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Właściwości probiotyczne i farmakologiczne słonecznika 
bulwiastego (Helianthus tuberosus L.)
Probiotic and pharmacological properties of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
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This paper provides an overview of the probiotic and pharmacological 
properties of sunroot (Jerusalem artichoke). This species is used in human 
and animal nutrition and pharmaceutical manufacturing. A renewed 
and rapidly growing interest in the use of Helianthus tuberosus tubers 
for food or animal feed arises from the fact that they are rich in inulin, 
fructooligosaccharides (with probiotic properties), natural fructose, minerals, 
protein, essential amino acids, vitamins, flavonoids and phytosterols. Due 
to the presence of valuable minerals and nutrients the tubers of this species 
can also be used by the pharmaceutical sector.
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Przedstawiono właściwości probiotyczne i farmakologiczne słonecznika 
bulwiastego (topinamburu). Jest to gatunek wykorzystywany w żywieniu ludzi 
i zwierząt oraz jako surowiec przemysłu farmaceutycznego. Zainteresowanie 
bulwami Helianthus tuberosus, przeznaczonymi do spożycia przez ludzi 
i zwierzęta wynika z zawartości w nich m.in.: inuliny, fruktooligosacharydów, 
charakteryzujących się właściwościami probiotycznymi, naturalnej fruktozy, 
związków mineralnych, białka, niezbędnych aminokwasów, witamin, 
flawonoidów i fitosteroli. Bulwy tego gatunku mogą stać się również cennym 
surowcem dla przemysłu farmaceutycznego, dzięki zawartości cennych 
składników mineralnych i pokarmowych.
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Wstęp

 Topinambur (Helianthus tuberosus L.) pochodzi 
z  Ameryki Północnej. Do Europy został przywie-
ziony przez Krzysztofa Kolumba. Słonecznik bul-
wiasty spokrewniony ze słonecznikiem zwyczajnym 
 (Helianthus annuus L.), należy do rodziny astrowatych 
(Asteraceae). Topinambur charakteryzuje się wysoką 
zawartością składników odżywczych. Stanowił jedno 
z pierwszych źródeł pożywienia dla ludzi i zwierząt 
[1]. Oprócz witamin, zawiera białko, cukry, składniki 
mineralne i swoiste substancje bioaktywne. Spożycie 
tej rośliny może wspomagać leczenie zaburzeń tra-
wiennych, chorób sercowo-naczyniowych, opóźniać 
procesy starzenia. Ponadto, dzięki obecności inuliny, 
polecany jest diabetykom w celu obniżenia poziomu 
glukozy we krwi. Ze względu na dużą wartość odżyw-
czą powinien być stałym komponentem naszej diety 
[1, 2].

