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Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας, τα προβιοτικά είναι μία ετερογενής κατηγορία «ζωντανών 
μη παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι όταν χορηγούνται σε κατάλληλες ποσότητες συμβάλλουν 
θετικά στην υγεία του ξενιστή». Ο παραπάνω ευρύς ορισμός χρησιμοποιείται αφενός για να περιλάβει 
τους διάφορους, φυλογενετικά άσχετους μεταξύ τους μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως 
προβιοτικά και αφετέρου να δηλώσει τους πολλούς και διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης των 
προβιοτικών που οδηγούν τελικά σε θεραπευτικό όφελος.

Η ιδέα της ευεργετικής δράσης των 
προβιοτικών φαίνεται ότι έχει 
αναφερθεί για πρώτη φορά το 

1908 όταν ο Metchnikoff διατύπωσε την 
άποψη ότι η μακροζωία των Βουλγάρων 
χωρικών μπορεί να οφείλεται στην κα-
τανάλωση βρασμένων γαλακτοκομικών 
προϊόντων. 

Είναι αληθές ότι τα περισσότερα προβιοτικά 
βρίσκονται στα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Το γιαούρτι π.χ. θεωρείται ως βασική πηγή 
προβιοτικών, αλλά θα πρέπει να αναφερ-
θεί ότι οι ζωντανοί μικροοργανισμοί που 
περιέχει διαφέρουν ως προς την ικανότητα 
να επιβιώνουν στο όξινο περιβάλλον ή να 
αποικίζουν ικανοποιητικά τη μικρο-χλωρίδα 
του εντερικού σωλήνα. 

Ο επαρκής αποικισμός του εντέρου εί-
ναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δράση 
των προβιοτικών, διότι εκεί με διάφορους 
μηχανισμούς (διακυτταρικές αλληλεπιδρά-
σεις, έκκριση βιολογικά δραστικών ουσιών) 
επηρεάζουν την φυσιολογία του βλεννογό-
νου και επιδρούν στην εντερική χλωρίδα, 
εξασφαλίζοντας ισορροπίες προς όφελος 
του ξενιστή. 

Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα προβι-
οτικά είναι κυρίως βακτήρια που παρά-
γουν γαλακτικό οξύ (π.χ. Lactobacillus and 
Bifidobacterium), το μη παθογόνο στέλεχος 
της Escherichia coli nissle 1917, το Clostridium 
butyricum, ο Streptococcus salivarius και ο 
μύκητας Saccharomyces boulardii. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι θεραπευτικά χρησιμοποι-
ούνται συνήθως συνδυασμοί προβιοτικών, 
όπως το VSL#3 (Lactobacillus casei, L. plan-
tarum, L. acidophilus, and L. delbrueckii 
subsp. Bulgaricus, Bifidobacterium longum, 
B. breve, and B. Infantis and Streptococcus 
salivarius subsp. thermophilus), το Bion 3 
(Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bi-
fidum, Bifidobacterium longum, βιταμίνες και 
μέταλλα), καθώς και άλλα σκευάσματα.

Η πρόσφατη έρευνα οδήγησε στην ανα-
κάλυψη μερικών από τις ουσίες των προβι-
οτικών που ευθύνονται για το θεραπευτικό 
τους αποτέλεσμα. 

Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι πρωτεΐνες και 
DnA του σκευάσματος VSL#3 αναστέλλουν 
την ενεργοποίηση κυτταροκινών και την 
απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων1, ενώ 
ο μύκητας Saccharomyces boulardii παράγει 
ένα μικρό μόριο με αντιφλεγμονώδη δράση2. 
Φαίνεται λοιπόν ότι στο εγγύς μέλλον θα 
είναι δυνατή η χορήγηση παραγόντων α-
ντί των προβιοτικών μικροοργανισμών για 
την επίτευξη συγκεκριμένου θεραπευτικού 
αποτελέσματος. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επίσης 
επιτρέψει την κατασκευή γενετικά τροπο-
ποιημένων προβιοτικών που παράγουν 
ανοσοδραστικές ουσίες (π.χ. ιντερλευκίνη-
10)3 ή ουσίες που δρουν προστατευτικά στο 
βλεννογόνο (π.χ. παράγοντες trefoil)4. Η 
παραπάνω στρατηγική, που βρίσκεται ακόμα 
σε πειραματικό στάδιο, αναμένεται να είναι 

ένας από τους στόχους της βιοτεχνολογίας 
των προβιοτικών.

