo kratkoverižne
maščobne kisline, ki so prisotne kot butirat in propionat. Naštete snovi so hranila za
celice črevesne stene, zato pospešujejo njihovo rast.
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3. Ugodno vplivajo na imunski sistem. Probiotiki z aktivacijo imunskih celic
spodbujajo mehanizme proti kroničnim okužbam. Precejšen vpliv na imunski sistem
imajo tudi zato, ker je v črevesju kar 70-odstotni delež imunskega sistema.
V organizmu je nujen sinergičen učinek večjih vrst probiotičnih bakterij, da bi bile
učinkovite, saj ima vsaka vrsta svoje področje delovanja: ene pomagajo presnavljati laktozo,
druge preprečujejo gnitje, tretje zavirajo rast bakterij in glivic, četrte obnavljajo sluznico,
pete pomagajo pri absorpciji mineralov. Prav tako moramo zagotoviti, da jih ob zaužitju kar
največ pride v prebavni trakt, kjer je njihov resor delovanja. Toda pazimo: antibiotiki so
morda najhujši sovražniki probiotikov, zato bi morali ob vsakem uživanju antibiotikov
uživati tudi probiotične jogurte ali dopolnila (Meljak 2011). Najpomembnejša rodova, iz
katerih prihajajo probiotične bakterije, sta Lactobacillus in Bifidobacteria.

2.2.2 Rod Lactobacillus
Rod Lactobacillus spada med najpomembnejše mlečnokislinske bakterije, ki so hkrati
najpomembnejša skupina industrijsko uporabljenih bakterij v živilstvu. Po Gramu so
pozitivne, dolge ali kokoidne, negibljive in nesporogene palčke. Prehransko so zahtevne, saj
poleg fermentabilnih sladkorjev potrebujejo mnoge rastne dejavnike, kot so aminokisline,
vitamini in organske baze (Adamič in sod. 2003).
Glede na končne produkte presnove jih delimo v dve skupini (Adamič in sod. 2003):
1. homofermentativne, pri katerih je končni produkt razgradnje glukoze mlečna kislina;
2. heterofermentativne, ki iz glukoze tvorijo mlečno in ocetno kislino ter ostale
produkte, med njimi pline (ogljikov dioksid).
Laktobacili so heterogena mikrobna združba s homo- ali heterofermentativnim tipom
metabolizma, ki ima 135 vrst in 27 podvrst. Laktobacili se razmnožujejo pri temperaturah
od 2 °C do 35 °C (odvisno od vrste), optimum je med 30 °C in 40 °C. Optimalna rast je pri
vrednosti pH od 3,0 do 7,0, minimalna vrednost pH za rast je 0,9 (Adamič in sod. 2003).
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2.2.3 Bifidobakterije
Bifidobakterijo je prvič izoliral Henry Tissier iz črevesne flore dojenčka. Izolirana bakterija
Bacillus bifidus communis se je pozneje preimenovala v rod Bifidobacterium. Tissier je
ugotovil, da so bifidobakterije prevladujoče v črevesni flori doječih dojenčkov. Ugotovil je
tudi, da so bifidobakterije koristne pri zdravljenju driske, saj naj bi zamenjale proteolitične
bakterije, ki povzročajo drisko (Tissier 1900).
Pred več kot 10 leti so odkrili prvi genom bifidobakterije. Danes jih je že več kot 50, od tega
jih kar 28 predstavlja celoten genom, kot sta Bifidobacterium breve in Bifidobacterium
longum. Odkar so prvič funkcionalno označili genom bifidobakterije, je postalo jasno, da
večina bifido genomov nameni precejšen delež svoje zmožnosti kodiranja presnovi
ogljikovih hidratov. Bifidobakterije pomagajo graditi odpornost z zaviranjem rasti škodljivih
bakterij, zmanjševanjem ravni holesterola, vzdrževanjem imunskega sistema in s sintezo
vitaminov. Sodobni človek potrebuje bifidobakterije, da bi ohranil normalno prebavo
(Blatchford 2013).

2.2.4 Zakaj so probiotiki potrebni?
Higiena in prehrana sta dva okoljska dejavnika, ki v razvitih deželah negativno vplivata na
črevesno mikrobioto in imunski status. Izboljšanje higienskih pogojev, cepljenja in
antibiotiki so zmanjšali pogostnost okužb, hkrati pa se je zelo spremenil tudi način priprave
hrane V preteklosti sta bila glavna načina konzerviranja hrane naravna fermentacija in
sušenje, danes je večina hrane obdelane z visokimi temperaturami ali drugimi tehnološkimi
postopki (mikrofiltracija, konzervansi ...), ki zagotavljajo popolno ali vsaj večinsko uničenje
mikrobne populacije. Lahko rečemo, da je hrana včasih vsebovala mnogo več bakterij kot
jih vsebuje danes. Nedolžne žrtve naše vojne proti patogenim bakterijam in tehnološkim
škodljivcem pa so tudi tiste bakterije, ki so za ohranjanje stabilnosti mikrobiote prebavil in
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s tem gostiteljeve obrambe nujno potrebne. Stabilno mikrobioto lahko porušijo tudi drugi
neugodni dejavniki, kot so stresne situacije, okužbe, različne bolezni, uživanje zdravil
(predvsem antibiotikov), kemoterapije, radioaktivna obsevanja in pooperativna stanja, pri
katerih je moteno ali oteženo normalno prehranjevanje. Glavni namen uživanja probiotikov
je torej ohranjanje, obnavljanje in bogatenje črevesne mikrobiote s koristnimi bakterijami
(Rogelj 2009).

2.2.5 Učinkovitost in varnost probiotikov
Med selekcijskimi merili za probiotične bakterije sta poglavitni lastnosti učinkovitost in
varnost. Razmah tržišča za probiotike na eni strani in pomanjkanje znanstveno potrjenih
dokazov o učinkovitosti probiotikov na drugi strani sta spodbudila sistematične raziskave,
ki so prispevale k oblikovanju enotnih selekcijskih kriterijev za probiotične seve in
postopkov ugotavljanja varnosti novih sevov. Z dokazanimi kliničnimi učinki nekaterih
proučevanih probiotičnih sevov so potrdili hipotezo, da lahko zaužiti probiotiki preživijo
prehod do črevesja, ga vsaj začasno naselijo, učinkujejo na črevesno mikrobioto in na
metabolizem ter modulirajo gostiteljev imunski sistem. Čeprav so učinki probiotikov na
stabilno mikrobioto majhni, pa so zadostni, da pri nekaterih patoloških situacijah ugodno
spremenijo potek bolezni. Pozitivni zdravstveni učinki so bili izmerjeni v kliničnih
raziskavah, v katere so bili vključeni tako zdravi ljudje kot tudi ljudje z različnimi
zdravstvenimi težavami (Rogelj 2009).
Kriteriji za izbiro probiotičnih sevov, ki se še vedno dopolnjujejo, so strogi in vključujejo
varnostni, funkcionalni in tehnološki vidik. Ne glede na to, ali se uporabljajo probiotiki kot
dodatki živilom ali kot prehranska dopolnila morajo izpolnjevati osnovna selekcijska merila.
Sev, ki ga uporabljamo kot probiotik, mora biti taksonomsko opisan oziroma mora imeti
ime. Poznane morajo biti vse njegove lastnosti. Pri ugotavljanju varnosti seva je treba
upoštevati več vidikov: proučevanje značilnosti seva in odkrivanje interakcij med
probiotičnim sevom in gostiteljem (Rogelj 2009).
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Probiotični sev mora torej ostati presnovno aktiven v prebavilih, torej na ciljnem mestu. Zato
spada med želene lastnosti sposobnost probiotične bakterije, da se veže na črevesno
površino. To je pogoj, da bakterija vsaj začasno kolonizira črevo. Vezava je pomembna tudi
pri spodbujanju imunskega sistema, saj probiotični bakteriji omogoča stik z limfoidnim
tkivom debelega črevesa, ki je posrednik lokalnih in sistemskih imunskih odzivov (Rogelj
2009).

2.2.6 Uporaba probiotikov
Uporaba probiotikov kot prehranskih dopolnil je dobila v zadnjih letih izjemne razsežnosti.
Ker spadajo probiotiki v novo generacijo izdelkov, ki brišejo meje med živili, prehranskimi
dopolnili in zdravili, je zakonodaja še v fazi oblikovanja. Lahko zapišemo, da se na policah
trgovin vsakodnevno pojavljajo novi probiotični izdelki, čeprav so le redke probiotične
bakterije dovolj znanstveno proučene v smislu njihovega vpliva na zdravje. Ker so
največkrat to bakterije s statusom splošno znano kot varna hrana (generally regarded as safe,
GRAS), na splošno veljajo kot varne in so že dolgo v uporabi. Izdelki morajo zato zadostiti
samo splošnim kriterijem, ki veljajo za vso hrano ali prehranska dopolnila. Zaradi tega
regulativa večine držav še ne dovoli, da bi bili na takšnih izdelkih napisi, ki bi kakorkoli
namigovali na zdravljenje. Namenjeni so predvsem preventivi, to je vzdrževanju ravnotežja
črevesne mikrobiote in spodbujanju imunskega sistema v smislu utrjevanja odpornosti
organizma. Sem spadajo preprečevanje črevesnih okužb, potovalnih drisk, drisk pri
zdravljenju z antibiotiki, zmanjševanje škodljive fekalne encimske aktivnosti in
preprečevanje simptomov sekundarne laktozne intolerance (Rogelj 2001/02).
Ker so probiotične bakterije, ki jih uživamo z živili ali kot prehranska dopolnila, običajno
predstavniki naravne črevesne mikrobiote, jih lahko uživamo brez strahu, da bi postali od
njih odvisni ali da bi jih zaužili preveč. Koristno črevesno mikrobioto le dopolnjujejo,
nadomestijo pa samo takrat, kadar lastna mikrobiota zaradi okoljskih vplivov opeša. Brez
strahu jih lahko ponudimo tudi otrokom. Seveda velja to samo takrat, ko je probiotično
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prehransko dopolnilo kakovostno in preverjeno glede sestave, funkcionalnosti in varnosti
(Rogelj 2009).

Skupaj s črevesno mikrofloro probiotične bakterije koristno delujejo pri (Bastič in sod.
2011):
1. spremenjeni funkciji črevesja (lajšajo težave pri kroničnih vnetnih črevesnih
boleznih),
2. imunoterapiji (spodbujajo delovanje imunskega sistema, ker proizvajajo snovi, ki
pospešujejo njegovo delovanje),
3. terapijah za paciente z alergijami (zmanjšujejo pogostost pojava alergij pri otrocih in
pomagajo pri hitrejšem zdravljenju simptomov prehranskih alergij),
4. vključevanju v klinično hrano in specialne diete (v primeru potovalne driske in driske
zaradi rotavirusov probiotiki skrajšajo in olajšajo potek driske),
5. preprečevanju kolik (proizvajalci jih dodajajo nadomestkom za materino mleko),
6. preprečevanju raka debelega črevesja in mehurja ter kot podpora zgodnjemu
zdravljenju,
7. uravnavanju delovanja občutljive sluznice nožnice pri ženskah.

2.2.7 Probiotični izdelki
Probiotični izdelki so blago kislega okusa s slabo izraženo aromo, kar potrošnikom ni najbolj
všeč, zato se jih velikokrat kombinira z jogurtovo kulturo (Mlekarski šolski center Kranj
1999).
Če želijo proizvajalci izdelke klasificirati kot živila s probiotiki, jih morajo proizvajati v
skladu s predpisanimi zahtevami (Đukič 2008):
1. Vsaka živa in aktivna mikrobna kultura v jogurtu mora tisti hip, ko je proizvedena,
vsebovati najmanj 108 mikroorganizmov na gram. Znano je, da se njihovo število
prvih 14 dni po embaliranju ne spreminja, nato pa se hitro zmanjšuje.
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2. Kultura mikroorganizmov mora ostati živa do konca roka uporabnosti. Probiotičnih
aktivnosti nimajo vse mlečnokislinske bakterije, ampak samo nekatere specifične
vrste oziroma sevi.
3. Posamezen fermentiran izdelek je odvisen od natančno določenega izbora vrst
mlečnokislinskih bakterij, ki ustvarjajo določeno kislost izdelka, mu dajo ustrezen
okus, vonj in konsistenco. Za izdelavo navadnega čvrstega jogurta so potrebne
mlečnokislinske bakterije Lactobacillus bulgaricus in Streptococcus thermophilus.
4. Mikroorganizme, ki jih v industriji dodajajo v procesu fermentacije, imenujemo
startne kulture. Te so skrbno izbrane glede na želene lastnosti izdelka in morajo imeti
oznako GRAS.
5. Značilnost fermentiranega izdelka je odvisna tudi od vrste mleka.
Dokazovanje učinkovanja probiotika poteka skozi več faz; te so naslednje (Bastič in sod.
2011):
− faza 1: ugotavljanje varnosti,
− faza 2: določanje učinkovitosti,
− faza 3: ugotavljanje efektivnosti,
− faza 4: nadzor,
− faza 5: označevanje:


oznake rodu, vrste in seva,



minimalnega števila živih bakterij vsakega probiotičnega seva ob koncu obstojnosti
oziroma roka trajanja,



priporočene doze, ki zagotavljajo efektivno količino probiotika v skladu z
zdravstveno trditvijo,



zdravstvene trditve,



pogojev ali načina shranjevanja,



kontakta proizvajalca za informacije potrošniku.
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2.2.8 Trenutno stanje probiotikov na trgu
Promocija novega probiotičnega izdelka na trgu združuje sklop postopkov, ki ob pravilnem
izvajanju zagotavljajo pravilno deklariran, funkcionalen in varen izdelek. Pogosto pa se
zgodi, da se proizvajalci zanašajo le na uveljavljeni status laktobacilov in bifidobakterij kot
varnih bakterij (GRAS), pri tem pa zanemarijo pomembne lastnosti probiotičnih izdelkov,
kot so taksonomska razvrstitev probiotičnih bakterij, prisotno število in viabilnost, odpornost
proti antibiotikom ter virulentnost. Mikrobiološke analize probiotičnih izdelkov in njihovih
pripravkov nemalokrat razkrijejo neskladje med številom in vrsto dejansko izoliranih sevov
iz izdelka ter informacijo na deklaraciji (Rogelj 2009).
Probiotični izdelki, pa naj gre za živila ali prehranska dopolnila, morajo izpolnjevati
naslednje zahteve (Rogelj 2009):
1. izdelki morajo biti varni;
2. če so navedeni učinki na zdravje, morajo biti ustrezno dokazani v raziskavah na ljudeh;
3. izdelki morajo biti jasno in natančno označeni, tako da je potrošnik ob nakupu nedvoumno
seznanjen z vsebino izdelka.

Kupcu prijazna deklaracija bi morala vsebovati naslednje informacije: zaznamek (ali so
prisotne žive bakterije), natančen opis bakterij, velikost populacije posameznega
bakterijskega seva, minimalno količino izdelka ali bakterij, ki imajo zdravju še koristne
učinke, natančno vsebnost bakterij za obdobje izdelka na trgu, navedbo ciljne populacije in
navedbo, kdo naj se posvetuje z zdravnikom pred uporabo izdelka (Rogelj 2009).
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Preglednica 1: Skupine probiotičnih izdelkov na trgu (Bogovič Matijašič 2014).

