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ορισμός

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

μη παθογόνα ζώντα μικροβιακά συμπληρώματα που
όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες επηρεάζουν
θετικά την υγεία του ξενιστή



προβιοτικά

• χαρακτηρίζονται από το γένος, το είδος και το
στέλεχος

• Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces
• διαφορετικές μορφές συσκευασίας
• αυξανόμενη κατανάλωση
• 1/5 Αμερικάνους: Χ4 αύξηση της κατανάλωσης
• 4.1 εκ. $



μικροβίωμα



«όλες οι ασθένειες ξεκινούν από το έντερο»
Ιπποκράτης



΄καλό΄και ΄κακό΄μικροβίωμα



΄καλό΄και ΄κακό΄μικροβίωμα



δράση των προβιοτικών

Rijkers GT, et al. J Nutr. 2010

εμποδίζουν την 
ανάπτυξη και 

επιβίωση 
μικροβίων στον 

αυλό

βελτιώνουν την 
λειτουργία του 
βλεννογονικού 

φραγμού

διεγείρουν το 
ανοσολογικό σύστημα



βασικά χαρακτηριστικά

• ασφαλή στην χρήση τους –σε μεγάλες ποσότητες-
στην κλινική πρακτική

• ανθεκτικά στο HCl
• ανθεκτικά κατά τη δίοδό τους στον ΓΕΣ
• προσκολλώνται στα ανθρώπινα εντεροκύτταρα



• οξεία λοιμώδης διάρροια 
• διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά
• διάρροια σχετιζόμενη με C Difficile
• δυσκοιλιότητα
• ΣΕΕ
• ΙΦΝΕ (ελκώδης κολίτιδα, ν. Crohn, λυκηθίτιδα)
• ………..

προβιοτικά και κατώτερο πεπτικό



Wilkins T & Sequoia J. Am F Phys 2017; 170



οξεία λοιμώδης διάρροια

• από βακτήρια, αλλά μάλλον όχι από ιούς
• διάρκεια χορήγησης: έναρξη συμπτωμάτων έως και

1-2 εβδομάδες μετά την ύφεση αυτών
• 63 RCT, 8014 ασθενείς (νεογνά, παιδιά, ενήλικες)

Moayyedi et al. Gut 2010



οξεία λοιμώδης διάρροια

• σημαντική μείωση της μέσης διάρκειας της
διάρροιας: 25 λιγότερες ώρες, 95%CI 16-34

• μείωση του κινδύνου για διάρροια διάρκειας
>4ημέρες κατά 59%

Allen SJ, et al. Cochrane Database Syst Rev 2010;  CD003048



διάρροια ταξιδιωτών

• 63 RCT, 5171 ασθενείς
• 15% μείωση του κινδύνου RR=0.85; 95%CI 0.79-091
• διάρκεια χορήγησης: 2 μέρες πριν το ταξίδι και για

όλη την διάρκεια αυτού

McFarland LV. Travel Med Infect Dis 2007; 97



διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά

• 23 RCT, 3938 ασθενείς (παιδιά)
• επίπτωση διάρροιας: 8% vs. 19% RR 0.64, 95%

CI=0.35 - 0.61
• μείωση απόλυτου κινδύνου κατά 11% , ΝΝΤ=10
• κυρίως L rhamnosus ή S boulardi: 5-40Χ109

CFU/ημέρα
• άμεσα με την έναρξη του αντιβιοτικού και για 1-2

εβδομάδες μετά το τέλος αυτής

Moayyedi et al. Gut 2010

Goldenberg JZ et al. Cochrane Database Syst Rev 2015;  CD004827



διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά

• 15 RCT, 2296 ασθενείς (ενήλικες)
• μείωση απόλυτου κινδύνου κατά 12% , ΝΝΤ=11
• απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών

Moayyedi et al. Gut 2010

Pattani R, et al. Open Med 2013; e56



διάρροια σχετιζόμενη με C difficile

• 31 RCT, 4492 ασθενείς (παιδιά, ενήλικες)
- 2% vs. 5.5% RR 0.36, 95% CI=0.26 - 0.51
- μείωση απόλυτου κινδύνου κατά 3.5% , ΝΝΤ=29

