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Obsahuje originály kmeňov: LGG®, BB-12®, LA-5®



Metódy
Cieľom štúdie je posúdiť vplyv podávania 
Bifi dobacterium animalis subsp. lactis BB-
12® (BB-12®) na riziko akútnych infekčných 
ochorení u zdravých detí. V tejto dvojito 
zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii 
bolo 109 1-mesačných dojčiat náhodne 
zaradených do dvoch skupín: 1. skupina, 
ktorá dostávala tabletu obsahujúcu BB-12® 
(n = 55) alebo 2. skupina, ktorá dostávala 
placebo (n = 54). Intervencia sa podávala 
dojčatám dvakrát denne (denná dávka 
BB-12® = 10 miliárd baktérií) až do veku 2 
rokov pomocou inovatívneho cumlíka za 
postupného uvoľňovania alebo lyžičkou.

Metódy
Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť účinnosť 
probiotickej suplementácie na infekcie 
horných dýchacích ciest a zápalové 
markery u vrcholových športovcov. Autori 
do analýzy zaradili celkovo 14 článkov. 

Výsledky
Meta-analýza síce nepreukázala signifi - 
kantný vplyv suplementácie probiotík 
na počet dní choroby alebo priemerný 
počet a trvanie epizód infekcií horných 
dýchacích ciest, avšak bol zaznamenaný 
významný vplyv suplementácie probiotík 
na celkové skóre závažnosti symptómov.

BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS BB-12® PRI ZNIŽOVANÍ RIZIKA 
INFEKCIÍ V RANOM DETSTVE

PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA                                            
U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 
RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ

Záver
Táto meta-analýza poskytuje dôkaz, 
že suplementácia probiotikami, najmä 
medzi profesionálnymi športovcami, je 
účinným spôsobom, ako znížiť celkové 
skóre závažnosti symptómov infekcií 
horných dýchacích ciest.

ČO NOVÉ PRINÁŠA ČLÁNOK?

• Štúdia prináša dôkazy o efektivite 
preventívneho užívania probiotík pri 
manažmente infekcií horných dýcha-
cích ciest u vrcholových športovcov. 
Športovci sú špecifi ckou časťou po- 
pulácie, pretože u nich dochádza k 
fyzicky náročnému, nárazovému aj 
dlhotrvajúcemu intenzívnemu cvičeniu, 
nedostatočnému odpočinku a spánku, 
emočnému stresu a neštandardnej 
výžive. Ich fyzický výkon a športové 
úspechy môžu významne ovplyvniť prá- 
ve infekcie dýchacích ciest.

INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST MÔŽE-
ME DEFINOVAŤ AKO RESPIRAČNÉ 
OCHORENIA, KTORÉ VYVRCHOLIA 
INFEKCIOU PRINOSOVÝCH DUTÍN, 
NOSOHLTANU, DÝCHACÍCH CIEST 
A PĽÚC. SÚ BEŽNÉ A CELOSVETOVO 
PREDSTAVUJÚ PRE VEREJNÉ ZDRA-
VOTNÍCTVO VEĽKÚ ZÁŤAŽ. PRÍZ-
NAKY INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST 
ČASTO ZHORŠUJÚ KVALITU ŽIVO- 
TA A PRODUKTIVITU. PRÍZNAKY 
ZAHŔŇAJÚ BOLESŤ HRDLA, KAŠEĽ, 
OBŠTRUKCIU DÝCHACÍCH CIEST,                                                                        
BOLESTI HLAVY A PREJSŤ MÔŽU 
AŽ DO POTENCIÁLNE ŽIVOT OHRO-
ZUJÚCICH STAVOV AKÝMI SÚ NAPR. 
ZÁPAL PĽÚC, ZÁPAL STREDNÉHO 
UCHA ALEBO MYOKARDITÍDA.

Metódy
Systematický prehľad s meta-analýzou 
randomizovaných kontrolovaných štúdií 
publikovaných v anglickom jazyku zame-                              
raných na skúmanie účinkov perorál-     
ne užívaných probiotík, prebiotík alebo 

synbiotík na výskyt, trvanie alebo 
závažnosť infekcií dýchacích ciest. 
Zahŕňali výlučne dospelých pacientov.

Výsledky
Autori do meta-analýzy zaradili 39 štúdií 
z rokov 2001-2021. Štúdie sa vykonali v 
16 krajinách: 53 % Európa; 17 % Severná 
Amerika; 14 % Ázia; 14 % Austrália/
Oceánia; a 2 % Južná Amerika. Populácie 
zahŕňali zdravých dospelých (n = 19), 
zdravých fyzicky aktívnych dospelých (n 
= 15) a dospelých s chronickým ocho- 
rením (n = 5). V rámci 39 štúdií sa v 39 
podávalo ako intervencia probiotikum 
(n = 8046 subjektov), v 4 prebiotikum (n = 
499 subjektov) a v 5 synbiotikum (n = 634 
subjektov). Doba užívania sa pohybovala 
od 3 do 52 týždňov.

Záver
Užívanie probiotík v dospelej populácii 
(nie však u starších ľudí) mierne znižuje 
incidenciu, trvanie a závažnosť infekcií 
dýchacích ciest.

PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ                                                                
V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: 
SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022

ČO VIEME O PROBLEMATIKE?

• Záujem o užívanie probiotík, prebiotík 
a synbiotík na zníženie záťaže infekcií 
dýchacích ciest (t.j. incidencie, trvania 
a závažnosti) sa odráža v rastúcom 
množstve kvalitných dôkazov o ich 
účinnosti.

• Probiotiká znižovali pravdepodobnosť 
alebo riziko výskytu infekcií dýchacích 
ciest o 11 % až 47 %.