SKUPINA

PRIMERI

Fermentirana probiotična živila

Probiotični jogurti, fermentirani napitki, sir, skuta,
maslo, fermentirani mesni izdelki

Nefermentirana probiotična živila

Žitarice, slaščice, tablice, kava, čokolada, sladoledi,
ledeni čaj, sokovi, mleko, sojino mleko, mesni
izdelki

Prehranska dopolnila

Kapsule, tablete, pastile za žvečenje, ampule ali
zavojčki s prašnatim izdelkom, suspenzije

Živila za posebne zdravstvene namene

Različna živila, prašnata oblika

Zdravila

Kapsule, tablete, praški za pripravo suspenzije

Izdelki za vaginalno uporabo

Vaginalne tablete

Izdelki za kozmetiko in higieno

Kreme in serumi, zobne paste, higienski vložki,
tamponi, žvečilni gumiji

Izdelki za živali

Krmni izdelki za rejene živali (prašiči, perutnina,
govedo), prehranska dopolnila za družne živali,
krmni dodatki za tekmovalne živali (konji)

Med vsemi probiotiki, ki so trenutno na tržišču, so najbolj zastopani in širšemu prebivalstvu
poznani probiotiki v fermentiranih mlečnih izdelkih. Fermentirani mlečni izdelki so naravno
okolje probiotikov, zato jih uvrščamo v skupino funkcionalne hrane. To pomeni, da v telesu
zagotavljajo nekaj več od osnovne hrane in pozitivno učinkujejo na zdravje. Ti izdelki
morajo dosegati merila, ki veljajo za vso hrano (Esih 2009).
Probiotike vnašamo v telo s hrano kot sestavine t. i. funkcionalnega živila ali pa jih
uporabimo kot zdravilo (Škedelj 2008):
1.

probiotične bakterije se nahajajo v fermentiranih mlečnih izdelkih, kot so kislo

mleko, jogurt, fermentirani napitki, skuta, različne vrste svežega sira;
2.

kot zdravilo za določene bolezni in težave, povezane s prebavili, lahko uporabljamo

probiotike v obliki kapsul, tablet ali praškov s koristnimi živimi bakterijami, ki jih dobimo
v lekarni brez recepta.
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2.3

Prebiotiki in simbiotiki

2.3.1 Prebiotiki
Prebiotik je neprebavljiva sestavina živila, ki ugodno učinkuje na gostitelja s selektivno
stimulacijo rasti in/ali aktivnosti določenih bakterij v debelem črevesu ter tako izboljša
gostiteljevo zdravje. Povedano preprosteje: to je hrana za dobre bakterije, ki so že v našem
črevesju (Esih 2009). Prebiotiki izboljšajo presnovo, pospešujejo absorpcijo hranil v
črevesju in vežejo nase vodo. Zato je blato mehkejše, njegov volumen pa večji. Prek svojih
učinkov na delovanje prebavil, imunologije in absorpcije mineralov imajo prebiotiki
območje delovanja v kliničnih okoljih, vključno z uravnavanjem prebavil, vnetnimi,
nalezljivimi, pediatričnimi in z debelostjo povezanimi boleznimi (Blatchford 2013).
Prebiotiki zmanjšujejo tveganje za razvoj raka na debelem črevesju, uravnavajo raven
sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi. V živilski tehnologiji hrani dodajajo prebiotike
zato, da izboljšajo njen okus, kakovost in lastnosti. Najpogosteje jih dodajajo pijačam,
otroški hrani, pekovskim izdelkom, jogurtom ipd. Na tržišču so dostopni tudi v obliki dietnih
dopolnil v obliki prahu ali tablet (Zdravstvena 2016).

2.3.2 Simbiotiki

Ime simbiotik predstavlja izdelek, ki vsebuje tako probiotike kot prebiotike. Ta izraz je
rezerviran za izdelke, v katerih komponenta prebiotika selektivno daje prednost komponenti
probiotika (Olveira 2016). Simbiotiki so živila ali dietna dopolnila. Najpogostejša so
mešanica laktobacilov in inulina (najdemo jih v probiotičnem jogurtu in kefirju), ki ji lahko
dodajo še fruktooligosaharide (FOS). Predpostavlja se, da kombinacija probiotikov in
prebiotikov izboljša preživetje probiotičnih kultur skozi prebavno pot in njihovo delovanje
v črevesju. Da pa bi to lahko trdili z gotovostjo, obstaja še premalo dokazov (Zdravstvena
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2016). Človeku najbližji simbiotik je človeško mleko, v katerem najdemo prebiotike
ogligosaharide in probiotike lakto-acidbakterije (mlečnokislinske bakterije) (Jirillo in sod.
2016).

2.4

Funkcionalna hrana

2.4.1 Funkcionalna živila
Funkcionalna hrana je posebna skupina živil, ki se ji pripisuje večjo vrednost kot
tradicionalnim živilom (Raspor 2010). Funkcionalna hrana je vsako sveže ali predelano
živilo, ki ima poleg običajnih hranljivih lastnosti še dodatne lastnosti, in sicer takšne, ki
imajo ugoden vpliv na zdravje; bodisi ga izboljšujejo bodisi preprečujejo nastanek določenih
bolezni. V to definicijo sodijo živila in izdelki, za katere na podlagi raziskav velja, da imajo
ugodne in/ali preventivne učinke na zdravje (Hari 2009). Živilo je funkcionalno, če vsebuje
sestavine, ki pozitivno učinkujejo na eno ali več funkcij organizma. Predlagana je nova
definicija, in sicer da je funkcionalno živilo proizvedeno živilo, za katerega je znanstveno
dokazano, da ima pozitiven vpliv na zdravje. Danes torej velja, da bi morali biti učinki
vsakega živila, ki mu pripisujemo značilnosti funkcionalnega živila, bodisi da se uporablja
že generacije in je iz skupine tradicionalnih ali da je bilo razvito v zadnjih desetletjih in ga
uvrščamo v skupino sodobnih živil, znanstveno ovrednoteno, preden bi mu priznali
specifične zahteve s področja zdravja (Raspor 2010).
Funkcionalna živila nudijo različne vrste koristi in delujejo na različne načine.
Kategorizacija funkcionalnih živil glede na učinek (NIJZ 2010):
 obogatitev z vitamini in minerali,
 zmanjševanje holesterola,
 prehranske vlaknine,
 probiotiki, prebiotiki in simbiotiki,
 antioksidanti,
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 fitokemijske snovi,
 zelišča in rastline.

2.4.2 Kdaj lahko hrana postane funkcionalna hrana
V Evropi je porast kroničnih bolezni, povezanih s prehrano in z načinom življenja. Zaradi
tega je v družbi prisoten trend, da se uživa zdrava hrana z izboljšanimi lastnostmi.
Demografski trend in ekonomsko-socialne spremembe so privedli do lažjega dostopa do
hrane, obogatene z več koristnimi lastnostmi. Hkrati je povečanje stroškov zdravstva in
zdravljenja spodbudilo razvoj proizvodov z dodanimi koristmi za zdravje, ki temeljijo na
njihovih funkcionalnih sestavinah. Posledično so se pojavile nove tehnologije, ki omogočajo
spreminjanje živil na načine, ki zagotavljajo dodatne zdravstvene koristi za potrošnike. S
tem so zdrava živila pridobila pomemben trženjski delež na tržišču. V povezavi s tem so
funkcionalna živila razmeroma nov koncept, ki se je pojavil kot posledica večje
osredotočenosti in zavedanja vpliva vsakodnevne prehrane na zdravje. Funkcionalna živila
prav gotovo predstavljajo eno izmed bolj zanimivih področij raziskovanj in inovacijo v
živilski industriji. Koncept funkcionalnih živil izhaja iz spoznanja, da imajo posebne
sestavine prehrane sposobnost izraziti prednosti, ki presegajo tiste osnovne. Funkcionalna
živila so predstavljena tako, da spodbudijo zanimanje o zdravi prehrani in olajšajo
posamezniku, da se odloči za zdravo prehranjevanje. Obstaja mnogo definicij funkcionalnih
živil, toda uradni soglasno sprejeti opis še ni bil sprejet (Emerson in sod. 2013).
Evropska komisija za funkcionalna živila in znanost je predlagala naslednjo definicijo:
živilo, ki blagodejno vpliva na eno ali več ciljnih funkcij v telesu, ki presega ustrezno
hranilno vrednost na način, ki se nanaša bodisi na izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma
počutja in/ali zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni. Zaužijemo ga kot del normalnega
vzorca hrane. Ni tableta, kapsula ali kakršna koli oblika prehranskega dodatka (Emerson in
sod. 2013).
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Osnovne značilnosti funkcionalnega živila so naslednje (Emerson in sod. 2013):
− je običajna ali vsakodnevna hrana;
− zaužije se kot del normalne in običajne prehrane;
− sestavljeno je iz naravnih komponent, morda v nenaravni koncentraciji ali je prisotno
v hrani, v kateri je običajno ni;
− ima pozitivni učinek na ciljno funkcijo, ki presega hranilne vrednosti osnovne
prehrane;
− lahko izboljša počutje in/ali zmanjša tveganje za bolezni ali zagotavlja koristi za
zdravje, da bi se izboljšala kakovost življenja, vključno s fizičnimi, duševnimi in
vedenjskimi zmogljivostmi;
− ima znanstveno utemeljene zahtevke.

2.4.3 Skupine funkcionalnih živil
Funkcionalna živila lahko razdelimo v dve osnovni skupini. To so naravna, nepredelana
živila (sveže sadje in zelenjava) in predelana živila. V skupini predelanih živil ločimo dve
podskupini: živila, ki jim je bila s predelavo kakšna (škodljiva) snov odstranjena in živila z
dodatno naravno funkcionalno učinkovino. Tako lahko živilom odstranimo sestavine, za
katere je dokazano, da povzročajo neželene učinke (alergeni proteini, holesterol, nasičene
maščobe …), ali dodamo sestavine, ki izboljšujejo izkoristek drugih sestavin v živilih (npr.
vitamine za boljšo absorpcijo mineralov v črevesju). Lahko se tudi dodajo sestavine, za
katere je dokazano, da ugodno vplivajo na človeka (antioksidanti, vlaknine, probiotiki …)
(Raspor in sod 2001).
Glavni namen uživanja take hrane je vedno bolj osredotočen na izboljšanje duševnega
oziroma fizičnega stanja potrošnika. Glavna področja znanstvenega raziskovanja
funkcionalne hrane v Evropi so (Raspor in sod. 2001):
 rast in razvoj človeka (še posebej dojenčkov, mladostnikov in nosečnic),
 debelost,
 sladkorna bolezen,

20

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

 rak,
 podhranjenost (npr. pri starejši populaciji),
 trening in prehrana,
 vloga antioksidantov pri preprečevanju bolezni (posebej vitaminov A, C in E ter
flovonoidov in karotenoidov);
 bolezni srca in ožilja.

2.5

Bolezni današnjega časa

Dobra mikrobiota je pomemben dejavnik za vzdrževanje zdravja gostitelja v različnih
boleznih, ki so v velikem porastu. Mednje uvrščamo sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2,
astmo, rak debelega črevesja, vnetje notranjih organov, visok krvni tlak, povišana raven
holesterola in trigliceridov, kronična vnetna črevesna bolezen (Lewis in sod. 2014).

2.5.1 Visok krvni tlak
Povišan krvni tlak ali arterijska hipertenzija je zanesljivo najpogostejša bolezen obtočil pri
odraslih. Z dobrim nadzorom povišanega krvnega tlaka lahko zmanjšamo nekatere škodljive
posledice na posamezne organe. Bistveno se zmanjša tveganje za nastanek možganske kapi
(Pokorn 2004). Več manjših kliničnih raziskav je pokazalo, da lahko uživanje
fermentiranega mleka z različnimi sevi LAB nekoliko zniža krvni tlak. To naj bi bila
posledica angiotenzinske konvertaze (ACE), inhibitorjem podobnih peptidov, ki nastanejo
med fermentacijo (Sanders 2000). ACE je encim iz skupine eksopeptidaz in kroži po krvnem
obtoku ter ima pomembno vlogo v renin-angiotezinski sistem (RAS). Ta uravnava
prostornino zunajcelične tekočine (krvne plazme, limfe in intersticijske tekočine) in
arterijsko vazokonstrikcijo. Izločajo ga epitelne celice pljuč in ledvic (Kierszenbraum in sod.
2007).
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2.5.2 Sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen ali diabetes sodi med presnovne bolezni, za katere je značilna zvišana
koncentracija krvnega sladkorja. Diabetes velja za najbolj razširjeno kronično nenalezljivo
bolezen sodobnega človeka. Sodobna prehrana bolnika s sladkorno boleznijo temelji na
načelih zdrave (varne, uravnotežene, funkcionalne in sprejemljive) prehrane, ki je
prilagojena potrebam, zmožnostim in interesom vsakega posameznika (Pokorn 2004).
Probiotike uvrščajo v skupino funkcionalne hrane, s katero nadzorujemo in izboljšujemo
presnovo našega črevesja. Ta hrana oskrbuje organizem z osnovnimi hranili, preprečuje
presnovne bolezni, prispeva k boljšemu zdravju in izboljšuje črevesno mikrofloro (Orel in
sod. 2001).
Povezanost med debelostjo in sladkorno boleznijo tipa 2 je zelo velika. Več kot 80 % oseb
z diagnosticirano boleznijo tipa 2 ima prekomerno težo. Prav tako so mnoge populacijske
raziskave pokazale na povišane vrednosti vnetnih dejavnikov pri sladkornih bolnikih. Vnetni
dejavniki v visokih koncentracijah pa predstavljajo ključen mehanizem pri razvoju
odpornosti na inzulin in posledično za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Odpornost na inzulin
povzroči zmanjšan vnos glukoze v skeletne mišice in maščevje ter vpliva na višji odtok
glukoze iz jeter. Posledično β-celice trebušne slinavke izločajo več inzulina, a sčasoma ne
dohajajo več potreb organizma, kar vodi v nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (Pelin in sod.
2015).

2.5.3 Zvišana raven holesterola in trigliceridov
Probiotiki lahko na nižanje vrednosti holesterola delujejo po dveh poteh, in sicer tako, da
preprečijo delovanje encimov, ki so vpleteni v nastanek holesterola, ali da nase vežejo
holesterol v hrani in s tem onemogočijo njegovo absorpcijo. Več kliničnih študij (vendar ne
vse) je potrdilo znižanje ravni holesterola za nekaj odstotkov po večtedenskem uživanju
probiotičnih mlečnih izdelkov. Študije, ki niso dokazale vpliva probiotikov na raven
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holesterola, so bile večinoma narejene z zdravimi prostovoljci, ki so imeli skoraj normalen
holesterol (Lunder 2010).
Leta 2011 je 114 Kanadčanov v okviru študije o zmanjšanju holesterola v krvi s probiotiki
dvakrat na dan zaužilo posebno pripravljen jogurt. Dodana bakterija je bila Lactobacillus
reuteri, in sicer v obliki, posebej odporni na prebavne procese. Pri prostovoljcih se je v šestih
tednih slabi holesterol znižal za 8,91 %, kar je približno polovica učinkovitosti, ki bi bila
dosežena pri jemanju blagega zdravila za zniževanje ravni holesterola. V drugih raziskavah
so z drugimi bakterijskimi sevi znižali vrednosti holesterola celo pod 11 % (Enders 2015).

