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Inulin-type fructans are a group of compounds that occur in different parts of
plants. They include mainly: inulin, oligofructose and oligosaccharides. In the
food industry, they are obtained especially from Jerusalem artichokes and chicory.
They are also present in garlic, leek, onions and asparagus. Inulin-type fructans
are resistant to digestion in the human digestive tract and they are fermented in
a colon. They can alter the composition of intestinal microflora and stimulate
growth of beneficial bacteria and also inhibit the growth of potentially pathogenic
bacteria. They have antihyperlipidemic activity which is particularly important for
people with cardiovascular disease. Results of many studies show that fructans have
a positive effect on mineral absorption. Inulin, which belongs to this group, is low
caloric value starch and fat substitute. Studies have shown that the addition of inulin
improves thickening and stabilizing properties to different foods. It can be used to
produce cakes, meat dishes, as well as dairy products, including desserts, yoghurts
and cheeses. Due to its properties it seems to be a good nutritional component for
overweight and obese people.

Charakterystyka ogólna

jąc fermentacji pod wpływem mikroflory jelitowej, wpływają
korzystnie na skład i/lub aktywność drobnoustrojów obecnych w organizmie (4, 5). Fruktany wykorzystywane są jako
istotny element dietoprofilaktyki i dietoterapii wielu chorób
cywilizacyjnych (5). Inulina, będąca najlepiej poznanym
fruktanem, jest popularnym preparatem dietetycznym,
powszechnie dostępnym na rynku artykułów spożywczych.
Pozyskuje się ją głównie z korzeni cykorii lub słonecznika
bulwiastego. Występuje w postaci proszku, cechującego
się niską, w porównaniu do węglowodanów strawnych,
kalorycznością (ok. 1,5 kcal/g) oraz niewielką słodkością.
Poza swoimi licznymi właściwościami prozdrowotnymi,
znajduje szerokie zastosowanie w technologii potraw, będąc
dobrym zamiennikiem tłuszczu oraz skrobi. Wykorzystywana
jest także często jako środek stabilizujący i zagęszczający.
Inulina oraz oligofruktoza są sklasyfikowane prawnie w Unii
Europejskiej jako żywność lub składniki żywności, natomiast
w Stanach Zjednoczonych zostały one zapisane na liście bezpiecznych dodatków do żywności (ang. generally recognised
as safe – GRAS). Stosuje się je w produkcji m.in. wypieków,
potraw z mięsa czy produktów mlecznych (jogurty, sery,
kremy, dipy, desery). Średnie dzienne spożycie inuliny oraz
oligofruktozy szacuje się na poziomie 1-4 g w USA oraz

Fruktany to grupa związków, głównie pochodzenia roślinnego, należących do polisacharydów. Związki te stanowią
zapasowe cukry roślin, jednakże syntetyzowane są również
przez niektóre mikroorganizmy. Cechą charakterystyczną
w budowie fruktanów jest występowanie na końcu łańcucha cząsteczki glukozy, połączonej z resztami fruktozy (1).
W obrębie tej grupy rozróżnić można dwa główne rodzaje
fruktanów: typu inuliny oraz typu lewanu. Fruktany typu
inuliny zbudowane są z reszt fruktozylowych, połączonych
wiązaniami β-2-1-glikozydowymi, natomiast fruktany typu
lewanu w łańcuchu głównym posiadają wiązania β-2-6-glikozydowe (2). Wśród fruktanów typu inuliny wymienia
się: inulinę, oligofruktozę, a także fruktooligosacharydy (3).
Fruktany typu inuliny charakteryzują się różnym stopniem
polimeryzacji, co kształtuje ich odmienne właściwości. Stopień ten określa liczbę powtarzalnych jednostek fruktozy
w łańcuchu oligomeru lub polimeru. Dane literaturowe
podają, że stopień polimeryzacji inuliny wynosi 2-60, zaś
oligofruktozy 2-10 (3, 4). Związki te wchodzą w skład frakcji rozpuszczalnej błonnika pokarmowego. Wykazują one
działanie prebiotyczne – są odporne na działanie enzymów
trawiennych w przewodzie pokarmowym człowieka i ulega86
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3-11 g w Europie. Jest ono niższe niż kilkaset lat wcześniej,
gdy spożycie roślin bulwiastych było bardzo wysokie (6, 7).
Dla przykładu, bogaty we fruktany topinambur był głównym źródłem węglowodanów w diecie Europy Zachodniej
aż do XVIII wieku, kiedy to został zastąpiony ubogimi w te
związki ziemniakami. Natomiast w Australii roślina z gatunku
Microseris lanceolata (ang. murnong, yam daisy) była ważnym źródłem pożywienia wśród Aborygenów. Spożywana
powszechnie w dużych ilościach, dostarczała dziennie nawet
200-300 g fruktanów (8).
W poniższej części artykułu przedstawiono potencjał
prozdrowotny fruktanów typu inuliny, wraz z uwzględnieniem źródeł ich występowania.

