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ABSTRACT

Background & objectives: There is a direct relationship between the presence of beneficial
microbiota in the gut, development immune system functions and maintenance homeostasis.
Hence, the consumption of foods or supplements with postbiotic components has been
characterized as one of the most important strategies to modify the microbiome balance and
improve the health status of the host. In this study, the concept of postbiotics and their clinical
role in host health has been reviewed.
Methods: All articles related to the study subject were searched in the Scopus,
PubMed/Medline, ISI Web of Knowledge, and Google Scholar database and studies that
examined the effects of postbiotics on diseases were included.
Results: According to available evidences, postbiotics do not need the viability in comparison
with their parent cells and they exert health effects like live probiotic cells. Also, their
preparation and application in various delivery system is affordable, which this highlights the
importance of postbiotics from technological, clinical and economic aspects. These
compounds have biological activities including immunomodulation, antimicrobial, anti-
inflammatory, anti-oxidant and anti-proliferation, and they can play an important role in
modulating the immune system's performance, improving therapies and reducing their
possible side-effects in some cases of gastrointestinal disorders and chronic diseases.
Conclusion: The postbiotics as a novel strategy can be used in a wide range of
pharmaceutical products for the preventive therapy and improvement of the current
therapeutic methods, as well as in food products to delay corruption, increase shelf life, and
promote functional foods.
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مقدمه
هـاي دخیـل در   تـرین ارگـان  دستگاه گـوارش از مهـم  

درصـد عملکـرد   70سیستم ایمنی بدن بوده و حـدود  

دهد. نتایجسیستم ایمنی میزبان را تحت تاثیر قرار می
مطالعات بالینی بیانگر تـاثیر برخـی فاکتورهـا از قبیـل:     
میکروبیوتاي دستگاه گوارش مادر، نوع تولد (طبیعـی،  

چکیده
ارتباط مسقیم بین حضور میکروبیوتاي مفید، توسعه عملکرد سیستم ایمنـی و حفـظ هومئوسـتازیس وجـود     زمینه و هدف: 

و ترین راهبردها براي تعدیل توازن میکروبیوتا، از مهمبیوتیکهاي حاوي ترکیبات پسترو مصرف غذاها یا مکملدارد. از این
هـا در  ها و نقش بـالینی آن بیوتیکشود. در این بررسی، مروري بر مفهوم پستمحسوب میبهبود وضعیت سالمت میزبان 

سالمت میزبان انجام گرفته است. 
,ISI Web of Knowledge, PubMed/Medlineهـاي اطالعـاتی  مقاالت مرتبط بـا موضـوع مطالعـه در پایگـاه    روش کار:

Scopus وGoogle Scholarکرده بودند، وارد ها بررسیها را در بیماريبیوتیکجستجو شدند و مطالعاتی که اثرات پست
مطالعه شدند. 

مـانی نداشـته و   هاي پروبیوتیک والد خود نیازي بـه زنـده  ها در مقایسه با سلولبیوتیکطبق شواهد موجود، پستها:یافته
هـاي تحویـل   ها در سیستمها را ایجاد کنند. همچنین تولید و به کارگیري آنبخش مشابه پروبیوتیکتوانند اثرات سالمتمی

هـاي تکنولـوژیکی، بـالینی و اقتصـادي آشـکار      ها را از جنبـه بیوتیکباشد که این اهمیت پستتر میمختلف، مقرون به صرفه
کننـدگی سیسـتم ایمنـی، ضـد میکروبـی، ضـد التهـابی،        ستی از جمله فعالیت تعدیلهاي زیکند. این ترکیبات داراي فعالیتمی

هاي درمانی و کاهش اثرات توانند در تعدیل عملکرد سیستم ایمنی، بهبود روشاکسیدانی و ضد تکثیر سلولی بوده و میآنتی
کنند.  هاي مزمن نقش موثري ایفاها در برخی موارد اختالالت گوارشی و بیمارينامطلوب آن

توان به عنوان راهبـردي نـوین در طیـف وسـیعی از محصـوالت دارویـی جهـت اهـداف         ها را میبیوتیکپست:گیرينتیجه
هاي درمانی و همچنین در محصوالت غذایی جهت به تـاخیر انـداختن فسـاد، افـزایش مانـدگاري و      پیشگیري یا بهبود روش

