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Mikrobiota
Organismo batean era naturalean, 

batera bizi diren mikroorganismoen talde osoa

(bakterioak, onddoak, birusak).

Mikrobiotaren geneen multzoari mikrobioma deritzo.



Mikrobiota

• Gure gorputzean, baldintza normaletan, azalean eta mukosetan
bizi diren mikroorganismo ez-patogenoen taldea.

• Digestioari eta elikagaien metabolismoari laguntzen die.

• Erantzun immunearen garapenean funtzio erabakitzailea dute.

• Mikrobiotaren funtzionamendua ez bada egokia, gaixotasunei
asoziaturiko agerpen patologikoak eragiten ditu, kolon-minbizia
edo jakiekiko intolerantziak bezalakoak.

• Mikrobiotaren pisua ∼2 kilo da eta bereziki hestean kokatzen da.

• Mikroorganismoen zelula-kopurua gure zelulen kopurua baino
hamar aldiz handiagoa da.

• Mikrobiota osatzen duten mikroorganismo gehienak ezin dira hazi
gorputzetik kanpo.



Giza-traktu gastrointestinaleko Lactobacillus bakterioak

• Lactobacillus gasseri
• Lactobacillus reuteri

• Lactobacillus ruminis
• Lactobacillus salivarius

Giza-traktu gastrointestinalaren mikrobiota 

propioaren konposizioa

1013 -1014 mikroorganismo, 5000 -25000 espezie

Mikrobiota autoktonoa versus alo-autoktonoa (behin-behinekoa)



Asma kronikoa eta atopia haurtzaroan 

antibiotikoen erabilerarekin eta 

mikrobiotaren alterazioarekin 

erlazionatu dira.

Mikrobiotaren funtzio immunomodulatzailea

Mikrobiotaren alterazioak 

efektore immuneen aktibazio 

ezegokia eragin dezake.

Mukosako immunitatearen eta immunitate 

sistemikoaren garapena

Dietaren aldaketak

Bidai globalak

Tratamendu antibiotikoa



Mikrobiotaren garrantzia patogenoen aurkako erantzun immunean

Ohiko 
baldintzak

Erantzun immuneak 
eragindako kalte 

ez zuzena

mikrobiotarik
gabe

Patogenoak 
eragindako 
kalte zuzena

Mikrobiota→ patogenoen kolonizazioa ekidin

Seinale pro- eta antiinflamatorioen oreka.

Mikrobiotarik gabe, 
patogenoen hedapenak 
kalteak eragin ditzake bi 
mekanismoren bidez.

Mikrobiota→ patogenoek eragindako kaltea (zuzena 

eta ez-zuzena) gutxitzen duten seinaleak ematen ditu 

eta patogenoarekiko “tolerantzian” inplikatuta dago.

Patogenoen 
hazkuntza



Dieta (A vitamina A, zuntza)

Patogenoak

Sinbionteak
m.o-etatik eratorritako produktuak
(ATP, flagelina, DNA, LPS, SCFA)

LG mesenterikoa

+

T birgina
T reg (Foxp3)

Th17
→IL-17

T reg →IL-10AR: azido erretinoikoa

SCFA: kate laburreko gantz-azidoak (short-chain fatty acid)

T birgina

Th1→IFNγ

Lamina propioa

AR
AR

ZD

CD

Mikrobiotak T zelula efektoreen eta erregulatzeileen
erantzunak kontrolatzen ditu hestean



PI AI

PI: erantzun Proinflamatorioa

AI: erantzun Antiinflamatorioa

Mikrobiotak Th17:Treg oreka kontrolatzen du 
eta patogenoen aurkako erantzunetan eragina du 

� Mikrobiotaren zenbait espeziek 

Th17  erantzunak eragiten 

dituzte, eta beste batzuek Treg. 

� Mikrobiotaren konposizioak 

erantzun immunearen natura 

bideratzen du.

Th17 Treg



Patogenoak

Komentsal immunorerregulatzaileen 
zenbait populazio

Th17

Th2
IgAs

Treg

Tγδ

Th1

NK

Immunitate-
sistemaren 

homeostasiaren 
modulazioa 

mikrobiotaren
seinaleen bidez

�Mikrobiotatik eratorritako seinaleen integrazioak mukosako sistema immunearen homeostasian eta 
mukosan sortutako erantzun immunean eragina du.

