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A probiotikus kezelések 
történeti elôzményei

A testi betegségek szájon át adagolt 
élő baktériumtörzsekkel való kezelé-
se történetileg arra a ma már nem el-
fogadott elképzelésre vezethető vissza, 
hogy sok testi betegség a bélből kiin-
duló autointoxikáció következménye, 
mert fehérjebontó képességük révén 
a bélben élő baktériumok a gazdaszer-
vezetet károsító toxikus metabolitokat 
termelnek.42 A 19. században ösz-
szegyűjtött mikrobiológiai ismere-
tek alapján 1900-ban izoláltak először 
bizonyos kommenzalista baktérium-
törzseket, köztük Lactobacillusokat és 
Bifi dobacteriumokat. Ilja Iljics Mecs-
nyi kov (1845–1919) – Louis Pasteur 
(1822–1895) utóda a párizsi Pasteur 

Intézet élén – 1908-ban nem keveseb-
bet állított,31 mint hogy a tejsavbakté-
riumok a bélben található, rothadást 
okozó baktériumok elleni hatásukkal 
meghosszabbíthatják az életet. Néhány 
évvel később (1916-ban) Alfred Nissle 
(1874–1965) leírta az Escherichia coli 
és a Salmonella baktériumok közöt-
ti bakteriális antagonizmust. A 20. 
század harmincas éveiben Frederick 
Rettger az Egyesült Államokban és 
Minoru Shirota Japánban izolált egyes 
Lactobacillus-törzseket, és terápiás ha-
tást tulajdonított nekik.

A „probiotikus kezelés” – szem-
ben az antibiotikum-kezeléssel – azt 
jelentette, hogy élő baktériumtör-
zseket vetünk be a bélfl óra befolyá-
solására. Magát a „probiotikum” 
kifejezést az 1950-es évek óta hasz-

nálják, a mai értelemben pedig R. B. 
Parker 1974-es közleményének meg-
jelenése38 óta. R. Fuller defi níciója12 
ma is érvényes. Ennek értelmében 
a probiotikumok „élő mikrobákat tar-
talmazó táplálékkiegészítők”, ame-
lyek a bélben uralkodó mikrobiális 
egyensúly kedvező befolyásolásával 
a gazdaszervezetnek hasznára van-
nak. Ez a meghatározás összhangban 
áll a WHO/FAO 2001-es defi níciójá-
val: a probiotikumok „élő mikroor-
ganizmusokat tartalmaznak, amelyek 
megfelelő mennyiségben a szervezet-
be juttatva javítják a gazdaszervezet 
egészségi állapotát”.8 Ez a meghatá-
rozás már nem utal a vélt hatásme-
chanizmusra, amelyben a fogalom 
történetének száz éve alatt jelentős vál-
tozások történtek.

A probiotikumok IBS-ben 
kifejtett hatásának elvi alapjai 
és mechanizmusa

Még néhány évvel ezelőtt is elsősorban 
azzal magyarázták a probiotikumok 
kedvező hatását, hogy a kívülről be-
juttatott élő baktériumok eltoló-
dást idéznek elő a bélfl órában, azaz 
a vas tag bélben „jótékony” baktériu-
mok telepednek meg, és visszaszorít-
ják a patogén mikroorganizmusokat. 
Ez a „visszaszorítási elv” még ma is 
gyakran felbukkan a probiotikus táp-
lá lék kiegészítők és gyógyszerek ke-
reskedelmi termékismertetőiben, s 
voltaképpen nem más, mint a „koloni-
zációs rezisztencia” elvének trivializált 
változata. A kolonizációs rezisztencia  35
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koncepciója szerint a domináns fl óra 
gátolja a kórokozó mikroorganizmu-
sok megtelepedését.48 Ma már bizto-
san tudjuk, hogy ez a kissé mecha-
nisztikusnak tűnő elképzelés a „rossz” 
baktériumokat visszaszorító „jó” bak-
tériumokról ebben a formában nem 
állja meg a helyét, s hogy a hatásme-
chanizmus középpontjában sokkal 
inkább az „új” baktériumok sziszté-
más és/vagy lokális immunrendszert 
aktiváló hatása áll.37 Ennek ellené-
re máig tisztázatlan, hogy a különfé-
le baktériumtörzsek gyakran hasonló 
hatásai megmagyarázhatók-e valame-
lyik mechanizmussal, illetve mikor 
melyikkel magyarázhatók. A veleszü-
letett (vagy öröklött) immunitás loká-
lis és szisztémás reakcióinak is lehet 
a probiotikumok hatásában kisebb 
vagy nagyobb szerepük,41 ezt azonban 
eddig csak egy baktériumtörzs eseté-
ben (Bifi dobacterium infantis 35624) 
sikerült konzekvensen bizonyítani,37,49 
és nem lehet minden probiotikumra 
kiterjeszteni.