توسعه غذاهاي فراسودمند به کار گرفت.      
بیوتیک، ایمنی، سالمتپروبیوتیک، پستکلیدي: هايهژوا
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383راد و همکاران عزیز همایونی...هابیوتیکبررسی نقش پست

هاي تغذیـه در دوران پـس از زایمـان،    سزارین)، رژیم
ها، رژیم بیوتیکهاي میکروبی و ویروسی، آنتیعفونت

هـاي مـزمن و   غذایی حاوي مقادیر کم فیبـر، بیمـاري  
. ]1[باشـند بر میکروبیوم روده میاسترس در زندگی 

فـرد سـالم بـا عملکـرد مناسـب روده، ارتبـاط       یک در 
هاي میزبـان  منسجمی بین میکروبیوتاي روده و سلول

گیرد که منجـر بـه توسـعه عملکـرد سیسـتم      شکل می
ــخ  ــاد پاسـ ــی در ایجـ ــظ  ایمنـ ــب و حفـ ــاي مناسـ هـ
شود. در توصـیف سـالمت،   هومئوستازیس میزبان می

ــتگاه     ــاي دس ــب میکروبیوت ــب و ترکی ــرد مناس عملک
ــوا ــوالًگـ ــسرش، معمـ و 1بیـــوزیساز دو واژه دیـ

معنـی  ترتیـب بـه  شود کـه بـه  استفاده می2یوبیوزیس
زا و تـوازن میکروبیوتـا در   هـاي بیمـاري  تسلط باکتري

بیـوزیس  . در حالـت دیـس  ]2[باشـد  محیط روده مـی 
هـاي  زا و توکسـین هاي میکروبـی بیمـاري  حضور گونه

هـــا موجـــب کـــاهش جمعیـــت شـــده از آنمشـــتق
میکروبیوتاي مفید روده، کاهش عملکرد سیستم ایمنی 

هاي عفونی افزایش حساسیت میزبان به بیماريو نهایتاً
ــر ــونی مــیو غی ــا  شــود.عف ــنظم غــذاها ی مصــرف م
ترین از مهمبیوتیک پست/وتیکهاي حاوي پروبیمکمل

ــدیل    ــوزیس، تع ــرایط یوبی ــاد ش ــراي ایج ــا ب راهبرده
هـا  پروبیوتیک].3باشد [میکروبیوتا و عملکرد روده می

زا شـناخته  هـاي غیربیمـاري  به عنـوان میکروارگانیسـم  
شــوند کـه اگــر در مقـدار کــافی مصـرف شــوند    مـی 
. ]4تواننـد اثــرات سـالمت بخشــی داشـته باشــند [   مـی 

هـا را بـه عنـوان    مطالعات بالینی نیز کارایی پروبیوتیک
عامل موثر در بهبود رونـد درمـانی طیـف وسـیعی از     

ال عفـونی حـاد،   ها مانند کولیت اولسراتیو، اسـه بیماري
، اسـهال مقـاوم بـه    (IBS)پذیر سندروم روده تحریک

ــی ــدي و  آنت ــتالالت کب ــک، اخ ــت نکروتی ــک، انتری بیوتی
]. 5-7کننـد [ ارش تصـدیق مـی  هاي دستگاه گوسرطان

هاي پروبیوتیـک مـورد اسـتفاده در    گونهامروزه اکثر
هـاي غـذایی یـا محصـوالت دارویـی متعلـق بـه        مکمل

1 Dysbiosis
2 Eubiosis

]، بـا  8,9د [باشـن ها مـی ها و بیفیدوباکتریومالکتوباسیل
هـاي  هاي باکتریایی ماننـد بـاکتري  این حال دیگر گونه

اسید الکتیک نیز قابلیت بـه کـارگیري در   تولید کننده
صنعت و تولید طیف متنوعی از غذاهاي تخمیري (لبنی 

از سازوکارهاي اصلی دخیـل  ].10و غیرلبنی) را دارند [
هـا  توان به توانایی آنها میدر نقش بالینی پروبیوتیک