�Immunitate-sistemaren seinaleek mikrobiotaren konposizioan eta funtzioan eragina eduki dezakete.

�Immunitate-sistemaren eta mikrobiotaren arteko interakzioari esker mutualismoa, oreka immunea 
eta babes-maila aproposa mantentzen da.

zitokinak

Erantzun immunearen modulazioa: homeostasis



“Antzinako lagunen” teoria 
Higienearen hipotesia

ZD ez-heldua

“antzinako lagunak”

ZD 
erregulatzailea

Uztekabeko 

supresioa

(ikusleagatik)

T reg

CTLA-4
IL-10

TGF-β

T

“antzinako 

lagunak”

Supresio 

espezifikoa

T reg

CTLA-4
IL-10

TGF-β

T

autoAg, 
Hesteko edukia, 
alergenoak

“Antzinako lagunik” gabe 

immunoerregulazioa ez da egokia 

eta patologiak agertzen dira.

“Antzinako lagunak”: 

Ornodunen eboluzioan zehar 

egon diren mo. (SI-ak inokuo

moduan ezagutzen dituenak)



Haur osasuntsuen eta malnutrituen mikrobiota EZ da berdina
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Haur osasuntsuen eta malnutrituen hestean dauden bakterioen phyla nagusien maiztasun 

erlatiboa (sekuentzien %). Balioak adierazten dira batez bestekoa ± SD moduan.
Haurren bi taldeen arteko desberdintasun esangarriak (p<0,05) eta ** (p<0,001). 

Iturria: Gut microbiota of healthy and malnourished children in Bangladesh 
ShirajumMonira et al. Frontiers in microbiology. Nov 2011 | Vol 2 | Art 228 | 

Beste batzuk

Osasuntsu

Malnutrizioa



Bacteroidetes
Bacteroides
Prevotella
Parabacteroides

Firmicutes
Weissella
Granulicatella
Leuconostoc
Melissococcus
Syntrophomonus
Phascolarctobacterium

Proteobacteria
Serratia
Pectobacterium
Leminorella
Enterobacter
Raoultella
Salmonella

Actinobacteria
Rothia
Metascardovia

Proteobacteria
Klebsiella
Escherichia
Haemophilus
Neisseria

Actinobacteria
Bifidobacterium

Firmicutes
Streptococcus Acetivibrio
Enterococcus Blautia
Veillonella Parasporobacterium
Clostridium Lactobacillus
Subdoligranulum Megamonas
Faecalibacterium Anaerosinus
Megasphaera Sporomusa

Firmicutes
Anaerostipes Ruminococcus
Roseburia Allinosella
Syntrophococcus Eubacterium
Turicibacter Dorea
Catenibacterium Coprococcus
Papillibacter Oscillibacter
Ethanoligenens Hespellia
Coprobacillus Sporobacterium
Sporobacter Dialiaster
Viridibacillus Staphylococcus

Proteobacteria
Pseudoruegeria Aggregatibacter
Chitinimonas Allinosella
Succinivibrio Desulfovibrio
Actinobacillus Helicobacter
Telluria Castelaniella

Actinobacteria
Collinsella
Coriobacterium

malnutrizioaosasuntsuak Bacteroidetes
Alistipes
Barnesiella
Odoribacter
Olivibacter

Iturria: Gut microbiota of healthy and malnourished children in Bangladesh 
ShirajumMonira et al. Frontiers in microbiology. Nov 2011 | Vol 2 | Art 228 | 

Haur osasuntsuen eta malnutrituen mikrobiota EZ da berdina

Goian dagoen Venn diagramak haur osasuntsuen eta malnutrituen mikrobiotaren phyla nagusien generoen banaketa erakusten du 
(maiztasun erlatiboa ≥ 0,1%). 39 genero daude bakarrik haur osasuntsuetan, 14 genero malnutrituetan eta 23 talde bietan daude.