A probiotikumok gyomor-bél beteg-
ségekben való alkalmazása az 1990-es 
években terjedt el széles körben. Kli-
nikai hatásukat olyan kórképekben 
sikerült metodikailag kifogástalan, 
placebokontrollos, kettős vak vizsgá-
latokban igazolni, mint az antibioti-
kum kiváltotta diarrhoea,45 az utazási 
diarrhoea,36 valamint a rotavirus,9 il-
letve Clostridium diffi  cile által kiváltott 
diarrhoea.28 A gyermekek hasmené-
se elleni terápiás hatásuk is már régen 
bebizonyosodott.18 Az E. coli Nissle 
törzséről34 ugyancsak hamar kiderült, 
hogy hatásos obstipáció ellen,23 és ezen 
az indikációs területen talált klini-
kai alkalmazásra. E gyógyszer továb-
bi indikációja a remisszió fenntartása 
colitis ulcerosában.24

Kézenfekvő volt ezek után, hogy az 
emésztési tünetek probiotikus keze-
lésének hatásosságát olyan betegsé-
gekben is megvizsgálják, amelyekben 
fennáll ugyan hasmenés vagy székre-
kedés, de nem ez a domináns tünet, 
így pl. irritábilis bél szindrómában. 

Az első kisebb vizsgálatok, amelyek-
ben még nem egységes IBS-defi níciót 
vettek alapul,26 azt mutatták, hogy 
ebben a kórképben is klinikai ja-
vulás érhető el,33 bár gyakran csak 
a tünetegyüttest alkotó egyik tünet, 
pl. a puff adás35 vagy a hasmenés50 te-
kintetében.

Abban a kevés későbbi vizsgá-
latban, amelyben kielégítően nagy, 
a római kritériumoknak megfelelő25 
IBS-populáció vett részt, a globális 
tüneti javulást is sikerült kimutatni, 
beleértve a fájdalom enyhülését,21,43,49 
ennek magyarázatára azonban egy 
ideig semmilyen hihető mechaniz-
mus nem kínálkozott. Egy nemrég 
lezárult vizsgálat alapján azonban 
kirajzolódott egy lehetséges mecha-
nizmus, miután a viszcerális fáj-
dalom kísérletes állatmodelljében 
megfi gyelték, hogy a kísérleti állatok 
Bifi dobacteriumokkal történő előke-
zelése csillapította a fájdalmat.30 A hi-
potézis emberen való ellenőrzése még 
várat magára.

1. táblázat. Az irritábilis bél szindróma kezelésének lehetôségei: terápiás beavatkozások különbözô metaanalízisek szerint

Terápia Hivatkozás Vizsgálatok  Betegek Átlagos Esélyhányados* 95%-os MT
  száma száma hatáselôny (%)*  