ها اشاره کرد که بـدین ترتیـب   در اتصال به انتروسیت
زا جلـوگیري  از اتصال و برقراري ارتباط اجرام بیمـاري 

هـاي ضـدمیکروبی از قبیـل    کنـد، تولیـد متابولیـت   می
چـرب کوتـاه   ي هـا هـا، اسـید  بیوتیکباکتریوسین، النتی

الکتیک و ترکیبات فعال و سـمی اکسـیژنی   زنجیر، اسید
شـده  نیز از دیگر سازوکارهاي شـناخته (H2O2)مانند

هـاي  فرآیند اتصـال سـلول  ]. 11در این رابطه هستند [
پروبیوتیک به موکـوس روده بـراي ایجـاد ارتبـاط بـا      

هـا ضـروري   هاي میزبان و عملکرد مناسـب آن سلول
شـود، ایـن در حـالی اسـت کـه ایـن فرآینـد        تلقی می

تواند در برخـی شـرایط خـاص، امکـان جابجـایی و      می
هاي پروبیوتیک را افزایش دهـد  زا شدن سلولبیماري

دسـت آمـده از مطالعـات،    ]. همچنین شـواهد بـه  12[
هـا در ارتبـاط بـا بـه اشـتراك      حاکی از وجـود نگرانـی  

هــاي حــدت و مقاومــت برخــی    گذاشــتن ویژگــی 
زا، هـاي بیمـاري  ها با دیگـر میکروارگانیسـم  پروبیوتیک

-بیـوژن و دي هـاي تولید ترکیبات سمی مانند آمـین 
]. از 13,14اسید الکتیک در طی فرآیند تخمیـر اسـت [  

سوي دیگر، قابل تامل است که اثـرات سـالمت بخـش    
شـوند؛  تواند از دو طریـق تـامین   میکروبیوم روده می

مسیر اول، وابسته به فرم زنده میکروبیـوم و فعالیـت   
تابولیکی آن بوده و مسیر دیگر وابسـته بـه ترکیبـات    م

ــده و ز  ــر زن ــتق غی ــده از میکروبیــوم  یســتی مش ش
ها) هستند که امروزه بیشتر مورد توجـه  بیوتیک(پست

همچنـین در ایـن   ]. 15پژوهشگران قرار گرفته اسـت [ 
رابطــه شــواهد بــه دســت آمــده از مطالعــات نشــان 

هـا بـراي   مانی پروبیوتیـک دهد که که فاکتور زندهمی
تواند ضـروري  دستیابی به اثرات سالمت بخش آن می

شده از آن مانند پیکره نباشد و ترکیبات زیستی مشتق
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ــالص و      ــلولی خ ــواره س ــلولی، دی ــاره س ــلول، عص س
همان اثرات سالمت بخشی را از توانند سوپرناتانت می

هاي متابولیک مشابه یا متفاوت ایفـا کننـد   طریق مسیر
هاي ]. در این خصوص در یک مطالعه، نسبت سلول16[

هـاي حـاوي پروبیوتیـک    زنـده در مکمـل  زنده و غیـر 
داري را نشـان  ها تفاوت معنـی گیري شد و یافتهاندازه

هــاي غیرزنــده بیشــتر از دادنــد کــه جمعیــت ســلول
گیـري شـد کـه    هاي زنده بود، لذا چنـین نتیجـه  سلول
هاي حاوي اي از اثرات سالمت بخش مکملعمدهبخش

هـاي  توانـد مربـوط بـه حضـور سـلول     پروبیوتیک می
باشـد کـه در طـی تولیـد و     ها) بیوتیکغیرزنده (پست

اه ز دیـدگ ]. ا17[آینـد نگهداري محصول، به وجود می
و 1زيدست آمده از مطالعات برونبهبالینی نیز نتایج

هـاي  بیانگر این هستند که برخی پروبیوتیک2زيدرون
هـاي تحویـل ماننـد سیسـتم     مورد استفاده در سیستم

ــرات    ــی اث ــا برخ ــات ب ــاهی اوق ــذایی، گ ــا غ ــی ی داروی
ها و مسائل ایمنی همراه هسـتند. از  نامطلوب، عفونت