Źródła występowania fruktanów
typu inuliny
Fruktany obecne są w wielu gatunkach roślin należących
do różnych rodzin, m.in. do: liliowatych (Liliaceae), amarylkowatych (Amaryllidaceae), wiechlinowatych (Gramineae) oraz
astrowatych (Compositae). Pomimo wysokiej zawartości tych
związków w nadziemnych częściach roślin wiechlinowatych,
zboża i trawy do nich należące nie są wykorzystywane do
ekstrakcji i przemysłowego przetwarzania tych związków.
Natomiast w Liliaceae, Amaryllidaceae i Compositae, gdzie
fruktany (zazwyczaj inulina) najczęściej magazynowane są
w takich częściach roślin jak cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, w stosunkowo łatwy sposób można wydobyć i przetworzyć wybrane związki do końcowego produktu, jakim jest
oczyszczony preparat (6). Inulina została po raz pierwszy wyizolowana z omanu wielkiego (Inula helenium) przez niemieckiego naukowca Valentina Rosego w 1804 roku (9). Obecnie,
w przemysłowej produkcji inuliny wykorzystuje się głównie
dwa gatunki należące do astrowatych: topinambur (Helianthus tuberosus) oraz cykorię (Cichorium intybus) (6). Wybrane źródła inuliny oraz oligofruktozy zostały przedstawione
w tabeli 1 (9). Na skalę przemysłową fruktooligosacharydy
można otrzymać dwoma sposobami: w wyniku częściowej
hydrolizy enzymatycznej inuliny (z zastosowaniem endoinulinazy) oraz w przebiegu enzymatycznej syntezy z sacharozy,
wykorzystując enzymy pochodzenia mikrobiologicznego,
których źródłem są przede wszystkim pleśnie z rodzajów
Aureobasidium (A. pullulans), Aspergillus (A. niger, A. japonicus, A. oryzae, A. foetidus, A. sydowi, A. phoenicis), a także
Fusarium (F. oxysporum) i Penicillium (10).

Potencjał prozdrowotny fruktanów
Działanie prebiotyczne
Jak już wcześniej wspomniano, spożywane fruktany
docierają do jelita grubego w stanie niestrawionym, gdzie
ulegają następnie fermentacji. Wiele badań prowadzonych
nad wpływem fruktanów typu inuliny na zdrowie człowieka
potwierdza działanie prebiotyczne tych związków. Zauważa
się, że w znacznym stopniu oddziałują one na skład mikroflory jelitowej. Doświadczenia in vitro, badania na zwierzętach
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Tab. 1. Zawartość inuliny i oligofruktozy w wybranych surowcach roślinnych (9)
Inulina
(g/100 g)

Oligofruktoza
(g/100 g)