Borsmentaolaj 9 4 392 38,7 4,11 2,65–6,36
Pszichoterápia 10,51 22 1314 23,2 2,60 2,01–3,37
Probiotikumok 17,32 14 1865 19,1 2,21 1,79–2,74
Triciklikus antidepresszívumok 10,40 9 575 18,4 2,10 1,62–2,71
SSRI 10,40 6 284 11,1 2,08 1,24–3,49
Cilansetron 11 3 2229 16,3 1,98 1,66–2,35
Spazmolitikumok 9,14 22 1718 17,6 1,97 1,59–2,45
Alosetron 11 8 4987 14,5 1,78 1,57–2,02
Domperidon 14 3 176 10,2 1,65 0,74–3,68
Tegaserod 11 9 8572 6,8 1,48 1,34–1,62
Renzaprid 11 4 2524 4,5 1,23 1,02–1,49
Cisaprid 11 4 317 3,6 1,17 0,74–1,18
Salakképzô anyagok 9,40 12 611 3,4 1,12 0,77–1,63
Összesen  120 25 564

* Placebóval szemben
MT: megbízhatósági tartomány; SSRI: szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók. Az egyes terápiás eszközöket az esélyhányadosok sorrendjében tüntettük fel
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A probiotikumok hatásossága 
IBS-ben – metaanalízisek

Az IBS kezelésének lehetőségei a pro-
bio ti ku mok mellett számos más 
gyógy szercsoportot és nem gyógy-
szeres beavatkozást is magukba 
fog lalnak, amelyekkel szintén le-
folytatták a megfelelő hatásossá-
gi vizsgálatokat.7 Az elmúlt öt év-
ben több mint tíz nagy, nemzetközi 
meta analízisben2,9,10,11,17,29,32,39,40,51 több 
mint 120 kontrollcsoportos, több-
nyire kettős vak terápiás vizsgálatot 
értékeltek, hogy meghatározzák az 
egyes eljárások klinikai értékét. (Az 
IBS-sel kapcsolatos 122 terápiás vizs-
gálat irodalmi hivatkozásainak lis-
táját a szerző kérésre megküldi.) Az 
1. táblázat az esélyhányadossal (odds 
ratio, OR) kifejezett klinikai hatá-
sosságuk szerint sorolja fel ezeket 
az eljárásokat. (Az esélyhányados itt 
azt fejezi ki, mekkora a javulás rela-

tív valószínűsége a kezelt csoport-
ban a kontrollcsoporttal összehason-
lítva. Ezt a kezelés hatásosságának 
mérőszámaként foghatjuk fel: minél 
nagyobb az esélyhányados, annál ha-
tásosabb a terápia a placebóhoz ké-
pest.)

Mint kiderült,7 a probiotikumok 
a terápiás lehetőségek hatásosság sze-
rinti sorában a harmadik helyet fog-
lalják el: csak a borsmentaolaj típusú 
növényi készítmények és a pszichote-
rápia előzik meg őket. Vagyis a pro bio-
ti ku mok, amelyekkel ennek az elem-
zésnek az adatai szerint 14 vizsgálat 
történt és azokban összesen több mint 
1800 beteget kezeltek, e kettőt kivé-
ve minden más terápiás lehetőségnél 
jobbnak bizonyultak, köztük olyanok-
nál is, amelyeket lényegesen nagyobb 
anyagi ráfordításokkal fejlesztettek ki 
és teszteltek.

Természetesen jóval több vizsgá-
latban tanulmányozták a probiotikus 

gyógyszerek és táplálékkiegészítők 
IBS-ben kifejtett hatását, s nem csu-
pán abban a 14-ben, amelyet az imént 
említett elemzésben fi gyelembe vettek, 
amint az az IBS probiotikus kezelésé-
nek metaanalíziseiből is kitűnik. Egy 
2010-ben készült rendszerezett átte-
kintés16 a 2000 és 2008 közötti idő-
szakból 31 vizsgálatot sorol fel, ezek 
egy része azonban a szigorúbb minő-
ségi kritériumokat nem elégíti ki,20 így 
metaanalízisekben nem vehető számí-
tásba.

