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Χρήση ενός σκευάσματος με προβιοτικό γαλακτοβάκιλλο (Actimel)
για την πρόληψη της διάρροιας που σχετίζεται με αντιβιοτικά

Μία ανεξάρτητη κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British 
Medical Journal την 29η Ιουνίου 2007 αποκάλυψε ότι, σε 
άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών που λαμβάνουν αντιβιοτική 

θεραπεία σε νοσοκομείο, η κατανάλωση Actimel δύο φορές 
ημερησίως μειώνει σημαντικά την επίπτωση οποιασδήποτε 
διάρροιας κατά 22% και σχετιζόμενης με C. difficile διάρροιας 
κατά 17%. Από τους 56 ασθενείς στην ομάδα του placebo control 
που αντιμετωπίζονταν με αντιβιοτικά, 19 άτομα ανέπτυξαν διάρροια, 
σε σύγκριση με 7 άτομα από τα 57 στην ομάδα που έπινε Actimel. 
Στα περιστατικά σχετιζόμενης με C. difficile διάρροιας, η διαφορά ήταν 
ακόμη πιο σημαντική: διάρροια ανέπτυξαν 9 από τους 53 ασθενείς 
στην ομάδα του placebo control και 0 από του 56 ασθενείς στην 
ομάδα που έπινε Actimel.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η πρόληψη της σχετιζό-
μενης με C. difficile διάρροιας (CDAD) με αυτό το προβι-
οτικό ρόφημα γιαουρτιού θα κόστιζε 66 φορές λιγότερο 
από τη θεραπεία του ασθενούς για την καταπολέμηση 
CDAD στο νοσοκομείο (60 λίρες αντί για 4.000 λίρες στη 
Μεγάλη Βρετανία).

Στην τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo 
control μελέτη, 135 ασθενείς που νοσηλεύονταν σε 3 νοσοκο-
μεία του Λονδίνου (Hammersmith, Charing Cross και Hillingdon) 
ηλικίας άνω των 50 ετών, κατανάλωναν ένα φιαλίδιο Actimel 
ή ισοδύναμο όγκο ροφήματος control δύο φορές ημερησίως 
(πριν ή μετά τα γεύματα) κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θεραπείας 
με αντιβιοτικά και για μία εβδομάδα μετά το τέλος του κύκλου 
θεραπείας. Μετά την προσαρμογή για τις συγκεντρώσεις λευκω-
ματίνης και νατρίου, διαπιστώθηκε ότι οι πιθανότητες ανάπτυξης 
σχετιζόμενης με αντιβιοτικά διάρροιας είχαν μειωθεί κατά 75% 
στην ομάδα που κατανάλωνε Actimel. Ο κύριος συγγραφέας, 
Καθηγητής Christopher Bulpitt, από το Νοσοκομείο Hammersmith, 
εξήγησε: «Η διάρροια αποτελεί συνήθη επιπλοκή της χρήσης 
αντιβιοτικών και η λοίμωξη με C. difficile αποτελεί το πιο συχνό 
αίτιο νοσοκομειακής διάρροιας και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά 
συμπτώματα, ακόμη και θάνατο. Η μείωση της επίπτωσης της σχε-
τιζόμενης με αντιβιοτικά διάρροιας μέσω της χρήσης προβιοτικών 
ροφημάτων έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη θνητότητα και το κόστος 
περίθαλψης σε ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών». Καθώς αρκετές 
μελέτες υποστηρίζουν τα οφέλη των προβιοτικών στην πρόληψη 
ή την αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με αντιβιοτικά διάρροιας, 

είχε διατυπωθεί το αίτημα της περαιτέρω έρευνας σχετικά με την 
πρόληψη του C. difficile και τον εντοπισμό των συγκεκριμένων 
προβιοτικών που παρέχουν όφελος στην περίπτωση αυτή. Η εν 
λόγω μελέτη είναι η πρώτη που δείχνει την προληπτική 
δράση του Actimel στο C. difficile. Οι συγγραφείς κατα-
λήγουν ότι τα αποτελέσματα αφορούν πιθανώς μόνο 
στο Actimel και επομένως ενδέχεται να μην μπορούν να 
επεκταθούν σε άλλα στελέχη ή προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη
Η κύρια έκβαση της μελέτης ήταν η εμφάνιση διάρροιας, που 

καταγράφηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό και πιστοποιήθηκε 
από τους ερευνητές, δευτερεύουσα έκβαση ήταν η εμφάνιση ενός 
επεισοδίου διάρροιας σε συνδυασμό με την ανίχνευση των τοξινών 
A ή B, ή και των δύο, του C. difficile σε δείγμα κοπράνων. 

Κριτήρια συμμετοχής και αποκλεισμού
Από το Νοέμβριο του 2002 έως τον Ιανουάριο του 2005, 

αξιολογήθηκε η καταλληλότητα 1.760 νοσηλευόμενων ασθε-
νών ηλικίας άνω των 50 ετών για ένταξη στη μελέτη, 135 εκ 
των οποίων τελικά εισήχθησαν στη μελέτη. Στους επιλεγμένους 
ασθενείς, που ήταν σε θέση να τρώνε και να πίνουν κανονικά, 
είχαν συνταγογραφηθεί αντιβιοτικά. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν: 
πρόσφατη διάρροια ή χρήση αντιβιοτικών, λήψη αντιβιοτικών 
υψηλού κινδύνου, βαριά νόσος, ανοσοκαταστολή, χειρουργική 
επέμβαση στο έντερο, τεχνητή καρδιακή βαλβίδα, ιστορικό 
λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας, τακτική προβιοτική θεραπεία και 
δυσανεξία στη λακτόζη.

Μια ανεξάρτητη βρετανική μελέτη1 δείχνει ότι το προβιοτικό ρόφημα γιαουρτιού Αctimel μειώνει τη 
διάρροια που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια αντιβιοτικής θεραπείας και ιδιαίτερα τη διάρροια που 
προκαλείται από Clostridium difficile, ένα βακτήριο που ευθύνεται για νοσοκομειακές λοιμώξεις σε 
15% έως 25% των περιστατικών διάρροιας που σχετίζεται με αντιβιοτικά1.

Μελέτη Hickinson et al δημοσιευμένη στο British Medical Journal 2007 Jul 14; 335(7610):80

Eικόνα 1. P<0,01

48 ENHMERWSH ACTIMEL.indd   48 5/22/08   2:00:42 PM



EΝΗΜΕΡΩΣΗ

50   IATPIKO BHMA •  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Παρεμβάσεις
Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη, διεξήχθη σε 2 ισοδύναμες 

ομάδες ασθενών και ήταν διπλά τυφλή (δηλαδή, οι ασθενείς 
και το προσωπικό της μελέτης δε γνώριζε ποια ομάδα λάμβανε 
Actimel και ποια λάμβανε placebo). Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν 
την κατανάλωση των ροφημάτων (control ή Actimel) εντός 48 
ωρών από την έναρξη αντιβιοτικής θεραπείας και συνέχισαν έως 
και για μία εβδομάδα μετά  τη διακοπή λήψης αντιβιοτικών. Έπιναν 
100 g (97 ml) δύο φορές ημερησίως, μισή ώρα πριν ή μία έως 
δύο ώρες μετά τα γεύματα. Οι ερευνητές επαλήθευαν και κατέ-
γραφαν την κατανάλωση από την πλευρά των συμμετεχόντων. 
Οι χαμηλές συγκεντρώσεις λευκωματίνης και νατρίου αύξαναν 
τις πιθανότητες διάρροιας. Οι αναλογίες αυτές λαμβάνονται υπ’ 
όψιν στα αποτελέσματα.