Όπως προαναφέρθηκε, διαφορετικοί μη-
παθογόνοι μικροοργανισμοί ασκούν διαφο-
ρετικές δράσεις και επιδρούν με διάφορους 
τρόπους στην φυσιολογία των συστημάτων 
του ξενιστή. Πάντως, οι μηχανισμοί δράσης 
των προβιοτικών που έχουν περιγραφεί και 
αφορούν στο πεπτικό σύστημα μπορούν να 
ταξινομηθούν αδρά ως εξής: α) ρύθμιση της 
ομοιόστασης των μικροβίων του εντέρου, 
β) παρέμβαση στην ικανότητα των παθο-
γόνων να αποικίζουν και να μολύνουν το 
βλεννογόνο, γ) τροποποίηση των τοπικών 
και συστηματικών ανοσολογικών απαντή-
σεων, δ) διατήρηση της ακεραιότητας του 
βλεννογονικού φραγμού, ε) αναστολή της 
προκαρκινωματώδους δράσης διαφόρων εν-
ζύμων και στ) ενίσχυση ενζύμων που ευνοούν 
τη σωστή θρέψη5. Είναι πλέον αποδεκτό ότι 
τα διάφορα προβιοτικά έχουν διαφορετικές 
δράσεις και τα οφέλη που αποδίδονται σε ένα 
είδος ή στο συνδυασμό κάποιων ειδών δεν 
είναι απαραίτητα γενικεύσιμα σε άλλα είδη. 
Τα προβιοτικά γενικώς θεωρούνται ασφαλή, 
αν και έχουν περιγραφεί περιπτώσεις μυκηται-
μίας ή ακόμη και ενδοκαρδίτιδας. Εξάλλου, 
πρόσφατη μελέτη που θα συζητηθεί πα-
ρακάτω θέτει ερωτήματα για την ασφάλειά 
τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
όταν χορηγούνται σε ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς. Εκτός της ασφάλειας, τα προβιοτικά 
πρέπει να πληρούν και ορισμένες άλλες 
προϋποθέσεις, η κυριότερη εκ των οποίων 
είναι η αντίσταση στη διάσπασή τους από 
το γαστρικό οξύ, τη χολή και τα εντερικά ή 
παγκρεατικά ένζυμα. 

Η παρούσα ανασκόπηση είναι μια σύντομη 
περίληψη της δράσης των προβιοτικών σε 
συνήθη νοσήματα του πεπτικού. 

Προβιοτικά και διαρροϊκό 
σύνδρομο

Έχει αναφερθεί ότι τα προβιοτικά μπορεί 
να έχουν ευεργετικό ρόλο στα διάφορα 
είδη διαρροϊκού συνδρόμου, συμπεριλαμ-
βανομένης της οξείας ιογενούς διάρροιας, 
της διάρροιας των ταξιδιωτών, της μετακτι-
νικής διάρροιας, της διάρροιας των εντερικά 
σιτιζόμενων ασθενών, της διάρροιας από 
λήψη αντιβιοτικών και της κολίτιδας από το 
Clostridium difficile. 

