
SIBO 
- wodorowe                                        

-siarkowodorowe 
- metanowe

 
 Jak je rozpoznać i leczyć za

pomocą diety i
suplementacji?

 
Dietetyk kliniczny 

Olga Mrawiec 



Kilka spraw organizacyjnych 

Prezentacja + Sesja pytań i
odpowiedzi 
Dostęp do materiałów (w tym
do nagrania)  w dniu
jutrzejszym) przez miesiąc
Certyfikaty- 5 dni roboczych 
Pomoc i wsparcie podczas
webinaru:
webinar@dietomedica.pl lub
przez messengera 



Omówienie zależności w wytwarzaniu
poszczególnych gazów z ich krótką charakterystyką 

Bakterie produkujące siarkowodór: Bilophila wadsworthia, Desulfovibrio, Campylobacter jejuni,
Escherichia coli, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella 
Metanogeny- Methanobrevibacter smithii
Bakterie produkujące octan- Blautia hydrogenotrophica

1.

2.
3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Tree&id=53443&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock


Diagnostyka przerostów
bakteryjnych w jelicie cienkim 

SIBO wodorowe 
SIBO z wytwarzaniem
siarkowodoru 
IMO- przerost metanogenów 



Diagnostyka przerostów bakteryjnych w jelicie
cienkim



Przerost metanogenów w jelicie cienkim 
IMO

Wysoki metan może być wynikiem obecności Helicobacter pylori w żołądku



Przerost bakteryjny w jelicie cienkim 
(SIBO)

Przerost bakteryjny w jelicie cienkim stwierdzamy wtedy kiedy różnica pomiędzy stężeniem
początkowym a najwyższym stężeniem uzyskanym do 120 minuty trwania testu jest >20 PPM 

Czas ten jest podyktowany średnim czasem dotarcia odczynnika do jelita cienkiego!
Czas ten wydłuża się w przypadku osób z spowolnionym pasażem jelitowym (zaparcia)



Przerost bakteryjny w jelicie cienkim (SIBO) 
Obecność podwójnego piku 

Pierwszy pik z jelita cienkiego 

Drugi pik z jelita grubego 



Prawdopodobny przerost bakterii produkujących
siarkowodór



Prawdopodobne złe przygotowanie do testu 

Złego przygotowania do testu (niewystraczająco długi post)
Brak odpowiedniej diety przed badaniem (niska podaż błonnika fermentującego)
zaburzenia flory jamy ustnej (zaleca się dokładne wyszczotkowanie zębów, języka, wewnętrznej
części policzków)

Wysoki poziom gazu na czczo może być wynikiem:
1.
2.
3.



Wyniki fałszywie ujemne, jak je rozpoznać?
Wynik wodorowego testu oddechowego ujemny- nie wskazuje na przerost

bakteryjny

Scenariusz 1 : Przerost metanogenów, które zużyły cały wodór do wyprodukowania
cząsteczek metanu 

scenariusz bardziej prawdopodobny u osób z zaparciami

Scenariusz 2 : Przerost bakterii redukujących siarczyny, które zużyły wodór do
wyprodukowania siarkowodoru

scenariusz bardziej prawdopodobny o osób z biegunkami i współtowarzyszącymi
chorobami zapalnymi jelit

Scenariusz 3: Osoby z przyśpieszonym pasażem jelitowym- zbyt krótki czas pobytu
odczynnika w jelicie aby przeprowadzić proces fermentacji i wytworzyć gazy. 

 scenariusz prawdopodobny w przypadku wypróżnienia podczas badania, które
powoduje częściowe usunięcie odczynnika z przewodu pokarmowego i

zniekształca wynik badania



Jakie ważne informacje można uzyskać na
podstawie testów oddechowych?

Obecność przerostu 

Rodzaj 

Wielkość 

Lokalizacja 
Istotny dla ustalenia

odpowiedniego
antybiotyku oraz

preparatów
ziołowych 

Może pomóc w
zweryfikowaniu

przyczyny przerostu
bakteryjnego 

Pozwala oszacować
ilość cyklów 

 antybiotyków w celu 
 usunięcia przerostu

 
 

SIBO wodór >20 PPM (po 120 minutach)
IMO metan >10PPM (po 120 minutach)

Mieszany (wodór +metan) >15PPM 
(po 120 minutach)



osoby po kuracji antybiotykowej 
osoby  przewlekle przyjmujące 
 inhibitory pompy protonowej 
 (zmniejszające stężenie kwasu solnego)
 osoby z cukrzycą 
osoby z obniżoną odpornością                                      
( obniżona ilość:  limfocytów, sIgA,
gamma globuliny)

nawracające infekcje dróg moczowych
oraz infekcje miejsc intymnych 
zapalenie zatok przynosowych 
bóle stawowe (zwiększone wchłanianie
szczawianów z przewodu pokarmowego)
hipoglikemia reaktywna (?)- zaburzenia
cyklu Krebsa i utrudniona synteza glukozy
na drodze glukoneogenzy 

Kto jest szczególnie narażony na
przerost grzybów w jelicie:

Co może wskazywać na
ewentualny przerost grzybiczy: 

Diagnostyka przerostu grzybów w jelicie 
(SIFO)