Cykoria

35,7-47,6

19,6-26,2

Słonecznik bulwiasty

16,0-20,0

12,0-15,0

Mniszek lekarski

12,0-15,0

9,6-12,0

Czosnek

9,0-16,0

3,6-6,4

Por

3,0-10,0

2,4-8,0

Cebula

1,1-7,5

1,1-7,5

Szparagi

2,0-3,0

2,0-3,0

Pszenica

1,0-4,0

1,0-4,0

Jęczmień

0,5-1,5

0,5-1,0

Banan

0,3-0,7

0,3-0,7

Źródło żywności

oraz badania z udziałem ludzi pokazują, że efekt bifidogenny
oligofruktozy oraz inuliny często związany jest z hamowaniem wzrostu potencjalnie patogennych drobnoustrojów,
takich jak: Enterobacteriacae, Escherichia coli, Clostridium
perfringens, Salmonella, Listeria, Campylobacter, Shigella,
Vibriocholerae (11). Działanie to potwierdzają wyniki otrzymane przez Langlands i wsp., którzy przez dwa tygodnie
badali wpływ spożycia inuliny (7,5 g/dzień) oraz oligofruktozy (7,5 g/dzień) na rozwój bakterii w proksymalnej i dystalnej
części jelita grubego. Zaobserwowano istotny statystycznie
wzrost ilości bakterii z rodzaju Bifidobacterium, Lactobacillus
i Eubacteria, w porównaniu do grupy kontrolnej. Nastąpił
jednocześnie spadek liczby bakterii z rodzaju Enterobacter
oraz Clostridium, jednakże uzyskane różnice nie były znaczące statystycznie (12). Zmiany w składzie mikroflory kału
zaobserwowali Gibson i wsp. Wzbogacenie diety o 15 g inuliny lub oligofruktozy wiązało się ze wzrostem ilości bakterii
Bifidobacterium oraz spadkiem bakterii rodzaju Fusobacterium, Clostridium i Bacteroides (wynik zaobserwowany
wyłącznie dla oligofruktozy) (13). Z kolei Saavedra i wsp.
w swoich randomizowanych badaniach klinicznych, prowadzonych z udziałem dzieci w wieku 4-24 miesięcy, dowiedli,
że wzbogacenie oligofruktozą spożywanych kaszek wiązało
się z 40% niższą częstotliwością występowania zaparć, w porównaniu do dzieci, które otrzymywały kaszki bez dodatku
tych związków (14). Badania wykonane przez Lewisa i wsp.
potwierdziły efekt bifidogenny oligofruktozy. Wśród pacjentów przyjmujących oligofruktozę przez 30 dni zauważono
istotny statystycznie wzrost ilości bakterii Bifidobacterium
w kale. Ponadto, wśród suplementowanych pacjentów,
u których występowała biegunka związana z zakażeniem
wywołanym bakteriami Clostridium difficile, odnotowano
mniejszą częstotliwość pojawiania się nawrotów biegunek,
w porównaniu do grupy kontrolnej, nieotrzymującej fruktanów (15). Bouhnik i wsp. przeprowadzili długoterminowe
badania na osobach w podeszłym wieku (średnia wieku
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69 lat), którym przez cztery tygodnie podawali 8 g fruktooligosacharydów dziennie, w dwóch podzielonych dawkach.
Po zakończonym okresie suplementacji stwierdzono wzrost
ilości bifidobakterii w kale, w porównaniu do okresu sprzed
interwencji. Jednakże, po czterech tygodniach od zaprzestania suplementacji, odnotowano spadek badanych bakterii
do poziomu wyjściowego, co wskazuje, że wzbogacenie
diety o fruktooligosacharydy nie miało trwałego wpływu
bifidogennego (16). Badania wykonane przez Menne i wsp.
wykazały, że podaż 8 g oligofruktozy dziennie przez pięć tygodni spowodowała statystycznie istotny wzrost bakterii rodzaju Bifidobacterium, zaś jednocześnie nie zaobserwowano
różnicy w ilości bakterii Lactobacillus, Bacteroides oraz Clostridium perfringens (17). W doświadczeniu prowadzonym
przez Nemcovą i wsp. na prosiętach otrzymano wyniki, które
jednoznacznie pokazały, że podanie Lactobacillus paracasei
wraz z fruktooligosacharydami przyczyniło się do znacznego
wzrostu bakterii Lactobacillus oraz Bifidobacterium, przy
równoczesnym obniżeniu niekorzystnych bakterii z rodzaju
Clostridium i Enterobacteriaceae. Dodatkowo, zauważono,
że pozytywne zmiany w składzie mikroflory są bardziej
wyraźne w porównaniu do grupy otrzymującej wyłącznie
probiotyk. Fakt ten jednoznaczne wskazuje na synergistyczne działanie podawanych pro- i prebiotyków (18). Wydaje
się, że istnieje minimalna dawka fruktanów typu inuliny,
niezbędna do uzyskania efektu bifidogennego. Dane literaturowe wskazują, że efekt ten może zostać wywołany przez