هـاي عامـل   ان به حضور فـاکتور توجمله این موارد می
ــه ــال ژن حــدت در برخــی گون ــک، انتق هــاي پروبیوتی

مقاومت بین دیگر میکروبیوتاي روده، الگوي کلـونیزه  
ــر    ــونیزه شــدن دیگ ــاوت و ممانعــت از کل شــدن متف
ــت،   ــونی، مننژی ــدوکاردیت عف ــاي روده، ان میکروبیوت

هاي ادراري و باکتریمی به ویـژه در نـوزادان،   عفونت
بیوتیک بوده و عملکرد که تحت درمان با آنتیافرادي 

1 In vitro
2 In vivo

]. 18-22سیســتم ایمنــی ضــعیفی دارنــد، اشــاره کــرد [
ــده     ــظ زن ــوژیکی، حف ــر تکنول ــین از نظ ــانی همچن م

گهـداري و  هـا در مراحـل مختلـف تولیـد، ن    پروبیوتیک
ــل  ــاب حام ــع، انتخ ــراي   توزی ــالش ب ــب، ت ــاي مناس ه

ها با توجـه بـه   سازي مقدار بهینه پروبیوتیکاستاندارد
هـاي  هاي مختلف متابولیکی هر کـدام و هزینـه  فعالیت

الزم براي دستیابی بـه ایـن اهـداف در جهـت حصـول      
اثرات سالمت بخش در میزبان، همواره مورد دغدغه 

گان بوده و در صدد کـاهش  پژوهشگران و تولیدکنند
منی محصـوالت و وضـعیت سـالمتی    ها و ارتقا ایهزینه

). در ایـن  1] (جـدول  23,24کننـدگان هسـتند [  مصرف
ها در وهله بیوتیکخصوص ترکیبات زیستی مانند پست

از هـاي منحصـر بـه فـرد خـود     اول با توجه به ویژگی
بودن و در وهلـه دوم  جمله پایداري، ایمن و غیرسمی

هـاي زیسـتی و ایجـاد اثـرات     بودن فعالیتبه دلیل دارا
پروبیوتیک والد خـود،  هاي سالمت بخش مشابه سلول

ها معرفی توانند به عنوان جایگزین ایمن پروبیوتیکمی
رو مطالعه مروري حاضر ضـمن  . از این]25,26شوند [

بیوتیـک و اشـاره بـه انـواع آن،     معرفی ترکیبات پسـت 
هــا را بــه عنــوان نســل جدیــد     نقــش زیســتی آن 

تر نموده ها برجستهها در سالمت و بیماريپروبیوتیک
ــراي انجــام    ــه را ب ــه اطالعــات موجــود، زمین ــا ارائ و ب

ا و هتر مکانیسمهاي بیشتر جهت شناخت دقیقپژوهش
یمـن جهـت ارتقـاي    تولید محصوالت دارویی و غذایی ا

کنـد.  کننـدگان، فـراهم مـی   وضعیت سـالمت مصـرف  
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هاي زنده پروبیوتیکها از نظر ایمنی، اثرات زیستی و کاربرد در صنایع دارویی و غذایی در مقایسه با سلولبیوتیک. مزایاي پست1جدول 
مزایازمینه

ایمنی
تهاجمی و نفوذ از روده به خون به خصوص در افراد مستعدبدون حالت 

هاي عامل مقاومت به دیگر میکروبیوتابدون نگرانی در ارتباط با انتقال ژن
بدون نگرانی در ارتباط با جلوگیري از رشد و توسعه دیگر میکروبیوتاي روده به خصوص در نوزادان

کندسطه هضم و جذب، متابولیسم و توزیع مناسب در اسرع وقت اعمال میاثرات سالمت بخش خود را به وااثرات زیستی
ماندگاري باال، سهولت در استانداردسازي و حمل و نقلصنعت

کارروش 
در این مطالعه مروري ساده براي شناسایی مطالعـات  

ISIهاي اطالعاتی شده از طریق مراجعه به پایگاهانجام

Web of KnowledgePubMed/Medline, Scopus و
Google Scholarآوري مطالعات مرتبط نسبت به جمع

اقــدام شــد. بــراي جســتجوي 2019تــا 2002از ســال 
ــت   ــه پس ــوط ب ــدي مرب ــات کلی ــامل  کلم ــک ش بیوتی