Krew 

Diagnostyka przerostu grzybów w jelicie (SIFO)

Materiał diagnostyczny 

IgM- świeża infekcja 
IgG- infekcja przebyta/ przewlekła
(zależna od miana przeciwciał)

Badanie przeciwciał  przeciwko 
Candida w klasie:

Badanie ilościowe z posiewem
pozwalającym ustalić rodzaj

drożdży   D-arabinitol

Ocena ilościowa metabolitu
Candidy 

U osób z zaburzeniami odporności
(obniżona ilość limfocytów,
hypogammaglobulinemia) możliwy
brak wytwarzania przeciwciał
Drożdże mają zdolność wytwarzania
związków hamujących działanie
układu odpornościowego 

WADY:
zmienna ilość Candida w czasie
(zależna m.in. od składu diety)
mogą występować formy związane z
wyściółką jelit, niewykrywalne podczas
badania kału (ocena jedynie poprzez
badanie endoskopowe)
Wytworzenie biofilmów grzybiczych.
Zamknięcie komórek Candidy w
specjalnej matrycy

WADY:
Możliwość zafałszowania
wyników na skutek spożycia
produktów zawierających
arabinozę  (jabłka i gruszki)

WADY:

Kał Mocz 



Jak ustalić przyczyn-ę/-y 
przerostu?

Analiza krok po kroku
poprzez postawienie

właściwych pytań 



Podział przyczyn inicjujących przerost 

PRZYCZYNY
PRZEROSTÓW 

ZABURZENIA
TRAWIENIE I

WCHŁANIANIA 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ANATMICZNE 

CHOROBY
OGÓLNOUSTROJOWE 

PROBLEMY 
Z TRAWIENIEM 

Słabo stężony kwas w
żołądku (achlorydia)
Deficyt enzymów
trzustkowych 
Zaburzenia w
wytwarzaniu i
uwalnianiu żółci 

Celiakia 
Choroby zapalne
jelit 
Inne czynniki
infekcyjne 

- Pasożyty
- Grzyby

    - H.pylori

PROBLEMY 
Z  

WCHŁANIANIEM 

ZABIEGI
CHIRURGICZNE

 
 
 Zrosty (pooperacyjne)

Endometrioza 
Uchyłki 
Przetoki jelitowe 
Operacje bariatryczne 
Częściowa resekcja jelita 
Źle funkcjonująca zastawka
krętniczo-kątnicza 

Niedoczynność tarczycy 
Cukrzyca typu 2/ IO
Upośledzony układ
odpornościowy 
Twardzina układowa 
Nieprawidłowo
funkcjonujący kompleks
mioelektryczny 

ZABURZENIA
MOTORYKI /

DEFICYTY
ODPORNOŚCI



Problemy z trawieniem - analiza krok po kroku 

Czy przyjmujesz/ przyjmowałeś leki z grupy IPP?
Czy obecny jest H.pylori ?
Czy występuje uczucie pełności poposiłkowej, nawet po niewielkim
objętościowo posiłku ?
Czy zdarzają się epizody zgagi?
Czy cierpisz na przewlekłe zaparcia ?
Czy masz problem z chronicznie niskim żelazem, ferrytyną i witaminą
B12?
Czy w badaniu endoskopowym obecne było jeziorko żółci w żołądku?

 
 Czy obserwujesz niestrawione resztki pokarmowe w stolcu?

Czy stolec ma bardzo nieprzyjemną woń ?
Czy  wypróżnienia mają postać biegunkową?

 
 

Czy występuje ból pod prawym żebrem?
Czy stolec ma jasno żółty kolor?
Czy stolec jest połyskliwy, brudzący toaletę, a na powierzchni wody
obserwujesz kropelki tłuszczu ?
Czy występuje problem kamicy pęcherzyka żółciowego? 
Czy pęcherzyk żołciowy został wycięty?

Jakie pytania mogą pomóc w weryfikacji problemu?Przyczyna Rozwiązanie 

Enzymy trawienne                          
(Kreon Trawix)
Zioła                                              
 (Iberogast, Digestonic,
Enterosol, Gastrobonisol)

Zioła żołciotwórcze i
żółciopędne 

Kwas UDCA*
      Cholitol, Rowachol 

          (Proursan)

Betaina HCl 
Zioła  (Iberogast,
Digestonic, Enterosol,
Gastrobonisol)

Słabo stężony kwas
w żołądku 

(achlorydia)

Brak enzymów
trzustkowych/

jelitowych 

Zaburzenia w
wytwarzaniu i
odpływie żółci 

*Kwas ursodeoksycholowy 



Problemy z wchłanianiem - analiza krok po kroku 

Czy występują stolce biegunkowe?
Czy  obserwujesz zmniejszenie masy ciała w ostatnich 3-6 miesiącach ?
Czy masz problem z chronicznie niskim żelazem, ferrytyną i witaminą
B12?
Czy cierpisz na choroby autoimmunologiczne? 
Czy zostały zbadane przeciwciała przeciwko transglutaminazie
tkankowej w klasie IgA? 

 
 

Czy był oceniana kalprotektyna oraz krew utajona w kale?
Czy była wykonana kolonoskopia z oceną histopatologiczną?
Czy obserwujesz śluz w stolcu?