V Koreji so raziskovali, ali dnevna doza probiotikov Lactobacillus plantarum KY1032 in
Lactobacillus curvatus HY7601 kot dodatek k prehrani zmanjša raven trigliceridov za 20 %.
Podatki so iz naključne, neozaveščene, s placebom kontrolirane študije z 92 prostovoljci.
Dvanajst tednov dolg poskus je prav tako pokazal 25-odstotno zvišanje ravni apolipoproteina
A-V (apoA-V), ki je po ugotovitvah ključni modulator trigliceridov. V raziskavi so
probiotiki v obliki dodatkov vplivali na profil krvnih lipidov in metabolitov v plazmi. Ta
znatna znižanja bi lahko bila neposreden učinek probiotikov na metabolite plazme ali pa
učinek druge probiotične biokemijske spremembe, predvsem obtočne ravni trigliceridov
(Daniells 2015).

2.5.4 Kronična vnetna črevesna bolezen
Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) je skupina kroničnih sistemskih bolezni, za
katero je značilno vnetje prebavil. V to skupino uvrščamo ulcerozni kolitis (UK), Crohnovo
bolezen (CB) in neopredeljeni kolitis. Za KVČB so značilni utrujenost, hujšanje, rahlo
povišana telesna temperatura, driske s primesjo krvi in sluzi ter bolečine v trebuhu, ki so
lahko stalne ali v obliki krčev (Urlep in sod. 2011). Za kronično obolenje mora biti prehrana
ustrezno hranilno in energijsko uravnotežena. Enolična prehrana lahko povzroči
nedohranjenost, kar še posebej pospešujejo dejavniki, ki onemogočajo absorpcijo hranil. Vsi
črevesni katarji (pospešeno gibanje črevesja), ki prizadenejo zlasti tanko črevo v celoti,
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močno okvarijo prebavno sposobnost in hranila se izločijo z blatom. Bolnike pogosto muči
tudi napenjanje ali kruljenje v želodcu, črevesju. Bolniki, ki iztrebljajo predvsem kiselkasto
zaudarjajoče blato, imajo lahko posebno okvaro tankega črevesja ali trebušne slinavke. Slabo
prebavljajo sladkorje, škrob in maščobe. Ti bolniki potrebujejo posebno dieto (Pokorn
1996). Pri bolnikih s KVČB so se dobro obnesli manj mastni probiotični fermentirani mlečni
izdelki. Bolezen ni ozdravljiva, lahko pa zdravljenje z ustrezno dieto olajša simptome in
ohranja dobro prehransko stanje (Pokorn 2004).
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3

3.1

MATERIALI IN METODE DELA

Struktura anketirancev

V raziskavi magistrskega dela je je bila proučevana informiranost študentov o uporabi in o
pomenu probiotikov za zdravje. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika,
ki je bil javno objavljen in dostopen na spletni strani www.1ka.si. V raziskavo so bili
vključeni študenti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in študenti Medicinske
fakultete Univerze v Mariboru. Starost anketirancev se je gibala med 19 in 26 let. S pomočjo
odgovorov, ki so jih podali študenti, so bile hipoteze potrjene ali ovržene. Anketa je bila
izvedena v mesecu maju in juniju leta 2016 in je obsegala 60 študentov s posamezne
fakultete.

3.2

Anketni vprašalnik

Izdelan je bil anketni vprašalnik, ki je bil namenjen vsem študentom. Anketni vprašalnik je
bil anonimen in dostopen na spletni povezavi, ki je bila študentom posredovana prek
skupnega elektronskega sporočila ali družbenega omrežja Facebook. Zajemal je tri splošna
vprašanja (spol, fakulteta in študij) in 38 vprašanj strokovnega značaja. Poudarek je bil
predvsem na informiranosti študentov o probiotikov in o njihovem vplivu na zdravje.
Celotni anketni vprašalnik je priložen v prilogi.
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3.3

Statistična analiza

Analiza pridobljenih podatkov je bila obdelana s spletnim orodjem spletne strani in nato
pregledno podana v razpredelnicah in grafih, izdelanih z računalniškima orodjema Microsoft
Office Excel 2007 in SPSS različice 20.0. V tabelo Excela smo vnesli podatke in v SPSS-u
oblikovali osnovno bazo. Določiti smo morali frekvenčno porazdelitev, da smo dobili
preglednost nad podatki. Hi-kvadrat test temelji na primerjavi dejanskih (empiričnih)
frekvenc s pričakovanimi frekvencami. To so frekvence, ki bi bile v kontigenčni preglednici,
če spremenljivki ne bi bili povezani med seboj (Kovačič 2014). Preverjali smo domnevo o
predpostavljeni verjetnostni porazdelitvi spremenljivke na osnovi podatkov iz vzorca. Iz
vzorca smo ocenili dejansko vrednost in jo primerjali s teoretično vrednostjo. Pri hi-kvadrat
testu nam dejstva, kot sta porazdelitev in sklepanje, podajo ugotovitev, da se stopnje
prostosti vežejo na število celic in ne na velikost vzorca. Velikost vzorca se upošteva zgolj
pri izračunu pričakovanih frekvenc. V teoriji je podano, da je aproksimacija spremenljiva,
če je pričakovana frekvenca v vsaki celici v količini 5 ali več. Vrednost hi-kvadrat statistike
je izračunana kot vsota prispevkov posameznih celic. Večji prispevek pomeni večje
odstopanje dejanske frekvence od teoretične frekvence (Košmelj 2007). Kjer pogoji za hikvadrat test niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. Za razlike med študenti
smo kot statično značilne sprejeli pri vrednosti p = 0,05. Te prispevke smo analizirali, saj je
prav analiza teh odstopanj bistvena za razumevanje.

Hipoteze smo preverjali na stopnji tveganja 5 % (P = 0,05).
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REZULTATI Z RAZPRAVO

4.1

Opisna statistika

Spolna struktura anketirancev
Anketiranci so študentke in študenti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede ter
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. V anketi je sodelovalo 47 študentk (žensk) in 13
študentov (moških) FKBV ter 41 študentk (žensk) in 19 študentov (moških) MF (Grafikon
1). Če dobljene podatke seštejemo, dobimo podatek, da je pri anketi sodelovalo 88
anketirancev ženskega spola in 32 anketirancev moškega spola. Starostna struktura
anketirancev je bila od 19 do 26 let. Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede so bili
vključeni študenti vseh smeri tako dodiplomskega kot tudi podiplomskega študija.

MF

FKBV

68,3 %

Ženska

79,0 %

31,7 %

Moški
21,0 %

Grafikon 1: Spolna struktura anketirancev.

Iz Grafikona 2 je razvidna primerjava odgovorov med študenti FKBV in študenti MF na
vprašanje, ali vedo, kaj so probiotiki. Ugotovljeno je bilo, da 93 % vseh anketiranih
študentov FKBV ve, kaj so probiotiki, preostalih 7 % anketiranih študentov pa ne pozna
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probiotikov. Pri študentih MF je bilo poznavanje probiotov večje, saj jih je 98,2 % ta pojem
poznalo, 1,8 % pa pojma ni poznalo oziroma o njem niso bili informirani. Glede na to, da
probiotiki blagodejno vplivajo na našo črevesno mikrofloro, smo pričakovali, da jih večina
ve, kaj so probiotiki.

MF

Ne

FKBV

1,8 %

7,0 %

Da

98,2 %
93,0 %

Grafikon 2: Veste, kaj so probiotiki?

V Grafikonu 3 je predstavljeno, kaj si anketirani študenti predstavljajo, ko slišijo izraz
probiotiki. Podanih je bilo 5 odgovorov, izmed katerih je pravilen odgovor: mikroorganizmi.
Med študenti FKBV si probiotike kot mikroorganizme, kar je pravilni odgovor, predstavlja
87,7 % študentov, kot vitamine 1,8 %, kot antioksidante 3,5 %, kot vlaknine 3,5 %, 3,5 %
pa pojma ne pozna. Podatki obenem pokažejo, da študentje MF veliko bolje poznajo
probiotike, in sicer si kar 94,6 % probiotike predstavlja kot mikroorganizme, 1,8 % kot
vitamine in 3,6 % kot vlaknine. Študenti MF imajo boljšo predstavo o tem, kaj izraz
probiotiki pomeni. Večina študij opisuje probiotike kot žive mikroorganizme, ki imajo
ugodne učinke na zdravje gostitelja, če jih zaužije v zadostni količini, pri čemer je
pomembno, da je učinke možno znanstveno dokazati. Čater (2009) navaja, da so probiotiki
nepatogeni organizmi in podobni bakterijam, ki se nahajajo v prebavilih. Prav tako poudarja,
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da dobre bakterije ustvarjajo zdravo črevesno mikrofloro, ki ščiti naše telo pred patogenimi
bakterijami in morebitnimi okužbami.

MF

Ne vem

0,0 %
3,5 %

Vlaknine

3,6 %
3,5 %

Antioksidanti

0,0 %
3,5 %

FKBV

Mikroorganizmi

Vitamini

94,6 %
87,7 %

1,8 %
1,8 %

Grafikon 3: Kaj si predstavljate, ko slišite izraz probiotiki?

V Grafikonu 4 se nahajajo podatki o tem, koliko anketiranih študentov uživa probiotike. Iz
grafa je razvidno, koliko jih ne uživa. Manjše odstopanje je prikazano pri odgovoru
študentov, ki uživajo probiotike. Podatki so pokazali, da probiotike uživa 73,2 % študentov
FKBV in 71,4 % študentov MF, pri čemer je razlika v vrednosti 2,2 %.
Probiotike lahko uživamo v obogateni hrani, tako imenovani funkcionalni hrani. To so
jogurti, kefir, fermentirano mleko, nekateri siri; shranjevati jih moramo na hladnem, saj sicer
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lahko veliko probiotičnih kultur propade, tako navaja Četer (2009). Na trgu se pojavlja tudi
veliko prehranskih dopolnil v obliki tablet, kapsul, praškov ali drugih farmacevtskih oblik,
ki vsebujejo probiotične kulture.

MF

FKBV

28,6 %
Ne
26,8 %

71,4 %
Da
73,2 %

Grafikon 4: Ali uživate probiotike?

V Grafikonu 5 je predstavljen podatek, kako pogosto anketiranci uživajo probiotike.
Ugotovljeno je bilo, da 22,8 % študentov FKBV in 25 % študentov MF probiotikov sploh
ne uživa. Največ anketirancev je tistih, ki probiotike uživajo dvakrat na teden, in sicer 31,6 %
študentov FKBV in 28,6 % študentov MF. Za zdravje bi bilo boljše, če bi se frekvenca
uživanja povečala. Zelo malo je takšnih, ki probiotike uživajo redno, torej vsak dan. Podatki
pokažejo, da je število takih študentov dokaj nizko, in sicer 7 % študentov FKBV in 10,7 %
študentov MF.
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FKBV

Jih ne uživam

25,0 %
22,8 %

2x/mesec

25,0 %

28,0 %
28,6 %

2x/teden
10,7 %
10,6 %

4x/teden

Vsak dan

31,6 %

7,0 %

10,7 %

Grafikon 5: Kako pogosto jih uživate?

Glede na to, da probiotiki blagodejno vplivajo na našo črevesno mikrofloro, bi ob podatku,
da jih kar nekaj pozna odgovor, kaj so probiotiki, pričakovali, da jih bo velika večina
odgovorila, da zaradi blagodejnih učinkov na mikrofloro. Iz Grafikona 6 je razvidno, da
probiotikov kar nekaj anketiranih ne uživa, in sicer 23,2 % študentov FKBV ter prav toliko
študentov MF. Iz navade jih uživa 28,6 % študentov FKBV in 41,1 % študentov MF. Zaradi
blagodejnih učinkov na mikrofloro jih uživa manj, kot smo pričakovali, in sicer 48,2 %
anketiranih študentov FKBV ter 35,7 % študentov MF.

MF

Jih ne uživam
Zaradi blagodejnih učinkov na mikrofloro
Iz navade

Grafikon 6: Zakaj uživate probiotike?

FKBV
23,2 %
23,2 %
35,7 %

28,6 %

48,2 %

41,1 %
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Iz Preglednice 2 so razvidni odgovori na vprašanje, katere izmed naštetih oblik probiotikov
so anketiranci že zaužili. Možnih je bilo več odgovorov. Pričakovano je bilo, da je večina že
zaužila probiotike v fermentiranih mlečnih izdelkih, kot so jogurti, kislo mleko, kefir itd. V
takšni obliki je probiotike zaužilo 73,3 % anketirancev s FKBV in 62,4 % anketirancev z
MF. Kot prehransko dopolnilo, torej kot praške, tablete, kapsule itd., jih je zaužilo precej
manj, in sicer 18,6 % anketirancev s FKBV in 32,9 % anketirancev z MF. V obliki zdravila
jih je zaužilo najmanj anketirancev, in sicer 8 % anketirancev s FKBV in 4,7 % anketirancev
z MF. Podatek glede probiotika kot zdravila je bil izmišljen, saj probiotikov ne smemo
označevati kot zdravilo.

Preglednica 2: V kateri izmed naštetih oblik ste kadar koli zaužili probiotike?

FKBV

MF

73,3 %

62,4 %

18,6 %

32,9 %

Kot zdravilo

8%

4,7 %

Štev. odgovorov

75

85

V fermentiranih mlečnih izdelkih (jogurt,
napitki …)
S prehranskimi dopolnili (praški, kapsule,
tablete …)

V Preglednici 3 je predstavljeno, kje lahko najdemo probiotike. V mleku ni niti ene
probiotične bakterije, a je kljub temu 24,3 % študentov FKBV in 22,8 % študentov MF
prepričanih v to trditev. Da jih najdemo v kisli repi, surovi repi ter v kislem in surovem zelju,
trdi 18,9 % FKBV in 26,8 % anketiranih študentov MF, čeprav teh izdelkov ni, so pa možni.
V nekaterih jogurtih in fermentiranih napitkih so probiotiki prisotni. Večina anketiranih
študentov je poznala pravilne odgovore, kar nakazuje na znanje, ki ga študentje imajo o
probiotikih. Samo 3,6 % študentov s FKBV in 3,1 % anketirancev z MF je pomislilo še na
sadje; sklepamo, da zaradi trenutne medijske propagande (da je treba uživati več sadja in s
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tem vitaminov, čeprav se vitamini ne navezujejo na probiotike). 2,7 % anketiranih študentov
s FKBV in 3,1 % z MF je kot svoj odgovor podalo tudi, da v pekarskih izdelkih, ki pa nikakor
niso probiotični. Predvidevamo, da jih je zavedla prisotnost mleka v nekaterih izdelkih.