Οξεία ιογενής διάρροια
Η οξεία ιογενής διάρροια είναι συχνότερη 

στα παιδιά και οι ροταϊοί θεωρούνται 
υπεύθυνοι για το 45% των περιπτώσεων 
παγκοσμίως. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει 
ότι η χορήγηση των προβιοτικών μειώνει τη 
διάρκεια της διάρροιας στα παιδιά κατά μια 
μέρα περίπου, περιορίζοντας ταυτόχρονα 
τον αριθμό των διαρροϊκών κενώσεων. Τα 
διαθέσιμα δεδομένα από τυχαιοποιημένες 
μελέτες έχουν δείξει ότι το όφελος της χο-
ρήγησης των προβιοτικών στα παιδιά: α) 
είναι μετρίου βαθμού, β) εξαρτάται από το 

είδος του χορηγούμενου προβιοτικού, γ) 
εξαρτάται από τη δόση, δ) είναι σημαντικό 
στις ιογενείς διάρροιες αλλά όχι στις βακτηρι-
ακές και ε) είναι μεγαλύτερο με την πρώιμη 
έναρξη της θεραπείας. Εξάλλου, πρόσφατες 
μετα-αναλύσεις καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα ότι τα προβιοτικά είναι αποτελεσματικά 
στην πρόληψη και τη θεραπεία της ιογενούς 
διάρροιας, τόσο στα παιδιά, όσο και στους 
ενήλικες6. 

Διάρροια των ταξιδιωτών
Οι μισοί περίπου από τους ταξιδιώτες 

που επισκέπτονται χώρες υψηλού κινδύ-
νου εμφανίζουν οξεία διάρροια, η οποία 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπια 
και αυτοπεριοριζόμενη. Η Σαλμονέλα, η 
Σιγκέλλα και η εντεροτοξινογόνος Escherichia 
coli είναι υπεύθυνες για το 80% περίπου των 
περιπτώσεων. Διάφορα προβιοτικά όπως 
ο Saccharomyces boulardii, καθώς και το 
μείγμα που αποτελείται από Lactobacillus 
acidophilus και Bifidobacterium bifidum 
φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στην πρό-
ληψη της διάρροιας των ταξιδιωτών7. 

Μετακτινική διάρροια (εντερίτιδα)
Οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε 

ακτινοθεραπεία συχνά υποφέρουν από δι-
αρροϊκό σύνδρομο, λόγω προσβολής του 
λεπτού ή του παχέος εντέρου. Έχει αναφερθεί 
ότι τα προβιοτικά μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην 
αντιμετώπιση της διάρροιας που προκα-
λείται από ακτινοθεραπεία. Σε μια διπλή, 
τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη βρέθηκε 
ότι η χορήγηση Lactobacillus rhamnosus 
GG έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
σε σύγκριση με το placebo σε ασθενείς με 
μετακτινική διάρροια, βελτιώνοντας τόσο τον 
αριθμό των κενώσεων, όσο και τη σύσταση 
των κοπράνων8. Σε άλλη μελέτη, η χορή-
γηση μείγματος προβιοτικών (Lactobacillus 
και Bifidobacterium) σε ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία 
στην περιοχή της πυέλου συνέβαλε στην 
ελάττωση της συχνότητας των διαρροιών9. 
Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλές μελέτες 
για το ρόλο των προβιοτικών στη μετακτινική 
εντερίτιδα, τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι 
ενθαρρυντικά.

Διάρροια σχετιζόμενη με εντερική 
σίτιση

Η διάρροια αποτελεί συνηθισμένη επιπλοκή 
της εντερικής σίτισης. Οι Bleichner και συν. 
αναφέρουν ότι η χορήγηση Saccharomyces 
boulardii στους ασθενείς υπό εντερική σίτι-
ση μειώνει τη συχνότητα της διάρροιας10. 
Δεδομένου ότι οι μελέτες που υπάρχουν 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
προβιοτικών στη διάρροια που συνοδεύει 
την εντερική σίτιση είναι λίγες, απαιτούνται 
περισσότερες καλά σχεδιασμένες κλινικές 
μελέτες για να διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος 
των προβιοτικών. 

