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Προβιοτικά: Σύντοµη ιστορία 
q  Metchnikoff (αρχές 20ου αι.) 

•  πρότεινε τη χορήγηση ευεργετικών βακτηρίων µε στό
χο την αντικατάσταση των παθογόνων.   



Προβιοτικά: Σύντοµη ιστορία 
q  Metchnikoff (αρχές 20ου αι.) 

•  πρότεινε τη χορήγηση ευεργετικών βακτηρίων µε στό
χο την αντικατάσταση των παθογόνων.  

q  Lilley και Stillwell (1965):  
•  «Ουσίες» που εκκρινόµενες από µ.ο. διέγειραν την αύ
ξηση άλλων (προ+βιος ≠ αντι-βιοτικά).  

q  WHO/FAO (2001-2002)  
•  Ορισµός: «ζωντανοί µ.ο. που, όταν  
χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες, παρέχουν  
όφελος στην υγεία του ξενιστή» 



Hill, C. et al. (2014) The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and 
appropriate use of the term probiotic. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. doi:10.1038/nrgastro.2014.66 



Προβιοτικά: Πιθανοί µηχανισµοί δράσης 

Hill, C. et al. (2014) The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term 
probiotic. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. doi:10.1038/nrgastro.2014.66 



Προβιοτικά vs. Πρεβιοτικά vs. Συµβιοτικά 

Ø  Προβιοτικά  
•  Προϊόντα που τα εµπερικλείουν: τρόφιµα (π.χ. γιαούρτι,  
κεφίρ, κ.ά.), συµπληρώµατα διατροφής, δερµατικές κρέµες. 

Ø  Πρεβιοτικά  
•  Ένα επιλεκτικά ζυµωµένο θρ. συστατικό που έχει  
σαν αποτέλεσµα µεταβολές στη σύνθεση ή/και τη  
δραστικότητα της εντερικής µικροχλωρίδας, αποδίδοντας  
έτσι οφέλη στην υγεία του ξενιστή. 

Ø  Συµβιωτικά  
•  Προϊόντα που συνδυάζουν τη χρήση προβιοτικών και  
πρεβιοτικών 



Προβιοτικά 
Lactobacillus spp. acidophilus 

plantarum 
rhamnosus 
paracasei 
fermentum 
reuteri 
johnsonii 
brevis 
casei 
lactis 
delbrueckii  
gasseri 

Bifidobacterium spp. Breve 
infantis 
longum 
bifidum 
thermophilum 
adolescentis 
animalis 
lactis 

Bacillus spp. coagulans 

Streptococcus spp. thermophilus 

Enterococcus spp. faecium 

Saccharomyces spp. cerevisiae 



Προβιοτικά: Οφέλη από τη χρήση τους 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ορισµένα είδη ή στελέχη έχουν  
πιθανότατα ευεργετική δράση ως προς την  
πρόληψη ή τη θεραπεία παθήσεων, όπως: 

ü  Διαταραχές ΓΕΣ (διάρροια που προκαλείται από λοιµώξεις,  
που σχετίζεται µε αντιβιοτικά, σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου,  
φλεγµονώδεις νόσοι του εντέρου, δυσανεξία στη λακτόζη) 

ü  Αλλεργικές διαταραχές, όπως ατοπική δερµατίτιδα (έκζεµα),  
αλλεργική ρινίτιδα 

ü  Πρόληψη της νεκρωτικής εντεροκολίτιδας σε βρέφη µε πολύ  
χαµηλό βάρος γέννησης 

ü  Προβλήµατα στοµατικής υγείας 
ü  Κολικός στα βρέφη 
ü  Ηπατικές νόσοι 
ü  Κοινό κρυολόγηµα 



Προβιοτικά  
και  
σωµατικό λίπος 



Ø  Διπλά-τυφλή, διασταυρούµενης µετάβασης, τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη 

Ø  28 υγιείς εθελοντές µε ΔΜΣ 25-32 kg/m2 

Ø  3 φάσεις των 43 ηµερών, µε περίοδο έκπλυσης 6 εβδοµάδων 

Ø  3 οµάδες που κατανάλωναν γιαούρτι:  
1ηà 1,39 × 109 cfu LA,  
2ηà 1.08 × 109 cfu LF,  
3ηà γιαούρτι (ελέγχου) 