Preglednica 3: Kje najdemo probiotike?

FKBV

MF

V sadju

3,6 %

3,1 %

V mleku

24,3 %

22,8 %

V pekarskih izdelkih

2,7 %

3,1 %

V nekaterih jogurtih in fermentiranih

50,5 %

44,1 %

18,9 %

26,8 %

111

127

napitkih
V surovi repi, kisli repi ter surovem in kislem
zelju
Štev. odgovorov

Kot je prikazano v Grafikonu 7, je bila večina anketirancev mnenja, da so probiotiki koristni
za ljudi. Tako je menilo 93 % študentov FKBV in 98,2 % študentov MF. Nekaj študentov ni
vedelo, ali koristno vplivajo na ljudi (5,3 % FKBV in 1,8 % MF), ostalih 1,7 % anketiranih
študentov FKBV pa je bilo mnenja, da niso koristni za zdravje ljudi. Rogelj (2009) poudarja,
da so probiotiki koristni za ljudi, saj okrepijo črevesni in sistemski imunski odziv ter
izboljšajo prehransko in mikrobno ravnovesje v prebavilih. Prav tako navaja, da je namen
uživanja probiotikov ohranjanje, obnavljanje in bogatenje črevesne mikrobiote s koristnimi
bakterijami.
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FKBV

1,8 %
5,3 %

0,0 %
1,7 %

Da
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93,0 %

Grafikon 7: Ali menite, da so probiotiki koristni za ljudi?

Iz grafikona 8 je razvidno, da 48,2 % študentov FKBV in 32,1 % študentov MF ni vedelo,
ali prekomerno uživanje probiotikov vpliva na zdravje. 32,1 % študentov FKBV in 39,3 %
študentov MF je bilo mnenja, da probiotiki zdravju škodujejo. Ostalih 19,7 % študentov
FKBV in 28,6 % MF pa je menilo, da probiotiki ne škodujejo zdravju ljudi, kar je tudi
pravilen odgovor.
Predvidevamo, da so študenti slabo poučeni o tem, kako prekomerno uživanje probiotikov
vpliva na zdravje. Probiotiki niso zdravju škodljivi, tudi če jih zaužijemo v prekomernih
količinah.
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Grafikon 8: Mislite, da je prekomerno uživanje probiotikov zdravju škodljivo?

Grafikon 9 prikazuje, kaj menijo anketirani študenti o zaužitju probiotikov v času jemanja
antibiotikov. 63,2 % študentov FKBV in 82,1 % študentov MF je mnenja, da je uživanje
probiotikov priporočljivo, 26,3 % študentov FKBV in 10,7 % študentov MF jih ne ve, ostalih
10,5 % študentov FKBV in 7,1 % študentov MF pa meni, da uživanje probiotikov v času
jemanja antibiotikov ni priporočljivo.
Antibiotiki porušijo stabilno mikrobioto, kar ima za posledico tudi drisko. Zato je pri
jemanju antibiotikov dobro, da istočasno uživamo tudi probiotike, saj vplivajo na
uravnoteženo prebavo, vzdržujejo ravnotežje črevesne mikrobiote in spodbujajo imunski
sistem, ki uravnava odpornost organizma. Zraven antibiotikov je priporočljivo uživati
probiotike s prehranskimi dopolnili (praški, kapsule, tablete itd.) (Rogelj 2009).
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Grafikon 9: Menite, da je ob jemanju antibiotikov priporočljivo uživanje probiotikov?
Iz Grafikona 10 je razvidno, da je probiotik prehrambeni pripravek, ki vsebuje žive
organizme, prebiotik pa je neprebavljivi ogljikov hidrat, kar je pravilen odgovor na
vprašanje, kakšna je razlika med probiotikom in prebiotikom. 69,6 % anketiranih študentov
MF je odgovorilo pravilno na zastavljeno vprašanje. Izmed študentov FKBV jih je 38,6 %
odgovorilo pravilno. To je pod pričakovanji, saj so bili vključeni v anketo tudi podiplomski
študenti. Nekaj študentov ni vedelo odgovora (33,3 % FKBV in 17,9 % MF), ostali so
odgovorili napačno. Najboljša hrana za probiotike so vlaknine, ker brez njih ni zdrave
črevesne mikroflore in prebave. Prebiotiki pa ustvarjajo ugodno okolje za razmnoževanje
probiotikov in preprečujejo razmnoževanje patogenih bakterij in kvasovk.
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69,6 %
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Grafikon 10: Kakšna je razlika med probiotikom in prebiotikom?

V Grafikonu 11 so navedeni različni odgovori, saj je veliko razlogov, ki nas odvrnejo od
nakupa nekega izdelka, na primer probiotikov. Največ anketirancev se odloči za nakup
zaradi pozitivnega učinka probiotikov, in sicer 45,6 % študentov FKBV in 32,7 % študentov
MF. Takoj za tem razlogom je največ študentov opredelilo, da probiotikov ne kupuje, in
sicer 26,3 % študentov FKBV in 21,8 %MF. Ugodno razmerje med kakovostjo in ceno je
razlog, ki prepriča zlasti študente MF (21,8 %), veliko manj pa je to razlog za nakup
probiotikov pri študentih FKBV (3,6 %). Dokaj enotni so študenti pri tem, da se za nakup
odločijo v času nakupa, in sicer študenti FKBV v 15,7 % in študenti MF v 16,4 %, kar je po
našem mnenju vzrok tega, da se med nakupom zavzemajo za morebitne akcije, pritegnejo
jih postavitev, degustacije, embalaža itd. Zelo malo pa je tistih, ki se odločijo za nakup zaradi
oglaševanja, in sicer je tako odgovorilo 7 % študentov FKBV in 5,5 % študentov MF, še
manj pa je takšnih študentov, ki se odločijo za nakup po priporočilu, in sicer je delež pri
obeh skupinah anketiranih študentov enak, 1,8 %.
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Grafikon 11: Kaj je najpogostejši razlog, da se odločite za nakup probiotičnega izdelka?

Iz Grafikona 12 je razvidno, da večina anketiranih študentov ve, kje se probiotični izdelki
prodajajo. 89,5 % študentov FKBV in 98,2 % študentov MF trdi, da vedo, kje se prodajajo,
ostali pa ne vedo oziroma niso prepričani, kje se jih da kupiti. Pri tem prevladujejo anketirani
študenti FKBV. Sklepamo, da so ti študenti tisti, ki jih tudi ne uživajo, kar je posledica tega,
da tudi ne vedo, kje jih kupiti.
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Grafikon 12: Veste, kje se probiotični izdelki prodajajo?

Iz Grafikona 13 je razvidno, kako so študenti zadovoljni s probiotiki na našem trgu. Izdelki
s probiotiki na našem trgu so precej razširjeni. Dostopni so vsakemu v različnih oblikah in z
različnimi sestavinami, prav tako tudi okusi ter predvsem so za potrošnike zelo pomembne
prodajne cene probiotičnih izdelkov. V grafikonu je prikazano, kakšnega mnenja so
anketirani študenti glede probiotikov na našem trgu. Večina jih je zadovoljnih, in sicer 80 %
anketiranih s FKBV in 90,2 % z MF. Zelo zadovoljnih je 10 % anketiranih študentov s FKBV
in 3,9 % z MF, ostali so nezadovoljni.

MF
Nezadovoljen/a

FKBV

5,9 %
10,0 %

Zadovoljen/a
Zelo zadovoljen/a

80,0 %
3,9 %
10,0 %

Grafikon 13: Grafični prikaz o zadovoljstvu s probiotiki na našem trgu.

90,2 %
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V Preglednici 4 je prikazano, na osnovi česa se študenti odločijo za nakup probiotičnih
izdelkov. Odločijo se lahko iz različnih razlogov, zato so imeli na voljo več podanih
odgovorov. Največ anketiranih študentov s FKBV (24 %) in MF (23,5 %) se strinja, da je
razlog za nakup kakovost probiotičnih izdelkov. Veliko jih gleda na koristnost za zdravje,
okus izdelka in poreklo. Cena kot dejavnik za nakup ne zaostaja veliko, a nas preseneča, da
ta dejavnik ni pomemben več anketiranim. V Grafikonu 15 je prikazano, kako so zadovoljni
glede cene na našem trgu; če ti dve vprašanji združimo, ugotovimo, da cena probiotičnih
izdelkov ni bistvena težava za odvrnitrv od nakupa. Prav tako na odločitev za nakup ne
vplivata izgled in embalaža izdelka (FKBV: 2,6 % anketirancev, MF: 7,6 % anketirancev).

Preglednica 4: Kaj je za vas odločilno pri nakupu probiotičnega izdelka?

FKBV

MF

Izgled izdelka

2,6 %

7,6 %

Cena

16,9 %

18,2 %

Kakovost

24,0 %

23,5 %

Koristnost za zdravje

19,5 %

18,8 %

Okus

17,5 %

18,8 %

Poreklo izdelka

19,5 %

13,0 %

Štev. odgovorov

154

170

Grafikon 14 prikazuje, da je pri nakupu kakršnega koli prehrambnega izdelka zelo
pomembno dobro pregledati deklaracijo izdelka. Treba jo je razumeti, saj podaja informacije
o vsebnosti sestavin v izdelku in njegov rok uporabnosti. Pri tem nas je zanimalo, kako so
študenti pozorni na deklaracijo na probiotičnih izdelkih in ali jih kdaj pregledajo. Odgovori
so bili naslednji: izmed anketiranih študentov FKBV jih vedno pogleda 60 % anketiranih,
izmed študentov MF pa samo 42 %. Študentov, ki nikdar ne pogledajo in preberejo
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deklaracije, je na FKBV 4 % in na MF 16 %. Včasih deklaracijo pogleda 40 % anketiranih
študentov MF in 32 % anketiranih študentov FKBV. Nikdar je ne pogledajo 4 % študentov
FKBV in 2 % študentov MF. Menimo, da bi vsak moral pregledati deklaracijo živila, saj bi
mu to olajšalo odločitev pri izbiri o ustreznosti glede na namen uporabe.

MF

Nikdar

2,0 %

4,0 %

40,0 %

Včasih

Ne

FKBV

32,0 %

16,0 %
4,0 %

42,0 %

Da

60,0 %

Grafikon 14: Ali kdaj pogledate in preberete deklaracijo na embalaži probiotičnega
izdelka?

V preglednici 5 so prikazani možni odgovori na vprašanje, katere znamke fermentiranih
mlečnih probiotičnih izdelkov najpogosteje kupijo. Rezultati so pokazali, da največ
anketirancev poseže predvsem po prepoznavnih blagovnih znamkah in ne toliko po domačih,
bioloških izdelkih. Največ anketirancev kupuje probiotike LCA (FKBV: 29,4 %
anketirancev, MF: 25,9 % anketirancev), na drugem mestu je izdelek znamke Ego, za
katerega se odloči 25,5 % študentov FKBV in 27,7 % študentov MF, na tretjem mestu sta
znamki Actimel in Activia, za kateri se odloči 13,7 % študentov FKBV in 14,3 % študentov
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MF, na zadnje mesto med nakupi blagovnih znamk pa je izdelek Pomurskih mlekarn, za
katerega se odloči 7,8 % študentov FKBV in 8,9 % študentov MF. Med blagovnimi
znamkami so tudi druge trgovske znamke, ki morda nimajo tolikšne zastopanosti med
potrošniki ali pa celo spadajo v nižji cenovni razred (FKBV 5,9 % študentov in MF 7,1 %
študentov). Ostali študenti z obojnih fakultet raje kupujejo doma proizvedene probiotike.
Sklepamo, da si jih sami ne izdelujejo, ampak kupujejo jogurte, narejene na okoliških
kmetijah in v manjših proizvodnih obratih. Najmanj pa je takih študentov, ki jim je
pomembno, da so probiotiki biološki, in tudi pri tem je delež takih precej enoten.

Preglednica 5: Katere znamke fermentiranih mlečnih probiotičnih izdelkov najpogosteje
kupite?

FKBV

MF

LCA, Mlekarna Celeia

29,4 %

25,9 %

EGO, Ljubljanske mlekarne

25,5 %

27,7 %

ProNutri, Pomurske mlekarne

7,8 %

8,9 %

Izdelki lastnih trgovinskih znamk

5,9 %

7,1 %

Izdelki iz domače proizvodnje

14,7 %

13,4 %

Pomembno mi je samo, da je izdelek

2,9 %

2,7 %

Activia in Actimel, Danone

13,8 %

14,3 %

Štev. odgovorov

102

112

biološki

Grafikon 15 prikazuje, kako je anketiranim študentom pomembno, da je proizvod iz
slovenskih sestavin. Če želimo biti prepričani v kakovost sestavin, je najbolje, da te izvirajo
z okoliških kmetij, saj se lahko na lastne oči prepričamo o kakovosti izdelkov. Študentom
FKBV, ki so s področja kmetijstva, je bolj pomembno, da so v proizvodih slovenske
sestavine, in sicer tako meni 78,4 % anketiranih študentov. Študentom MF (63,3 %) so
slovenske sestavine nekoliko manj pomembne, a ni velike razlike. Ostalim anketiranim to ni
zelo pomembno pri probiotičnih izdelkih in sicer (FKBV: 21,6 %, MF: 36,7 %).
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Grafikon 15: Ali je za vas pomembno, da je proizvod iz slovenskih sestavin?

Danes je pri odločitvi za nakup izdelka pomembna cena. Zanimalo nas je, kako ta vpliva na
študente (Grafikon 16). Večina anketiranih študentov si probiotične izdelke lahko privošči:
FKBV: 59,2 % študentov, MF 61,2 % študentov. Nekaterim so cenovno še vedno ugodni
(FKBV 10,2 % in MF 8,2 %), nekaterim pa so cenovno predragi (FKBV 10,2 % in MF 10,2
%). Zelo malo študentov (FKBV 2 % in MF 4,1 %) bi si jih lahko privoščilo, če bi bila cena
probiotikov višja. Ostalim anketirancem (FKBV 18,4 % in MF 16,3 %) se zdijo cene
izdelkov primerne njihovi kakovosti.
Iz Grafikona 16 je razvidno, da so si študenti obeh fakultet večinoma enotni, da si probiotike
lahko privoščijo. Menimo, da če bi bile v trgovinah nekoliko nižje cene tovrstnih izdelkov,
bi se več študentov odločilo za nakup probiotičnih izdelkov, posledično bi se začeli bolj
zdravo prehranjevati. Če pogledamo primerjavo iz Grafikona 11, zakaj se anketiranci
najpogosteje odločijo za nakup probiotičnih izdelka, ugotovimo, da cena bistveno ne vpliva
na nakup, ampak da se večina odloči za probiotične izdelke zaradi pozitivnega učinka na
zdravje. V preglednici 11 prav tako zasledimo, da anketiranci najbolj prisegajo na kakovost
in korist probiotičnih izdelkov.
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Grafikon 16: Kako ste zadovoljni s ceno probiotičnih izdelkov v trgovini?