 
 

Czy  przechodziłeś wielokrotne kuracje antybiotykowe (możliwy
przerost grzybiczy)
Czy podróżowałeś do krajów o obniżonym standardzie sanitarno-
epidemiologicznym ?
Czy obserwujesz rozluźnione o zielonkawym zabarwieniu stolce?

Jakie pytania mogą pomóc w weryfikacji problemu?Przyczyna Rozwiązanie 

Całkowite wykluczenie
glutenu z diety
Enzym DDP-IV

L-glutamina  
Maślan sodu 
Colostrum 
Probiotyk (Enterol)

Eliminacja wszystkich
czynników infekcyjnych 
Probiotyki (Enterol)
Colostrum 

Celiakia 

Choroby zapalne
jelit 

Infekcje 



Choroby ogólnoustrojowe - analiza krok po kroku 

Czy  przechodziłeś wielokrotne kuracje antybiotykowe? (możliwa
dysbioza jelita grubego)
Czy doświadczasz częstych infekcji (dróg oddechowych, moczowych
czy infekcji miejsc intymnych)?
Czy była oceniana sekrecyjna IgA (czy jej stężenie było obniżona)

Czy  masz problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała?
Czy doświadczasz uczucia permanentnego zmęczenia?
Czy masz problem z regularnym (codziennym wypróżnianiem)?
Czy obserwujesz problem nadmiernie wypadających włosów, suchej
skóry oraz kruchych i łamliwych paznokci)
Czy występuje problem regularnych miesiączek?
Czy występuje niski puls, niskie ciśnienie tętnicze oraz obniżona
temperatura ciała?
Czy w obrazie USG tarczyca jest mała <13ml?

Czy  występuje uczucie senności szczególnie po posiłku?
Czy masz problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała?
Czy tkanka tłuszczowa jest zlokalizowana w okolcach brzucha i
ramion 
Czy w ciąży wystąpił problem cukrzycy ciążowej?

Jakie pytania mogą pomóc w weryfikacji problemu?Przyczyna Rozwiązanie 

Cynk  
Colostrum 
Probiotyki 

Brak Hashimoto 

Obecne Hashimoto 

jod, cynk, selen, witaminy 
z grupy B 

cynk, selen, witaminy z 
grupy B 

Dieta o niskim IG
Ograniczenie
węglowodanów 
Witamina D  

 

Niedoczynność
 tarczycy 

Insulinooporność
IO

Zaburzenia 
odporności 

Zaburzenia 
 MMC

Czy  doświadczyłeś infekcji jelitowych (bakteryjnych, wirusowych,
pasożytniczych)? 
Czy obecne są przeciwciała przeciwko (Y.enterocolitica)?
Czy występują zaburzenia pracy nerwu błędnego?

Preparaty prokinetyczne 
Prokit, Debridat, Ircolon,
Tribux, Iberogast, Triphala,
5-HTP, Cytrynian magnezu 



Powiązanie występowania
poszczególnych przerostów z

jednostkami chorobowymi 

SIBO- trądzik różowaty i fibromialgia 
IMO- otyłość i insulinooporność 
SIBO-SH- choroby zapalne jelit i
zwiększona przepuszczalność bariery
jelitowej 
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Powiązanie SIBO z trądzikiem różowatym  

N
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ej 
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Metabolity 
bakteryjne

Fenol
p-krezol

SCFA
Witamina D 

SCFA
Witamina D 
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Witamina D 
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Limfoyty T regulatorowe 
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Dysbioza 
skóry 

Zmiany 
skórne 

Stany zapalne 
skóry 

Prawidłowo
funkcjonująca oś

jelito-skóra 

JELITA KREW SKÓRA 

Potencjalny mechanizm oddziaływania-
Zaburzenia oś jelita- skóra 



Charakterystyka 
grup:

Diagnostyka przed
rozpoczęciem badania

Zaproponowane leczenie
antybiotykowe 

Grupa badana 

Grupa kontrolna  

(z trądzikiem różowatym)
Kobiety/Mężczyźni
Średnia wieku: 15-52 lat

Kobiety/Mężczyźni
Średnia wieku: 11-49 lat 

Ocena zmian skórnych na
podstawie 7 stopniowej skali
(przed i po włączeniu Xifaxanu) 

Wodorowy test oddechowy
(przed i po włączeniu Xifaxanu) 

0 (całkowite ustąpienie)
 6 (ciężkie zmiany)

Grupa badana: Xifaxan 400mg/ 3 x
Grupa kontrolna- placebo 

przez 10 dni!

Badanie oceniające wpływ  leczenia SIBO na
poprawę zmian trądzikowych  



Obserwacje i wnioski z badania
Pacjenci z trądzikiem różowatym mają znacznie wyższa częstość występowania SIBO w stosunku do grupy 
 kontrolnej.
Eliminacja SIBO powoduje prawie całkowitą regresję zmian skórnych u pacjentów z trądzikiem różowatymi
utrzymuje ten  wynik przez co najmniej 9 miesięcy. 
U 78% pacjentów zmiany skórne całkowicie ustąpiły, a u 17,7%poprawiła się znacznie 1 miesiąc po przerwaniu
terapii Xifaxanem. 
Trądzik różowaty utrzymywał się w stanie remisji u 96% pacjentów poddanych obserwacji, przez co najmniej 9
miesięcy ( bardzo dobre rokowanie, ze względu na dużą częstotliwość nawrotu podczas tradycyjnej terapii
trądziku różowatego
 U 2 pacjentów, u których doszło do nawrotu grudkowo-krostkowego,(stwierdzono ponownie obecność SIBO)

1.