Dietaren, immunitate-sistemaren eta 
mikrobiotaren arteko dependentzia

Mikrobiota
Energiaren
absortzioa

Dieta

Immunitatea

A bitamina

⇑⇑⇑⇑gantz-kontsumoa

Zuntza

SCFA

TLR/NOD ligandoak

Th17/Treg/IgA indukzioa

A bitamina

D bitamina

AHR ligandoak

Folatoa?

AMP: antimicrobial peptides



HOMEOSTASIA

Patogenoak 
kontrolatu

Hantura 
fisiologikoa

Erregulazioa

komentsalak

nutrienteak

Th17

Treg

Th1

Erantzun 
immunea

Dieta, mikrobiota eta erantzun immunea



• Mikroorganismo biziekin egindako 
jaki-gehigarriak, zeinek kopuru 
aproposetan hartzen badira dietan 
mikroorganismoen heste-oreka 
hobetzean ostalari animaliari era 
onuragarrian eragiten dioten.

• Giza hestean bizi diren bakterioen 
familia berdinekoak dira:

Lactobacillus eta bifidobakterioak

• Batez ere esnekietan hartzen dira.

Probiotikoak, prebiotikoak eta sinbiotikoak

Probiotikoak

M.o. onuragarriak

Laktobaziloak, 

bifidobakterioak,…

M.o. kaltegarriak

Candida albicans,…



1. In vitro karakterizazioa: 

• egonkortasun fenotipikoa eta genotipikoa, 

• karbohidrato eta proteinen erabilera-patroiak. 

2. Heste-azidotasunarekiko erresistentzia. 

3. Behazunarekiko erresistentzia. 

4. Heste-epitelioari atxikidura.

5. Lisozimarekiko erresistentzia (aukerakoa). 

6. Prebiotikoak erabiltzeko gaitasuna (aukerakoa). 

7. Deskribatu d(ir)en efektu probiotiko(ak) frogatzen dituzten in vivo eta in 
vitro probak.

8. GRAS izaera (“Generally Regarded As Safe”: osasunarentzako seguru 
moduan ezagutua).

9. Antibiotikoarekiko erresistentziarik eta patogenizitate-determinanterik ez.

Mikroorganismo bat probiotikoa kontsideratzeko 

hurrengo baldintzak bete behar ditu:



• Hesteko kolonizazioa

• Segurtasun-profil onargarria (GRAS= 
Generally Regarded As Safe)

• Antiinfekziosoa:

� Hesteko patogenoen inhibitzailea

� Efektu onuragarriak infekzio 
gastrointestinalen prebentzioan

• Gehikuntza nutrizionala:

� Digestioa eta absortzioa erraztu 

� Hesteko bilioen hazkuntza eta 
garapena eragin

• Beste funtzio batzuk :

� Mukosaren osotasuna mantentzea 
(muga funtzioa)

� Gantz-biltegiratze laguntzea

� Hesteko angiogenesia eragitea

Probiotikoen ezaugarriak

immunomodulatzaileak

• Antidiarreikoak
• Antiinflamatorioak

• Immunoestimulatzaileak



SUPRESIOAestimulazioa

immunomodulazioa

� Zelulen proliferazioaren

gutxipena

� Apoptosiaren handipena

� Hantura sistemikoa

� Mukosan antigorputzen 

ekoizpena

� Zitokina proinflamatorioen

adierazpenaren handipena

� Defentsinen ekoizpenaren 

handipena

Probiotikoek eragindako immunomodulazioa

probiotikoak



Mθ
IL8, TNFα

Patogenoak

Th17

Treg

Th1

NK

Heste-epitelioa

IL-17

IL-6

IL-10

Antiinflamazioa

Immunitate zelularra

IL-12

TGFβ, TSLP

probiotikoak

Probiotikoek eragindako erregulazio-bide posibleak hestean



M zelula

zitokinak

ZD

Mθ

T

B

Heste-

mukosa

dendrita

Hiru bide posible probiotikoek immunitate-
sistemarekin elkar eragiteko eta erantzun

immuneak modulatzeko



Lamina propioa

Zitokinen ekoizpena

aldatu, apoptosia, 

zelulen zatiketa

Heste-epitelioa

Heste-argia 
(lumena)