V Preglednici 6 je prikazana razporeditev odgovorov na vprašanje, kaj vsebujejo
fermentirani mlečni probiotični izdelki. Pravilni odgovor je: mleko, žive probiotične
bakterije in sladkor. Na to vprašanje je večina anketiranih odgovorila pravilno, in sicer se je
za mleko odločilo 30,8 % študentov FKBV in 21,2 % študentov MF, za žive probiotične
bakterije 34,2 % študentov FKBV in 30,5 % študentov MF ter za sladkor 7,7 % študentov
FKBV in 15,2 % študentov MF. Kar velik delež se jih je odločil za metabolne produkte
probiotičnih bakterij, in sicer 21,4 % študentov FKBV in 21,2 % študentov MF. Najmanj
anketirancev se je odločilo za napačni odgovor; prevladovali so študenti z MF, tej je bilo
4,6 %, medtem ko se je za sol odločil samo en anketiranec s FKBV (0,8 %).
Z besedo probiotiki označujemo žive kulture mikroorganizmov, najpogosteje gre za
bakterije, ki po zaužitju preživijo prehod skozi zgornja prebavila in s svojo prisotnostjo v
črevesju pozitivno učinkujejo na gostitelja (Čater 2009). Značilnost fermentiranega izdelka
je odvisna tudi od vrste mleka (Đukič 2008). Zaradi velikega števila živih probiotičnih
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bakterij ali kultur moramo fermentirane mlečne probiotične izdelke shranjevati na hladnem,
saj lahko sicer propadejo.

Preglednica 6: Kaj vsebujejo fermentirani mlečni probiotični izdelki?

FKBV

MF

Mleko

30,8 %

21,2 %

Žive probiotične bakterije

34,2 %

30,5 %

Mrtve probiotične bakterije

5,1 %

7,3 %

Metabolne produkte probiotičnih

21,4 %

21,2 %

Sladkor

7,7 %

15,2 %

Sol

0,8 %

4,6 %

Štev. odgovorov

117

151

bakterij

V Grafikonu 17 je prikazana razporeditev odgovorov na vprašanje, kaj študenti razumejo
pod pojmom probiotični sevi. Probiotični sevi pripomorejo k izdelavi probiotičnega izdelka.
To je vedelo 64 % študentov MF in 47,1 % študentov FKBV. Sklepamo, da so se študenti
MF več učili o tej temi na fakulteti kot študentje FKBV. Zelo veliko študentov ni vedelo, kaj
so, in sicer kar 49 % študentov FKBV in 30 % študentov MF. Za napačen odgovor se je
odločilo 6 % študentov MF in 3,9 % študentov FKBV. Primerjava z Grafikonom 2, v
katerem so prikazani rezultati na vprašanje, kaj so probiotiki, jih večina (FKBV 93 % in MF
98,2 %) ve kaj so, a ne vedo, zakaj in kje se uporabljajo sevi, kot je razvidno iz Grafikona
18.
Probiotične izdelke izdelujejo na različne načine. Pri proizvodnji probiotičnega jogurta
dodajo probiotične seve na koncu proizvodnje, ko mlečnokislinska fermentacija že poteče v
prisotnosti primarnih bakterij. Nekateri sevi probiotičnih bakterij lahko sami povzročijo
želeno fermentacijo mleka in zato primarne bakterije niso potrebne (Bogovič in sod. 2010).
Koristni učinki probiotikov so namreč specifično vezani na določeno vrsto oziroma na
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podvrsto, sev. Probiotični sevi imajo nekaj lastnosti, ki jih ločijo od drugih sorodnih bakterij.
Pomembno je, da probiotični preparat vsebuje zadostno količino živih bakterij določenega
seva in da so te bakterije sposobne preživeti prehod skozi zgornji del prebavil in se vsaj za
nekaj časa naseliti ter razmnoževati v delih črevesa, kjer lahko učinkujejo. Ne smemo
pozabiti, da so učinki posameznega bakterijskega seva specifični (Orel 2009).

MF

FKBV
30,0 %

Ne
Da, to je v vseh mlečnih izdelkih

49,0 %

6,0 %
3,9 %

Da, zaradi njih iz navadnega izdelka pridelamo
probiotičen izdelek

47,1 %

64,0 %

Grafikon 17: Ali veste, kaj so probiotični sevi?

Pravilen odgovor na to vprašanje je, da nimajo vsi probiotični sevi enakih učinkov. Koristni
učinki probiotikov so specifično vezani na določeno vrsto oziroma celo podvrsto, sev.
Probiotični sevi imajo nekaj lastnosti, ki jih ločijo od drugih sorodnih bakterij. Ključnega
pomena za učinkovitost seva je, da probiotične bakterije pridejo na mesto delovanja žive in
da jih je dovolj (Orel 2010).
Iz Grafikona 18 je razvidno, da večina študentov FKBV (70,6 %) ni vedela, da nimajo
probiotični sevi enakih učinkov. Zelo malo jih je vedelo pravilen odgovor (29,4 %). Več
anketiranih študentov MF (56 %) ve, zakaj nimajo vsi probiotični izdelki enakih učinkov.
Ostalih 44 % jih je odgovorilo napačno oziroma niso vedeli pravilnega odgovora.
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Grafikon 18: Veste, da nimajo vsi probiotični sevi enakih učinkov?

Iz Grafikona 19 je razvidno, da večina, 72,6 % anketirancev s FKBV in 82,0 % z MF,
verjame v pozitivne učinke probiotičnih izdelkov na vpliv mikrobiote. Nekaj jih je
skeptičnih, in sicer 21,6 % anketiranih študentov FKBV in 18 % MF. Ostalih 5,9 %
študentov FKBV ne verjame v pozitivne učinke, med študenti MF pa ni takih, ki ne bi verjeli,
da probiotični izdelki vplivajo pozitivno na mikrobioto.
Porušeno črevesno mikrofloro lahko izboljšamo in jo povrnemo v zdravo stanje s pomočjo
probiotikov. V Zdravstveni reviji (2013) je navedeno, da probiotiki uravnavajo ravnovesje
obrambnih mehanizmov, saj so ti sposobni aktivirati imunske celice, in tako usmerjajo
imunske mehanizme proti kroničnim okužbam.
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Grafikon 19: Verjamete v pozitivne učinke probiotičnih izdelkov na mikrobioto?

Anketirance smo spraševali, na katere bolezni današnjega časa imajo probiotiki blagodejni
vpliv. Pravilni odgovori so sladkorna bolezen, holesterol, krvni tlak, prekomerna telesna
teža. Iz Preglednice 7 je razvidno, da se jih je največ odločilo, da imajo probiotiki blagodejen
vpliv na povišano telesno težo, tako je odgovorilo 33,1 % anketirancev s FKBV in 30,2 % z
MF. Za blagodejen vpliv na povišan holesterol v krvi so si anketiranci bili skoraj enotni, in
sicer se je za ta odgovor odločilo 30,4 % anketirancev FKBV 26,5 % z MF, za sladkorno
bolezen se je odločilo 13,9 % anketirancev s FKBV in 25,7 % z MF, za povišan krvni tlak
se je odločilo skoraj enako število anketirancev, in sicer 19,1 % s FKBV in 14,7 % z MF.
Najmanj se jih je odločilo za zasvojenost z alkoholom, in sicer 2,6 % s FKBV ter 7,6 % z
MF.
Probiotiki imajo blagodejni vpliv na človeško mikrobioto in jo pomagajo vzdrževati v
dobrem stanju. Znižujejo holesterol, krvni tlak, pomagajo ohranjati normalno telesno težo in
blagodejno vplivajo na sladkorno bolezen. Kljub pomembnosti dobre mikrobiote za
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vzdrževanje zdravja gostitelja se je pokazalo, da so probiotiki pomemben dejavnik pri
različnih boleznih, ki so v porastu v zadnjih nekaj desetletjih. V bolezni sodobnega časa
uvrščamo sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2, astmo, raka debelega črevesja in vnetje notranjih
organov (Lewis in sod. 2014).

Preglednica 7: Na katere bolezni današnjega časa menite, da imajo probiotiki blagodejni
vpliv?

FKBV

MF

Sladkorna bolezen

13,9 %

25,7 %

Povišan holesterol v krvi

30,4 %
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Povišan krvni tlak

19,1 %

14,7 %

Povišana telesna teža

33,1 %

30,2 %

Zasvojenost z alkoholom

3,5 %

2,9 %

Štev. odgovorov
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V Grafikonu 20 je prikazano, kaj menijo študenti o tem, da se z uporabo probiotikov
preprečuje pojav raka na debelem črevesju. Da je to res, meni precej anketiranih študentov,
in sicer 41,7 % s FKBV in 56 % z MF. Presenetilo nas je, da ni bilo večje razlike med
fakultetama. Pričakovali smo, da bodo študenti MF izstopali s pravilnim odgovorom zaradi
študijskega programa. Nekaj (FKBV 11,8 % in MF 14 %) jih je bilo mnenja, da uporaba
probiotikov ne preprečuje pojava raka na debelem črevesju. Ostalih 41,1 % študentov s
FKBV in 30 % študentov z MF pa jih ne ve, ali preprečujejo pojav raka ali ne.
Probiotične bakterije skupaj s črevesno mikrofloro koristno delujejo pri preprečevanju raka
debelega črevesa in mehurja ter kot podpora pri zgodnjem zdravljenju (Bastič in sod. 2011).
Raziskave so pokazale, da je prehrana pomemben dejavnik pri 20 do 50 % vseh primerov
raka. Prehrana lahko ima vlogo v vseh fazah raka: v začetni, napredovani in okrevalni. Več
različnih študij je že bilo narejenih za preprečevanje raka na debelem črevesju. Študije na
glodavcih so pokazale, da lahko nekateri sevi LAB (Lactobacillus bulgaricus) ščitijo pred
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nastankom raka na debelem črevesju. Raziskave na ljudeh pa so pomanjkljive in celo
nasprotujoče. V večini študij na ljudeh so ugotovili, da bi testirani sevi lahko imeli
protirakave učinke zaradi zmanjšanja aktivnosti encima β-glukuronidaze, ki lahko povzroča
nastanek rakotvornih snovi v prebavnem traktu (Brady in sod. 2000). V eni študiji so potrdili
nižje tveganje za razvoj raka na debelem črevesju pri ljudeh, ki so uživali veliko
fermentiranih mlečnih izdelkov (Sanders 2000).

MF

FKBV

30,0 %

Ne vem

41,1 %

14,0 %

Ne

11,8 %

56,0 %

Da

47,1 %

Grafikon 20: Ali menite, da se z uporabo probiotikov preprečuje pojav raka na debelem
črevesju?

Pri vprašanju, kako so ozaveščeni o funkcionalnih živilih, lahko ugotovimo, kot je razvidno
iz Grafikona 21, da imajo malenkost več znanja anketirani študentje FKBV (68 %). Sicer
študentje MF (52 %) ne zaostajajo veliko. Ostali vprašani niso toliko poučeni o tej temi
(FKBV: 32 %, MF: 48 % študentov).
Funkcionalna hrana je posebna kategorija živil, ki ji pripisujemo več pozitivnih učinkov kot
tradicionalnim živilom. To je hrana, ki oskrbuje organizem z osnovnimi hranili, poleg tega
preprečuje obolenja in prispeva k boljšemu zdravstvenemu stanju. Najnovejše definicije
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poudarjajo predvsem dokazane fiziološke učinke. Živilo je funkcionalno, če vsebuje
sestavine, ki pozitivno učinkujejo na eno ali več funkcij organizma (Raspor 2010).

MF

FKBV

48,0 %

Ne
32,0 %

Da

52,0 %
68,0 %

Grafikon 21: Veste, kaj so funkcionalna živila?

Grafikon 22 prikazuje razvrstitev odgovorov anketiranih študentov na vprašanje, ali
uvrščamo probiotike k funkcionalnim živilom. Večina študentov je mnenja, da jih uvrščamo
k funkcionalnim živilom, kar je pravilen odgovor. Tako je odgovorilo 79,6 % anketirancev
s FKBV in 84 % z MF. Nekateri so mnenja, da probiotikov ne uvrščamo k funkcionalnim
živilom. Teh študentov je manj, in sicer 20,4 % s FKBV in 16 % z MF.
Probiotike lahko definiramo kot živo mikrobiološko dopolnilo živilom, ki izboljša
mikrobiološko ravnovesje v črevesju in s tem koristno vpliva na gostitelja. Za probiotike je
znano, da imajo niz potencialnih zdravstvenih koristi, ki vključujejo zmanjševanje
holesterola, preventivni učinek na raka in učinke povečanja imunosti. Probiotična živila so
trenutno največja skupina funkcionalnih živil na svetu. Trg s funkcionalnimi živili je
spodbudil razvoj prebiotikov (NIJZ 2010).
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Grafikon 22: Ali po vašem mnenju uvrščamo probiotike k funkcionalnim živilom?

Študente smo vprašali, kaj si predstavljajo kot funkcionalna živila. Možnih je bilo več
odgovorov, ki so pravilni. To so: namenjena so za hujšanje, za dojenčke, ljudem s sladkorno
boleznijo in za izboljšanje zdravja (Preglednica 8). Največ jih je odgovorilo, da so ta živila
namenjena izboljšanju zdravja, in sicer tako meni 42,3 % študentov FKBV in 51,7 %
študentov MF. Da so namenjena osebam s sladkorno boleznijo, je odgovorilo 15,5 %
študentov s FKBV in 16,8 % študentov z MF. Nekoliko manj jih je odgovorilo, da so
namenjena hujšanju (FKBV: 9,3 % študentov, MF 7,9 % študentov) oziroma za dojenčke
(FKBV: 7,2 % študentov, n MF 9 % študentov). Odgovor, da so namenjena dietni prehrani,
je anketirane zavedel, zlasti študente FKBV (23,6 %) in nekoliko manj študente MF (13,5
%). Ostali (2,1 % študentov FKBV in 1,1 % študentov MF) so mnenja, da noben odgovor
ne pove, komu oziroma čemu je funkcionalno živilo namenjeno.
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Preglednica 8: Kaj si predstavljate kot funkcionalna živila?

FKBV

MF

Namenjena dietni prehrani

23,6 %

13,5 %

Namenjena za hujšanje

9,3 %

7,9 %

Namenjena dojenčkom

7,2 %

9,0 %

Namenjena ljudem s sladkorno boleznijo

15,5 %

16,8 %

Namenjena za izboljšanje zdravja

42,3 %

51,7 %

Nič od tega

2,1 %

1,1 %

Štev. odgovorov

97

89

Iz Grafikona 23 je razvidno, kaj menijo študenti o vsebnosti različnih probiotičnih kultur v
enem izdelku. En izdelek lahko vsebuje različne probiotične kulture. Takega mnenja je tudi
večina anketiranih študentov FKBV (96,1 %) in MF (98 %). Nekaj jih meni (FKBV: 3,9 %,
in MF: 2 %), da se probiotične kulture med seboj ne smejo mešati, kar je napačno mnenje.
Vsaka živa in aktivna mikrobna kultura v jogurtu mora tisti hip, ko je proizvedena, vsebovati
najmanj 108 mikroorganizmov na gram. Znano je, da se njihovo število prvih 14 dni po
embaliranju ne spreminja, nato pa se hitro zmanjšuje (Đukič 2008).