dostarczenie organizmowi co najmniej 2,5 g wspomnianych
prebiotyków dziennie (4). Poza korzystnym wpływem na
stan mikroflory jelitowej, jako istotny skutek fermentacji
inuliny i oligofruktozy w okrężnicy wymienia się wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów karboksylowych (octanu,
maślanu i propionianu) oraz mleczanu (6).
Właściwości kardioprotekcyjne
Wpływ działania fruktanów typu inuliny na profil lipidowy krwi był przedmiotem badań wielu naukowców.
W randomizowanych badaniach z podwójnie ślepą próbą,
podczas których podawano ochotnikom będącym na diecie
wysokowęglowodanowej i niskotłuszczowej 10 g inuliny
dziennie przez trzy tygodnie, okazało się, że suplementacja
fruktanami wpłynęła korzystnie na obniżenie stężenia trójglicerydów we krwi, w porównaniu do grupy placebo. Autorzy
badania dostrzegli również, że nastąpiło obniżenie lipogenezy wątrobowej (19). Efekt hipolipemiczny został zauważony
także podczas badań przeprowadzonych na myszach, po
wzbogaceniu ich karmy w 10% dodatek inuliny. U osobników otrzymujących wskazany prebiotyk, nastąpił istotnie
statystyczny spadek stężenia cholesterolu całkowitego we
krwi oraz cholesterolu frakcji LDL. Nie zaobserwowano
natomiast zmian w ilości cholesterolu frakcji HDL oraz trójglicerydów (20). Obniżenie stężenia trójglicerydów we krwi
zostało natomiast odnotowane przez Correia-Sá i wsp., którzy w swoim badaniu podawali szczurom będącym na diecie
zwyczajowej i wysokotłuszczowej oligofruktozę w dawce
10% (21). W badaniu prowadzonym z udziałem mężczyzn
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cierpiących na hipercholesterolemię, którym w trakcie
trzytygodniowego okresu badań podawano codziennie lody
wzbogacone o 20 g inuliny, dostrzeżono znaczący spadek
stężenia trójglicerydów (o 40 mg/dL) we krwi (22). Ciekawe
doświadczenie zostało przeprowadzone przez Hana i wsp.,
którzy badali wpływ dodatku inuliny o różnym stopniu polimeryzacji na profil lipidowy krwi u szczurów karmionych
dietą wysokotłuszczową. Okazało się, że obniżenie stężenia
trójglicerydów i cholesterolu całkowitego we krwi nastąpiło
w grupach zwierząt, którym podawano inulinę o stopniu
polimeryzacji 15 i 24. Efektu takiego nie odnotowano dla
inuliny o stopniu polimeryzacji 10 (23). Reis i wsp., autorzy
pracy przeglądowej dotyczącej wpływu działania fruktanów typu inuliny na gospodarkę tłuszczową, wnioskują, że
istnieją różne mechanizmy, poprzez które wywierany jest
pozytywny efekt na profil lipidowy krwi. Zaliczają do nich
przede wszystkim: zmniejszenie ekspresji genów enzymów wątrobowych, odpowiedzialnych za syntezę lipidów
de novo, zwiększenie aktywności lipazy lipoproteinowej
w tkankach mięśniowych czy też zwiększenie wydalania soli
kwasów żółciowych i cholesterolu wraz z kałem (24). Z drugiej strony należy zaznaczyć, że istnieje szereg badań, które
nie potwierdzają hipolipemicznego działania fruktanów
typu inuliny. Badania wykonane przez van Dokkum i wsp.
pokazały, że dzienne spożycie przez 84 dni 15 g inuliny lub
fruktooligosacharydów przez zdrowych, młodych mężczyzn
nie spowodowało istotnych zmian w stężeniu cholesterolu
całkowitego we krwi, cholesterolu frakcji LDL i HDL, trójglicerydów oraz apolipoprotein A-1 i B (25). Podobny brak efektu
na podstawowe wartości parametrów lipidogramu został
odnotowany w badaniu, w którym 64 zdrowym kobietom,
z normolipidemią, podawano 14 g inuliny dziennie przez
8 tygodni (26). Również doświadczenie przeprowadzone
przez Daubioul i wsp. nie wykazało statystycznie istotnych
różnic w poziomie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL oraz trójglicerydów pomiędzy grupą
otrzymującą dziennie 16 g oligofruktozy a grupą placebo,
pozbawioną dodatku prebiotyku (27).
Wchłanianie składników mineralnych
Istnieje kilka badań, których celem było określenie
wpływu fruktanów, jako rozpuszczalnego błonnika pokarmowego na wchłanianie wybranych składników mineralnych. Uważa się, że wysokie stężenie krótkołańcuchowych
kwasów tłuszczowych, powstałych w jelicie grubym w wyniku fermentacji fruktanów, obniża jego pH, przyczyniając
