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«ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ…=ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ!!» 

 

 

      Ο διεθνώς εγκεκριμένος ορισμός των προβιοτικών είναι: ζώντες μικροοργανισμοί που, 
όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες, παρέχουν όφελος στην υγεία του ξενιστή (του 
ατόμου που τα φιλοξενεί).  Η ονομασία προέρχεται από τη λέξη pro που σημαίνει για, και τη 
λέξη biotic που σημαίνει βιοτικός-ζωή = για τη ζωή. 

    Τα προ βιοτικά είναι βακτήρια ή μύκητες τα οποία είναι διαθέσιμα ως συμπληρώματα 
διατροφής αλλά υπάρχουν και  φυσιολογικά σε συγκεκριμένα τρόφιμα όπως γιαούρτι, κεφίρ, 
τυρί, ξινό λάχανο ενώ τα πρεβιοτικά είναι άπεπτα συστατικά των τροφίμων που αποτελούν 
τροφή για τα βακτήρια. 

   Στις μέρες μας η χρήση προβιοτικών είναι αρκετά διαδεδομένη καθώς συνδέονται με 
πλήθος ευεργετικών αποτελεσμάτων: 

Ø Συγκεκριμένα, μέσα από μελέτες επιλεγμένων προβιοτικών ειδών έχει προταθεί 
πιθανή αποτελεσματικότητα σε διάφορες ασθένειες του γαστρεντερικού, με το 
καλύτερο παράδειγμα αυτό των ΙΦΕΝ.   
 

Ø Θεραπευτικό όφελος έχει επίσης προταθεί σε αρκετές άλλες διαταραχές, 
συμπεριλαμβανομένων διάρροια από αντιβιοτικά, λόγω λοίμωξης από Clostridium 
difficile, λοιμώδη διάρροια, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, σύνδρομο ευερέθιστου 
εντέρου καθώς βελτιώνουν τις ανοσολογικές λειτουργίες των εντέρων. 
 

Ø Παρουσιάζουν αντικαρκινική δράση ιδίως σε καρκίνο παχέος εντέρου. 
 

Ø   Ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. 
 

Ø  Προστατεύουν από αλλεργίες καθώς και από άλλες παθήσεις των πνευμόνων. 

 

Ø Ακόμη φαίνεται να βοηθούν τους ασθενείς με κυστική ίνωση . 
 

Ø Συμβάλουν στη μείωση της χοληστερόλης . 



 
ΤΑΠΙΝΗ Δ. ΝΤΑΪΑΝΑ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ 
MSc «Διατροφή στην Υγεία και τη Νόσο», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Master Practitioner on Eating Disorders and Obesity 
 

Email : ntaianatapini.nutr@yahoo.com 
Τηλ.Επικοινωνίας: 698 98 90 509 
 
 

 
Ø Μελέτες δείχνουν ότι η λήψη προβιοτικών, ειδικά όσων περιέχουν στελέχη 

Lactobacillus και Bifidobacterium, έχουν πολλαπλά πιθανά οφέλη σε ασθενείς με 
μεταβολικό σύνδρομο. 

 
  

Ø Διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη της οστεοπόρωσης . 
 

Ø Καταπολεμούν το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. 
 

Ø Διευκολύνουν την αφομοίωση των βιταμινών, ανόργανων συστατικών και 
αμινοξέων από τον οργανισμό.  

 
 

Ø Επίσης, διάφορες μελέτες δείχνουν ότι τα συμπτώματα της δυσανεξίας της 
λακτόζης περιορίζονται με την κατανάλωση ζυμωμένων προβιοτικών 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 

        Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι με  την κατανάλωση υπερβολικά μεγάλης 
ποσότητας προβιοτικών ημερησίως υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης: πονοκεφάλων,  
διάρροιας καθώς και δυσκοιλιότητας. 

   Τέλος απαιτούνται καλύτερα δομημένες μελέτες για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα 
για την αποτελεσματικότητά τους και πάντα η επιλογή των προβιοτικών θα πρέπει να πληροί 
τα κριτήρια ασφαλείας.  

 


