
B. bifidum ROSELL – 71 

WŁAŚCIWOŚCI SZCZEPU 

1. IDENTYFIKACJA 

Bifidobacterium bifidum jest normalnym mieszkańcem ludzkiej okrężnicy. Znaczna część populacji 
Bifidobacterium w jelicie niemowląt należy do taksonu Bifidobacterium bifidum. B bifidum jest 
obecnie uznawany za bardzo interesujący gatunek bakterii, który może przynieść korzyści ludzkiemu 
zdrowiu. B. bifidum Rosell®-71 pochodzi od człowieka i został wyselekcjonowany ze względu na 
swoje właściwości probiotyczne. 

IDENTYFIKACJA SZCZEPU 

Nazwa: Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 
Pochodzenie: Człowiek 
Wytworzone cząsteczki: wytworzony kwas mlekowy L(+), octan 
Depozyt szczepu: I-3426, CNCM (Collection Nationale de Cultures de Microorganismes) 
Morfologia komórek: Nieregularne pałeczki, nie zarodnikujące, nieruchliwe, izolowane lub 
w krótkich łańcuchach, gram-dodatnie, heterofermentatywne, ścisłe beztlenowce. Dobrze 
rośnie w pożywkach dostępnych na rynku dla bakterii kwasu mlekowego (RCM, Reinforced 
Clostridium Medium) w 37°C (98°F) w warunkach beztlenowych i tworzy gładkie, beżowe 
kolonie. 
 
IDENTYFIKACJA FENOTYPOWA 
Wzór fermentacji węglowodanów: API 50 CH 
Charakterystyka biochemiczna: API Zym 
 
IDENTYFIKACJA GENOTYPOWA 
Sekwencja 16S rDNA i polimorfizm długości fragmentów amplifikacji (AFLP) potwierdza 
oznaczenie i specyficzną tożsamość naszego szczepu [1]. 
Firma Lallemand Health Solutions poszła o krok dalej z bardziej zaawansowaną techniką 
genetyczną i zsekwencjonowała i opatrzyła adnotacjami cały genom B. bifidum Rosell®-71 
[1]. 
 

2. BEZPIECZEŃSTWO 
 
WIRULENCJA 
Badanie przesiewowe całego genomu pod kątem znanych czynników wirulencji za pomocą 
bazy danych VirulenceFinder v1.5 nie wykazało zgodności homologicznej dla tego szczepu. 
Opisane badania przesiewowe całego genomu nie wykazały trafień dla czynników wirulencji 
w RAST (Rapid Annotations using Subsystems Technology; „szybkie adnotacje przy użyciu 
technologii podsystemów”). 
 
LISTA POZYTYWÓW 
Bezpieczeństwo i historia stosowania tego gatunku zostały szeroko uznane przez władze i 
grupy regulacyjne na całym świecie, w tym następujące: 



• Lista QPS (Qualified Presumption of Safety; „Kwalifikowane domniemanie bezpieczeństwa”) 
opublikowana przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - obecna 
wersja). 

• Monografia probiotyków wydana przez Health Canada (Health Canada - Natural and 
Non-prescription Health Products Directorate (NNHPD 2015); “zdrowie kanady - dyrekcja 
ds. produktów zdrowotnych naturalnych i bez recepty”). 

• Australijska lista TGA (Therapeutic Goods Administration; „Administracja środkami 
terapeutycznymi”) zawierająca „Składniki dopuszczone do stosowania w wymienionych 
lekach” (aktualna wersja). 

• Międzynarodowa Federacja Mleczarstwa (IDF) oraz Europejskie Stowarzyszenie 
Kultur Żywności i Pasz (EFFCA) inwentarz bakteryjnych kultur żywności (Bourdichon 
et al. 2012) 

• Lista „Substancje, które zazwyczaj mogą być uważane za suplementy zdrowotne” w 
RPA (Rada Kontroli Leków 2014). Ref: Rada Kontroli Leków. Leki Uzupełniające (RPA) 
- Suplementy zdrowotne - jakość, bezpieczeństwo, skuteczność - Załącznik C. 2014) 

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żywności i norm z Indii, które zawiera 
wykaz „szczepów jako probiotyków” (załącznik - X rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa żywności i norm - nr 1-4/Nutraceutical/FSSAI 2013) 

• Lista gatunków bakterii dopuszczonych do stosowania w żywności w Chinach (MOH 
office Notice (2010) No. 65) 

• Wykaz probiotyków do stosowania w zdrowej żywności funkcjonalnej w Korei, o 
której mowa w Kodeksie Zdrowotnej Żywności Funkcjonalnej 2010 (ref: Health 
Functional Food Code. Korea. 09-2010.) 