Σχετικά με το C. difficile (ή Clostridium difficile)
Το Clostridium difficile είναι ένα βακτήριο που προκαλεί σχε-

τιζόμενη με αντιβιοτικά διάρροια. Αποτελεί επίσης το αίτιο των 
μορφών διάρροιας που απαντώνται πιο συχνά σε νοσοκομεία 
και μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας. Περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με την επίπτωση του C. difficile διατίθενται στη δ/νση: 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nosoco/clostridium/
accueil.htm

Actimel: δεδομένα και αριθμοί 
Στοιχεία για το Actimel 
•  Η λέξη προβιοτικό προέρχεται από τις λέξεις προ-βίος, που 

σημαίνει «υπέρ της ζωής» και ορίζεται από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας ως «ζώντες μικροοργανισμοί που, όταν χο-
ρηγούνται σε επαρκείς ποσότητες, έχουν ευεργετική επίδραση 
στην υγεία του ξενιστή» (FAO/ OMS 2002).

•  Το Actimel, που κυκλοφόρησε το 1997, είναι το υπ’ αριθμόν 
ένα προβιοτικό ρόφημα γιαουρτιού στη Γαλλία. 

•  Το L. casei defensis στο Actimel είναι ένα προβιοτικό στέλεχος. 
L.casei defensis είναι η εμπορική ονομασία για την πατεντα-
ρισμένη καλλιέργεια L.casei αποκλειστικά στην Danone, την 
εταιρεία που παρασκευάζει το Actimel.

•  Το L. casei defensis επελέγη από το διεθνές ερευνητικό κέντρο 
της Danone για τα προβιοτικά του χαρακτηριστικά και την ευερ-
γετική επίδραση που έχει στην υγεία. Η Danone πραγματοποιεί 
έρευνα σχετικά με τα οφέλη του Actimel εδώ και 15 χρόνια και 
έχει διεξάγει περισσότερες από 32 επιστημονικές μελέτες.

•  Σε ένα φιαλίδιο Actimel υπάρχουν πάνω από 10 δισεκατομ-

μύρια καλλιέργειες L. casei defensis.
• Δρα σε 3 γραμμές άμυνας:

- Την εντερική χλωρίδα2.
- Τον εντερικό βλεννογόνο3.
- Το ανοσοποιητικό σύστημα4,5.

Επιστημονικές μελέτες Actimel
•  Το L. casei defensis στο Actimel είναι κλινικά αποδεδειγμένο 

ότι αντιστέκεται στα οξέα του στομάχου και φθάνει στο έντερο 
ζωντανό και σε μεγάλες ποσότητες.

•  Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι, όταν λαμβάνεται σε 
καθημερινή βάση, το Actimel συμβάλλει στην υποστήριξη 
των φυσικών μηχανισμών άμυνας του οργανισμού.
-  Η μελέτη των Pedone et al το 1999 έδειξε: μείωση στη σοβα-

ρότητα της διάρροιας σε μικρά παιδιά7 (μελέτη διάρκειας 6 
μηνών σε 287 παιδιά ηλικίας 3 έως 36 μηνών. Τυχαιοποιημένη, 
διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη).

-  Η μελέτη των Pedone et al το 2000 έδειξε: 28% μείωση των 
περιστατικών διάρροιας σε μικρά παιδιά6 (μελέτη που περι-
λάμβανε 928 παιδιά ηλικίας 6 έως 24 μηνών. Τυχαιοποιημένη, 
διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη).

-  Η μελέτη των Turchet et al το 2003 έδειξε: 20% μείωση στη 
διάρκεια των χειμερινών λοιμώξεων σε ηλικιωμένα 
άτομα8 (μελέτη με 360 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 60 
ετών. Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη πιλοτική μελέτη).
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EΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αριθμός ατόμων με διάρροια / 
Αριθμός ατόμων στην ομάδα  

% ατόμων με 
διάρροια

Αριθμός ατόμων με 
σχετιζόμενη με C. difficile 
διάρροια

% ατόμων με 
σχετιζόμενη με 
C. difficile διάρροια

Προβιοτικό 7/57 12% 0/56 0%
Placebo control 19/56 34% 9/53 17%
Τιμή P * 0,007 0,001

Μείωση του κινδύνου 21,60% 17%

* εάν P<0,05, τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά

Πίνακας 1. 
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