2.

3.

4.

5.



Badanie oceniające wpływ leczenia SIBO na
objawy osób z fibromialgią 

Charakterystyka 
grupy:

Diagnostyka przed
rozpoczęciem badania

Zaproponowane leczenie
antybiotykowe 

Grupa badana 
52 osoby z zdiagnozowaną
fibromialgią i pozytywnym wynikiem
testów oddechowych (WTO)
potwierdzających obecność SIBO

Ocena ciężkości objawów na
podstawie kwestionariusza z 5
punktowa skalą. Przed, w
trakcie i po kuracji
antybiotycznej

Wodorowy test oddechowy
(przed, w trakcie i po włączeniu
antybiotyków) 

0- brak objawów 
5- ciężki przebieg 

Neomycyna: 500mg x 2
Ciprofloksacyna: 500mg x 2

Flagyl: 500mg x 3



Obserwacje i wnioski z badania
Zauważono dodatnią korelację pomiędzy występowaniem fibromialgii, a dodatnimi wynikami wodorowych
testów oddechowych wskazujących na obecność SIBO
Leczenie antybiotyczne przyniosło poprawę  zarówno w objawach  jelitowych jak również w objawach
przypisywanych fibromialgii (ból i zmęczenie)
Poprawa była istotnie statystyczna ale tylko w grupie osób, u których całkowicie usunięto przerost bakteryjny
(potwierdzony ponownym testem wodorowym) 

1.

2.

3.



POTENCJALNE MECHANIZMY  

W Y D Ł U Ż E N I E  C Z A S U
W C H Ł A N I A N I A
S K Ł A D N I K Ó W

Metan spowalnia pasaż
jelitowy przez co wydłuża

czas wchłaniania składników
pokarmowych z jelita do krwi 

Z W I Ę K S Z E N I E  T K A N K I
T Ł U S Z C Z O W E J  

Wzrost tkanki tłuszczowej
trzewnej niekorzystnie wpływa

na wrażliwość receptorów na
insulinę w konsekwencji może

doprowadzić do rozwoju IO

Z W I Ę K S Z E N I E
S P O Ż Y C I A  K A L O R I I

Metanogeny rozkładają
wiązania występujące w

węglowodanach umożliwiając
ich wchłanianie, a tym samym
zwiększenie przyjmowanych

kalorii 

Powiązanie IMO z otyłością i insulinoopornością 



Charakterystyka grupy
badanej 

Diagnostyka przed
rozpoczęciem badania

Zaproponowane leczenie
antybiotykowe 

zdiagnozowaną insulinoopornością
otyłością (średnie BMI 35,17 kg/m2)
średnia wieku 49 lat
przerostem metanogenów w jelicie  

Osoby z: Wodorowo-metanowy test
oddechowy 
 OGTT
 Cholesterol całkowity 
Lipoproteina LDL
Poziom Methanobrevibacter
smithii w stolcu
 Kwestionariusz nasilenia
objawów jelitowych 

Neomycyna 500mg/ 2 x dobę
Xifaxan 550 mg/ 2 x dobę 

przez 10 dni!

Badanie oceniające wpływ  leczenia IMO na
poprawę gospodarki węglowodanowej i lipidowej 



Zmniejszenie odpowiedzi
glikemicznej po zastosowaniu

leczenia antybiotycznym 

Zmniejszenie odpowiedzi
insulinowej  po zastosowaniu

leczenia antybiotycznym 

Obserwacje i wnioski z badania



Obserwacje i wnioski z badania

 Zmniejszenie stężenia całkowitego cholesterolu
Zmniejszenie lipoproteiny LDL "złego cholesterolu"

Poprawa lipidogramu po leczeniu antybiotykowym 



Tiosiarczek 

Szczelna bariera jelitowa Zwiększona przepuszczalność bariery jelitowej 

Jelito zdrowej osoby Jelito osoby chorującej na IBD

Powiązanie SIBO-SH z chorobami zapalnymi jelit
i zwiększoną przepuszczalnością bariery jelitowej 

Bakterie nie są w stanie
przeniknąć do wewnętrznej

warstwy śluzu z powodu
sztywnych siatkowatych

struktur mucyny.

Gdy liczba bakterii
redukujących siarczany

wzrasta, zwiększa się
również stężenie

siarkowodoru (H2S) 
 powodując denaturację

zewnętrznej i wewnętrznej
warstwy śluzu.

W zdrowej błonie śluzowej  
białka MUC2 są połączone

wiązaniami
dwusiarczkowymi

(SS).

 W obecności siarkowodoru
wiązania te ulegają

redukcji,
 w wyniku czego powstają

trisiarczki.