Bakterio probiotikoak Patogenoak

toxinak

Infekzioen 
prebentzioa

Immunomodulazioa Janariaren 
balio 

nutrizionala ↑

⇑⇑⇑⇑
muzina

Osagai 

antimikrobiarrak

Probiotikoen funtzio onuragarriak
ugaztunen hestean

⇑⇑⇑⇑
TLR2 TLR4

⇑⇑⇑⇑
defentsinak

⇑⇑⇑⇑
sIgA

Immunitate-
sistemako zelulak



• NK

• Mukuaren ekoizpena

• IgA jariatua

• Periferiako immunoglobulinak

• Zitokina proinflamatorioak

Probiotikoek eragindako immunomodulazioa 

?
� Tokikoak edo sistemikoak ?

� Indibiduo osasuntsuetan / gaixoetan?

� Estatus immunea?

� Dosia?

� Anduien arteko desberdintasunak?



Iturria:  Tópicos Selectos en Medicina Interna - GASTROENTEROLOGÍA . 
CAPÍTULO 25: Prebióticos, probióticos y simbióticos Dr. César Soriano Álvarez

Probiotikoak
Ikertutako 

gaixotasuna

Prebentzioa edo 

tratamendua
Ikerketa mota

Lactobacillus GG Birusek eragindako 

beherako akutua

Tratamendua Proba multiplazebo 

kontrolatuak

Lactobacillus GG Antibiotikoekiko 

asoziaturiko beherakoa

Prebentzioa Proba plazebo kontrolatua

Lactobacillus GG Jakiekiko alergia Prebentzioa Proba plazebo kontrolatua

Saccharomyces boulardii C. difficile-k eragindako 

kolitisa

Berriz gaixotzeko 

prebentzioa

Proba multiplazebo 

kontrolatuak

Saccharomyces boulardii Crohn gaixotasuna, 

kolitis ultzeratiboa

Tratamendua Ikerketa txiki irekiak

8 bakterio probiotikoak 

(VSL#3)

Pouchitis Berreritzearen 

prebentzioa

Proba plazebo kontrolatua

E. coli Nissie 1917 Kolitis ultzeratiboa Tratamendua eta 

berreritzearen 

prebentzioa

Proba kontrolatua vs

mesalamine

Lactobacillus acidophilus,

Bifidobacterium infanatis

Enterokolitis 

nekrotizantea

Prebentzioa Zorizko proba kontrolatua

Probiotikoen erabilera posibleak



Probiotikoen aplikazioak gastroenterologian

• Helicobacter pylori–k eragindako gastritisa
– Bacillus clausii (tratamendu antibiotikoekiko tolerantzia hobetzen du)

– Lactobacillus casei (tratamendu antibiotikoekiko tolerantzia hobetzen du)

– Lactobacillus rhamnosus (tratamendu antibiotikoekiko tolerantzia hobetzen du)

– Lactobacillus salivarius

• Gastroenteritis akutua
– “Bifidobacterium lactis” (B. animalis sp. lactis) – prebentzioa

– Lactobacillus paracasei
– Lactobacillus rhamnosus (GG eta beste andui batzuk)

– Lactobacillus reuteri

• Antibiotikoei asoziaturiko beherakoa: Clostridium difficile-k 
eragindako infekzioak

– Lactobacillus rhamnosus GG

– Saccharomyces boulardii (cerevisiae)

• Erradiazioak induzitutako beherakoa

– VSL#3 – Lactobacillus x 4, Bifidobacterium x 3, Streptococcus
– Lactobacillus plantarum (animalia-eredua)

• Hesteko gaixotasun inflamatorioa (IBD) – Kolitis ultzerosoa eta Pouchitis

– VSL#3 – Lactobacillus x 4, Bifidobacterium x 3, Streptococcus

• Kolon narritakorraren sindromea (IBS)
– Bifidobacterium infant

IBS: Irritable bowel syndrome
IBD: inflammatory bowel disease



Profilaxian eta arnas-bideko infekzioen  eta 
infekzio gastrointestinalen tratamenduan 
probiotikoen efektuari buruzko zenbait 

azterketa kliniko gizakian 

Probiotikoak Paziente mota Iraupena Erantzuna

Lactobacillus casei

Lactobacillus paracasei

Lactobacillus rhamnosus
(GG eta beste andui 
batzuk)

