
Suplement diety dla osób z nadwagą 
lub insulinoopornością

Otyłość – wpływ na zmiany w mikrobiociea i na insulinooporność

Związki pomiędzy otyłością a niektórymi schorzeniami2

Model łączący upośledzone uwalnianie insuliny z insulinoopornością i cukrzycą typu 2

W przewodzie pokarmowym człowieka znajduje się ogromny ekosystem złożony z drobnoustrojów - 
mikrobiota jelitowa. Ten ekosystem jelitowy współodpowiada za utrzymanie zdrowia człowieka1.

Zmiany w mikrobiocie są powiązane m.in. z otyłością, która przyczynia się do powstawania wielu dysfunkcji                       
w organizmie, co może prowadzić do chronicznych schorzeń.  

Badania wykazały zależność pomiędzy otyłością a zaburzeniami w składzie mikrobioty jelitowej (dysbiozą)2. 
Zachwianie równowagi mikroflory jelitowej może wpływać na pogorszenie samopoczucia i być przyczyną 
wielu schorzeń, głównie  o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym.

Ponadto, ewidencja badawcza wykazuje związki pomiędzy dysbiozą a chorobami metabolicznymi, w tym 
insulinoopornością3.

Współzależności pomiędzy otyłością a insulinoopornością są przedmiotem intensywnych badań, które 
wykazują szereg połączonych mechanizmów na wielu poziomach metabolizmu w różnorodnych organach.

a  Mikrobiota jelitowa (tradycyjnie: mikroflora jelitowa, flora bakteryjna jelit) – zespół mikroorganizmów (mikrobiom), głównie bakterii, tworzący w układzie 
pokarmowym złożony ekosystem. U człowieka jeden z elementów jego bioty fizjologicznej.

obniżenie stopnia sygnalizacji w podwzgórzu prowadzącym do 
zwiększonej konsumpcji i przyrostu masy ciała

mniejsze hamowaniem produkcji glukozy przez wątrobę

zmniejszenie wchłanianiem glukozy przez tkankę mięśniową 
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Szczepy probiotyczne zawarte w składzie VivaLac mają pozytywny wpływ na 
parametry lipidowe i glikemiczne.

Szczepy probiotyczne L. Acidophilus i B. lactis mają 
znaczący wpływ na obniżenie wartości parametrów 
profilu lipidowego8 

Szczepy probiotyczne L. Acidophilus i B. bifidum 
łącznie z prebiotykiem pozytywnie wpływają na 
wartości profilu glikemicznego9 
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Opis: Opis:Choroba sercowo-naczyniowa (CVD) 
jest główną przyczyną śmiertelności                                        
u pacjentów z cukrzycą typu 2, a dyslipidemia 
jest głównym czynnikiem ryzyka powikłań 
sercowo-naczyniowych u tych pacjentów. 
Poprawa profilu lipidowego pacjentów 
z cukrzycą typu 2 może zmniejszyć ryzyko 
powikłań sercowo-naczyniowych.

Cel: Zbadanie wpływu suplementacji L. acidophilus 
i B. lactis na profil lipidowy pacjentów 
z cukrzycą typu 2.

Rodzaj 
badania: 

podwójnie  zaślepione, randomizowane, 
kontrolowane badanie kliniczne.

Grupa: 60 pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą 
typu 2.

Schemat 
badania: 

dzienne spożycie 300 mg jogurtu (placebo lub 
z  L. Acidophilus     4,14 × 10⁶ cfu/g i B. lactis                  
3,61 × 106 cfu/g) przez 6 tygodni.

Poprawa profilów lipidowych i parametrów 
homeostazy glukozy może zmniejszyć 
zachorowalność i śmiertelność 
w chorobie naczyniowej serca (CHD) 
u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Cel: Zbadanie wpływu suplementacji mieszanką 
probiotyków i błonnika prebiotycznego na 
profile metaboliczne pacjentów z nadwagą, 
cukrzycą typu 2 i schorzeniami naczyniowymi.

Rodzaj 
badania: 

podwójnie zaślepione, randomizowane, 
kontrolowane badanie kliniczne.

Grupa: 60 pacjentów ze nadwagą z cukrzycą typu 2 
i chorobą naczyniową.

Projekt 
badania: 

dzienne spożycie placebo lub mieszanki 
Lactobacillus acidophilus 2 × 10⁹, Lactobacillus 
casei 2 × 109, Bifidobacterium bifidum 2 × 109 
i 800 mg inuliny przez 12 tygodni.

Zmiany wartości parametrów po suplementacji szczepami 
L. acidophilus i B. lactis

Cholesterol całkowity
mmol/L

LDL
 mmol/L

0,0%

-2,0%

-4,0%

-6,0%

-8,0%

-10%

-4,6%

-7,9%

Zmiany wartości parametrów po suplementacji szczepami 
L. acidophilus i B. bifidum

Glukoza na czczo
mg/dL

Insulina
uIU/ml

0%

-5%

-10%

-15%

-13%

-4%



Probiotyki wykazują pozytywny wpływ na parametry profilu lipidowego oraz 
glikemii

Wyniki innych metaanaliz pokazują, że przyjmowanie 
probiotyków ma wpływ na redukcję masy ciała (choć 
same probiotyki nie są środkami odchudzającymi). 
   