Sulfide as a Mucus Barrier-Breaker in Inflammatory Bowel Disease



Protokoły postępowania w
poszczególnych rodzajach

przerostu 

- Jak wygląda terapia farmakologiczna?
- Terapie ziołowe jako uzupełnienie

antybiotykoterapii
-Dieta FODMAP i jej modyfikacje 

- Dobór odpowiednich probiotyków 



Protokoły postępowania w poszczególnych
rodzajach przerostów 

Antybiotyk 

K R O K 1 K R O K 2 K R O K 3 K R O K 4

Preparaty
ziołowe 

Dieta 
FODMAP 

Probiotyki 



Protokół postępowania w przeroście bakteryjnym
w jelicie cienkim (SIBO)

Xifaxan 1200mg/ dobę przez 10
dni + 5g PHGG*

Dawkowanie : 3 x dziennie po 2
tabletki 

Xifaxan 1650 mg przez 14 dni
 

Dawkowanie 4x dziennie po 2
tabletki  

1. 2.

*PHGG- Częściowo hydrolizowana guma guar 

Antybiotyk 



Terapie ziołowe jako uzupełnienie 
antybiotykoterapii

Zaczynamy od ziół o małej selektywności i
stopniowo przechodzimy do ziół o większym

stopniu selektywności 

Łączymy dwa preparaty o działaniu
synergistycznym = zwiększenie efektu

terapeutycznego 

1. 2.

3. 4.

Jak mądrze włączać terapię ziołową?

Co miesiąc zmieniamy preparat ziołowe aby
zmniejszyć ryzyko wykształcenia oporności

bakterii na związki w nim zawarte 

Kuracje ziołową kończymy po trzech miesiącach,
ewentualnie bazujemy na ziołach, które w sposób

selektywny zwiększają bakterie jelita grubego 



Terapie ziołowe jako uzupełnienie 
antybiotykoterapii

Podział ziół w zależności od stopnia selektywności: 
 

MAŁA SELEKTYWNOŚĆ 
=

 SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA 
POŚREDNIA SELEKTYWNOŚĆ DUŻA SELEKTYWNOŚĆ  

=
WĄSKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA 

Gorzknik kanadyjski
(Goldenseal)
Berberyna 
 Olejek z oregano                 
 (Origanum vulgare)
Olejek z mięty mentolowej 
 (Mentha arvensis)
Olejek z mięty pieprzowej
(Mentha x piperita)
Olejek z anyżu gwiaździstego  
(Illicium verum )
Olejek z kopru włoskiego 
 (Foeniculum vulgare dulce )

Czosnek suchy wyciąg 

Olejek z skórki gorzkiej
pomarańczy                                    
 (Citrus aurantium var) 
Olejek z lawendy 

         (Allium sativum) 

         ( Lavandula angustifolia )
 

Świeży czosnek 

Olejek z kminku 

 Olejek z nasion ajwainy
(Trachyspermum copticum )

         (Allium sativum)

          (Carum carvi)



Eliminacja Reintrodukcja Personalizacja

Dieta FODMAP w leczeniu SIBO 



Jak przeprowadzić etap eliminacji?

Fruktoza Laktoza GOS FOS Poliole

1 2 3 4 5



Jak przeprowadzić etap reintrodukcji?
Wybieramy grupę, którą w

pierwszej kolejności będziemy
testować

WYBÓR GRUPY 

Wybieramy produkty, które
chcemy włączyć z powrotem do

diety
 

Testujemy wybrany produkt
zaczynając od najmniejszej ilość i

stopniowo zwiększamy jego ilość w
kolejnych 3 dniach 

Podczas testu weryfikujemy
objawy (przy wykorzystaniu

dzienniczka)

Pomiędzy testowanymi
produktami należy zrobić 2

dni przerwy 

TEST 

WERYFIKACJA 

PRZERWA 

WYBÓR
PRODUKTÓW 

1

2

3

4

5



Bób, szparagi, brokuły, figi świeże, agrest, mango, miód 
 

Mleko (krowie, kozie), jogurt naturalny, kefir, maślanka, 
serek wiejski, twaróg biały  

Awokado, jeżyny, kokos, bakłażan, fasolka szparagowa, zielona papryka , bok choy,  
kapusta biała , kukurydza kolba, kalafior, kapusta kiszona, batat, grzyby portobello, grzyby

shiitake 
 

Zielony groszek w puszce, fasola adzuki w puszce, fasola maślana w puszce, soczewica
(czerwona i zielona) gotowana, fasola maślana w puszce , fasola borlotti w puszce, orzech

laskowy, siemię lniane, migdały, chleb owsiany 
 

Fruktoza 

Laktoza  

Poliole 

GOS

Fruktany 
(warzywa i owoce)

Karczoch w zalewie, brukselka, kapusta włoska, por (biała część), suszone banany, suszona
żurawina , suszone jagody goji, suszone ananasy, rodzynki, daktyle , figi suszone, melon

miodowy , porzeczki , grejpfrut, banan (dojrzały), kaki, granat, maliny

Fruktany 
(produkty zbożowe)

Pumpernikiel, płatki jęczmienne (suche), płatki orkiszowe, makaron orkiszowy (suchy), kasza
kuskus (sucha), mąki z pradawnych odmian pszenicy (einkorn, emer, kamut), mąka z kasztanów

Fruktany 
(cebula/ czosnek )

Cebula duszona, cebula surowa, czosnek 

Wybór grupy - Podział produktów w zależności
od występowania problematycznego cukru  

1.