Διάρροια μετά από λήψη αντιβιοτικών
Η διάρροια που σχετίζεται με τη λήψη αντι-

βιοτικών είναι συνήθως μη ειδική, δηλαδή 
χωρίς ιδιαίτερες αλλοιώσεις του βλεννογό-
νου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, τα 
αντιβιοτικά μπορεί να προκαλέσουν κολίτιδα 
ποικίλης βαρύτητας, ακόμα και ψευδομεμ-
βρανώδη κολίτιδα, που κυρίως οφείλεται σε 
υπερανάπτυξη του Clostridium difficile ή της 
Klebsiella oxytoca. Ο μύκητας Saccharomyces 
boulardii, ο Lactobacillus rhamnosus GG, 
καθώς και μείγματα προβιοτικών φαίνεται 
να μειώνουν σημαντικά τη συχνότητα της 
διάρροιας από αντιβιοτικά11. 

Διάρροια που οφείλεται στο 
Clostridium difficile

Το C. difficile είναι ένα Gram θετικό βα-
κτήριο, που απομονώνεται σε 15-25% των 
περιπτώσεων διάρροιας από λήψη αντιβι-
οτικών και ευθύνεται σχεδόν για όλες τις 
περιπτώσεις ψευδομεμβρανώδους κολίτι-
δας. Το C. difficile παράγει δύο μεγάλου 
μοριακού βάρους εντεροτοξίνες (τοξίνες Α 
& Β), στις οποίες οφείλεται η λοιμογόνος 
δράση του. Η ψευδομεμβρανώδης κολίτι-
δα μπορεί να έχει κεραυνοβόλο πορεία με 
υψηλά ποσοστά υποτροπής και θνητότητας. 
Η θεραπεία περιλαμβάνει διακοπή των α-
ντιβιοτικών και χορήγηση μετρονιδαζόλης 
ή βανκομυκίνης12. Διάφορα προβιοτικά έ-
χουν χρησιμοποιηθεί τόσο στην πρόληψη, 
όσο και στην αντιμετώπιση της διάρροιας 
που οφείλεται σε C. difficile, όπως είναι ο 
Saccharomyces boulardii, ο Lactobacillus GG, 
το Bifidobacterium longum και ο συνδυασμός 
Bifidobacterium longum με Lactobacillus aci-
dophilus με ασαφή αποτελέσματα. Ο μύκητας 
Saccharomyces boulardii που έχει μελετηθεί 
εκτενέστερα στην C. difficile λοίμωξη φαί-
νεται να έχει θετική επίδραση11, ιδιαίτερα 
όταν συγχορηγείται με βανκομυκίνη στις 
περιπτώσεις υποτροπιάζουσας λοίμωξης13. 
Πάντως, τουλάχιστον 2 πρόσφατες μετα-
αναλύσεις υποστηρίζουν ότι χρειάζονται 
περισσότερα δεδομένα για την τεκμηρίωση 
της δράσης των προβιοτικών, τόσο στην 
πρόληψη, όσο και στη θεραπεία της C. dif-
ficile λοίμωξης. 

Προβιοτικά και ιδιοπαθείς 
φλεγμονώδεις νόσοι του 
εντέρου (ΙΦΝΕ)

Αν και η παθογένεια των ΙΦΝΕ είναι ά-
γνωστη, η επικρατέστερη ίσως θεωρία εί-
ναι ότι προκαλούνται από διαταραχές της 
εντερικής χλωρίδας σε ασθενείς με γενετική 
προδιάθεση. Δεδομένου ότι τα προβιοτικά 
τροποποιούν τη μικροχλωρίδα, η αποτελε-
σματικότητά τους έχει μελετηθεί αρκετά σε 
ασθενείς με ΙΦΝΕ. 