Lactobacillus reuteri
(cerevisiae)

Ume osasuntsuak

Beherakoa duten 

umeak

Adineko 

osasuntsuak

Adineko 

ospitaleratuak

Hilabeteak

- 1 urte

⇓ arnasbideko 

infekzioak

⇓ Beherakoen

intzidentzia eta 

iraupena



Probiotikoak Paziente mota Iraupena Erantzuna

Lactobacillus rhamnosus
(GG eta beste 
andui batzuk)

Jaioberriak alergiaren 

familia-historiarekin 

6 -12 

hilabeteak

⇓ dermatitis 

atopikoaren 

intzidentzia 2 

urtetan

Lactobacillus fermentum
Dermatitis atopikoa duten 

umeak

Alergiaren 

sintomak lasaitu

B. Longum
Polinosia duten 

pazienteak

Efektua ez da 

aldatzen

Lactobacillus casei Alergia duten umeak
Klinikaren 

larritasuna lasaitu

Profilaxian eta alergiaren sintomen 
tratamenduan probiotikoen efektuari 

buruzko zenbait azterketa kliniko gizakian 



Probiotikoen propietate desiragarriak

1. Jatorriz gizakien mikrobiotatik eratorri eta hestean bizitzeko gai izan 

(lodian eta mehean).

2. Ostalarian efektu onuragarriak eragitea: digestio aproposa egiteko, 

nutrienteen asimilazioa eta zenbait nutrienteen sintesia (B eta  K 

konplexuak adibidez) lagundu. 

3. EZ patogenoa, ez toxikoa.

4. Zelula bideragarrien kopurua oso altua izan.

5. Hestean bizirauteko gai izan (urin gastrikoek edo behazun-azidoek  

ezabatuak ez izateak).

6. Bilketaren eta erabileraren zehar bideragarria mantentzea.

7. Patogenoekiko antagonikoa izatea.



Probiotikoek eskainitako onurak

1. Hestean patogenizitate-ahalmena duten mikroorganismoen infekzioen 

ezarpenarekiko erresitentziaren gehipena.

2. Beherakoaren iraupena laburtu (antibiotikoekiko edota bidaiarien 

infekzioekiko asoziatua).

3. Erabilgarria laktosarekiko intolerantzian (hesteko laktosaren digestioa 

gehitu).

4. Balio nutrizionala handitu (digestioa hobetu, bitaminen eta mineralen 

absortzioa hobetu).

5. Heste-motilitatearen erregulazioa (konstipazioa, heste narritakorraren 

sindromea edo “síndrome del intestino irritable”).

6. Heste-mukosaren osotasuna mantendu.

7. Serumeko kolesterolaren kontzentrazioa gutxitu.

8. Alergien gutxipena.

9. Kolon-minbiziaren prebentzioa.

10. Kartzinogenoen/kokartzinogenoen ekoizpenaren gutxipena.



PROBIOTIKO

hautagaia

Egonkorra
•Egonkorra garraioan zehar
•Osasunerako onuragarria 
izango den denbora tartean 
zelula bideragarrien kopuru 
aproposa mantentzen du

Estresarekiko tolerantea
•Estres fisiologikoarekiko 
erresistentea (ad. hesteko 
azidoarekiko eta behazun 
azidoekiko toleratzailea)

Konpatibilitatea
•Jaki-formatuarekin 
konpatiblea, usaina, zaporea 
edo trinkotasunari eragin 
gabe

Segurua
•Ez patogenoa
•Ez toxikoa
•Ez antibiotikoekiko erresistentea
•Mutazioekiko eta geneen 
transferentzia horizontalarekiko 
erresistentea

Prozesamendu industriala
•Propietate bikainak hazteko in vivo
•Prozesatuan zehar manipulazioekiko 
erresistentea, bideragarritasuna 
galdu gabe

Probiotiko berriak hautatzeko gogoetak

Onuragarria
• Kontsumitzaileari onurak 
ematen dizkio

• Ez dauka alboko efektu 
negatibo esanguratsurik Identifikazioa

•Genero, espezie eta andui 
mailako identifikazioa

•Identifikazioa: teknika 
egokienak eta aurreratuenak



Badira probiotikoak guztiz inokuoak?