Jabłko prażone, jabłko surowe, jabłko suszone, wiśnie, gruszka, brzoskwinie w syropie                           Poliole + 
Fruktoza 

Morela świeża, morela suszona, nektarynka, brzoskwinia , suszone śliwki,
śliwka  węgierka

Kasza jęczmienna(sucha), kasza bulgur (sucha), mąka z amarantusa, mąka z łubinu, mąka
pszenna, mąka orkiszowa, otręby pszenne, fasola mung (sucha), fasola adzuki (sucha), fasola

czerwona kidney (sucha), fasola lima (sucha), fasola pinto (sucha), soja (sucha), groch
łuskany (suchy), pistacje, nerkowiec, burak, groszek mrożony 

Fruktany +
 Fruktoza 

Fruktany+
GOS

Fruktoza+
Fruktany+

GOS/ Mannitol 
Arbuz, chleb żytni, mąka kokosowa, groszek cukrowy 

Wybór grupy - Podział produktów w zależności
od występowania problematycznego cukru 

1.



2/3.Wybór produktu w obrębie grupy i jego testowanie  

Przygotuj ten sam posiłek co podczas eliminacji, który
był bezpieczny tzn. nie wywoływał dolegliwości

jelitowych i dokładaj porcję testowanego produktu 
 każdego dnia zwiększając porcję

1. 2.

TEST 

Zwiększaj ilość testowanego produktu w różnych
posiłkach. Jeśli testujesz np. awokado możesz to

przeprowadzić w sposób następujący:

ŁATWIEJSZY SPOSÓB  TRUDNIEJSZY SPOSÓB 

1.Poniedziałek – Owsianka na wodzie z plastrem
mango z masłem orzechowym
2.Wtorek – Owsianka na wodzie z 2 plastrami
mango z masłem orzechowym
3. Środa- Owsianka na wodzie z ½  mango z
masłem orzechowym

1.Poniedziałek: ¼ miąższu z awokado do
posmarowania kromki chleba orkiszowego z
ugotowanym na twardo jajkiem
2. Wtorek: – ½ awokado w sałatce (sałata+
pomidor+ awokado+ pierś z kurczaka + oliwa)
3. Środa-  ¾ awokado jako dip do grillowanej
piersi z kurczaka



4. Weryfikacja objawów podczas testu 

Wypróżnienia Dolegliwości bólowe 

Wzdęcia i Gazy Inne dolegliwości 

Częstość 
Konsystencja 
Obecność domieszek w stolcu 

Czy uległy zmniejszeniu?

Refluks 
Problemy skórne 
Bóle głowy 

Czy uległy zmniejszeniu?
W jakim odstępie od spożycia
posiłków występują?



Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7

TEST 
 

TEST 
 

TEST 
 

PRZERWA
 

PRZERWA
 

PRZERWA
 

TEST 
 
 

mała ilość średnia ilość duża ilość mała ilośćodpoczynek od testowania produktów 
kolejny produkt

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7

TEST TEST TEST PRZERWA PRZERWA PRZERWA TEST 

5. Planowanie przerw między testowanymi produktami 
Wariant 1:            3 dni testu i 3 dni przerwy 

Wariant 2:          1 dzień testu i  następujący po nim dzień przerwy   
 (zalecany do testów GOS i fruktanów) 



Dobór odpowiednich probiotyków 

Etap 1 (miesiąc) Etap 2 (miesiąc) Etap 3 (miesiąc)

Saccahromyces boulardii 
CNCM I-745

Uszczelnienie bariery jelitowej=
zwiększenie tolerancji na

pokarmy 
Skuteczność w eradykacji SIBO,
G.lamblia oraz Candida albicans
Poprawia produkcji enzymów w
rąbku szczoteczkowym = lepsze

trawienie i wchłanianie 
zwiększa sIgA- poprawa

oporności jelitowej= zmniejsza
ryzyko nawrotu 

Jakie są efekty terapeutyczne
probiotyku:

Zwiększenie populacji 
 Bifidobacterium w jelicie

grubym ( zmniejszenie
produkcji wodoru, Bifido są

bakteriami
niefermentującymi)

Jakie są efekty terapeutyczne
probiotyku:

Bacillus coagulans MTCC 5856
Bacillus clausii

Bacillus subtilis 

Wydzielania peptydów
przeciwdrobnoustrojowych
przeciwko bakteriom G (+)

Zmniejszenie wodoru w
wodorowym teście

oddechowym 

Jakie są efekty terapeutyczne
probiotyku:

Bifidobacterium longum BB536
Bifidobacterium infantis 35624

Enterol (laktoza)
Lacidoenter 

Probiotic Shield - Singularis
Enterogermina 
Biolatte subtilis

 
 

Bifido GI Balance -Life Extension
Alflorex 



Protokół postępowania w przeroście
metanogenów w jelicie (IMO)

Xifaxan 1200mg (14 dni)
Neomycyna 1000mg (10 dni)

Xifaxan 1200mg (14 dni)
Metronidazol  1000mg (10 dni)

 

2.