Συνολική λιπώδη µάζα: 
•  ↓3% (p = 0.05) µε τη λήψη LF  

•  ↓4% (p = 0.01) µε τη λήψη LA  
•  ↓1% (p = 0.05) στην οµάδα ελέγχου 



Ø  Πολυκεντρική, διπλά- 
τυφλή, τυχαιοποιηµένη  
κλινική µελέτη  
παράλληλων οµάδων 

Ø  210 υγιείς Ιάπωνες εθελο- 
ντές µε µεγάλες περιοχές  
σπλαχνικού λίπους  
(80,2–187,8 cm2) 

Ø  3 οµάδες που κατανά- 
λωναν 200γρ. ζυµωµένου  
γάλακτος για 12 βδοµάδες 
1ηà107 cfu/g,  
2ηà106 cfu/g,  
3ηà 0 cfu/g (ελέγχου) 

Ø  Μετρήσεις στην 4η, 8η,  
12η και 16η εβδοµάδα 

Percentage changes and corresponding measures  
from baseline in abdominal fat areas 

Mean values were significantly different for within-group comparisons from baseline: * P< 0·05, ** P< 0·01. 
†Mean values were significantly different for between-group comparisons from control (P< 0·05). 
‡There was a significant group × time interaction effect (P< 0·05). 

Percentage changes and corresponding measures from  
baseline in body composition 

Mean values were significantly different for within-group comparisons from baseline: * P< 0·05, ** P< 0·01 
Mean values were significantly different for between-group comparisons from control: † P< 0·05, †† P< 0·01 
‡‡ There was a significant group × time interaction effect (P< 0·01). 



Ø  Διπλά-τυφλή, τυχαιοποιηµένη κ
λινική µελέτη 

Ø  20 υγιείς εθελοντές µε  
ΔΜΣ <30 kg/m2 

Ø  2 οµάδες που κατανάλωναν δία
ιτα υψηλή σε λίπος (55% F, 30
% CHO, 15% Pr, 25% SUFA,  
+1000kcal/d µε µορφή 465γρ 
milk-shake υψηλής  
περιεκτικότητας σε λίπος στο π
ρωινό):  
 

Ø  1ηà 2 φακελάκια VSL#3  
(450 δισ βακτήρια/φακελάκι)  
2ηà 2 φακελάκια placebo 

Magnitude of change in (A) body mass and (B) body fat mass  
following high-fat feeding. *P < 0.05.  



Ø  9 έδειξαν ↓ ΣΒ ή/και  
Ø  3 δεν έδειξαν επίδραση 
Ø  2 έδειξαν ↑ΣΒ 

§  L. gasseri (3),  
§  L. plantarum,  
§  L. plantarum + L. curvatus,  
§  L. rhamnosus + υποθερµιδική  

δίαιτα,  
§  L. amylovorus,  
§  L. acidophilus + L. casei µε  

φαινολικά σύµπλοκα +  
υποθερµιδική δίαιτα  

§  Lactobacillus είδη. 

Ø  Τα προβιοτικά ίσως έχουν  
ευεργετική επίδραση στην  
απώλεια βάρους σε υπέρβαρα  
άτοµα. 



The effect of probiotic supplementation on body weight 

The effect of probiotic supplementation on BMI 



The effect of probiotic supplementation on body fat mass 

The effect of probiotic supplementation on body fat percentage 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Βραχυχρόνια χορήγηση προβιοτικών (
≤12 εβδοµάδες) µείωσε το ΣΒ, το  
ΔΜΣ και το % Λίπους, σε µικρό  
βαθµό. 
 
Απαιτούνται περεταίρω µελέτες µε  
µακροχρόνια χορήγηση προβιοτικών 
που θα εξετάζουν την επίδρασή τους σ
ε διάφορους ανθρωποµετρικούς  
δείκτες. 



Προβιοτικά: Συµπεράσµατα 

ü Η χρήση τους δείχνει να έχει υποσχόµενα αποτελέ-σµα
τα ως προς τη διαχείριση του ΣΒ και τη µείωση του σω
µ. λίπους στα υπέρβαρα και παχύσαρκα  
άτοµα. 

Περεταίρω έρευνα 

ü Προσοχή: Η λήψη τους από πάσχοντες από χρόνια π
ροβλήµατα υγείας θα πρέπει γίνεται κατόπιν  
συνεννόησης µε τον θεράποντα ιατρό τους και  
εφόσον συνεκτιµώνται τα οφέλη έναντι των  
πιθανών παρενεργειών/κινδύνων. 



Ευχαριστώ! 