• 20 RCT, 3818 ασθενείς (παιδιά, ενήλικες)
- μείωση απόλυτου κινδύνου κατά 3% , ΝΝΤ=30

Moayyedi et al. Gut 2010

Goldenberg JZ et al. Cochrane Database Syst Rev 2013;  CD006095
Johnston BC, et al. Ann Intern Med 2012; 878



λοίμωξη από C difficile

αντικρουόμενα αποτελέσματα για την πιθανότητα
μείωσης της επίπτωσης της λοίμωξη από C difficile
• 9 RCT, 1099 ασθενείς (ενήλικες)

- μείωση απόλυτου κινδύνου κατά 3.5% , ΝΝΤ=14

• 31 RCT, 4492 ασθενείς (παιδιά, ενήλικες): καμιά
μείωση (12.6% vs. 12.7%, RR 0.89, 95% CI=0.64-1.24)

Moayyedi et al. Gut 2010

Goldenberg JZ et al. Cochrane Database Syst Rev 2013;  CD006095
Pattani R, et al. Open Med 2013; e56



δυσκοιλιότητα

• 2 RCT, 165 ασθενείς (ενήλικες)
• αύξηση του αριθμού των κενώσεων/εβδομάδα: 1.5,

95%CI 1-2
• κυρίως Bifidobacterium

Moayyedi et al. Gut 2010

Ford AC, et al. AJG 2014; 1547



δυσκοιλιότητα

• 14 RCT, 1182 ασθενείς (ενήλικες)
• μείωση του συνολικού χρόνου διάβασης κατά 12.4

ώρες (95% CI 2.5-22.3
• αύξηση του αριθμού των κενώσεων/εβδομάδα: 1.3,

95% CI 0.7-1.9
• κυρίως Bifidobacterium , όχι Lactobacillus
• απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών

Moayyedi et al. Gut 2010

Dimidi et al. Am J Clin Nutr 2014; 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: 4/2014-9/2016, Ρώμη ΙΙΙ

ΣΕΕ= 143
Αποκλεισμός= 115
• ΣΔ2= 30
• Υποθυρεοειδισμός= 24
• Αντιβιοτικά <6 εβδομάδες= 15
• Καθαρτικά <6 εβδομάδες= 11
• Ηπατίτιδα Β= 10
• Πεπτικός έλκος= 8
• Καρκίνος παχέος= 4
• Ηπατίτιδα C=4
• Εκκολπώματα= 4
• ΙΦΝΕ=1Εισαγωγή στη μελέτη= 33

IBS: Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
ΙΦΝΕ: Ιδιοπάθής φλεγμονώδης νόσος εντέρου

ΣΔ2: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2
ΣΥΒΕ: Σϋνδρομο υπερανάτπυξης βακτηρίων εντέρου

ΣΥΒΕ(+)= 6 ΣΥΒΕ(-)= 27

ΣΥΒΕ(+)= 5 ΣΥΒΕ(-)= 21

Απώλεια στην
παρακολούθηση

ΣΕΕ



ΣΕΕ

• συνδυασμός προβιοτικών: Saccharomyces,
Bifidobacterium, Lactobacillus

• από του στόματος κάψουλα Χ2 για 30 ημέρες προ
φαγητού

• παρακολούθηση για 60 ημέρες

Moayyedi et al. Gut 2010
Leventogiannis K, et al. Probiot Antimicrob Proteins 2018; 



μεταβολη IBS-SSS αναλογα με την 
παρουσια ΣΥΒΕ



μεταβολη IBS-SSS σε ασθενείς χωρίς ΣΥΒΕ



φυσιολογικη κλιμακα BRISTOL σε ασθενείς με 
ΣΕΕ και δυσκοιλιότητα



ΣΕΕ – σύνολο συμπτωμάτων

• μετα- ανάλυση 16 RCT, 1275 ασθενείς, Ρώμη ΙΙΙ
• βελτίωση συμπτωμάτων: 53.3% vs. 27.7% RR 1.82,