Biogenic, Ghost probiotic, Supernatant, Abiotic,
Metabiotic, Paraprobiotic وPostbioticشـان  که بین

یا«از لغت«(OR)  استفاده شد و همچنین براي بخـش
ــدي   ــات کلی Immune system, Healthدوم از کلم

benefit, Safety, Inflammation, Diarrhea, Colitis,
Food allergyوCancerیا«شان از لغت که بین«(OR)

»و«استفاده شد. براي اتصـال دو بخـش نیـز از کلمـه     
(AND)عیارهـاي  براي جستجوي نهایی استفاده شد. م

ورود به شرح ذیل بودند، مقاالتی که به بررسی تـاثیر  
بیوتیـک بـر   مکمل یا محصول دارویی یـا غـذایی پسـت   

وضــعیت ســالمت میزبــان، پیشــگیري یــا بهبــود رونــد 
ها بیماري پرداخته بودند؛ مقاالتی که به متن کامل آن

ــگاهی و    ــات آزمایش ــت؛ مطالع ــود داش ــی وج دسترس
هــاي عــاتی کــه روي نمونــهکارآزمــایی بــالینی و مطال

انسانی انجام شده بودند. معیارهاي خروج نیـز شـامل   
هـا در  موارد ذیل بودند، مقاالتی کـه تنهـا چکیـده آن   

جـز  هـایی بـه  دسترس باشد و مطالعاتی کـه بـه زبـان   
مقاله 165انگلیسی نوشته شده باشند. در نهایت تعداد 

ـ مقاله از آن95یافت شد که تعداد  کـه  نها به علت ای
مرتبط با هـدف مقالـه حاضـر نبودنـد، کنـار گذاشـته       

مقالـه مـرتبط، تهیـه و مـورد     70شدند. سپس چکیده 
مقاله 20مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در نهایت تنها 

که در راستاي اهداف و معیارهاي ورود مطالعه حاضر 
بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. 

هایافته
ــرا  ــن ب ــایگزین ایم ــرد ج ــلولراهب ــده ي س ــاي زن ه

پروبیوتیک
گـوارش، مـواد مغـذي    میکروبیوم موجود در دسـتگاه 

کننـد؛  مورد نیاز خودشان را از محیط روده کسب مـی 
هـایی  زندگی متابولیـت این میکروبیوم در طول چرخه

کنند که ایـن ترکیبـات   با وزن مولکولی پایین تولید می
هـاي مفیـد، ارتباطـات    نقش مهمی در رشد ارگانیسـم 

زا ایفـا  لولی و محافظـت در مقابـل عوامـل اسـترس    س
ي محلـول  هـا ]. برخـی از ایـن متابولیـت   27کننـد [ می

هاي زنده ترشح شـده  ها) توسط باکتريبیوتیک(پست
سازي فیزیکی و هاي غیرفعالیا پس از مواجهه با روش

شیمیایی، تجزیه شده و در محـیط روده میزبـان آزاد   
شوند و با توجه به ساختار شیمیایی منحصر به فرد می

تلیال و سیستم ایمنی میزبان وارد هاي اپیخود با سلول
شده و موجب ایجاد اثرات فیزیولوژیک خـاص  واکنش 

هاي متـابولیکی در  با اصالح فرآیندهاي سلولی و مسیر
هـا بـا توجـه بـه     بیوتیـک پسـت ].28شوند [میزبان می

بـودن،  سـمی و ایمـن  ار شـیمیایی مشـخص، غیـر   ساخت
ــوال  ــدگاري طـ ــدگاري در   مانـ ــال مانـ ــنج سـ نی (پـ

هـاي  هاي تخمیـري) و اینکـه حـاوي مولکـول    نوشیدنی
هاي مختلف دخیل در سیگنالینگ هستند، داراي فعالیت

التهابی، تعدیل سیستم ایمنی، پیشگیري زیستی مانند ضد
خون، کاهندگی کلسـترول سـرم،   تعدیل فشارچاقی،از