Másfelől a fi gyelembe vett 14 pro-
bio ti kum-vizsgálat nagyon különbö-
ző volt a betegség defi níciója, a keze-
lési csoportok mérete, a kezelési idő 
és a vizsgálat felépítése szempontjából 
(2. táblázat), ami az összesített megíté-
lést legalábbis megnehezíti, illetve igen 
problematikussá teszi. Az 1. ábra tipi-
kus példa a metaanalízisekben szokásos 
„Forrest Plot” ábrázolásra, amely lehe-
tővé teszi a különböző vizsgálatokban 

2. táblázat. Kettôs vak, placebokontrollos probiotikum-vizsgálatok irritábilis bél szindrómában

Elsô szerzô Hivatkozás Baktériumtörzs Betegszám Kezelési idô Kezelési 
     minimum (NNT)

Gade 1989 13 Streptococcus faecalis 54 4 hét 4–5
Nobaek 2000 35 Lactobacillus 60 4 hét 7–8
Niedzielin 2001 33 Lactobacillus 40 8 hét 3–4
Kim 2003 22 Keverék (VSL)1 25 4 hét Negatív
Tsuchiya 2004 46 Keverék (VSL)1 25 8 hét 1–2
Whorwell 2005 49 Bifi dobacteriumok 363 4 hét 17–182

Kajander 2006 21 Keverék (VSL)1 103 6 hónap 3–4
Gawronska 2007 14 Lactobacillus 103 4 hét 4–5
Guyonnet 2007 15 Bifi dobacteriumok 267 6 hét 13–14
Sinn 2008 44 Lactobacillus 40 4 hét 2–3
Drouault 2008 3 Keverék1 116 4 hét Negatív
Enck 2008 5 E. coli 298 8 hét 3–4
Enck 2009 6 E. coli és Enterococcus 297 8 hét 7–8
Simren 2010 43 Keverék1 74 8 hét 9–10
Összesen    1865

1A VSL nyolc különbözô baktériumtörzs keveréke, Németországban nincs kereskedelmi forgalomban. A Drouault3 által használt keverék négyféle baktériumtörzsbôl, a Simren43 által használt 
keverék pedig öt különbözô baktériumtörzsbôl áll: különbözô Lactobacillus- és Bifi dobacterium-törzsek mellett Streptococcus thermophilust tartalmaz
2A kezelési minimum (NNT) feltûnôen nagy értéke abból adódott, hogy a kezelés három közül csak egy dózisban volt hatásos
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talált hatásosság összehasonlítását. Az 
összességében nagymértékben szignifi -
káns eredmény azért állhatott elő, mert 
csak nagyon kevés vizsgálatban adódott 
gyenge hatás vagy negatív eredmény, és 
különösen a nagy esetszámú vizsgála-
tok kifejezett hatást igazoltak.

Gondot okozhat az ilyen analízisek-
kel kapcsolatban az is, hogy nagyon kü-
lönböző probiotikum-kezeléseket vet-
tek egy kalap alá, hiszen nem tudhatjuk 
biztosan, hogy a különféle pro bio ti-
ku mok mind egységesen, ugyanolyan 
mecha niz mussal fejtik-e ki a hatásukat. 
A 14 vizsgálatból kettőben kizárólag 
Bifi dobacteriumok, négyben Lacto ba-
cil lus-törzsek, ötben kevert baktérium-
törzsek hatását vizsgálták. Mindösz-
sze egy vizsgálatban tanulmányozták 
a Streptococcus faecalis, az E. coli és az 
E. coliból és Enterococcus faecalisból 
álló keverék hatását (2. táblázat).

Statisztikailag a Lactobacillus cso-
port hatásosabbnak mutatko zott 
az IBS kezelésében, mint a Bifi  do-
bac te ri um csoport, s mivel a kevert 
készít mények kivétel nélkül mind 

Bifi  do bacterium-, mind pedig Lacto-
bacil lus-törzseket tartalmaztak, hatá-
sosságukat elsősorban a kétféle össze-
tevő arányára vezetik vissza,32 bár az 
ezt megerősítő összehasonlító vizsgá-
latok egyelőre váratnak magukra.