95% CI=1.27-2.60

Moayyedi et al. Gut 2010

Zhang Y, et al. BMC Gastroenterol 2016; 62



ΣΕΕ – σύνολο συμπτωμάτων:
μονό ή συνδυασμός

Zhang Y, et al. BMC Gastroenterol 2016; 62



ΣΕΕ – σύνολο συμπτωμάτων:
δόση

Zhang Y, et al. BMC Gastroenterol 2016; 62



ΣΕΕ – σύνολο συμπτωμάτων:
διάρκεια

Zhang Y, et al. BMC Gastroenterol 2016; 62



ΣΕΕ – πόνος, μετεωρισμός

• αντικρουόμενα δεδομένα
• όχι βελτίωση
• βελτίωση: RR 1.96, 95% CI=1.14-3.36
• συνδυασμός προβιοτικών: αποτελεσματικός
• όχι μεμονωμένα Lactobaccili και Bifidobacteria

Moayyedi et al. Gut 2010

Zhang Y, et al. BMC Gastroenterol 2016; 62
Didari , et al. WJG 2015;
Ford AC, et al. AJG 2014; 1547



ΣΕΕ – ποιότητα ζωής:
μονό ή συνδυασμός

Zhang Y, et al. BMC Gastroenterol 2016; 62



ΣΕΕ και προβιοτικά

• βελτίωση στο σύνολο των συμπτωμάτων ΣΕΕ με
διάρροια

• βελτίωση της ποιότητας ζωής
• αντικρουόμενα δεδομένα για μεμονωμένα

συμπτώματα
• ένα προβιοτικό ίσως > από συνδυασμό
• μικρή διάρκεια χορήγησης (< 8 εβδομάδες)
• τόσο μικρή όσο και μεγάλη δόση

Moayyedi et al. Gut 2010Zhang Y, et al. BMC Gastroenterol 2016; 62



ΣΕΕ και προβιοτικά

• κατευθυντήριες οδηγίες της Βρετανικής Ένωσης
Διαιτολόγων

• συστηματική ανασκόπηση : 35 RCTs με 3406 ασθενείς
• 1539 ασθενείς έλαβαν 19 διαφορετικά μεμονωμένα

στελέχη προβιοτικών
• 1867 ασθενείς έλαβαν 20 διαφορετικούς

συνδυασμούς στελεχών
• ετερογενή αποτελέσματα: ασαφή δεδομένα

αποτελσματικότητας συγκεκριμένου προβιοτικού ή
δόσης

Moayyedi et al. Gut 2010McKenzie YA, et al. J Hum Nutr Diet



ΣΕΕ και προβιοτικά

McKenzie YA, et al. J Hum Nutr Diet



ελκώδης κολίτιδα– επίτευξη ύφεσης

• 7 RCT (vs. placebo), 535 ασθενείς με ήπια-μέτρια
ενεργό ΕΚ

• αποτυχία επιτευξης ύφεσης: 56.3% vs. 66.3%,
RR 0.86; 95% CI= 0.68-1.08

Moayyedi et al. Gut 2010

Derwa Y, et al. APT 2017; 389



ελκώδης κολίτιδα– επίτευξη ύφεσης

• 1 RCT (vs. 5-ASA), 116 ασθενείς
• αποτυχία επιτευξης ύφεσης: 31.6% vs. 25.4%,

RR 1.24; 95% CI=0.70-2.22

Moayyedi et al. Gut 2010

Derwa Y, et al. APT 2017; 389



ελκώδης κολίτιδα – επίτευξη ύφεσης

Derwa Y, et al. APT 2017; 389



ελκώδης κολίτιδα– επίτευξη ύφεσης
VSL#3

• 3 RCT (vs. placebo), 319 ασθενείς
• επιτυχία επίτευξης ύφεσης: 56.2% vs. 75.2% , RR 0.74;