MF
Ne, probiotične kolture se med seboj ne smejo
mešati

Lahko

FKBV

2,0 %
3,9 %
98,0 %
96,1 %

Grafikon 23: Ali menite, da lahko en izdelek vsebuje različne probiotične kulture?
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V grafikonu 24 smo predstavili več bakterijskih rodov. Najpogostejše probiotične bakterije
so iz rodu Lactobacillus, sledi rod Bifidobacteria. Iz grafikona je razvidno, da so študenti
MF o tem zelo dobro poučeni. Večina, 93,9 % anketirancev, je potrdila, da je to rod
Lactobacillus. 4,1 % študentov je bilo mnenja, da gre za rod Bifidobacteria, ki je drugi
najpogostejši bakterijski rod probiotičnih bakterij. Pri študentih Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede je nekoliko manj znanja o bakterijskih rodovih, in sicer je 77,6 %
anketiranih mnenja, da je to rod Lactobacillus, 12,2 % jih je mnenja, da je to rod
Bifidobacteria, ostali odgovori so porazdeljeni po drugih rodovih.
Bakterije rodu Lactobacillus spadajo med najpomembnejše mlečnokislinske bakterije, ki so
hkrati najpomembnejša skupina industrijsko uporabljenih bakterij v živilstvu. Po Gramu so
pozitivne, dolge ali kokoidne, negibljive in nesporogene palčke. Prehransko so zahtevne, saj
poleg fermentabilnih sladkorjev potrebujejo mnoge rastne dejavnike, kot so aminokisline,
vitamini in organske baze (Adamič in sod. 2003). Kultura mikroorganizmov mora ostati živa
do konca roka uporabnosti probiotičnih izdelkov (Đukič 2008).

MF

Staphylococcus
Bacillus
Enterokoki

0,0 %
0,0 %
0,0 %
6,1 %
0,0 %
0,0 %

Bifidobakterije

4,1 %

Streptococcus

2,0 %
4,1 %

Lactobacillus

FKBV

12,2 %

93,9 %
77,6 %

Grafikon 24: Iz katerih bakterijskih rodov najpogosteje prihajajo probiotične bakterije?
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Vsak dan bi morali zaužiti vsaj 106 probiotičnih bakterij, da bi imele pozitiven učinek na
naše zdravje (Mullan 2002). Dovolj je že, če pojemo en lonček probiotičnega jogurta na dan,
npr. lonček (100 g) probiotičnega tekočega jogurta LCA vsebuje najmanj 109 probiotičnih
bakterij oziroma kultur. Iz Grafikona 25 je razvidno, da 56,6 % študentov MF in 43,5 %
študentov KFBV ve, da je treba zaužiti vsaj 106 probiotičnih bakterij na dan. Več zaužitih
probiotičnih bakterij bolje vpliva na mikrobioto in zdravje. Če jih zaužijemo manj, ni učinka
in znatnega vpliva na mikrobioto telesa. Nekaj anketiranih študentov napačno meni,, da je
dovolj, če zaužijemo 104 probiotičnih bakterij na dan (13 % študentov MF in 19,6 %
študentov FKBV).

MF

10 E12 probiotičnih bakterij

FKBV

6,5 %
10,8 %
23,9 %
26,1 %

10 E9 probiotičnih bakterij

56,6 %

10 E6 probiotičnih bakterij

10 E4 probiotičnih bakterij

43,5 %
13,0 %
19,6 %

Grafikon 25: Koliko probiotičnih bakterij naj bi zaužili vsak dan, da bi imele pozitiven
učinek na naše zdravje?

Anketirance smo spraševali, koliko probiotičnih bakterij vsebuje lonček probiotičnega
jogurta LCA. Točen podatek je, da LCA probiotični tekoči navadni jogurt z 1,3 % mlečne
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maščobe na 100 g izdelka vsebuje najmanj 109 živih probiotičnih kultur (LCA 2016).
Ugotovili smo, da študenti niso najbolje seznanjeni s podatki, ki so zapisani na probiotičnih
izdelkih, oziroma so s tem seznanjeni le tisti, ki kupujejo probiotični jogurt LCA. Največ
anketiranih (FKBV: 38,3 %, MF: 43,5 %) je odgovorilo, da lonček vsebuje 104 probiotičnih
bakterij. Za odgovor 106 probiotičnih bakterij se je odločilo 40,4 % študentov FKBV in 21,7
% študentov MF. Pravilen odgovor je 109 probiotičnih bakterij. Tako je odgovorilo 19,1 %
anketiranih študentov FKBV in 28,3 % anketiranih študentov MF. Ostali so bili mnenja, da
vsebuje lonček 1012 probiotičnih bakterij, kar tudi ni pravilni odgovor.

MF

10 E12 probiotičnih bakterij

10 E9 probiotičnih bakterij

10 E6 probiotičnih bakterij

10 E4 probiotičnih bakterij

FKBV

6,5 %
2,1 %

28,3 %
19,1 %

21,7 %
40,4 %

43,5 %
38,3 %

Grafikon 26: Veste, koliko probiotičnih bakterij vsebuje lonček probiotičnega jogurta
LCA?

Študenti so enotnega mnenja o tem, ali se na fakulteti premalo poudarja pomen mikrobiote
in probiotikov za zdravje in ali so premalo ozaveščeni o tem. Iz Grafikona 27 je razvidno,
da je 72,6 % študentov FKBV in 75,5 % MF mnenja, da bi se moralo predavati več o
mikrobioti in probiotikih. Ostali študenti, 27,4 % s FKBV in 24,5 % z MF, pa so mnenja, da
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se o tej temi naučijo dovolj. To bi lahko pomenilo, da jih to področje zanima in da so bolj
poučeni o mikrobioti in probiotikih.

MF

FKBV

24,5 %

Ne

27,4 %

75,5 %

Da

72,6 %

Grafikon 27: Ali menite, da se na fakulteti premalo naučite o pomenu mikrobiote in
probiotikov?

Študenti obeh fakultet imajo podobno mnenje glede uživanja probiotikov v prihodnosti. Kot
prikazuje Grafikon 28, bo 52,9 % anketiranih študentov FKBV uživalo več probiotikov,
ostali ne. Izmed študentov MF bo uživalo več probiotikov kot do sedaj42,9 % anketiranih
študentov. Sklepamo, da jih bo anketa spodbudila k uživanju več probiotikov.
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Grafikon 28: Ali boste v prihodnje uživali več probiotikov?

Študente smo vprašali, ali razmišljajo, da bi si probiotična živila v prihodnje sami pripravljali
doma. Iz Grafikona 29 je razvidno, da si večina študentov probiotičnih izdelkov ne bo
pripravljala doma. Predvidevamo, da jih večina ne zna pripraviti probiotikov, to zahteva tudi
nekaj več časa in dela, finančno pa ni dražje, kot če kupimo probiotični izdelek v trgovini.
Na primer Biotehniški center Naklo prodaja probiotično kulturo za izdelavo probiotičnega
jogurta. Kultura v prahu MB kultura ABY-3 za probiotičen domači jogurt, ki je v prašnati
strukturi, stane 16 € in zadostuje za 250 litrov mleka. Po navodilih pripravimo kulturo za
probiotični jogurt, kolikor jih potrebujemo, ostalo lahko zamrznemo in shranimo v
zamrzovalni skrinji. Kultura za liter domačega jogurta stane 0,064 €, prištejemo še ceno
mleka (0,30 € liter na kmetiji, neposredno od kmeta) in stroške izdelave, ki so minimalni
(Biotehniški center Naklo 2017). Izdelava probiotičnega jogurta doma stane bistveno manj
od kupljenega (npr. probiotični jogurt Ego iz Ljubljanskih mlekarn v trgovini Merkator stane
0,79 €/250 g) (Merkator 2017). Postopek izdelave probiotičnega jogurta ni zapleten.
Potrebujemo liofilizirano kulturo in pripomočke za izdelavo, med katerimi je najbolj
pomemben termometer za merjenje temperature mleka, da se mleko ne pregreje, če se
uporabi sveže mleko neposredno s kmetije. Pri izdelavi domačega jogurta porabimo tudi
veliko manj plastične embalaže.
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Grafikon 29: Ali razmišljate, da bi si probiotična živila v prihodnje sami pripravljali doma?

4.2

Preverjanje hipotez

H1: Študentke pogosteje kot študenti mislijo, da je prekomerno uživanje probiotikov
škodljivo.
Pri prvi hipotezi nas je zanimalo, ali so študentke bolj razgledane kot študentje in vedo, da
je prekomerno uživanje probiotikov škodljivo. Hipotezo smo na fakultetah preverjali ločeno.
Uporabili smo hi-kvadrat test za preizkus hipoteze neodvisnosti, ker želimo preveriti, ali
imata dve spremenljivki vpliv druga na drugo oziroma ali se povezujeta. Pogoji, ki so
potrebni za test, so: več kot 20 % pričakovanih frekvenc ne sme biti manjših od 5 in
najmanjša pričakovana frekvenca mora biti vsaj 1 (Statistik 2016).

Baza Medicinske fakultete

Iz Preglednice 9 je razvidno, da je p-vrednost 0,041, kar pomeni, da lahko trdimo, da obstaja
statistično značilna povezanost med spremenljivkama, p < 0,05. Hipotezo potrdimo. Pvrednost je manj kot 0,05, kar pomeni, da lahko na nivoju 5 % tveganja trdimo, da statistične
pomembne razlike obstajajo – obstaja 5-% verjetnost (ali manj), da smo prišli do razlik v
našem vzorcu po naključju.
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Preglednica 2: Hi-kvadrat test H1 za Medicinsko fakulteto
Hi-kvadrat test

Pearsonov hikvadrat test
N veljavnih

Vrednost testa

df

Asimp. p-vrednost (2-stranska)

6,386a

2

,041

56

Iz grafikonov 30 in 31 je razvidna primerjava med bazama. V bazi MF 81,8 % žensk in 18,2
% moških meni, da je prekomerno uživanje probiotikov škodljivo, 43,8 % žensk in 56,2 %
moških pa meni, da prekomerno uživanje probiotikov ni škodljivo. V bazi FKBV meni 83,3
% žensk in 16,7 % moških, da je prekomerno uživanje probiotikov škodljivo, 72,7 % žensk
in 27,3 % moških pa meni, da prekomerno uživanje probiotikov ni škodljivo.

Ženski

72,2 %

Ne vem

27,8 %
43,8 %

Ne

Da

Moški

56,2 %
81,8 %
18,2 %

Grafikon 30: Prikaz odgovorov študentov MF in njihova primerjava glede na spol o
pogostosti uživanja probiotikov.
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Baza Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
Preglednica 10 prikazuje, da je p-vrednost višja od 0,05, kar pomeni, da ne moremo trditi,
da obstaja statistično značilna povezanost med spremenljivkama. Hipotezo za študente
FKBV zavrnemo. P-vrednost je več kot 0,05, kar pomeni, da ne obstaja povezanost in je ne
moremo posplošiti.

Preglednica 3: Hi-kvadrat test H1 Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.
Hi-kvadrat test

Pearsonov hikvadrat test
N veljavnih

Vrednost testa

df

Asimp. p-vrednost (2-stranska)

,528a

2

,768

56
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Moški
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18,5 %

72,7 %
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Da
16,7 %

Grafikon 31: Prikaz odgovorov študentov FKBV in njohova primerjava glede na spol o
pogostosti uživanja probiotikov.
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Primerjava rezultatov med bazama MF in FKBV
V bazi MF smo hipotezo potrdili, saj odgovor pri vprašanju zastopa večino pridobljenih
odgovorov in je razlika med njimi dovolj velika, da lahko trdimo, da so študentke bolj
ozaveščene o prekomerni uporabi probiotikov. Za potrditev hipoteze smo uporabili Hikvadrat test, ki je potrdil naše domnevanje.

V bazi Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede smo hipotezo ovrgli. Tudi tukaj smo si
pomagali s hi-kvadrat testom, ki je ovrgel našo hipotezo.
H2: Študentke pogosteje uživajo probiotike kot študentje.
Pri drugi hipotezi nas je zanimalo, kdo pogosteje uživa probiotike. Ali so to študentke ali so
to študenti. Predpostavljali smo, da so študentke bolj seznanjene s pozitivnimi učinki
probiotikov, zato jih tudi pogosteje uživajo. Rezultati so prikazani za vsako fakulteto
posebej, v Grafikonu 35 za MF in v Grafikonu 36 za FKBV. Uporabili smo Kullbackov test,
ker želimo preveriti, ali imata dve spremenljivki vpliv ena na drugo oziroma ali se
povezujeta. Kullbackov test smo uporabili, ker pogoji za Hi-kvadrat test niso izpolnjeni
(Statistik 2016).

Baza Medicinske fakultete

Preglednica 4: Kullbackov test za H2 Medicinske fakultete

Kullbackov test
Vrednost testa

df

Asimp. p-vrednost (2-stranska)

Kullbackov test

,411

3

,938

N veljavnih

56
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P-vrednost je višja kot 0,05, kar pomeni, da ne moremo trditi, da obstaja statistično značilna
povezanost med spremenljivkama. Iz odstotkov (Grafikon 32) vidimo, da študentke
probiotike uživajo pogosteje kot študentje, ne moremo pa trditi, da je to statistično značilno,
zato hipotezo ovržemo.

Ženski

Moški

64,3 %

Jih ne uživam
35,7 %

64,3 %
2x na mesec
35,7 %

72,7 %
2-4x tedensko
27,3 %

66,7 %
Vsak dan
33,3 %

Grafikon 32: Prikaz odgovorov študentov MF in njihova primerjava glede na spol o
pogostosti uživanja probiotikov.
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Baza Fakultete za kmetijstvo in biosistemsko vede

Preglednica 5: Kullbackov test za H2 Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Kullbackov test
Vrednost testa

df

Asimp. p-vrednost (2-stranska)

Kullbackov test

3,609

3

,307

N veljavnih

57

P-vrednost je višja kot 0,05, kar pomeni, da ne moremo trditi, da obstaja statistično značilna
povezanost med spremenljivkama. Iz odstotkov (Grafikon 33) vidimo, da študentke
probiotike uživajo pogosteje, ne moremo pa trditi, da je to statistično značilno, zato hipotezo
ovržemo.

Ženski

69,2 %

Jih ne uživam

30,8 %
75,0 %

2x na mesec

2-4x tedensko

Vsak dan

Moški

25,0 %
91,7 %

8,3 %
75,0 %
25,0 %

Grafikon 33: Prikaz odgovorov študentov FKBV in primerjava glede na spol o pogostosti
uživanja probiotikov.
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Primerjava rezultatov med bazama MF in FKBV
Rezultati odgovorov v obeh bazah anketiranih študentov kažejo na to, da študentke pogosteje
uživajo probiotike kot študenti. Pridobljene rezultate smo obdelali s Kullbackovim testom,
saj nas je zanimalo, ali lahko rezultate posplošimo na celotno populacijo. Hipotezo smo v
obeh bazah zavrnili, kljub temu da rezultati v grafih nakazujejo na potrditev hipoteze. Kaj je
lahko vzrok za to? Kullbackov test preračuna realne podatke in upošteva njihov delež v
celoti, kar je ovrglo hipotezo in podalo odgovor, da študentje in študentke sorazmerno enako
pogosto uživajo probiotike.