Antybiotyk 

1.



Terapie ziołowe jako uzupełnienie 
antybiotykoterapii

Podział ziół w zależności od mechanizmu działania 

PRZECIWDROBNOUSTROJOWE 
ŻÓŁCIOTWÓRCZE I

ŻÓŁCIOPĘDNE
PROKINETYCZNE 

Olejek eukaliptusowy 
Olejek miętowy 
Olejek goździkowy 
Olejek czosnkowy 

Iberogast 
Triphala 
Imbir 

Cholitol
Cholesol 
Rowachol



Dieta FODMAP i jej modyfikacje w przeroście
metanogenów w jelicie 

W przeroście metanogenów utrzymujemy zasady diety FODMAP. 1.
W tym przypadku zarówno faza eliminacji jak również reintrodukcji

wyglądają podobnie co w przypadku SIBO
2. W przypadku zwiększonej produkcji metanu, która przyczynia się do

spowolnienia pasażu jelitowego należy zwiększyć spożycie błonnika. 
3. Dobór źródeł błonnika powinno być zgodne z założeniami diety

FODMAP 

Dzienne zapotrzebowanie na błonnik pokarmowy wynosi 25-30g/ dobę!



1 sztuka
(120g)- 2g

Błonnik
pokarmowy 
25-30g/dobę

1 sztuka
(240g)-4,6g

1 sztuka 
(45g)- 1,6g

garść
(20g)-0,8g

2 kromki-
(60g)-3,7g

1/2 woreczka
(50g)-2,8g

20 sztuk
(20g)- 2g

garść  
 (20g)-o,7g

Owoce Warzywa
Produkty
zbożowe

Orzechy/
Nasiona 

1 sztuka
(75g)-1,6g

garść
 (70g)- 4,7g 

1/2 sztuki
(115g)- 2,3g 

1 sztuka
(170g)-2,0g

garść
(50g)-1,0g 

2 sztuki
(180g)- 2,8g 

1/2 woreczka
(50g)-1,7g

4 łyżki
(40g)-2,8g

4 łyżki
(40g)-1,5g

20sztuk 
(20g)- 1,3g

1 łyżka
(10g)-3,4g 

1 łyżka
(10g)-0,5g 

Jak zbilansować podaż błonnika na diecie FODMAP? 



Dobór odpowiednich probiotyków w IMO 

Etap 1 (miesiąc) Etap 2 (miesiąc) Etap 3 (miesiąc)
Bacillus coagulans Unique IS-2 

Zmniejszenie produkcji
metanu w przewodzie

poakrmowym 

Jakie są efekty terapeutyczne
probiotyku: Poprawa czynności perystaltycznej jelit 

Zmniejszenie bólu brzucha 
Zwiększenie częstości wypróżnień 
Poprawa konsystencji wypróżnień 

Jakie są efekty terapeutyczne probiotyku:

BioGaia Baby 
SEEKING Health Bacillus

Coagulans IS-2  (3 biliony CFU)
Acidolac Caps 

 

Lactobacillus reuteri
 DSM 17938 Bifidobacterium lactis BB-12

Bifidobacterium lactis BB-12
Bifidobacterium lactis HN019 
Lactobacillus rhamnosus GG

Lactobacillus acidophilus NCFM 

Advance Multi Bilion 
Dophilus (SOLGAR)

Linex Baby 
Clinical GI probiotics (NOW FOOD )
Jelitowa flora bakteryjna (SOLGAR)



Protokół postępowania w przeroście bakterii
produkujących siarkowodór (SIBO-SH)

Ze względu na brak  narzędzi diagnostycznych  pozwalających ustalić
obecność przerostu bakterii produkujących siarkowodór włączanie

jakichkolwiek  antybiotyków jest ryzykowne 

Bakterie odpowiedzialne za produkcję siarkowodoru wykazują dużą oporność na
antybiotyki, dlatego należałoby włączyć te, które mają szerokie spektrum

działania = poważnie zaburzona flora jelita grubego 

1.

2. Z drugiej strony kolonizacja przewodu pokarmowego bakterii produkujących
siarkowodór może być wynikiem częstej kuracji antybiotykowej, która miała

miejsce w przeszłości  



Terapie ziołowe i suplementacja w przeroście
baketrii produkujących siarkowodór (SIBO-SH)

L-glutamina 2 x 5g
Kwas masłowy 2 x 200mg 
Saccharomyces boulardii cncm I-745               
(Enterol/ Lacidoenter) 2 x dobę

1.
2.
3.

 
 

Octan cynku - Wilzin  (1 tabletka 2-3h po
posiłku)
Hydroksykobalamina (podjęzykowa)
Węgiel aktywny 

1.

2.
3.

 Molibden (chelat)  Solgar- 150mcg
 Witamina B6, B9, B12 (zmetylowane)

1.
2.