Németországi vizsgálatok

Az IBS probiotikum-kezelésével kap-
csolatos 14 vizsgálat közül, amely a fenti 
elemzésben szerepelt, az E. colival vég-
zett mindkét vizsgálat Németországból 
származik. Ezek véletlen besorolásos, 
placebokontrollos, kettős vak tanulmá-
nyok voltak, mindkettőt IBS-ben szen-
vedő betegek bevonásával végezték az 
1950-es évek óta forgalomban levő ké-
szítményekkel, amelyek utólagos hatósá-
gi jóváhagyásra vártak. Egy harmadik, 
nyílt, megfi gyeléses vizsgálat résztvevői 
IBS-ben szenvedő gyermekek voltak.

A vizsgálatok közül kettőt az 1980-
as évek végén végeztek, azaz néhány 
évvel azelőtt, hogy a bélfl óra és annak 
probiotikumokkal történő befolyá-
solása újra a fi gyelem középpontjába 

került volna, illetve hogy standardi-
zálták volna az IBS diagnosztikáját.4 
A metaanalízisben szereplők közül29 
időrendben ezek voltak a legelső, ki-
elégítő esetszámú vizsgálatok, jólle-
het – az akkori idők többi vizsgála-
tához hasonlóan – nem kielégítően 
defi niálták bennük az IBS-betegek 
populációját. A római kritériumok-
nak és a terápiás válasz kritériumainak 
a vizsgálati adatokra való utólagos, 
metodikailag problematikus alkalma-
zása6 éppúgy, mint az eredetileg rög-
zített kritériumok szerinti értékelés,5 
a probiotikumot a placebónál szignifi -
kánsan hatásosabbnak mutatta, a mel-
lékhatások ritka előfordulása mellett.

Abban a vizsgálatban, amelyben 
inaktív E. coli és Enterococcus faeca-
lis keverékét alkalmazták6 – vagyis 
olyan készítményt, amely a szoká-
sos, szigorúbb kritériumok alapján 
nem is tekinthető probiotikumnak –, 
a Kaplan–Meyer-elemzésből az derült 
ki, hogy a terápiás válaszhoz (a tüne-
tek 50%-os javulásához) szükséges idő 
az aktívan kezelt csoportban 4-5 hét 
volt a placebocsoportban talált 8 héttel 
szemben. Abban a vizsgálatban, amely-
ben aktív E. coli-készítményt kaptak 
a betegek,5 a 100%-os válasz aránya 
18%, illetve 5% volt az aktívan kezelt, il-

1. ábra. „Forrest-Plot” annak bemuta-
tására, hogy 14 különböző probiotikum-
tanulmányban a probiotikum mennyire volt 
hatásos az IBS tüneteivel szemben a place-
bóval összehasonlítva. A hatásosságot kifeje-
ző esélyhányadosok azt mutatják meg, hogy 
hányszor valószínűbb a tüneti javulás a vizs-
gált probiotikum alkalmazása mellett, mint 
akkor, ha csak placebót kap a beteg. Ha az 
esélyhányados 1-nél nagyobb, akkor a vizsgált 
szer hatásosabb a placebónál („B a jobb”), ha 
pedig kisebb 1-nél, akkor a placebo a hatáso-
sabb („A a jobb”)

MT: megbízhatósági tartomány

 Metaanalízis

Elsô szerzô és Adatok Esélyhányados és 95%-os MT
a vizsgálat éve  

 Esély- Alsó Felsô Z-érték p-érték
 hányados határ határ  

Gade 1989 3,800 0,926 15,602 1,853 0,064
Nobaek 2000 2,143 0,622 7,387 1,207 0,227
Niedzielin 2001 4,636 1,023 21,004 1,990 0,047
Kim 2003 0,800 0,155 4,123 –0,267 0,790
Tsuchiya 2004 28,929 7,621 109,815 4,944 0,000
Kajander 2005 2,952 1,322 6,594 2,640 0,008
Whorwell 2006 1,262 0,782 2,037 0,953 0,341
Gawronska 2007 2,708 0,708 10,360 1,455 0,146
Guyonnet 2007 1,351 0,835 2,188 1,224 0,221
Sinn 2008 7,429 1,778 31,040 2,749 0,006
Drouault 2008 0,854 0,392 1,86 1 –0,397 0,691
Enck 2008 3,565 2,208 5,758 5,198 0,000
Enck 2009 6,810 2,925 15,853 4,449 0,000
Simren 2010 1,643 0,614 4,396 0,990 0,322
 2,212 1,789 2,735 7,335 0,000