* lista ta nie jest wyczerpująca 
 

ODPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI 
Cała sekwencja genomu została użyta do przeszukania trzech baz danych genów oporności na 
antybiotyki. Baza danych ResFinder v2.1 jest recenzowaną i opublikowaną bazą danych używaną do 
przeszukiwania nabytej oporności na antybiotyki (ABR). Ta baza danych wykorzystuje narzędzie 
wyszukiwania homologii takie jak BLAST do przeszukiwania danych sekwencji wejściowych. 
ResFinder zawiera ponad 2000 genów ABR i jest aktualizowana okresowo. Ponadto, baza danych 
genów ARG-ANNOT ABR jest oprogramowaniem do pobrania, które można wykorzystać do 
wykrywania istniejącej i przypuszczalnie nowej oporności na antybiotyki w genomach bakterii [2]. Ta 
baza danych wykorzystuje również podejście BLAST do wyszukiwania komplementarnej sekwencji 
(1689 genów ABR). Ostatnio, cała sekwencja genomu naszego szczepu była przebadana na obecność 
oporności na antybiotyki przy użyciu kompleksowej bazy danych oporności na antybiotyki 
(Comprehensive Antibiotic Resistance Database) [3]. 
 
Metoda ta potwierdziła pierwsze wyniki uzyskane w badaniu przesiewowym minimalnego stężenia 
hamującego (MIC), który został uzupełniony zalecanymi metodami. Mikrobiologiczne punkty 
przerwania oparto na „Wytycznych dotyczących oceny podatności bakterii na 
środki przeciwdrobnoustrojowe dla ludzi i zwierząt” wydane przez Panel EFSA ds. Dodatków i 
Produktów lub Substancji Stosowanych w Paszach dla Zwierząt (2012). 
 
W oparciu o aktualne metody badawcze, B. bifidum Rosell®-71 nie posiada żadnych przenoszonych 
genów oporności na antybiotyki. 
 
BADANIA BEZPIECZEŃSTWA U ZDROWYCH DZIECI (W WIEKU POWYŻEJ 3 MIESIĘCY) 



Dwa opublikowane i recenzowane badania nad bezpieczeństwem potwierdziły, że B. bifidum 
Rosell®-71 jest bezpieczny w stosowaniu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy [4, 5]. 
 

3. CECHY TECHNICZNE 
Nasz zespół specjalistów ds. fermentacji optymalizuje parametry wzrostu, warunki krioochrony i 
kontrolę środowiska, aby zapewnić optymalne przeżycie probiotyków. 
• B. bifidum Rosell®-71 jest chroniony przez technologię Bio Support™ 
• B. bifidum Rosell®-71 jest dostępny bez alergenów priorytetowych**  
 
(**Zgodnie z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi żywności i leków oraz załącznikiem II do 
rozporządzenia europejskiego (EU) nr 1169/2011 oraz amerykańskiej ustawy o żywności i lekach oraz 
jej modyfikacjach. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o alergenach. Większość 
składników alergennych używanych na terenie LHS to produkty mleczne i sojowe). 
 
DOKUMENTACJA SZCZEPU 
 

1. PRZEŻYCIE POKARMOWE 
 
ODPORNOŚĆ NA KWAS ŻOŁĄDKOWY I ŻÓŁĆ 
 
Szczepy probiotyczne powinny pozostać przy życiu po przejściu przez żołądek i górny odcinek 
przewodu pokarmowego (GI), aż osiągną docelowe miejsce działania, począwszy od dolnej części 
jelita cienkiego i dalej.  
W kwaśnych warunkach B. bifidum Rosell®-71 wykazuje przeżywalność na poziomie 91 % (pH 4) po 2 
godzinach [1]. 
Do zbadania przeżywalności szczepów probiotycznych wykorzystano dynamiczny model górnego 
odcinka przewodu pokarmowego człowieka, model układu pokarmowego in vitro IViDiS. Wykazano, 
że B. bifidum Rosell®-71 przeżywa przejście przez żołądek i dwunastnicę [1]. 
 
B. bifidum Rosell®-71 jest w stanie przetrwać żółć i nadtlenek wodoru (H2O2) powszechny związek 
przeciwbakteryjny wytwarzany przez niektóre pożyteczne bakterie [6]. 
 

2. BADANIA SKUTECZNOŚCI 
ZDROWIE JELIT 

 
• Zdolność adhezyjna: B. bifidum Rosell®-71 jest w stanie wiązać się z liniami komórek 

nabłonka jelit i okrężnicy (HT29) [7, 8], co zapewnia przewagę konkurencyjną, 
ponieważ zmniejsza ilość dostępnych miejsc przyłączania się dla patogenów. Jest 
również ważna dla utrzymania bakterii i kolonizacji przewodu pokarmowego 
człowieka. 

• Aktywność β-galaktozydazy: B. bifidum Rosell®-71 wykazuje dobrą aktywność β-
galaktozydazy, która jest skuteczna w fermentacji laktozy [9]. 

• Integralność bariery jelitowej: B. bifidum Rosell®-71 wykazała ochronę i 
przywracanie integralności bariery w jelicie poprzez modulowanie ekspresji genów 
mucyny u szczura z ludzkim homologiem, który występuje jako wydzielane 
glikoproteiny (Muc3 i Muc2) [10, 11]. 