Primerjava v obeh bazah iz Grafikona 32 in Grafikona 33 prikazuje glede na spol, kako
pogosto študenti uživajo probiotike. Razvidno je, da ženske oziroma študentke bolj pogosto
uživajo probiotike kot študenti, in sicer največkrat, to je dva- do štirikrat tedensko: MF: 72,7
%, FKBV 91,7 %. Zanimivo je, da moški veliko manj uživajo probiotike, in sicer pri MF jih
največji odstotek (35,7 %) uživa dvakrat na mesec ter pri FKBV 25 % prav tako dvakrat na
mesec in 25 % vsak dan.

H3: Študenti, ki uživajo probiotike, menijo, da je njihova cena previsoka.
Zanimalo nas je, kaj si o cenah probiotikov na našem tržišču mislijo študentje, ki jih uživajo.
Njim je cena finančno ugodna, za njih bi bili pripravljeni plačati tudi več ali pa se jim zdi
cena že sedaj previsoka. Podatke smo raziskali in jih predstavili ločeno glede na vsako
fakulteto. Uporabili smo Kullbackov test (alternativa za hi-kvadrat test), ker želimo preveriti,
ali imata dve spremenljivki vpliv druga na drugo oziroma ali se povezujeta.
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Baza Medicinske fakultete
Iz Preglednice 13 je razvidno, da je p-vrednost višja kot 0,05, kar pomeni, da ne moremo
trditi, da obstaja statistično značilna povezanost med spremenljivkama. Iz frekvenc pa
ugotovimo, da 5 anketirancev, ki probiotike uživajo, meni, da so predragi. Hipotezo
ovržemo.

Preglednica 6: Kullbackov test za H3 Medicinske fakultete
Kullbackov test
Vrednost testa

df

Asimp. p-vrednost (2-stranska)

Kullbackov test

8,000a

4

,092

N veljavnih

49

Ne

20,0 %

V kolikor bi bila cena višja bi si jih še vedno
privoščil/Primerna je kvaliteti izdelka

So predragi

Da

80,0 %

0,0 %
100,0 %

So cenovno ugodni/si jih lahko privoščim

32,4 %
67,6 %

Grafikon 34: Prikaz odgovorov študentov MF in njihova primerjava glede na to, ali uživajo
probiotike ali jih ne in ali si jih lahko glede na ceno privoščijo.
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Baza Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
Preglednica 14 prikazuje, da je p-vrednost višja kot 0,05, kar pomeni, da ne moremo trditi,
da obstaja statistično značilna povezanost med spremenljivkama. Hipotezo zavrnemo.

Preglednica 7: Kullbackov test za H3 Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Kullbackov test
Vrednost testa

df

Asimp. p-vrednost (2-stranska)

Kullbackov test

4,735

2

,094

N veljavnih

48

Ne

Da

V kolikor bi bila cena višja bi si jih še vedno
privoščil/Primerna je kvaliteti izdelka

So predragi

So cenovno ugodni/si jih lahko privoščim

50,0 %
50,0 %

20,0 %
80,0 %

15,2 %
84,8 %

Grafikon 35: Prikaz odgovorov študentov FKBV in primerjava le teh, glede na to ali uživajo
probiotike ali jih ne ter, če si jih lahko glede na ceno privoščijo.
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Primerjava rezultatov med bazama MF in FKBV

Pri tej hipotezi smo si ponovno pomagali s Kullbackovim testom. V obeh bazah fakultet smo
hipoteze zavrgli, saj večina študentov, ki uživa probiotike, meni, da so cenovno ugodni
oziroma da si jih lahko privoščijo. Iz Grafikona 34 in Grafikona 35 je razvidno, kakšno
mišljenje imajo študenti o ceni probiotikov. V bazi MF so probiotiki vsem študentom (100
%) predragi, vendar si jih glede na kakovost 67,6 % študentov lahko privošči, nekateri (80
%) bi jih tudi kupovali, če bi bili dražji v boljšem razmerju s kakovostjo. V bazi FKBV so
probiotiki predragi 80 % študentom, 50 % študentov bi si jih še vedno lahko privoščilo, če
bi bila cena še višja, nekateri (84,8 %) pa si jih vseeno lahko privoščijo ne glede na ceno.
H4: Študenti, ki uživajo probiotike pogosteje, menijo, da so probiotiki funkcionalno
živilo.
Na koncu smo pomislili še na verjetnost, da študenti, ki uživajo probiotike, pogosteje menijo,
da so funkcionalno živilo. Rezultati so ločeni glede na posamezno fakulteto. Za preizkus
neodvisnosti hipoteze 4 smo uporabili hi-kvadrat test in Kullbackov test. Hi-kvadrat test
primerja naše (dejanske) in teoretične (pričakovane) frekvence in računa, ali se naše
frekvence statistično pomembno razlikujejo od pričakovanih. Pričakovane predvidevajo, da
so vsi odgovori zastopani v enakem številu – torej da imajo enake frekvence. Če se naše in
pričakovane frekvence statistično pomembno razlikujejo, potem lahko trdimo, da med
skupnimi, tudi v populaciji, obstajajo razlike v neki lastnosti. Če se razlikujejo, je razlika
prevelika, da bi lahko šlo za naključje (Statistik 2016).
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Baza Medicinske fakultete
Iz preglednice 15 je razviden preizkus za Kullbackov test, ki prikazuje, da je p-vrednost višja
od 0,05, ker pomeni, da ne moremo trditi, da obstaja statistično značilna povezanost med
spremenljivkama. Hipotezo ovržemo.

Preglednica 8: Kullbackov test za H4 Medicinske fakultete
Kullbackov test
Vrednost testa

df

Asimp. p-vrednost (2-stranska)

Kullbackov test

,407

1

,524

N veljavnih

48

Ne

Da

37,5 %
Ne, niso funkcionalna
62,5 %

26,2 %
Da, funkcionalna
73,8 %

Grafikon 36: Prikaz odgovorov študentov MF in njihova primerjava glede na to, kateri
študenti uživajo probiotike pogosteje in menijo, da so probiotiki funkcionalno
živilo.
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Baza Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Preglednica 16 prikazuje Hi-kvadrat test za hipotezo 4 FKBV. Razberemo lahko, da je pvrednost nižja kot 0,05, kar pomeni, da lahko trdimo, da obstaja statistično značilna
povezanost med spremenljivkama. Hipotezo za FKBV potrdimo.

Preglednica 9: Hi-kvadrat test za H4 Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Hi-kvadrat test

Pearsonov Hikvadrat test
N veljavnih

Vrednost testa

df

Asimp. p-vrednost (2-stranska)

4,211a

1

,040

48

Ne

Da

50,0 %
Ne, niso funkcionalna
50,0 %

18,4 %
Da, funkcionalna
81,6 %

Grafikon 37: Prikaz odgovorov študentov FKBV in njihova primerjava glede na to, kateri
študenti uživajo probiotike pogosteje in menijo, da so probiotiki funkcionalno
živilo.
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Primerjava rezultatov med bazama MF in FKBV

Tudi pri tej hipotezi smo uporabili v bazi MF Kullbackov test, ki nam je pokazal, ali obstaja
povezava med dvema spremenljivkama. Z njegovo pomočjo smo hipotezo ovrgli, kar
nakazuje na izobraženost študentov na tem področju. Trditev, da samo tisti, ki uživajo
probiotike, vedo, da so ti funkcionalna živila, je torej napačna.

V bazi Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede smo uporabili hi-kvadrat test. Hipotezo
smo s pomočjo Hi-kvadrat testa potrdili. Rezultati nakazujejo, da so študenti, ki uživajo
probiotike, bolj informirani o njih in da vedo, da spadajo med funkcionalna živila. Iz tega
lahko sklepamo, da študenti sami raziščejo področje, ki jih zanima, kljub pomanjkanju
informacij pri študiju. Iz primerjave baz iz grafikonov 36 in 37 je razvidno, da v bazi MF
73,8 % študentov meni, da so probiotiki funkcionalna hrana, medtem ko jih v bazi FKBV
81,6 % meni, da so probiotiki funkcionalna hrana.
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5

SKLEPI

Poglavitni cilj magistrskega dela je bil z anketo in kratkim nagovorom študente informirati
o lastnostih probiotikov. Z anketo smo poizvedovali, kakšna je splošna informiranost
študentov o probiotikih, kako pogosto jih uživajo in na kaj so pozorni pri njihovem nakupu.
Ugotovili smo, da ima osnovno znanje o probiotikih večina anketiranih študentov z obeh
fakultet in da menijo, da so koristni za zdravje človeka. Večina študentov probiotike pogosto
uživa, vsi so že kdaj poizkusili kakšnega izmed probiotičnih izdelkov. Študenti MF so
nekoliko bolj ozaveščeni o probiotikih kot študenti FKBV, večina jih uživa probiotike z
blagodejnim učinkom na mikrofloro in ne iz navade. Podrobna sestava probiotikov ni
najbolje poznana nobenim študentom z dveh fakultet, na katerih smo izvedli raziskavo.
Ugotovili smo tudi, da niso najbolje seznanjeni z boleznimi današnjega časa in z
blagodejnim vplivom probiotikov na te bolezni.
Domnevamo, da so študentke MF med študijem podvržene mišljenju, da lahko preveč
probiotikov negativno vpliva na človeško telo. Medtem ko sklepamo, da imajo študentke
FKBV v mislih probiotike v fermentiranih mlečnih izdelkih, v katerih po njihovem mnenju
ne more biti preveč probiotikov. Študentke ne uživajo več probiotikov kot študenti, zato ni
razlik med spoloma. Študenti MF menijo, da so zdravila funkcionalna živila, zato
probiotikov niso uvrstili med funkcionalna živila, saj niso zdravilo. Študentih FKBV so bolj
povezani z naravo in so mnenja, da je naravni izdelek boljši za telo, zato so probiotike uvrstili
med funkcionalna živila. Menimo, da bi se moralo študente bolj informirati o probiotikih in
o njihovem vplivu na človeško mikrobioto. V ta namen bi se morali angažirati na fakultetah
in širiti znanje o probiotikih. Pogoste bolezni sodobnega časa, kot so povišana raven
holesterola in trigliceridov, povišan krvni tlak, povišana raven krvnega sladkorja, razdraženo
črevo, vnetja itd., bi lahko s preventivo omilili, če bi ozaveščali o blagodejnih učinkih
probiotikov. Menim, da so študentje ob izpolnjevanju ankete začeli razmišljati pozitivno
glede te tematike in da se bodo v prihodnje bolj posvetili pomenu probiotikov ter jih tudi več
uživali in priporočali.

72

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

6

VIRI

1.

Adamič J, Smole MS, Jeršek B. 2003. Vloga in pomen mikroormanizmov v
živilih in toksonomija. V: Mikrobiologija živil živalskega izvora. Bem Z. in sod,
Ljubljana, Biotehniška fakulteta. Oddelek za živinorejo: 1-45.

2.

Barlič – Maganja D, Zupan J. Raspor P. 2015. Razumeti debelost: Mikrobiom in
debelost. Delovanje mikroorganizmov v prebavilih človeka kot izziv za
razumevanje debelosti pri človeku. Izola, Univerza na Primorskem, Fakulteta za
vede o zdravju: 93-94.

3.

Bastič P, Potočnik A, Sinkovič. 2011. Raziskovalna naloga: Funkcionalna živila
– probiotiki: 19 str.

4.

Blatchford R. 2013. Prebiotic Mechanisms, Functions and Applications – a
Review: Int. J. Prob. Preb. V: 8, No. 4, pp. 109-132.

5.

Brady LJ, Gallaher DD, Busta FF. 2000. The role of probiotic cultures in the
prevention of colon cancer. J. Nutr. 130 (2S Suppl): 410S–414S.

6.

Bogovič Matijašič B, Zorič Peternel M, Rogelj I. 2010. Ugotavljanje deklariranih
bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih in zdravilih na slovenskem trgu:
Farmacevtski vestnik, 61:263-269.

7.

Bogovič Matijašič B. 2014. Probiotiki: S kakovostjo do učinkovitosti (zbornik
znanstveno – strokovnih prispevkov): Kaj je kakovosten probiotik: 41 str.

8.

Collen A. 2016. 10 – Odstotno človek. Vse, kar morate vedeti o >>svojih<<
bakterijah, ki jih še kako potrebujete: 85-86.

73

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

9.

74

Cryan JF, Dinan TG. 2012. Mind-altering mikroorganisms: the impact of the gut
mikrobiota on brain and behaviour. Nat. Rev. Neurosci., 10: 701-712.

10.

Čater N. 2009. Svetovanje probiotičnih izdelkov v lekarni: Specialne probiotične
kulture za preprečevanje in zdravljenje posameznih težav: 36-39.

11.

Daniells S. 2015. Probiotics may slash triglyceride levels: Study (elektronski vir)
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Probiotics-may-slashtriglyceride-levels-Study (9. november 2016).

12.

Đukič

B.

2008.

Probiotiki

v

prehrani

(Online).

(elektronski

vir)

http://www.zzvlj.si/nimages/static/zzv_static/349/files/Probiotiki%20v%20preh
rani.doc (27. junij 2016).

13.

Emerson D, Robinson A. 2013. Functional Foods: Sources, Biotechnology
Applications

and

Health

Challenges

(elektronski

vir)

http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzU2NDE3MV9
fQU41?sid=77316c7c-c406-40da-98e79346a6321e55@sessionmgr4010&vid=0&hid=4208&format=EB

(2

februar

2017).

14.

Enders G. 2015. Čarobno črevesje. Ljubljana, Mladinska knjiga: 190 str.

15.

Esih E. 2009. Probiotiki – »prijazne« bakterije: Naša lekarna: 26-35.

16.

FAO/WHO, 2002. Guidelines fort he evaluation of probiotics in food. Working
Group Report London, Ontario, Canada: Food and Agriculture Organization of
United Nations and World Health Organization: 11 str.

17.

Hari S. 2009. Uvajanje funkcionalnega živila na slovenski trg: Primer Pomurskih
mlekarn: diplomsko delo.

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

18.

75

Jirillo F, Jirillo E, Margone T. 2016. Synbiotics and the Immune System:
Department of Agroenviromental and Territorial Sciences: University of Bari,
Italy: 452 str.

19.

Kierszenbaum, Abraham L. 2007. Histology and cell biology: an introduction to
pathology. Mosby Elsevier.

20.

Krčovnik T. 2010. Prebavni trakt pri človeku: 9. Laboratorijske vaje preučevanje
prebave: 1 str. (slika).

21.

Kraus M, Cetin M, Aricioglu F. 2016. The Microbiota and Gut-Brain Axis: J.
Mood Disor. V: 6, 172-179.

22.

Košmelj K. 2007. Uporabna statistika: Druga dopolnjena izdaja.: 177-179.

23.