 0,01 0,1 1 10 100
 A a jobb B a jobb
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letve a placebocsoportban. A fájdalom 
pontszámán mért hatásosságot 19%-
osnak találták az aktívan kezelt és 7%-
osnak a placebocsoportban. Post hoc 
elemzésben nem találtak különbséget 
a gyógyszer hatásosságában a nemek, il-
letve a különböző korcsoportok között.

A gyermekkori IBS nehezen kezel-
hető betegség, kezelésére kevés olyan 
gyógyszer áll rendelkezésünkre, amely-
nek nincsenek jelentős mellékhatá-
sai. Másrészt gyermekeken – elsősor-
ban etikai és jogi okokból – nagyon 
nehéz placebokontrollos vizsgálatokat 
végezni. Így ezen a területen különö-
sen tág tér nyílhat a mellékhatásokban 
szegény probiotikumok alkalmazá-
sa előtt. A probiotikumok a gyermek-
gyógyászatban nemcsak hasmenéses 
megbetegedésekben, hanem légúti és 
allergiás-immunológiai betegségek-
ben is hatásosnak bizonyultak. Tu-
domásunk szerint a gyermekkori IBS 
probiotikumokkal való kezelését csak 
kevés placebokontrollos vizsgálatban 
tanulmányozták.1,14,47 A harmadik né-
metországi vizsgálat több mint 200, 
funkcionális gyomor-bél rendszeri bán-
talmakban szenvedő gyermek adatai 
alapján a probiotikus készítmények ha-
tásosságára és jó tolerálhatóságára hív-
ta fel a fi gyelmet.27

Összegzés

A probiotikumokat több mint száz éve 
használják különböző intesztinális és 
extraintesztinális betegségek kezelésére, 
s több mint tíz éve próbálják szisztema-
tikusan probiotikumokkal enyhíteni az 

IBS-t és a kórkép különböző résztüne-
teit. Az első vizsgálatokat még jelentős 
metodikai hiányosságok terhelték, de 
az utóbbi öt évben az adatok minősége 
sokat javult. Összességében a különbö-
ző probiotikumok terápiás hatását egy-
aránt jónak értékelhetjük, különösen ha 
az egyéb terápiás lehetőségeink szűkös-
ségére gondolunk. A probiotikumok 
a felnőtt-, a fi atal- és a gyermekko-
ri IBS kezelésére egyaránt alkalmasak. 
Úgy tűnik, a különböző baktériumtör-
zsek nagyjából egyformán hatásosak. 
Ez egységes hatásmechanizmusra utal, 
amelynek lényege az immunrendszerre 
gyakorolt szisztémás vagy helyi serkentő 
hatás, nem pedig a kórokozók és a nem 
patogén bélfl óra közti közvetlen antago-
nizmus, ahogy azt még néhány évvel ez-
előtt is hitték. Az IBS-ben tapasztalha-
tó terápiás hatás pontos mechanizmusa 
azonban továbbra is tisztázatlan, nem 
utolsósorban azért, mert magának az 
irritábilis bél szindrómának a kóréletta-
nát sem ismerjük még pontosan.