ČO NOVÉ PRINÁŠA ČLÁNOK?

• Meta-analýza preukázala účinnosť pro-
biotík v prevencii infekcií dýchacích ciest 
na veľkej vzorke dospelých pacientov.

• Javí sa, že na účinnosť probiotík by 
mohli mať vplyv stupeň fyzickej aktivity 
a spôsob podania.

Výsledky
U dojčiat, ktorým sa podával kmeň 
BB-12® sa pozorovalo o 13 % menej 
infekcií dýchacích ciest (87 % vs. 100 %;                                                                                              
P = 0,033) v porovnaní s deťmi s place- 
bom. Medzi skupinami sa nepozorovali 
žiadne významné rozdiely v hlásených 
gastrointestinálnych symptómoch, zápale 
stredného ucha alebo horúčke. Základné 
charakteristiky oboch skupín boli podob- 
né, rovnako ako dĺžka dojčenia.

Záver
Podávanie kmeňa BB-12® v ranom detstve 
môže znížiť výskyt infekcií dýchacích ciest. 

ČO NOVÉ PRINÁŠA ČLÁNOK?

• U zdravých detí sa zistilo signifi kantné 
zníženie prevalencie infekcií dýchacích 
ciest počas prvých 2 rokov života v 
dôsledku kontrolovanej suplementácie 
BB-12®. 

• Zníženie bolo výraznejšie počas prvých 
8 mesiacov.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. 
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.

PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť 
pre probiotiká pri SLS, o.z.

KOMENTÁR:
Zistenie, že probiotiká znižujú záťaž 
infekcií dýchacích ciest, je v súlade s 
predchádzajúcimi metaanalýzami                  

V uvedených predchádzajúcich meta-
analýzach sa študoval účinok probiotík 
aj na detskej populácii. Zistenia tejto 

metaanalýzy však rozširujú predtým 
publikované dôkazy. Preukázali, že pe- 
rorálne prijímané probiotiká mierne 
znížujú výskyt, trvanie a závažnosť nielen 
u detí, ale aj u dospelých a to za použitia 
viacerých probiotických kmeňov.  (doi: 10.1002/14651858.CD006895.

pub3;   doi: 10.1155/2020/8734140;                       
doi: 10.1097/md.0000000000004509;             
doi: 10.1017/S0007114514000075). 

Výsledky
Pri probiotikách oproti placebu bol 
medián trvania infekcií horných dýcha-
cích ciest signifi kantne kratší (o 2 dni;                  
P < 0,001) a stredné skóre závažnosti bolo 
signifi kantne nižšie (o 34 %; P < 0,001). 
Počet vymeškaných pracovných dní 
sa medzi skupinami nelíšil (P =  0,429); 
avšak skupina s probiotikami vynechala 
výrazne menej školských dní (priemerný 
rozdiel = 0,2 dňa) v porovnaní so sku-
pinou s placebom (P = 0,002). 

Záver
V manažmente infekcií horných dýcha-
cích ciest u vysokoškolských študentov 
môže byť prospešné užívanie kmeňov 
LGG® a BB-12®.

Metódy
Cieľom štúdie bolo hodnotenie účin-                                           
ku probiotík (kmeňov BB-12® a LGG®)                                                          
u  zdravých vysokoškolských študentov. 
Študenti, u ktorých sa vyskytlo res- 
piračné ochorenie horných dýchacích 
ciest, hlásili v dotazníkoch trvanie 
a závažnosť symptómov a takisto 
funkčné obmedzenie. Do úvahy sa brali 
aj vymeškané školské a pracovné dni. 
Celkovo štúdia zahŕňa 231 študentov. 
Denná dávka predstavovala minimálne 1 
miliardu každého kmeňa: LGG® a BB-12® 
a bola podávaná 114 študentom počas 
12 týždňov. 117 študentov dostávalo 
placebo.

ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS 
BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH 
CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

ČO NOVÉ PRINÁŠA ČLÁNOK?

• Štúdia prináša dôkazy o efektivite 
preventívneho a terapeutického užívania 
kmeňov LGG® a BB-12® v manažmente 
infekcií horných dýchacích ciest u vyso- 
koškolských študentov, ktorí sú náchylní 
na infekcie horných dýchacích ciest v                                                                     
dôsledku nedostatočného spánku, stre-               
su a pobytu v uzavretých obytných 
priestoroch. 

Referencie:

Taipale TJ, Pienihäkkinen K, Isolauri E, Jokela JT, Söderling 
EM. Bifi dobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in 
reducing the risk of infections in early childhood. Pediatr 
Res. 2016;79(1-1):65-69. doi:10.1038/pr.2015.174 

Coleman JL, Hatch-McChesney A, Small SD, et al. Orally 
Ingested Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics as 
Countermeasures for Respiratory Tract Infections in Non-
elderly Adults: A Systematic Review and Meta-analysis 
[published online ahead of print, 2022 Aug 10]. Adv Nutr. 
2022;nmac086. doi:10.1093/advances/nmac086 

Smith TJ, Rigassio-Radler D, Denmark R, Haley T, Touger-
Decker R. Eff ect of Lactobacillus rhamnosus LGG® and 
Bifi dobacterium animalis ssp. lactis BB-12® on health-

related quality of life in college students aff ected by upper 
respiratory infections. Br J Nutr. 2013;109(11):1999-2007. 
doi:10.1017/S0007114512004138

Łagowska K, Bajerska J. Eff ects of probiotic 
supplementation on respiratory infection and immune 
function in athletes: systematic review and meta-analysis 
of randomized controlled trials [published online ahead 
of print, 2021 Jan 22]. J Athl Train. 2021;56(11):1213-1223. 
doi:10.4085/592-20