Νόσος του Crohn
Μία από τις πρώτες μελέτες έδειξε ότι η 

συγχορήγηση Saccharomyces boulardii και 
μεσαλαζίνης μειώνει τα ποσοστά υποτροπής 
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σε ασθενείς με νόσο Crohn σε σύγκριση με 
τη μονοθεραπεία με μεσαλαζίνη14. Παρόλα 
αυτά οι λίγες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 
έως σήμερα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή 
σαφών συμπερασμάτων όσον αφορά στη 
θεραπευτική αξία των προβιοτικών στη θε-
ραπεία ή στην πρόληψη των μετεγχειρητικών 
υποτροπών της νόσου του Crohn, τόσο στους 
ενήλικες όσο και στα παιδιά. 
Ελκώδης κολίτιδα

Όπως και στη νόσο του Crohn, οι μελέτες 
της αποτελεσματικότητας των προβιοτικών 
στην ελκώδη κολίτιδα περιλαμβάνουν μικρό 
αριθμό ασθενών και έχουν μικρή διάρκεια πα-
ρακολούθησης. Διάφορα προβιοτικά έχουν 
χρησιμοποιηθεί (Bifidobacteria, Lactobacillus 
GG, E. Coli nissle 1917, Saccharomyces 
boulardii, VSL#3), είτε ως μονοθεραπεία ή 
συγχορηγούμενα με αμινοσαλυκιλικά. Τα δε-
δομένα μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ορισμένα 
από τα προβιοτικά (π.χ. E. Coli nissle 1917, 
Saccharomyces boulardii, VSL#3) ίσως έχουν 
κάποια θέση στην ελάττωση των υποτροπών 
της ελκώδους κολίτιδας15. 

Ληκυθίτιδα (Pouchitis)
Η ληκυθίτιδα είναι φλεγμονή του ειλεακού 

θυλάκου, ο οποίος κατασκευάζεται μετά από 
ολική πρωκτο-κολεκτομή από τμήμα του 
τελικού ειλεού, το οποίο αναστομώνεται 
με τον πρωκτό (νέο-λήκυθος) με σκοπό την 
υποκατάσταση της «αποθηκευτικής» λει-
τουργίας του ορθού. Τουλάχιστον δύο καλά 
σχεδιασμένες μελέτες από την ίδια ερευνητική 
ομάδα αναφέρουν ότι η καθημερινή χορήγη-
ση VSL#3 προφυλάσσει από την εμφάνιση16 
και μειώνει τις υποτροπές της ληκυθίτιδας17, 
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθε-
νών, ενώ παρόμοια αποτελέσματα έχουν 
αναφερθεί και για τον Lactobacillus rhamno-
sus GG. Πάντως υπάρχουν και μελέτες χωρίς 
τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα18. 

Προβιοτικά και σύνδρομο του 
ευερέθιστου εντέρου 

Το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου 
(ΣΕΕ) αποτελεί τη συχνότερη λειτουργική 
διαταραχή του εντέρου, με κύριες εκδη-
λώσεις το κοιλιακό άλγος, τον μετεωρισμό 
και τις διαταραχές των κενώσεων, χωρίς 
στοιχεία υποκείμενης οργανικής νόσου. Η 
αποτελεσματικότητα διαφόρων προβιοτικών 
(κυρίως Lactobacilli, Bifidobacteria, VSL#3) 

έχει μελετηθεί αρκετά σε ασθενείς με ΣΕΕ και 
τα αποτελέσματα κρίνονται γενικώς θετικά. 
Παρόλα αυτά οι περισσότερες μελέτες είναι 
σχετικά μικρές και ο χρόνος παρακολούθησης 
των ασθενών περιορισμένος. Δεδομένης της 
ετερογένειας της κλινικής συμπτωματολογίας 
του συνδρόμου είναι δύσκολο να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, με τα μέχρι 
τώρα στοιχεία φαίνεται ότι τα προβιοτικά 
έχουν κάποια κλινική αποτελεσματικότητα 
σε ασθενείς με ΣΕΕ, στο οποίο υπερτερεί η 
διάρροια19. 