Właściwości probiotyczne

 Topinamburem interesują się diabetycy i producenci 
tzw. zdrowej żywności ze względu na wielocukier inulinę, 
który ulega przemianie do fruktozy i w tej postaci może 
być spożywany przez cukrzyków. Dzięki znacznej zawar-
tości inuliny bulwy dobrze znoszą niskie temperatury 
i mogą zimować w glebie w naszych warunkach klima-
tycznych. Bulwy są soczyste i słodkie, zawierają do 17% 
inuliny, stanowiącej 75-80% wszystkich węglowodanów, 
ponadto cechują się dużą wartością odżywczą i energe-
tyczną [2]. Inulina nie jest trawiona przez organizm 
człowieka, w związku z czym bulwy są mało pożywne, 
o ile nie zostaną odpowiednio przetworzone. 
 Inulina i jej pochodne (fruktooligosacharydy) obec-
ne w bulwach Helianthus tuberosus przyczyniają się do 
wzrostu korzystnych dla organizmu człowieka bakterii 
probiotycznych: Bifidobacterium, Lactobacillus, hamują-
cych wzrost patogenów, takich jak: Clostridium, Fusobac-
terium, czy też Gram-dodatnich paciorkowców [3-5].
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zapaleniu spojówek, powiek i skóry oraz przy wystę-
powaniu łuszczycy, owrzodzeń czy oparzeń [12, 14]. 
Istnieje również możliwość zastosowania słonecznika 
bulwiastego w diecie, w przypadkach fenyloketonurii, 
ze względu na brak fenyloalaniny i tyrozyny w skła-
dzie aminokwasowym białka tej rośliny [2]. Jednak 
zdania na temat zawartości aminokwasów fenyloala-
niny i tyrozyny są podzielone. Sawicka [2] wskazuje 
na brak tych aminokwasów, natomiast Danilcenko 
i  wsp. w swoich badaniach wykazują ich obecność 
[15]. W 1991 roku po raz pierwszy zarejestrowano 
słonecznik bulwiasty w wykazie leków homeopatycz-
nych [6]. Są doniesienia o działaniu cytotoksycznym 
na dwie linie komórkowe raka sutka seskwiterpenów 
laktonowych wyizolowanych ze słonecznika bulwia-
stego [16] oraz działaniu przeciwnowotworowym 
białek wyizolowanych z bulw [17].
 Spożywanie bulw Helianthus tuberosus pomaga 
w ustabilizowaniu poziomu cukru we krwi, obniża też 
poziom „złego cholesterolu” w organizmie, reguluje 
ciśnienie krwi oraz pracę przewodu pokarmowego, 
chroni wątrobę i nerki, ułatwia przyswajanie żelaza, 
wapnia i magnezu oraz usuwanie alkoholu z krwi. 
Działa oczyszczająco, pomaga pozbyć się metali 
ciężkich oraz toksyn pochodzenia organicznego. 
Podnosi odporność organizmu, może więc być po-
mocny przy wszelkiego rodzaju infekcjach. Oprócz 
tego działa antystresowo i podnosi zdolność koncen-
tracji [18,  19]. Spożywanie bulw tego gatunku lub 
preparatów zawierających substancje pęczniejące 
zalecane jest w nadwadze i otyłości. Za to działanie 
odpowiedzialne są różne postaci błonnika, głównie 
celuloza oraz inulina, pozyskiwane z bulw Helianthus 
tuberosus. Na ich bazie wyprodukowano preparaty, 
takie jak: Topinulin, Topinambur-Sirup i Topinam-
bur-Pulver, które są dostępne w aptekach [6, 20]. 
Włókna inuliny chronią jelito grube przed groźnymi 
chorobami cywilizacyjnymi. Są pożywką dla rozwoju 
mikroflory bakteryjnej umożliwiającej prawidłowe 
trawienie w jelicie. Jest to ważne również przy stoso-
waniu antybiotyków, które niszczą zdrową mikroflorę. 
Dieta wzbogacona inuliną sprzyja rozwojowi bakterii 
zakwaszających organizm i eliminuje bakterie gnil-
ne wywołujące biegunki i  zapalenia jelita grubego, 
w konsekwencji zapobiega polipom i owrzodzeniem, 
które mogą być zagrożeniem nowotworowym. Po-
nadto inulina posiada zdolność wzmacniania układu 
odpornościowego, zmniejszania insulino-odporności 
w cukrzycy oraz obniżania poziomu cholesterolu. Jest 
doskonała w diecie cukrzyków i osób po chemioterapii 
[21]. Pomaga w normalizowaniu glikemii, a razem 
z pektynami i  błonnikiem wspomaga oczyszczanie 
organizmu wiążąc szkodliwe związki i przyśpieszając 
ich wydalanie poprzez pobudzanie ruchów jelit. Dzięki 
temu jest stosowana w zaparciach. Poza tym bulwy 