Zenbait ikerketen arabera, 
baldintza berezietan 
probiotikoak ez lirateke 
guztiz arriskugabeak.

Andui probiotiko seguruak 
eta eraginkorrak hautatzea 
funtsezkoa da haien erabilera 
klinikorako.

?



Jakien osagai digeriezinak, 

zeintzuek ostalarian eragin 

onuragarriak dituzten, hesteko 

mikrobiotaren hazkuntza edota 

aktibitatearen estimulu selektiboa 

eragiteagatik.

Fructooligosakaridoak

Inulina

Probiotikoak, prebiotikoak eta sinbiotikoak

Prebiotikoak



PREBIOTIKOAK

� Dietaren gehigarri digeriezinak/xurgaezinak dira (mikrobiotak hartzitzen dituen substratuak). 

Hesteko mikrobiotaren oreka aldatzen dute, mikroorganismo onuragarrien hazkuntza edota 

aktibitatea estimulatuz eta kaltegarriak izan daitezkeen bakterioak inhibituz.

� Barnean daude hurrengoak: inulina, laktulosa, laktitol, oligosakaridoen aldaerak (batez ere 

fruktooligosakaridoak edo FOS eta galaktooligosakaridoak edo GOS, zenbait jakietatik 

eratorriak, besteak beste txikoria, berakatza, tipula eta alkatxofa). 

� Kolonean bifidobakterioen hazkuntza eragiten dute. Baten batek laktobaziloen nolabaiteko 

hazkuntza eragiten dute heste mehean. Beste alde batetik FOS eta GOS osagaiak amaren 

esnean kopuru altuan agertzen dira. 

� Eraginkorrak izateko, prebiotikoak digeriezinak izan behar dira hestearen goiko aldean eta 

heste lodira heldu behar dira. Identifikatuta dago prebiotikoak erabiltzen dituen osasunerako 

onuragarria den mikroorganismo talde bat (adibidez laktobaziloak, bifidobakterioak).

� Prebiotikoak organismoan funtzio garrantzitsuak betetzen dituzte: funtsezkoak mukosaren 

funtzionamendurako eta hazkuntzarako, oreka hidroelektrolitikoa mantentzeko, mikrobiotak

energia eta nutrienteak ostalariari emateko, beherakoa eta idorreria murrizteko, eta 

serumaren triglizeridoak eta jakiekiko gluzemiaren erantzuna gutxitzeko



Prebiotiko batzuk

� Inulina eta frukto-oligosakaridoak

� Galakto-oligosakaridoak

� Laktulosa

� Gluko-oligosakaridoak

� Isomalto-oligosakaridoak

� Laktosakarosa

� Polidextrosa

� Sojaren oligosakaridoak

� Xylo-oligosakaridoak



Prebiosi-mekanismoa

� Haien efektua traktu 
gastrointestinaletik at ere 
gertatzen da.

� Heste-mikrobiotaren
mikroorganismo onuragarriak 
selektiboki estimulatzen 
dituzte.

� Immunitatea zuzenean 
estimula dezakete.

� Mikroorganismo patogenoen 
aurkako babesa eman 
dezakete. 

� Metabolismoa eta mineralen 
absortzioa laguntzen dute.
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Heste mehea:

- EZ digerituak

- EZ absorbatuak

Dietatik 

eratorritako 

PROBIOTIKOAK

PREBIOTIKOAK

Inulina
Oligofruktosa

Heste mehea:

-Laktobazilo endogenoak

-Dietako laktobaziloak

kolona

-Bifidobakterio endogenoak

-Dietako bifidobakterioak

Kolona:

Efektu bifidogenikoa

�Hesteko mikrobiotaren modulazioa:

Atxikitzeko lekuengatik eta nutrienteengatik lehia

Konposatu antimikrobianoen ekoizpena

�Mikroorganismoen metabolismoaren eraldaketa

Ekintza entzimatikoen eraldaketak

�Erantzun immunearen  estimulazioa

Ab maila eta makrofagoen aktibitatea gehitu

�Zenbait nutrienteen adsortzioaren estimulazioa (ad. Ca)