ــف ــر متوق ــاختن تکثی ــی س ــلولی، آنت ــیدانی و س اکس
ها سرطانی بوده و نقش اساسی و بالینی پروبیوتیکضد
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بـودن  . در نتیجه با وجود اثـربخش ]29[کنندرا ایفا می
بـا  هـا هـاي حاصـل از آن  بیوتیـک هـا، پسـت  پروبیوتیک

، ایجـاد عفونـت و یـا    1کاهش خطر ابـتال بـه بـاکتریمی   
کنندگان سخ التهابی که براي برخی از مصرفافزایش پا

متعادل یـا ضـعیف نشـان داده شـده    با سیستم ایمنی نا
ها بـوده و بـه   ، داراي مزایاي ایمنی بر پروبیوتیک]30[

ها و جایگزین ایمن بـراي  پروبیوتیکجدیدعنوان نسل 
تواننـد در قالـب سیسـتم    شوند و میها شناخته میآن

دارویی یا غذاهاي فراسودمند براي اهداف پیشگیري و 
].31درمانی مورد استفاده قرار بگیرند [

هابیوتیکبندي پستتعریف و طبقه
هـایی  هـاي اخیـر در گزارشـات علمـی از واژه    در سال

، 5، متابیوتیـک 4، ابیوتیـک 3، سوپرناتانت2بیوژنیک«مانند 
»8بیوتیـک و پسـت 7پروبیوتیک، گوست6پاراپروبیوتیک

هـا  زنـده و متابولیـت آن  هاي غیربراي توصیف سلول
هــا، واژه ] کــه از بــین آن 32انــد [اســتفاده کــرده 

در مجـامع علمـی بیشـتر مـورد توجـه      »بیوتیکپست«
هـا شـامل سـه    بیوتیـک . پسـت ]29قرار گرفته اسـت [ 

هـاي میکروبـی غیرفعـال شـده     قسمت عمـده سـلول  
، 9هاي سلول (اسـید تیکوئیـک  فراکسیون(پیکره سلول)، 

1 Bacteremia
2 Biogenic
3 Supernatant
4 Abiotic
5 Metabiotic
6 Paraprobiotic
7 Ghost probiotic
8 Postbiotic
9 Teichoic Acids

11مشــتق شــده از  پپتیــدوگلیکان  10موروپپتیــدهاي

سـاکارید) و  هاي سطح سلول، اندو و اگزوپلـی پروتئین
کوتـاه  هاي سلول (اسـیدهاي چـرب  همچنین متابولیت

هـاي  ها و اسیدها، باکتریوسین، آنزیم)SCFAs(زنجیر 
هـاي  آلی) هسـتند کـه در زمـان زنـده بـودن سـلول      

هـا در  میکروبی ترشح شده یا پس از تجزیه شـدن آن 
و چنانچه در مقدار شوند محیط روده میزبان آزاد می

کافی دریافت شوند، اثرات سالمت بخـش از خـود در   
. بـه طـور کلـی    ]29,32,33[گذارندمیزبان بر جاي می

ها بر اساس نـوع و ترکیـب شـیمیایی بـه    بیوتیکپست
ــامینی و   ــدراتی، ویت ــی، کربوهی ــدي، پروتئین ــواع لیپی ان

شوند، همچنـین  تر طبقه بندي میهاي پیچیدهمولکول
هـاي  هـا را بـر اسـاس فعالیـت    بیوتیـک توان پسـت می

). عالوه بـر ایـن،   1(شکلفیزیولوژیک طبقه بندي کرد
بیانگر این بود کـه  ]34[هاي تحقیقات انجام شدهیافته
تلیـال و  هاي اپـی واکنش با سلولها تواناییبیوتیکپست

سـیتوکروم هايسیستم ایمنی، متابولیسم توسط آنزیم
، توزیع مناسب و همچنین ظرفیت باالیی براي 450پی 

هاي مختلف در میزبان دارنـد  ها و بافتارتباط با اندام
ـ  و می ه صـورت  توانند چندین پاسخ فیزیولـوژیکی را ب

ذکر این نکتـه نیـز حـائز اهمیـت     زمان ایجاد کنند.هم
بیوتیک، ها نیز مانند ترکیبات پريبیوتیکاست که پست