Witamina B complex B-50 Methyl 
                                    TMG Aliness

Zioła o szerokim  spektrum
działania 

Uszczelnienie bariery
jelitowej 

Absorbenty siarkowodoru Wspomaganie metabolizmu
siarki 

Gorzknik kanadyjski, berberyna
 Olejek z oregano                  
Olejek z mięty mentolowej  
Olejek z mięty pieprzowej 
Olejek z anyżu gwiaździstego
Olejek z kopru włoskiego 



Modyfikacja diety w przeroście bakterii
produkujących siarkowodór (SIBO-SH)

Dieta niskosiarkowa- ograniczenie podaży siarki do produkcji siarkowodoru 

Tygodniowa eliminacja następujących
produktów:

Mięso/ ryby  i ich przetwory
Suszone owoce 
Nabiał 
Cebula i czosnek
Warzywa krzyżowe (kalafior, jarmuż, 
 brukselka, kapusty)
Soja i inne nasiona roślin strączkowych 
Kawa, herbata, alkohol 

1. 2. Stopniowa reintrodukcja produktów
przy obserwacji samopoczucia i objawów

ze strony przewodu pokarmowego 

3. Ustalenie indywidualnej tolerancji na
produkty zawierające siarkę 



Saccahromyces boulardii 
CNCM I-745

Lactobacillus rhamnosus GG

Uszczelnienie bariery jelitowej=
zwiększenie tolerancji na

pokarmy 
zwiększa sIgA- poprawa

oporności jelitowej= zmniejsza
ryzyko nawrotu 

Jakie są efekty terapeutyczne
probiotyku:

Zmniejszenie populacji
Proteobacteria, w skład

których wchodzą bakterie
produkujące siarkowodór

Zmniejszenie halitozy
(nieprzyjemny zapach z ust

indukowany związkami
siarki)

Jakie są efekty terapeutyczne
probiotyku:

Enterol (laktoza)/ Lacidoenter 
Dicoflor 

 
BioGaia Baby 

BioGaia Gastrus
 
 

Dobór odpowiednich probiotyków w SIBO-SH 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 
Lactobacillus reuteri

ATCC PTA 5289

Bardzo znikome dane literaturowe dotyczące probiotykoterapii w przeroście
bakterii produkujących siarkowodór. 

 
Vivomixx

 
 

Jakie są efekty terapeutyczne
probiotyku:

Wprowadzenie i
utrzymanie w stanie

remisji osoby z chorobami
zapalnymi jelit, które

odznaczają się przerostem
bakterii produkujących

siarkowodór

Preparat wieloszczepowy 



Co jeśli nie przerost?

Omówienie innych
potencjalnych przyczyn

wzdęć



 
 Omówienie innych potencjalnych przyczyn wzdęć 

Pokarm Nieprawidłowy
odruch
trzewny 

Dysfunkcja
dna miednicy 

Dysbioza 
jelita grubego 

Leki 

Zaburzenia
motoryki 

Nadwrażliwość
trzewna 



Przyczyna Diagnostyka Leczenie 

Pokarm 

Leki (opiaty, NLPZ )

Zaburzona motoryka 

Nadwrażliwość trzewna 

WTO ( laktoza, fruktoza)
Przeciwciała   (anty-tGT) w kl. IgA

Eliminacja problematycznych
cukrów 

Eliminacja glutenu 

Scyntygrafia opróżniania
 żołądka 

 

Przegląd apteczki i weryfikacja
historii choroby (przyjmowanych

leków)

Antyspazmolityczne: 
olejek miętowy 

neuromodulatory 5-HTP

Prokinetyki: 
Prokit, Ircolon, Tribux, 

 Iberogast, magnez, 5-THP

Brak wiarygodnego markera
oceniającego nadwrażliwość

trzewną

Próba wycofania leku lub zmiana
na inny (po kontakcie z lekarzem)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjyntaS3r_0AhXCFXcKHXHNBP4QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fdiag.pl%2Fsklep%2Fbadania%2Fpc-p-transglutaminazie-tkankowej-anty-tgt-w-kl-iga-met-elisa%2F&usg=AOvVaw1OKVwgtBdQcSVbjxjKwVrj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjyntaS3r_0AhXCFXcKHXHNBP4QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fdiag.pl%2Fsklep%2Fbadania%2Fpc-p-transglutaminazie-tkankowej-anty-tgt-w-kl-iga-met-elisa%2F&usg=AOvVaw1OKVwgtBdQcSVbjxjKwVrj


Dysfunkcja dna miednicy 

Dysbioza jelita grubego Badanie mikroflory 
jelita grubego 

(kał)

Manometria anorektalna 
Defekografia 

Biofeedback

Probiotykoterapia 
celowana

Nieprawidłowy odruch trzewny
Dyssynergia 

brzuszno-przeponowa  

Ocena odruchu przez
 fizjoterapeutę

Terapia wisceralna 
Opieka fizjoterapeuty 

Przyczyna Diagnostyka Leczenie 



Problem nieprawidłowego odruchu trzewnego 
Dyssynergia brzuszno-przeponowa 

Normalna ilość gazu w
przewodzie pokarmowym 

Prawidłowy odruch 
trzewny

Nieprawidłowy odruch
 trzewny 

Gazy poposiłkowe
objętość adekwatna do

ilości oraz rodzaju
pokarmu 

skurcz mięśni
 brzucha 

unoszenie 
przepony 

rozluźnienie 
mięśni brzucha 

skurcz mięśnia 
przepony



Dziękuję za uwagę :)

Zapraszam do sesji Q&A