Kovačič G. 2014. Hi – kvadrat preizkusi: Kvantitativne metode v geografiji in
uvod

v

GIS.

(elektronski

vir)

http://studentski.net/gradivo/upr_fhs_ge1_kmg_sno_hi_kvadrat_02__preizkusi?
r=1 (14. december 2016).

24.

LCA. 2016. Probiotični tekoči jogurt, navadni 1,3% maščobe: Zelene doline.
(elektronski vir) www.zelenedoline.si/izdelki/lca/lca-probioticni-tekoci-jogurtnavadni-1-3 (19. december 2016).

25.

Lewis JD, Ruemmele FM, Wu GD. 2014. Nutrition, Gut Microbiota and
Immunity: Therapeutic Targets for IBD: Nestle Nutrition Institute Workshop
Series/Vol.79.

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

26.

76

Lunder M. 2010. Prehranska dopolnila II (strokovno izobraževanje): Probiotiki,
naši nepogrešljivi mikrovaruhi: Univerziteta v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo):
83-91.

27.

Mattson MP. 2008. Hormesis Defined. Ageing Res. Rev. 7: 1-7.

28.

Matsuki T, Watanabe K, Tanaka R, Fukunda M, Oyaizu H.1999. Distribution of
Bifidobacterial species in human intestinal mikroflora examined with 16S rRNA
– gene- target species-specific primers. Appli. Environ. Microb., 65: 4506-4512.

29.

Mavrin D, Oštir Š. 2002. Tehnologija mleka in mlečnih izdelkov: 105 str.

30.

Meljak M. 2011. Dobre bakterije rešujejo zdravje: Naša lekarna: 94 str.

31.

Mlekarski šolski center Kranj in inštitut za mlekarstvo Ljubljana. 1999. Mleko in
mlečni izdelki: 10 str.

32.

Mullan W.M.A. 2002. Probiotics. Properties, benefits, mechanisms of action,
safety and enumeration: Northen Ireland, Dairy Sci. and Food Tech.: 14 str.

33.

Nacionalni inštitut za javno zdravje. 2010. Povezava med zdravjem in prehrano
– funkcionalna živila. (elektronski vir) www.nijz.si/sl/povezava-med-zdravjemin-prehrano-funkcionalna-zivila (16. december 2016).

34.

Ohsumi Y. 2016. Yoshinori Ohsumi wins Nobel prize in medicine – as it
happened.

(elektronski

vir)

https://www.theguardian.com/science/live/2016/oct/03/nobel-prize-inmedicine-2016-to-be-announced-live (4. januar 2017).

35.

Olveira G, González-Molero I. 2016. Actualización de probióticos, prebióticos y
simbióticos en nutrición clínica: Endocrino Nutr. 63: 482–494.

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

36.

Orel R. Rogelj I. 2001. Črevesna mikroflora in možnosti njenega spreminjanja s
probiotiki. Slovenska pediatrija 8; 4: 83 – 87.

37.

Orel R. 2009. Klinična uporaba probiotikov: Specialne probiotične kulture za
preprečevanje in zdravljenje posameznih težav: 18-23.

38.

Orel R. 2010. Klinična uporaba probiotikov: Naša lekarna: 42-50.

39.

Pelin A, Jenko Pražnikar Z. 2015. Vpliv debelosti na vnetje in razvoj kroničnih
obolenj: Razumeti debelost. Koper, Univerza na Primorskem: 86 str.

40.

Pokorn D. 1996. S prehrano do zdravja. Ljubljana, Ewo: 391 str.

41.

Pokorn D. 2004. Dietna prehrana bolnika. Ljubljana, Marbona: 81-267.

42.

Raspor P, Rogelj I. 2001. Funkcionalna hrana – definicije: Funkcionalna hrana.
V: Zbornik 21. Bitenčevi živilski dnevi. Ljubljana: Biotehniška fakulteta,
oddelek za živilstvo: 25-36.

43.

Raspor P. 2010. Definicije funkcionalnih živil in varnostni vidik funkcionalne
prehrane: Prehranska dopolnila II: Uni. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: 101
str.

44.

Rodgers S. 2008. Novel applications of live bacteria in food services: Probiotics
and protective cultures. Trends Food Sci. Tech., 19: 188-197.

45.

Rogelj I. 2001/02. Prehranska dopolnila – zdravila ali hrana (podiplomsko
strokovno izobraževanje): Probiotiki v vlogi prehranskih dopolnil in zdravil:
Univerza v Ljubljani (Katedra za mlekarstvo, Biotehniška fakulteta): 105-112.

77

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

46.

Rogelj I. 2009. Specialne probiotične kulture za preprečevanje in zdravljenje
posameznih težav: Črevesna mikrobiota in probiotiki: 32-56.

47.

Sanders ME. 2000. Considerations for use of probiotic bacteria to modulate
human health: J. Nutr. 130 (2S Suppl): 384S–390S.

48.

Shortt C. 1999. The Probiotic century: historical and current prespectives. Trends
Food Sci. Tech., 23: 542-551.

49.

Škedelj M. 2008. Poznavanje in razumevanje izraza probiotik pri potrošniku,
(Online).

8

str.

(elektronski

vir)

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-

lj.si/dn_skedelj-mateja.pdf. (27. junij 2016).

50.

Statistik. 2016. Tečaj obdelave podatkov s programom SPSS/PSPP (elektronski
vir) http://www.statistik.si/primeri-interpretacij/#hi-kvadrat-neodvisnost (19.
december 2016).

51.

Tissier, H. 1900. Recherchers sur la flora intestinale normale et pathologique du
nourisson. Thesis, University of Paris, Paris, France.

52.

Urlep D, Baraga D, Cvetko T, Smrekar N, Ferkolj I. 2011. Bolniki s kronično
vnetno črevesno boleznijo v naših ambulantah: Zbornik prispevkov: 14-22.

53.

Zavod Preporod. 2016. Post za zdravje: Kako se varno postimo (elektronski vir)
www.zavod-preporod.ue/POST%20ZA%ZDRAVJE%20%20Kako%20se%20varno%20postimo.htlml (7. januar 2017).

54.

Zdravstvena. 2013. Probiotiki in njihova uporaba pri kronični vnetni črevesni
bolezni.

(elektronski

vir)

www.zdravstvena.info/preventiva/probiotiki-o-

protiotikih-probiotiki.html (17. december 2016).

78

Osterc M. Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje.
Mag. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, FKBV in MF, 2018

55.

Zdravstvena. 2016. Prebiotiki kot funkcionalna hrana. (elektronski vir)
http://www.zdravstvena.info/preventiva/prebiotiki-kaj-so-prebiotiki-oprebiotikih-hrana-prebiotiki-funkcionalna-hrana-prebiotiki.html (23. november
2016).

56.

Biotehniški center Naklo. 2017. Sirišča in kulture. (elektronski vir)
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=215 (1. november 2017).

57.

Merkator. 2017. Probiotični jogurt Ego. Ljublanske mlekarne. (elektronski vir)
https://trgovina.mercator.si/market/izdelek/7729128/probioticni-jogurt-ego-1-3m-m-ljubljanske-mlekarne-250-g (1. november 2017).

79

7

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorju, prim. prof. dr. Marjanu Skalickyu dr. med., in doc. prof. dr. Tadeji
Kraner Šumenjak za vso podporo, napotke in pomoč pri izdelavi magistrskega dela. Prav
tako se zahvaljujem izr. prof. dr. Tomažu Langerholcu za strokovno pomoč in usmeritve pri
urejanju dela. Posebna zahvala gre tudi moji družini in prijateljem za spodbudo, izjemno
pomoč in nenehno podporo pri nastajanju magistrskega dela.

8

PRILOGE

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK

INFORMIRANOST ŠTUDENTOV O POMENU MIKROBIOTE IN
PROBIOTIKOV ZA ZDRAVJE
Spoštovani!
Sem Matej Osterc, študent Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, smer
Varnost hrane v prehrambeni verigi, in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom
Informiranost študentov o pomenu mikrobiote in probiotikov za zdravje. Namen raziskave
je ugotoviti informiranost študentov o pomenu mikrobiote za zdravje in kakšno je vaše
znanje o probiotičnih izdelkih. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj mi bodo ti
odgovori omogočili vpogled v informiranost študentov vašega študija.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani
podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni
odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.

Matej Osterc

PODATKI O ANKENTIRANCU:
a. Spol ankentiranca:
M
Ž
b. Fakulteta:
o Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
o Medicinska fakulteta

c. Letnik študija:
FKBV: Poddiplomski: ___
Dodiplomski: ___
MF: ___

VPRAŠALNIK:
1. Veste kaj so probiotiki?
o Da
o Ne
2. Kaj si predstavljate, ko slišite izraz probiotiki?
o Vitamini
o Mikroorganizmi
o Antioksidanti
o Vlaknine
o Ne vem
3. Uživate probiotike?
o Da
o Ne
4. Kako pogosto jih uživate?
o Vsak dan
o 4x na teden
o 2x na teden
o 2x na mesec
o Jih ne uživam
5. Zakaj jih uživate?
o Iz navade
o Zaradi blagodejnih učinkov na mikrofloro
o Jih ne uživam
6. V kateri izmed naštetih oblik ste kadar koli zaužili probiotike? (možnih več
odgovorov)
o V fermentiranih mlečnih izdelkih (jogurt, napitki, …)
o S prehranskimi dopolnili (praški, kapsule, tablete, Linex, …)

o Kot zdravilo
7. Kje najdemo probiotike? (možnih več odgovorov)
o V sadju
o V mleku
o V pekarskih izdelkih
o V nekaterih jogurtih in fermentiranih napitkih
o V surovi repi, kisli repi ter surovem in kislem zelju
8. Ali menite, da so probiotiki koristni za ljudi?
o Da
o Ne
o Ne vem
9. Mislite, da je prekomerno uživanje probiotikov zdravju škodljivo?
o Da
o Ne
o Ne vem
10. Menite, da je kljub jemanju antibiotikov priporočljivo uživanje probiotikov?
o Da
o Ne
o Ne vem
11. Kakšna je razlika med probiotikom in prebiotikom?
o Probiotik je prehrambeni pripravek, ki vsebuje žive organizme, prebiotik pa
je neprebavljiv ogljikov hidrat
o Probiotik dobro vpliva na črevesno mikrobioto, prebiotik pa črevesni
mikrobioti škoduje
o Probiotik je naravni izdelek, prebiotik je laboratorijski izdelek (umetno
ustvarjen)
o Ne vem
12. Kakšen je najpogostejši razlog, da se odločite za nakup probiotičnega izdelka?
o Oglas, ki sem ga zasledili v medijih
o Prepričan/a sem, da ima izdelek pozitiven učinek
o Upošteval/a sem nasvet prijatelja, sorodnika
o Bliskovita odločitev tekom nakupa
o Ne kupujem probiotikov
o Ugodno razmerje med kvaliteto vsebine in ceno izdelka

13. Veste kje se probiotični izdelki prodajajo?
o Da
o Ne
o Ne vem
14. S probiotiki na našem trgu sem:
o Zelo zadovoljen/a
o Zadovoljen/a
o Nezadovoljen/a
15. Kaj je za vas odločilno pri nakupu probiotičnega izdelka? (možnih več odgovorov)
o Izgled izdelka
o Cena
o Kakovost
o Koristnost za zdravje
o Okus
o Poreklo izdelka
16. Ali kdaj pogledate in preberete deklaracijo na probiotičnem izdelku?
o Da
o Ne
o Včasih
o Nikdar
17. Katere znamke fermentiranih mlečnih probiotičnih izdelkov najpogosteje kupite?
(možnih več odgovorov)
o LCA, Mlekarna Celeia
o EGO, Ljubljanske mlekarne
o ProNutri, Pomurske mlekarne
o Izdelki lastnih trgovskih znamk
o Izdelki iz domače proizvodnje
o Pomembno mi je samo da je izdelek biološki
o Activia in Actimel, Danone
18. Ali je za vas pomembno, da je proizvod iz slovenskih sestavin?
o Da
o Ne

19. Kako ste zadovoljni s ceno probiotičnih izdelkov v trgovinah?
o So cenovno ugodni
o Si jih lahko privoščim
o So predragi
o V kolikor bi bila cena višja bi si jih še vedno privoščil/a
o Primerna je kvaliteti izdelka
20. Kaj vsebujejo fermentirani mlečni probiotični izdelki? (možnih več odgovorov)
o Mleko
o Žive probiotične bakterije
o Mrtve probiotične bakterije
o Metabolne produkte probiotičnih bakterij
o Sladkor
o Sol
21. Ali veste kaj so probiotični sevi?
o Da, zaradi njih iz navadnega izdelka pridelamo probiotičen izdelek
o Da, to je v vseh mlečnih izdelkih
o Ne
22. Veste, da nimajo vsi probiotični sevi enakih učinkov?
o Vem
o Nisem vedel/a
23. Verjamete v pozitivne učinke probiotičnih izdelkov na mikrobioto?
o Verjamem
o Sem skeptičen/na
o Ne verjamem

24. Na katere bolezni današnjega časa menite, da imajo probiotiki blagodejni vpliv:
(možnih več odgovorov)
o Sladkorno bolezen
o Povišan holesterol v krvi
o Povišan krvni pritisk
o Povišana telesna teža
o Zasvojenost z alkoholom

25. Ali menite, da se z uporabo probiotikov preprečuje pojav raka na debelem
črevesju?
o Da
o Ne
o Ne vem
26. Veste kaj so funkcionalna živila?
o Da
o Ne
27. Ali po vašem mnenju uvrščamo probiotike pod funkcionalna živila?
o Da
o Ne
28. Kaj si predstavljate kot funkcionalna živila? (možnih več odgovorov)
o Namenjena dietni prehrani
o Namenjena za hujšanje
o Namenjena dojenčkom
o Namenjena ljudem s sladkorno boleznijo
o Namenjena za izboljšanje zdravja
o Nič od tega
29. Ali menite, da lahko en izdelek vsebuje različne probiotične kulture?
o Lahko
o Ne, probiotične kulture se med seboj ne smejo mešati
30. Iz katerih bakterijskih rodov najpogosteje prihajajo probiotične bakterije?
o Lactobacillus
o Streptococcus
o Bifidobakterije
o Enterokoki
o Bacillus
o Staphylococcus
31. Koliko probiotičnih bakterij bi naj zaužili vsak dan, da bi imeli pozitiven učinek na
naše zdravje?
o 104 probiotičnih bakterij
o 106 probiotičnih bakterij
o 109 probiotičnih bakterij

o 1012 probiotičnih bakterij
32. Veste koliko vsebuje lonček probiotičnega jogurta LCA probiotičnih bakterij?
o 104 probiotičnih bakterij
o 106 probiotičnih bakterij
o 109 probiotičnih bakterij
o 1012 probiotičnih bakterij
33. Menite, da se na fakulteti premalo naučite o pomenu mikrobiote in probiotikov?
o Da
o Ne
34. Boste v prihodnosti uživali več probiotikov?
o Da
o Ne
35. Ali razmišljate, da bi si jih v bodoče sami pripravili doma?
o Da
o Ne