Meta-analiza 32 niezależnych badań określających 
wpływ probiotyków na parametry związane                    
z glikemią u osób pacjentów z cukrzycą typy 2 
wykazała istotną statystycznie korelację z poprawą 
parametrów6, w tym dla: cholesterolu całkowitego, 
glukozy na czczo i insuliny. 

W innej meta-analizie wykazano pozytywny 
wpływ przyjmowania probiotyków na parametry 
profilu insulinowego7 HbA1, insulina na czczo 
i insulinooporność. 

Zależności pomiędzy mikrobiotą osób z nadwagą i o prawidłowej wadze a insulinoopornością4.

Szereg randomizowanych kontrolowanych badań wykazuje pozytywny wpływ bakterii 
probiotycznych na BMI, masę ciała, tkanki tłuszczowej.

Szczepy probiotyczne mają pozytywny wpływ na gospodarkę glukozowo-insulinową u pacjentów 
z cukrzycą

b  Standaryzowana Średnia Różnic (SMD) - parametr stosowany w metaanalizie danych ciągłych, jeśli w badaniach mierzono ten sam wynik, ale za pomocą 
różnych instrumentów pomiarowych.
c  WMD (weighted mean difference, średnia ważona różnic) - metoda stosowana w meta-analizie do wspólnego oszacowania efektu danej interwencji 
w poszczególnych badaniach, w których efekt mierzono w tej samej skali ciągłej.

SM
D

 -
 S

ta
nd

ar
yz

ow
an

a 
Śr

ed
ni

a 
Ró

żn
ic

W
M

D
 -

 Ś
re

dn
ia

 W
aż

on
a 

Ró
żn

ic
c

SM
D

 -
 S

ta
nd

ar
yz

ow
an

a 
Śr

ed
ni

a 
Ró

żn
ic

BMI Masa ciała
Masa tkanki
tłuszczowej

-0,33

-0,65

-0,94

Znaczenie statystyczne:
SMD<0,2
0,2<SMD<0,5 - mała
0,5<SMD<0,8 - średnia
0,8<SMD - duża

Hemoglobina
glikowana HbA1

Insulina
na czczo

Insulinooporność
HOMA-IR

0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1

-1,2

-0,38 -0,38

-0,99 0,2<SMD<0,5 - mała
0,5<SMD<0,8 - średnia
0,8<SMD - duża

Cholesterol całk.
mg/dL

Glukoza na czczo
mg/dL

Insulina
uIU/ml

0

-2

-4
-6
-8

-10
-12
-14
-16
-18

-10,06

-16,62

-1,40

Wyniki metaanalizy badań nad wpływem probiotyków na parametry związane     
z wagą ciała5  przy wykorzystaniu Standardowej Średniej Różnic (SMD)b 
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VivaLac - skład zawierający szczepy z potwierdzoną skutecznością 
dostosowany dla pacjentów z otyłością lub nietolerancją glukozy 

VivaLac to synbiotykd, którego składniki zostały starannie dobrane z myślą o pacjentach z otyłością lub 
nietolerancją glukozy.

VivaLac to suplement diety, którego celem jest 
zrównoważenie mikroflory jelitowej, szczególnie                    
u pacjentów z cukrzycą i w stanie przedcukrzycowym, 
insulinoopornością, zespołem metabolicznym, nadwagą 
i otyłością oraz zaburzeniami gospodarki lipidowej.

Zastosowanie

• poprawa różnorodności flory bakteryjnej

• posiada w swoim składzie szczepy probiotyczne 
   o udokumentowanym wpływie na profile lipidowy i glikemiczny;

• zwiększa produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA);

• fruktooligosacharydy (FOS) stymulują wzrost korzystnych szczepów bakteryjnych.

Korzyści wynikające ze stosowania:

Zalecane dzienne spożycie: Jedna saszetka. Saszetkę można rozpuścić w wodzie lub spożyć            
z płatkami zbożowymi bądź innym pokarmem.

Czas trwania kuracji: Minimum 1 miesiąc, zalecany 3 miesiące.
Postać: Proszek w saszetce z folii aluminiowej.
Dostępne opakowania: Pudełko zawierające 14 saszetek.
Składniki: 19,2 mg Lactobacillus acidophilus  ⟶  1,2 × 10⁹ cfue 

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem 
słonecznym.

Okres ważności: 24 miesiące.

8,04 mg Bifidobacterium longum    ⟶  0,3 × 10⁹ cfu
6 mg Bifidobacterium bifidum          ⟶  0,3 × 10⁹ cfu 
8,04 mg, Bifidobacterium lactis      ⟶  1,2 × 10⁹ cfu
fruktooligosacharydy 2500 mg (błonnik prebiotyczny),
fruktoza 258mg - odpowiada 0,021 wymiennika węglowodanowego 
(jednostkom chlebowym), 
aromat pomarańczowy, dwutlenek krzemu (substancja 
przeciwzbrylacjąca)

z nadwagą lub otyłością

z insulinoopornością

z zaburzeniami gospodarki lipidowej

z zespołem metabolicznym

VivaLac jest dedykowany pacjentom:

d  Synbiotyk - połączenie probiotyku z prebiotykiem, które podawane są razem w związku z ich synergistycznym działaniem w celu przywrócenia prawidłowej 
flory jelitowej.
e  cfu (colony forming unit) - liczba pojedynczych komórek, z których w wyniku podziałów powstaną kolonie komórek.