się tym samym do rozpuszczalności i dostępności soli mineralnych, głównie wapnia i magnezu. Ponadto, fruktany
typu inuliny mogą wpływać na zwiększenie zawartości
wody w okrężnicy, co także przyczynia się do zwiększenia
rozpuszczalności niektórych składników mineralnych. Sugeruje się również, że wybrane kwasy tłuszczowe, szczególnie maślany i mleczany, stymulują proliferację komórek
nabłonkowych okrężnicy, co zwiększa ich zdolność absorpcyjną (28). Badania wykonane pod przewodnictwem
Roberfroida wykazały, że podawanie rosnącym szczurom
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inuliny powodowało u nich wzrost zawartości mineralnej
kości (ang. bone mineral content – BMC) oraz gęstości
mineralnej kości (ang. bone mineral density – BMD) (29).
W doświadczeniu przeprowadzonym z udziałem starszych
kobiet (średnia wieku 72 lata), którym przez 6 tygodni
podawano inulinę wzbogaconą oligofruktozą, stwierdzono, że suplementacja ta poprawiła wchłanianie wapnia
i magnezu, także gdy poziom witaminy D w organizmie był
odpowiedni, a spożycie wapnia wysokie. Ponadto, zauważono pozytywny wpływ na aktywność markerów obrotu
kostnego (30). W innym badaniu, w którym uczestniczyły
również kobiety w wieku postmenopauzalnym, po okresie
pięciotygodniowej suplementacji oligofruktozą w dawce
10 g/dzień odnotowano zwiększenie wchłaniania magnezu
oraz podwyższenie jego statusu w organizmie (31). Z kolei
u kobiet w wieku 53-70 lat, które suplementowane były
fruktooligosacharydami w ilości 10 g/dzień, zauważono
wzrost wchłaniania miedzi. Jednakże, efektu takiego nie
zaobserwowano w przypadku pozostałych składników
mineralnych: cynku i selenu (32). W badaniach van den
Heuvel i wsp. nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu
na wchłanianie wapnia i żelaza po podaniu mężczyznom
w wieku 20-30 lat 15 g inuliny lub oligofruktozy dziennie,
przez 21 dni (33). Randomizowane badanie z podwójnie
ślepą próbą przeprowadzone przez Griffin i wsp. pokazało,
że dodatek mieszanki inuliny z oligofruktozą w ilości 8 g/
dzień do soku pomarańczowego wzbogaconego w wapń,
po trzech tygodniach wpłynął korzystnie na wchłanianie
wapnia. Co ciekawe, efektu takiego nie odnotowano
w przypadku podania 8 g/dzień samej oligofruktozy (34).
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i wsp., którzy wzbogacali inuliną dietę świń cierpiących na
niedobory żelaza i anemię. W badaniu tym stwierdzono
zależne od dawki zwiększenie poziomu żelaza rozpuszczalnego w jelicie grubym, a także poprawę poziomu
hemoglobiny we krwi (35). Wzrost wchłaniania wapnia,
magnezu, żelaza i miedzi u szczurów, po wzbogaceniu
karmy inuliną (100 g inuliny/kg diety), został potwierdzony
w badaniach wykonanych przez Lopeza i wsp. (36). Podobne wyniki uzyskali Coudray i wsp., którzy zauważyli wzrost
wchłaniania cynku i miedzi u szczurów, po wzbogaceniu ich
diety o dodatek inuliny (75 g inuliny/kg diety) (37).

Podsumowanie
Fruktany typu inuliny stanowią grupę funkcjonalnych
składników żywności, które głównie poprzez swój korzystny
wpływ na zmianę mikroflory jelitowej mogą potencjalnie
oddziaływać w szerokim zakresie na zdrowie człowieka. Poza
jednoznacznie potwierdzonym działaniem prebiotycznym,
dostępne dane literaturowe wskazują również na inne
korzyści zdrowotne wynikające ze spożycia tych związków.
Zwraca się szczególną uwagę na właściwości hipolipemiczne, mające duże znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób
sercowo-naczyniowych, a także na zwiększanie wchłaniania
wybranych składników mineralnych, w tym poprawę stanu
kośćca. Inulina, będąca związkiem niskokalorycznym i jednocześnie pełniącym rolę zamiennika tłuszczów i skrobi,
może stanowić istotny element dietetyczny w żywieniu osób
cierpiących na nadwagę i otyłość. Ponadto, dzięki temu, że
cechuje się właściwościami stabilizującymi i zagęszczającymi, może być wykorzystywana w produkcji wielu potraw
oraz produktów spożywczych.
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