هاي جدید به میکروبیوتاي روده، به جاي افزودن گونه
هاي موجود در دستگاه گوارش هر فـرد را  پروبیوتیک
.]35دهند [توسعه می

10 Muropeptides
11 Peptidoglycan
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ها بر اساس نوع و ترکیب شیمیاییبیوتیک. انواع پست1شکل 

بحث  
هـا در سـالمت و   بیوتیـک بررسی نقش بالینی پسـت 

هابیماري
هاي اخیر تعداد قابل توجهی از مطالعات علمی در سال

هـاي حـاوي   اثرات سـالمت بخـش غـذاها و یـا مکمـل     
انـد و ایـن در حـالی    ها را گزارش نمـوده بیوتیکپست

هاي عملکردي دقیق مربوط به اثرات ه مکانیسماست ک
ها هنوز به طور کامل شناخته نشده سالمت بخشی آن

هــاي ). از ســوي دیگــر داده2] (جــدول 29,36اســت [

هـا بـا   بیوتیـک دهند که پسـت علمی شواهدي ارائه می
سمی، پایداري باال، (غیرهاي خاص خودتوجه به ویژگی
هـاي دسـتگاه گـوارش) داراي خـواص     مقاوم به آنزیم

ــه خــواص ضــد  ــی، عملکــردي مختلفــی از جمل میکروب
اکسیدانی و تعدیل کنندگی سیستم ایمنی هستند و آنتی

هاي تحویل توانند در قالب انواع مختلفی از سیستممی
(دارویی، غذایی) براي نیـل بـه اهـداف ارتقـا وضـعیت      

). 2مت میزبان مورد استفاده قرار بگیرند (شکل سال

هابیوتیک. مطالعات صورت گرفته در مورد اثرات سالمت بخش/ زیستی پست2جدول 

روشسوش پروبیوتیک
منبعاثرات سالمت بخش/ زیستینوع مطالعهشدهبیوتیک مشتقپستسازيغیر فعال

الکتوباسیلوس رامنسوس
HN001

UV*I
مدل حیوانی

(موش، خوك)

گیري در عالیم بیماري کاهش چشم
انتریت نکروتیک در حیوانات مورد 

مطالعه
]77[

الکتوباسیلوس پاراکازئی،
Iالکتوباسیلوس کازئی

سلول
In vitroغیر فعال شده

تعدیل کنندگی
]78[سیستم ایمنی

هاي رده سلولسوپرناتانتGGIالکتوباسیلوس رامنسوس
]79[تهابیضد العضله انسانی
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الکتوباسیلوس بولگاریکوس،
TT**IIn vitroالکتوباسیلوس ترموفیلوس

نقش محافظتی از
]80[هاي رودهسلول

الکتوباسیلوس رامنسوس
MD

I***سوپرناتانتIn vitro81[کاهش تکثیر سلولی[

الکتوباسیلوس آمیلوروس
CP1563

II
مدل حیوانی

]82[خاصیت ضد چاقیهاي چاق)(موش

بیفیدوباکتریوم پومیلوس
SE5

IIIn vitro
مهار رشد و توسعه

]83[زااجرام بیماري

بیفیدوباکتریوم سوبتیلیس
FPTB13

TTIIn vitro
تحریک ایجاد

]84[هاي ایمنی سلولیپاسخ

]33[افزایش میزان آپوپتوزIn vitroسوپرناتانتspIالکتوباسیلوس پالنتارم

م پومیلوسبیفیدوباکتریو
SE5

TT
سلول

غیر فعال شده
مدل حیوانی 

(ماهی)
زامهار رشد اجرام بیماري

در روده ماهی
]85[

الکتوباسیلوس فرمنتوم
BGHV110

TT
سوسپانسیون سلول لیز 

شده
هايرده سلول

]86[محافظت از کبدکبد انسانی

الکتوباسیلوس پالنتارم
I-UL4

Iمدل حیوانی باکتریوسین
(ماهی)

مهار رشد
]87[آئروموناس هیدروفیال

*UV ،روش استفاده از پرتوهاي فرابنفش :**TT ،روش استفاده از تیمار حرارتی :***Iتعیین نشده :