• Hamowanie adhezji patogenu: B. bifidum Rosell®-71 wykazał aktywność 
przeciwdrobnoustrojową in vitro przeciwko wielu patogenom jelitowym, takim jak C. 
sakazakii, S. typhimurium, P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. faecium (ERV), S. aureus 
SARM, A. vaginae, K. pneumoniae, E. coli (ETEC) i C. difficile [1]. Badanie in vitro 



wykazało, że B. bifidum Rosell®-71 częściowo hamuje wiązanie E. coli O157:H7 z 
komórkami nabłonka jelitowego w sposób zależny od dawki i wykazuje wyższe 
właściwości hamujące w testach kompetycyjnych niż w testach wykluczających [12]. 

 
B. bifidum Rosell®-71 jest jednym z trzech szczepów probiotycznych wchodzących w skład 
Probiokid®. Ta unikalna formuła probiotyczna wykazała korzystny wpływ na biegunkę u dzieci w kilku 
badaniach klinicznych. 
 

METABOLIZM 
• Aktywność hydrolazy soli żółciowych: B. bifidum Rosell®-71 posiada aktywność hydrolazy 

soli żółciowych (BSH), która umożliwia dekoniugację soli żółciowych, a tym samym obniża 
poziom krążącego cholesterolu [1]. 
 

NATURALNA OBRONA 
 

• Zmniejszenie odpowiedzi zapalnej: badanie in vitro wykazało, że B. bifidum Rosell®-71 jest 
w stanie zmniejszyć odpowiedź zapalną mierzoną przez znaczne zmniejszenie IL-8 i poprzez 
modulację szlaku MAPK [7]. 

• Wspomaganie naturalnych mechanizmów obronnych u zdrowych studentów: Wpływ B. 
bifidum Rosell®-71 na odsetek zdrowych dni u zestresowanych studentów akademickich 
został zbadany w losowym, podwójnie ślepym, przy kontrolowanym placebo badaniu 
przeprowadzonym na 581 uczestnikach. Model ostrego stresu psychicznego wiąże się ze 
zwiększoną częstością występowania przeziębienia/grypy. 
Ryc. 1.  
Ilość chorych dni 
Placebo 
 
Ryc. 2. 
% uczestników z ≥1 chorych na grypę/przeziębienie 
 
Wykazano wzrost odsetki zdrowych dni (*p<0,05) równoważny zmniejszeniu o 45% 
prawdopodobieństwa, że uczestnik zgłosi przeziębienie/grypę w ciągu dnia podczas 
przyjmowania probiotyku w porównaniu z grupą przyjmującą placebo (Ryc. 1). 
Odsetek uczestników zgłaszających więcej niż jeden dzień przeziębienia/grypy podczas 6-
tygodniowego okresu badań był również znacznie niższy w przypadku B. bifidum Rosell®-71 
niż w przypadku placebo (*p<0.05) (Ryc. 2). Przekłada się to na mniejszą liczbę i krótsze 
epizody przeziębienia/grypy ze średnią redukcją objawów o około pół dnia. Zastosowanie 
statystycznych modeli predykcyjnych podkreśliło również wpływ poziomu stresu i płci na 
występowanie przeziębienia/grypy. Efekt probiotyczny był tym ważniejszy w tych podatnych 
grupach [13]. 
 

B. bifidum Rosell®-71 jest jednym z trzech szczepów probiotycznych wchodzących w skład 
Probiokid®. Ta unikalna formuła probiotyczna wykazała korzystny wpływ u dzieci na 
wzmocnienie odporności, dojrzewanie układu odpornościowego i redukcję powszechnych 
infekcji dróg oddechowych. 
 

ZDROWIE PSYCHICZNE 
 

• Pozytywny wpływ na samodzielnie zgłaszane wyniki stresu: Niniejsza publikacja jest 
drugorzędną analizą z badania Langkamp-Henken 2015, która wykazała, że dzienne 
spożycie Rosell®-71 skutkowało większą liczbą zdrowych dni, nawet przy niższym 



poziomie stresu [14]. Po 6 tygodniach przyjmowania B. bifidum Rosell®-71 znacząco 
obniżyła się samoocena wyników stresu (p<0.05) w porównaniu z placebo. Ta zmiana 
była skorelowana ze znacznym zmniejszeniem sporadycznych biegunek wywołanych 
stresem (p<0.05). 

 
W tym badaniu samoocena stresu była skorelowana z godzinami snu: jeśli godziny snu uległy 
skróceniu, samoocena poziomu stresu wzrosła. Ta korelacja była prawdziwa dla wszystkich grup z 
wyjątkiem tej, co spożywała B. bifidum Rosell®-71: ze zmniejszającymi się godzinami snu, uczestnicy 
byli znacznie mniej podatni na wzrost samookreślonych wyników stresu (p<0.05) niż w innych 
grupach. 
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