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2. Wstęp 
• Zespół policystycznych jajników (ang. polycystic ovary syndrome, PCOS) jest najczęściej 

występującym zaburzeniem endokrynologicznym wśród kobiet w wieku rozrodczym.
• Główne cechy PCOS to hiperandrogenizm i zaburzenia owulacji.
• Otyłość nasila zaburzenia metaboliczne w przebiegu PCOS, w tym  insulinooporność i dyslipidemię.
• Mody�kacja stylu życia, polegająca na ograniczeniu przyjmowanych kalorii oraz wprowadzenie 

aktywności �zycznej, prowadząca nawet do niewielkiego zmniejszenia masy ciała, poprawia stan 
metaboliczny i obniża stężenie androgenów we krwi u kobiet z PCOS.

3. Cel pracy
Głównym celem pracy była ocena wpływu przyjmowania synbiotyku zawierającego 7 szczepów 
probiotycznych: Bi�dobacterium lactis W51, Bi�dobacterium lactis W52, Lactobacillus acidophilus W22, 
Lac tobacil lus  paracasei  W20,  Lac tobacil lus  plantarum  W21,  Lac tobacil lus  sal ivarius  W24, 
Lactococcus lactis W19 oraz 2 prebiotyki: fruktooligosacharydy i inulinę (produkt SANPROBI® Super 
Formula) na masę ciała i stężenie testosteronu we krwi u kobiet z PCOS i otyłością. Przyjmowanie 
synbiotyków było elementem mody�kacji stylu życia polegającej na ograniczeniu spożywanych kalorii 
i zwiększeniu aktywności �zycznej. 

4. Materiał i metody
Badanie było randomizowane, z podwójnie ślepą próbą. Zakwali�kowano do niego 65 kobiet 
z rozpoznaniem PCOS i BMI > 25kg/m�. Uczestniczki badania przydzielono losowo do następujących 
grup:
• I – przyjmowała synbiotyk SANPROBI® Super Formula w dawce 4 kapsułki dziennie przez 
 3 miesiące,
• II – otrzymywała placebo. 
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2. Wstęp 
• Nawet 41% osób dorosłych odczuwa dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Najczęstszymi objawami są 

bóle brzucha oraz biegunka.
• Mikrobiota jelitowa, poprzez wytwarzanie neuroprzekaźników, wpływa na perystaltykę jelit, a - w zależności od

liczby bakterii produkujących metan - również na produkcję gazów jelitowych. Z tego względu zaburzenia 
mikrobioty jelitowej mogą prowadzić do zaburzeń motoryki jelit oraz nadmiaru gazów prowadzących do wzdęć.

 Zaburzenia perystaltyki jelit oraz wzdęcia mogą wynikać z zaburzeń mikrobioty jelitowej. 

3. Cel pracy
Głównym celem badania była ocena wpływu 6-tygodniowego przyjmowania probiotyku wieloszczepowego na 
intensywność dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego oraz na jakość życia zdrowych osób. 

4. Materiał i metody
Do badania włączono 44 zdrowych ochotników (w tym 40 uczestników ukończyło badanie). Z analizy wykluczono 
osoby stosujące antybiotyki, probiotyki lub leki przyjmowane w celu złagodzenia objawów żołądkowo-jelitowych.
W badaniu zastosowano probiotyk wieloszczepowy Winclove 500/Bactosan pro FOS, w którego skład wchodzi 8 
szczepów bakteryjnych: Bifdobacterium lactis W51, Bifdobacterium lactis W52, Enterococcus faecium W54, 
Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24 
i Lactobacillus lactis W19 (szczepy te, za wyjątkiem Enterococcus faecium W54, są dostępne w Polsce w produkcie 
SANPROBI® Super Formula). Badani przyjmowali probiotyk raz dziennie w dawce 3 × 10⁹ CFU/g przez 6 tygodni.  
Przed badaniem oraz po jego zakończeniu uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą nasilenia dolegliwości ze strony 
przewodu pokarmowego oraz ankietę oceniającą jakość życia (QoL, ang. Quality of Life). 

5. Najważniejsze wyniki
• Po 6 tygodniach przyjmowania probiotyku zwiększyła się liczba osób bez dolegliwości bólowych w nadbrzuszu 

(z 17,5% do 45% badanych; p = 0,02), uczucia pełności w nadbrzuszu (z 17,5% do 42,5% badanych; p = 0,03) oraz 
wzdęć (z 2,5% do 22,5% badanych; p = 0,02). 

  Leczenie zespołu policystycznych jajników (PCOS) obejmuje również mody�kację stylu 
życia, która ma na celu zmniejszenie nadmiernej masy ciała.



Wszystkim uczestniczkom badania zalecono mody�kację diety na podstawie profesjonalnej porady 
dietetycznej, ograniczenie spożycia kalorii do 1400 - 1800 kcal/dobę oraz codzienny 30-40-minutowy 
spacer. 
Oceniano następujące parametry:
• wskaźnik masy ciała (BMI), 
• nasilenie hirsutyzmu – (przy użyciu skali Ferrimana i Gallweya), 
• rozwój trądziku,
• zawartość tkanki tłuszczowej (za pomocą techniki bioimpedancji),
• objętość jajników (w badaniu USG),
• zawartość we krwi: insuliny, testosteronu całkowitego, lutropiny (LH), folikulotropiny (FSH), globuliny 

wiążącej hormony płciowe (SHBG), 17-hydroxyprogesteronu, siarczanu dehydroepiandrosteronu 
(DHEAS), cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, triglicerydów.

5. Najważniejsze wyniki
W grupie otrzymującej synbiototyk odnotowano:

• zmniejszenie wskaźnika BMI o 8% (P = 0,03),

• redukcję obwodu talii, bioder i ud oraz zawartości tkanki tłuszczowej. Zmniejszenie obwodu talii 
było istotnie większe w grupie otrzymującej synbiotyk (10%) niż w grupie przyjmującej placebo (6%),

• zmniejszenie stężenia testosteronu o 32%, natomiast w grupie placebo o 6% (P < 0,0001),  

• poprawę parametrów klinicznych, endokrynologicznych i metabolicznych: znaczny wzrost 
DHEAS: 14%; P = 0,012, zmniejszenie stężenia triglicerydów: 23%; P = 0,022. Tymczasem 
w grupie placebo nie odnotowano zmian, z wyjątkiem 15% obniżenia stężenia triglicerydów.

6. Wnioski
Synbiotyk SANPROBI® Super Formula wspomaga korzystny wpływ diety i aktywności �zycznej na 
masę ciała i stężenie testosteronu u kobiet z zespołem policystycznych jajników.
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