Nyilatkozat. P. E. tanácsadói szerzôdésben áll 
a Symbiopharm Gmbh. céggel. U. M. és S. K. részérôl 
nincs érdekütközés.
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Az irritábilis bél szindróma (IBS) 
   az egyik leggyakoribb gasztro-

enterológiai kórkép, amely jelentősen 
rontja a betegek életminőségét. Az át-
lagnépességben az IBS prevalenciája 
széles határok között mozog (3–25%). 
Idült funkcionális eltérésről van szó, 
amelyben a széklethabitus változásá-
hoz (székrekedés vagy hasmenés) 
vissza térő hasi fájdalom vagy disz-
kom fort érzés, valamint egyéb emész-
tőszervi tünetek (puff adás, teltségér-
zés, fl atulencia) társulnak. A defi níció 
értelmében a tünetek egyértelmű 
struk tu rális, organikus vagy bio ké-
mia i elté ré sek hiányában jelentkeznek.

Az IBS alapvetően „tünetorientált”, il-
letve kizárásos diagnózis. Pato ge ne zise 
multifaktoriális, a betegség és a tünetek 
kialakulásában számos tényező szerepe 
feltételezhető: kóros bélmotilitás, moto-
ros és szen zoros diszfunkció, viszcerális 
hiper szen zi ti vi tás, pszichoszociális 
stressz, kóros agy-bél interakció, gene-
tikai tényezők, kisfokú gyulladás, kóros 
immunválasz, élelmiszer-szenzitivitás 
(-intolerancia), valamint a bélfl óra (bél-
mik ro bióta) változása. A jelenlegi felfo-
gás szerint a felsorolt etiológiai faktorok 
közül egynek vagy többnek a jelenléte, 
illetve kölcsönhatása vezet az össze-
tett és heterogén tünetek kialakulásá-
hoz. Kockázati tényezőként szerepelnek 
a női nem (nők esetében kétszer-három-
szor olyan gyakori a betegség), a lezaj-
lott heveny gasztrointesztinális fertőzés 
(„posztinfekciós” IBS), valamint pszi-
chés tényezők.

IBS: terápiás nehézségek

Mivel jelenleg még nem rendelkezünk 
egyértelmű kuratív kezeléssel, az IBS 
kezelése alapvetően palliatív és szup-

por tív, a jellegzetes tünetek enyhítését 
célozza. Általánosságban elmondható, 
hogy az eddigi kezelési próbálkozások 
tartós hatása nem megfelelő. Jól lehet 
a betegek kb. 30%-a egy éven belül ja-
vulásról számol be, 70%-uk 5 éven belül 
a tünetek visszatéréséről panaszkodik. 
Az IBS-ben alkalmazott bármely keze-
lés hatásosságának objektív értékelését 

nagyban nehezíti a különösen nagy ará-
nyú (30–50%-os) placeboválasz.

IBS-ben számos vizsgálat igazol-
ta a bélfl óra (bélmikrobióta) károso-
dását, valamint enterális fertőzéseket 
követően az IBS jellegzetes tüneteinek 
megjelenését, fokozódását. Mindez 
arra utalhat, hogy a bélfl óra helyreállí-
tása, korrigálása jótékony hatású lehet 
IBS-ben. Az egyik lehetséges stratégiát 
a probiotikumok alkalmazása jelen-
ti. A probiotikumok kedvező hatá-
sát egyértelműen igazolták antibioti-
kum-asszociált hasmenésben, utazók 
hasmenésében (traveler’s diarrhoea), 
Clostridium diffi  cile asszociált hasme-
nésben, valamint pouchitis esetében.

IBS: hatásosak-e a probiotikumok?

IBS-ben a probiotikumok kedvező 
hatása számos mechanizmus révén 
következhet be: a probiotikumok ja-

víthatják a bélnyálkahártya barrier 
funkcióját, a nyálkahártya immun-
rendszerét, a viszcerális érzékelést, 
pozitív irányban befolyásolhatják az 
erjedéssel kapcsolatos eltéréseket, va-
lamint a neurotranszmitter tulajdon-
ságú anyagokat.