95% CI=0.63-0.87 NNT=5

Moayyedi et al. Gut 2010
Derwa Y, et al. APT 2017; 389

VSL#3: 
4 strains of Lactobacillus (acidophilus, plantarum, casei, bulgaricus)
3 strains of Bifidobacterium(breve, longum, infantis)
1 strain of Streptococcus thermophilus



ελκώδης κολίτιδα– πρόληψη υποτροπής

• 3 RCT, 555 ασθενείς
προβιοτικά vs. 5-ASA: 39.7% vs. 39.2% RR 1.02; 95%
CI=0.85-1.23

• 3 RCT, 122 ασθενείς (κυρίως Bifidobacterium)
προβιοτικά vs. placebo: 49.2% vs. 73.7% RR 0.62; 95%
CI=0.33-1.16

Moayyedi et al. Gut 2010
Derwa Y, et al. APT 2017; 389



ελκώδης κολίτιδα– πρόληψη υποτροπής

Derwa Y, et al. APT 2017; 389



ν. Crohn
• 2 RCT, 37 ασθενείς, επίτευξη ύφεσης
προβιοτικά vs. placebo: 31.6 % vs. 33.3% RR 0.99; 95%
CI=0.57-1.72
• 2 RCT, 195 ασθενείς, πρόληψη υποτροπής
προβιοτικά vs. placebo: 52 % vs. 52.6% RR 1.03; 95%
CI=0.70-1.51
• 4 RCT, 333 ασθενείς, πρόληψη υποτροπής μετά από Χ/Θ
προβιοτικά vs. placebo: 73.3 % vs. 74.1% RR 1.06; 95%
CI=0.59-1.92

Moayyedi et al. Gut 2010
Derwa Y, et al. APT 2017; 389



Study No. of patients Duration (months) Probiotic strain Control Outcome

Gosselink et al.,  
(2004) [9] 117 36 LGG No treatment 

(historical control)

Pouchitis-free 
survival: 93%, vs. 
71% if no 
treatment 
(P = 0.011)

Gionchetti et al.,  
(2003) [10] 40 12 VSL#3 Placebo

Pouchitis-free 
survival: 90%, vs. 
60% on placebo 
(p < 0.05)

Yasueda et al.,  
(2015) [11] 17 24 Clostridium 

butyricum MIYAIRI Placebo

Pouchitis-free 
survival: 89%, vs. 
50% on placebo 
(NS)

ληκυθίτιδα - πρόληψη

Lichtenstein L, et al. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2016; 73

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib11


Study No. of patients Duration (months) Probiotic strain Control Outcome

Gionchetti et al., (2007) 
[13] 23, mild disease 1 VSL#3 Open-labeled; uncontrolled 69% remission rate

Laake et al., (2005) [14] 51 (10 with active disease) 1

Cultura® fermented milk 
product enriched by 
Lactobacilli (La-5) and 
Bifidobacteria (Bb-12)

Open-labeled; uncontrolled

Symptomatic and 
endoscopic improvement 
in patients with active 
disease

Laake et al., (1999) [15] Symptomatic improvement

Laake et al., (2003) [16] 10 ½ month Endoscopic improvement

Laake et al., (2004) [17] 41 UC + 10 FAP 1
Symptomatic remission 
and endoscopic 
improvement

Tomasz et al., (2014) [18] 43 (14 with active disease) 9

Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus, 
Bifidobacterium bifidus

Placebo 43% remission rate; vs 0% 
on placebo

Kuisma et al.,  (2003) [19] 20 3 LGG Placebo No benefit

οξεία ληκυθίτιδα – θεραπεία

Lichtenstein L, et al. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2016; 73

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib13
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib14
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib15
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib16
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib17
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib19


Study No. of patients Duration (months) Probiotic strain Control Outcome

Pronio et al.,  (2008) [21] 31 12 VSL#3 No treatment Small reduction in PDAI scores

Brown et al.,  (2004) [22]
(Abstract) 17 6 Bifidobacterium longum BB-536 Placebo

Pouchitis-free survival 86%, vs. 
60% on placebo (NS); a small 
reduction in PDAI scores