Προβιοτικά και λοίμωξη από 
Helicobacter pylori

Διάφορα στελέχη Lactobacilli φαίνεται ότι 
έχουν κάποια αντιμικροβιακή δράση έναντι 
του Helicobacter pylori (Hp)20, ενώ επίσης 
παρεμβαίνουν στην προσκόλληση του μι-
κροοργανισμού στο γαστρικό βλεννογόνο. 
Επιπροσθέτως, έχει αναφερθεί ότι η συγ-
χορήγηση των προβιοτικών με τα σχήματα 
εκρίζωσης του Hp βελτιώνει τη συμμόρφωση 
των ασθενών, μειώνοντας τις παρενέργειες 
των αντιβιοτικών. Συνεπώς τα προβιοτικά δεν 
μπορούν να αντικαταστήσουν τα σχήματα 
εκρίζωσης, αλλά μπορούν να χορηγηθούν 
επικουρικά, βελτιώνοντας όπως έχουν δείξει 
μερικές μελέτες, την αποτελεσματικότητα της 
αντιμικροβιακής αγωγής21. 

Προβιοτικά και οξεία 
παγκρεατίτιδα

Ένας από τους κύριους στόχους στη θε-
ραπεία της οξείας παγκρεατίτιδας είναι η 
πρόληψη της επιλοίμωξης του παγκρεατικού 
ιστού και των λοιμώξεων γενικότερα, που 
αυξάνουν τη νοσηρότητα και τη θνητότητα 
των ασθενών. Η προφυλακτική χορήγηση 
αντιβιοτικών φαίνεται ότι δεν είναι αποτε-
λεσματική22. Διπλή, τυφλή τυχαιοποιημένη 
μελέτη σε 45 ασθενείς με οξεία παγκρεα-
τίτιδα έδειξε ότι η χορήγηση Lactobacillus 
plantarum 299v μέσω ρινο-νηστιδικού κα-
θετήρα για 1 εβδομάδα μείωσε τις σηπτικές 
επιπλοκές. Αντιθέτως, πρόσφατη μεγάλη 
(298 ασθενείς), καλά σχεδιασμένη, πολυ-
κεντρική μελέτη στην Ολλανδία έδειξε ότι η 
χορήγηση μείγματος προβιοτικών σε ασθενείς 
με αναμενόμενη σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα 
αύξησε τις σηπτικές επιπλοκές και τη θνητό-
τητα των ασθενών, κυρίως λόγω αύξησης 
της επίπτωσης μη αποφρακτικής ισχαιμικής 

νόσου του εντέρου23. Τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης αυτής μελέτης αναμένεται να 
επηρεάσουν σημαντικά το σχεδιασμό των 
κλινικών μελετών των προβιοτικών. 

Συμπέρασμα
Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανι-

σμοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων απα-
ντούν στη φυσιολογική εντερική χλωρίδα, 
που έχουν χορηγηθεί θεραπευτικά σε διά-
φορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος. 
Οι μέχρι τώρα μελέτες για την αξιολόγηση 
της κλινικής αποτελεσματικότητας των προ-
βιοτικών, παρόλα τα γενικώς θετικά αποτε-
λέσματα, κρίνονται ελλιπείς. Το είδος ή ο 
συνδυασμός των προβιοτικών που πρέπει 
να χορηγηθεί ανάλογα με την ένδειξη, όπως 
επίσης η δόση και η διάρκεια θεραπείας δεν 
είναι σαφώς τεκμηριωμένα. 

Η πρόοδος στη βασική έρευνα αναμένεται 
να δώσει μερικές απαντήσεις για τους μη-
χανισμούς δράσης αυτών των μικροοργανι-
σμών και να οδηγήσει σε ορθολογικότερο 
σχεδιασμό των κλινικών μελετών. 

Επιπροσθέτως, η πρόσφατη μελέτη της 
χορήγησης των προβιοτικών στην οξεία 
παγκρεατίτιδα θέτει σοβαρά ερωτήματα για 
την ασφάλεια των προβιοτικών, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με βαριά κλινικά σύνδρομα. Από 
τα παραπάνω είναι σαφές ότι χρειάζεται 
εκτενέστερη έρευνα, τόσο στην κλινική, όσο 
και σε επίπεδο βασικών επιστημών, δεδομέ-
νου ότι τα προβιοτικά αποτελούν ελκυστική 
εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση σε 
αρκετά νοσήματα. 
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