Az ismertetett német cikk az IBS 
kezelésében alkalmazott pro bio ti ku-
mok hatásosságát elemzi. Az össze-
foglaló jellegű közlemény a nemzet-
közi IBS-vizsgálatok metaanalízise 
mellett három olyan németorszá-
gi vizsgálatot is bemutat, amelyben 
Escherichia coli törzset tartalmazó 
probiotikus készítmények hatásossá-
gát vizsgálták IBS-ben szenvedő fel-
nőtteken és gyermekeken. A német 
szerzők által ismertetett metaanalízis 
szerint a terápiás hatásosság terén 
a borsmentaolaj típusú növényi ké-
szítményeket és a pszichoterápiát 
követően a probiotikus kezelés sor-
rendben a harmadik leghatásosabb 
terápiát jelentette.

Jóllehet a probiotikumokkal kap-
csolatban az ismertetett eredmények 
első látásra meggyőzőek, az értékelést 
mégis megfelelő óvatossággal kell ke-
zelni. Ahogy a szerzők is megjegyzik, 
a vizsgálatok objektív összehasonlítá-
sát és értékelését számos tényező ne-
hezíti: a metaanalízis során fi gyelem-
be vett vizsgálatokban igen eltérő volt 
a betegség defi níciója (ami elsősorban 
az IBS heterogén megnyilvánulásából 
adódik), a kezelési csoportok mérete és 
összetétele, a probiotikus törzsek he-
terogenitása, valamint a kezelési idő. 
A felsoroltak alapvetően megnehezí-
tik az összesített érdemi megítélést. 
Az értékelést tovább nehezíti a már 
korábban említett, IBS-ben jól ismert 
igen nagy arányú placeboválasz, amely 
különösen a kezelés első 3 hónapjá-
ban jelentős. Ezért külön kiemelendő 
a metaanalízisbe bevont vizsgálatok 
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viszonylag rövid időtartama (általában 
4–8 hét, egyetlen vizsgálat időtartama 
érte el a 6 hónapot).

A fentiekben részletezett számos 
módszertani problémával magya ráz-
ható, hogy a bizonyítékokon alapuló 
orvoslás szigorú szabályainak fi gye-
lembevételével az amerikai gaszt-
ro enterológiai szakmai ajánlások 
a probiotikumokat az IBS komple-
menter és alternatív kezelési lehető-
ségei között említik. Külön kieme-
lendő, hogy az amerikai ajánlásban 
a székrekedés-predomináns IBS-ben 
a probiotikumok nem szerepelnek, 
míg a hasmenés-predomináns IBS-
ben a tüneteket befolyásoló hatásuk 
csupán 2C besorolást kapott, amely 
bizonytalan evidenciát és javalla-
tot képez (a nem megfelelő minősé-
gű adatok miatt). Ezzel szemben pl. az 
antidepresszívumok alkalmazása az 
IBS mindkét formájában 1B evidencia-
ként szerepel.

Összegzés

A számos véletlen besorolásos, kont-
rollcsoportos vizsgálat eredménye arra 
utal, hogy a probiotikumok hatáso-
sak lehetnek IBS-ben. Fontos azon-
ban hangsúlyozni, hogy a terápiá s 
hatás pontos mechanizmusa még 
tisztázásra vár, mint ahogy az IBS 
patomechanizmusa is igen összetett, 
és összességében heterogén betegség-
ről beszélhetünk. A fentiekben részle-
tesen ismertetett számos módszertani 
kérdés miatt jelenleg a probiotikumok 
pozitív hatásával kapcsolatban óvato-
san kell fogalmaznunk. Ezért a közle-
mény végén olvasható főbb gyakorla-
ti következtetések helyett árnyaltabb 
fogalmazást javaslok: a kategorikus 
állító mondatok helyett inkább fel-
tételes módban fogadható el, hogy 
a probiotikumok hatásos ellenszerei 
lehetnek az irritábilis bél szindrómá-
nak, másrészt hangsúlyozandó, hogy 
a bizonyítékalapú orvoslás szabályai és 

az amerikai irányelvek alapján jelenleg 
a probiotikumok még nem tartoznak 
az IBS első vonalbeli kezeléséhez.

Levelezési cím: herlasz@freemail.hu
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