Tomasz et al., (2014) [18] 43 9

Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus, Bifidobacterium 
bifidus

Placebo 43% in remission, vs. 0% on 
placebo

Gionchetti et al., (2007) [13]
16 patients brought into 
remission by VSL#3; mild 
disease

6 VSL#3 Open-labeled; uncontrolled 69% remission rate

Gionchetti et al., (2000) [23] 40 9 Ciprofloxacin + rifaximin for 4 
weeks then VSL#3 for 9 months Placebo Pouchitis-free survival 85%, vs. 

0% on placebo (P < 0.001)

Mimura et al.,  (2004) [24] 36 12
Metronidazole and ciprofloxacin 
for 4 weeks, then VSL#3 for 12 
months

Placebo Pouchitis-free survival 85%, vs. 
6% on placebo (P < 0.0001)

Shen et al.,  (2005) [25] 31 8
Ciprofloxacin for 2 weeks, then 
VLS#3 (self- administered) for 7 
½ months

Open-labeled compliance trial
80% non-adherence; 74% self-
reported recurrence of 
symptoms

ληκυθίτιδα – πρόληψη υποτροπής

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib22
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib13
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib24
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169181600007X?via=ihub#bib25


ληκυθίτιδα – πρόληψη υποτροπής
VSL#3

• 2 RCT (vs. placebo), 76 ασθενείς σε ύφεση μετά από
λήψη αντιβιοτικών

• θετική αναλογική επίδραση προβιοτικών: 20.24 [4.28-
95.81]

• αυξημένη τάση ανεπιθύμητων ενεργειών: κοιλιακός
πόνος, διάρροια, έμετος

Moayyedi et al. Gut 2010
Lichtenstein L, et al. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2016; 73



ληκυθίτιδα – πρόληψη υποτροπής
VSL#3

• 31 ασθενείς μακροχρόνια χορήγηση (7 ½ μήνες)
• αυτοχρηματοδοτούμενη αγορά
• μόνο 6 ασθενείς ακολούθησαν την αγωγή όλο το

διάστημα
• 25/31 (80%): διακοπή μετά από 2-3 μήνες

Moayyedi et al. Gut 2010
Shen B, et al. APT 2005; 721



προβιοτικά στην ΙΦΝΕ: 
συμπεράσματα

• δεν υπάρχει ένδειξη στη νόσο του Crohn

• πιθανή επίτευξη ύφεσης σε ήπια-μέτρια ΕΚ (VSL#3)

• ενναλακτική των 5-ΑΣΑ θεραπεία συντήρησης της

ύφεσης στην ΕΚ (Bifidobacterium)

• ισχυρές ενδείξεις για πρόληψη εμφάνισης ή υποτροπής 

ληκυθίτιδας



προβλήματα  μελετών με προβιοτικά

• γενικά, μικρές μελέτες
• χαμηλής στατιστικής ισχύος
• δεν αποδεικνύουν την ασφαλή δίοδο, επιβίωση και

αποικισμό του προβιοτικού
• ποικίλες δοσολογίες
• ποικίλα στελέχη
• ποικίλοι συνδυασμοί στελεχών
• ποικίλα καταληκτικά σημεία



ερωτήματα για την χρήση προβιοτικά

• απουσία κανονιστικών μηχανισμών για την
παραγωγή των προβιοτικών

• η εμπειρική προσέγγιση ότι «ένα προβιοτικό
ταιριάζει σε όλους ή για όλα» μάλλον δεν είναι
κατάλληλη

• μακροχρόνια αποτελεσματικότητα
• επίδραση στο μικροβίωμα: πάντα ευεργετική ;;;;
• ασφάλεια (αναφορές για βακτηριαιμία ή

μυκητιάσεις: συνήθως σε νοσηλευόμενους και
ποθανά ανοσοκατασταλμένους ασθενείς)

Koretz RL. AJG 2018; 1118



συμπεράσματα
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