 Inulina znalazła szerokie zastosowanie w prze-
myśle spożywczym ze względu na swoje właściwości 
fizykochemiczne. Ma słodki smak oraz wykazuje 
właściwości żelujące. Po wymieszaniu z wodą tworzy 
gęstą, kremową teksturę, nadającą produktom spożyw-
czym gładkość i łagodny smak. Dzięki tej właściwości 
możliwe jest zastosowanie jej w produktach fermen-
towanych tradycyjnie, w celu zastąpienia używanych 
stabilizatorów, często modyfikowanych chemicznie, 
takich jak: pochodne celulozy, skrobi, alginiany, czy 
żelatyna. Dzięki swoim właściwościom tłuszczo-
naśladowczym wykorzystywana jest jako zamiennik 
tłuszczu w wielu produktach spożywczych, m.in. 
w ciastkach, czekoladzie. W przemyśle mleczarskim 
może być wykorzystywana w produkcji napojów fer-
mentowanych, serów twarogowych, serów topionych, 
koktajli mlecznych, śmietany, produktów masłopo-
dobnych oraz lodów. Uważa się, że 1 g inuliny może 
zastąpić 4 g tłuszczu i stanowi tylko 1,5 kcal [6-8]. 
Większość krajów Unii Europejskiej, USA i Japonia 
wpisały produkty z dodatkiem inuliny na listę pro-
duktów żywnościowych, nadających się do spożycia 
bez ograniczeń [9].
  W środowisku kwaśnym (pH<4,5) zachodzi 
hydroliza inuliny do fruktozy, która powoduje zmianę 
jej cech funkcjonalnych [10]. Bulwy Helianthus tube-
rosus są cennym jej surowcem. Fruktoza posiada niższą 
wartość energetyczną, przy odczuwaniu tych samych 
wrażeń słodyczy, dzięki czemu jest mniej szkodliwa dla 
diabetyków. Ze 100 kg bulw można otrzymać 9-10 kg 
fruktozy, stąd topinambur zaliczany jest do żywności 
funkcjonalnej [9, 11].Według Functional Food Science 
in Europe (FUFOSE) „Żywność może być uznana za 
funkcjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ 
na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt od-
żywczy. Wpływ ten polega na poprawie stanu zdrowia 
oraz samopoczucia lub zmniejszeniu ryzyka chorób. 
Żywność funkcjonalna musi przypominać swoją posta-
cią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne 
działanie na organizm w ilościach, które oczekuje się, 
że będą normalnie spożywane z dietą – przy czym nie 
są to tabletki, kapsułki ani krople, ale część składowa 
prawidłowej diety.” Produkcja żywności funkcjonalnej 
– w tym probiotyków, cieszy się dużym zainteresowa-
niem społeczeństwa [11].

Właściwości farmakologiczne

 Części nadziemne słonecznika bulwiastego, ze 
względu na bogaty zestaw wielocukrów, białek, kwa-
sów organicznych, witamin i innych związków sta-
nowią surowiec zielarski [12, 13]. Bulwy są również 
cennym surowcem dla przemysłu farmaceutycznego, 
dzięki zawartości składników mineralnych i pokar-
mowych. Sok otrzymany z bulw może być stosowany 
w  leczeniu schorzeń jelita grubego, hemoroidach, 
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działają jako immuno-stymulator, osłonowo na wątro-
bę i zapobiegają zakażeniom dróg moczowych [21]. 

Inne zastosowania

 Słonecznik bulwiasty z racji swego bogatego składu 
chemicznego oraz walorów sensorycznych, ma dużą 
zdolność wiązania energii słonecznej i przetwarzania 
jej w substancję organiczną. Wyczerpanie się tradycyj-
nych źródeł energetycznych oznacza kolejną szansę dla 
słonecznika bulwiastego, jako surowca ekologicznego, 
którego „złoża” odnawiają się, co roku, a jego przerób 
nie zagraża środowisku [22]. Za szerszym wykorzy-
staniem gatunku przemawia jego uprawa na gorszych 
stanowiskach, na niezbyt zachwaszczonych odłogach, 
jak również wysoka odporność na suszę, choroby, szkod-
niki i niskie temperatury (do -50°C) oraz niewielkie 

wymagania glebowe. Ważną zaletą tego gatunku jest 
możliwość samo odnawiania się, co jest szczególnie 
korzystne w miejscach trudno dostępnych, gdyż nie 
zachodzi konieczność corocznego sadzenia bulw. 
W przyszłości roślina ta może mieć znaczące miejsce 
w ekologii, tj.: ochronie przed wiatrem, schronienie 
dla dzikich zwierząt lub być rośliną zielną dla ugorów. 
Silny wzrost i efektowne, żółte kwiatostany sprawiają, że 
topinambur jest stałym bywalcem ogrodów jako roślina 
ozdobna. Ponadto słonecznik bulwiasty długo i obficie 
kwitnie, związku z czym dostarcza późnych pożytków 
pszczelich. Bywa też sadzony przez leśników i stanowi 
paszę dla zwierzyny leśnej [23]. Bulwy Helianthus tu-
berosus są również wykorzystywane przez przemysł go-
rzelniczy do produkcji wyrobów spirytusowych [24].
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