�Beste efektu posible batzuk

Prebiotikoak faktore 
bifidogeniko gisa eta 
probiotikoen ekintza-

mekanismoak

Efektu 

probiotikoak:



Lamina 
propioa ⇑⇑⇑⇑ Mineralen

absortzioa (Ca2+) 

eta hezurren 

dentsitatea

Heste-epitelioa

Heste-argia 
(lumena)

prebiotikoak

Patogenoak

Prebiotikoen funtzio onuragarriak ugaztunen traktu
gastrointestinalean eta aukerako efektu sistemikoak

immunitate-
sistemaren 

zelulak

⇑⇑⇑⇑
Energiaren 

lorpena

⇑⇑⇑⇑
Asetasuna eta 

insulinarekiko 

sentikortasuna

Efektu 
sistemikoak

Zenbait m.o-en 
atxikidura inhibitu

Bakterio onuragarrien 
estimulazio selektiboa

⇑⇑⇑⇑
muzina

Esklusio konpetitiboa 
pH baxuan
SCFA

Bakterioen 

hartzidura

Ca2+

Gpr41

Hartzidura-produktuen 

erabilera

GLP-1: glucagón-like peptide-1; Grp41: G-protein coupled receptor 41; SCFA: short-chain fatty acid

GLP-1

Immunomodulazioan eta 
ostalariaren metabolismoan 

eragiten duten SCFA-ren 
aldaketak



Prebiotikoak hautatzeko irizpideak

• Hurrengoari erresistentzia: 

– Hesteko azidotasuna

– Hesteko entzimen ahalmen hidrolitikoa

– Absortzio gastrointestinala

• Osasunean eta ongizatean laguntzen duten
hesteko bakterioen hazkuntzaren edota
aktibitatearen estimulazio selektiboa.

• Hesteko mikroflorak egindako hartzidura.



� Traktu gastrointestinalaren goiko 

aldea zeharkatzen duten bakterioen 

superbizipena hobetzen da. 

� Koloneko mikrobiotaren

berriztapena eta mantentzea. 

� Efektu gehigarriak edo sinergikoak 

oraindik ez dira ikertu. 

Ekoimmunonutrizioa
Prebiotikoen eta 

probiotikoen konbinazioa

Adibidez oloaren zuntza

+ Lactobacillus plantarum

Probiotikoak, prebiotikoak eta sinbiotikoak

Sinbiotikoak



Sinbiotikoekin egindako terapia 
eta hesteko funtzioa

ERABILERAK

• Gaixo kritikoak

• Hesteetako sindromea

• Kolitis ultzerosoa

• Pankreatitis akutua

• Alergia

• Minbizia duten pazienteak

EMAITZAK:

- Mikrobiotaren konposizioaren aldaketa onuragarria

- Hobekuntza klinikoa, ez beti

- Biomarkatzaileen aldaketa onuragarria



1. Gizakian probiotikoen efektuei buruzko ikerketa 
dokumentatuak mugatuak dira.

2. Behar den ebidentzia-maila elikagai-osagarrien 
bioaktibitatea defendatzeko ez dago guztiz 
ezarrita.

3. Probiotikoen erabilera komertziala oso zabalduta dago kontsumoa ez 
dagoelako arriskuei asoziatuta eta aldiz bere onura posiblea delako.

4. Probiotikoen eraginkortasun osoaren ebidentzia hurrengoetan ikusi dira: 
beherakoen kontrako efektuetan, laktosaren digestioaren hobekuntzan eta 
laktotosarekiko intolerantzian.

5. Badaude gizakian lortutako behin-behineko datuak efektu onuragarriei 
buruz hurrengoetan: hipertentsioan, osasun urogenitalean eta H. pylori-
ren inhibizioan. Esperimentalki (animalietan) beherakoaren kontrako 
efektuak.

6. Probiotikoek osasun-irudia duten jaki-osagiak izateko ahalera dute

7. Zenbait herrialdetan probiotikoen kontsumorako populazioa hezi behar da.

Konklusioak

Lactobacillus bulgaricus. From Utah State University