هابیوتیک. سازوکارهاي اصلی دخیل در نقش بالینی پست2شکل

ها در تعدیل سیستم ایمنیبیوتیکنقش پست
وجود یک ارتباط دست آمده، اي از شواهد بهمجموعه

هـا)،  منسجم بین میکروبیوتاي مفید روده (پروبیوتیـک 
ــعیت    ــراري وض ــی و برق ــتم ایمن ــه سیس ــرد بهین عملک

ــان را تاییــد کردنــد . ]37, 6[هومئوســتازیس در میزب

هاي اخیر مبـین ایـن اسـت کـه     نتایج مطالعات در سال
کنندگی سیسـتم ایمنـی   اي از اثرات تعدیلبخش عمده

بیوتیـک ها، مربوط به ترکیبات پستتوسط پروبیوتیک
هـاي  بیوتیـک . پسـت ]29باشد [ها میشده از آنقمشت

هـاي  هاي اسید الکتیک بـا سـلول  شده از باکتريمشتق
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تلیـال و سیسـتم ایمنـی در ارتبـاط بـوده و موجـب       اپی
اندازي پاسخ دفاعی راهسازي ایمنی ذاتی و متعاقباًفعال

در ایـن رابطـه اثـر    ].38شـوند [ آنی در میزبـان مـی  
ــدیل ــک   تع ــط پروبیوتی ــی توس ــتم ایمن ــدگی سیس کنن

شـده  هاي مشتقبیوتیکو پستالکتوباسیلوس گاسري 
هـا نشـان   بررسی شـد، یافتـه  زياز آن در مدل برون

شـده توانـایی بـاالیی    هاي مشتقبیوتیکدادند که پست
12ک سیســتم ایمنــی و تولیــد اینترلــوکیندر تحریــ
(IL-12)هـاي  . قابل تامل است کـه نـوع گونـه   داشتند

سـازي و حفـظ دوز   هاي غیرفعالمیکروبی، انواع روش
ــت ــوثر پس ــکم ــتمبیوتی ــا در سیس ــل از ه ــاي تحوی ه

تواننــد خاصــیت هســتند کــه مــیفاکتورهــاي مهمــی
هـا را  بیوتیـک توسط پستکنندگی سیستم ایمنیتعدیل

.]39,40تحت تاثیر قرار دهند [
هـاي  ها در مهـار میکروارگانیسـم  بیوتیکنقش پست

زابیماري
هـا در حفـظ سـالمتی میزبـان در     بیوتیکتوانایی پست

ــر عوامــل بیمــاري ــار  براب ــق مه ــد از طری زا مــی توان
چسبندگی و کلونیزاسیون، پیشگیري از تهاجم به سـایر  

ها، مهار تشکیل بیوفیلم و همچنین بهبود عملکرد بافت
هاي مناسب ایجـاد گـردد   ایجاد پاسخسیستم ایمنی در

زي. در یـــــک مطالعـــــه در مـــــدل بـــــرون]41[
الکتوباسیلوس پالنتـارم شده ازهاي مشتقبیوتیکپست

تلیـال قـرار گرفتـه و    هـاي اپـی  لدر مجاورت بـا سـلو  
طور موثري توانایی چسبندگی و تهاجمی سالمونال را به

ذکر این نکتـه حـائز اهمیـت    ]. 42کاهش داده بودند [
ــاکتري   ــر ب ــالوه ب ــه ع ــت ک ــک،  اس ــید الکتی ــاي اس ه

هـــاي شـــده از گونـــههـــاي مشـــتقبیوتیـــکپســـت
توانند به طور موثري در جهت بیفیدوباکتریوم نیز می

ــان عمــل کننــد. در ایــن رابطــه  ءارتقــا ســالمت میزب
12BBبیفیدوباکتریومشده از هاي مشتقبیوتیکپست

هـاي  تشـکیل و توسـعه بیـوفیلم   به طور چشـمگیري از 
در حفـره دهـانی پیشـگیري    استرپتوکوکوس موتانس

زياز سوي دیگر، نتـایج مطالعـات درون  ]. 43کردند [
تواننـد در  هـا مـی  بیوتیـک پسـت بیانگر این هستند کـه  

مقابل عامل عفونی ویروس نیز فعالیـت قابـل تـوجهی    
ــت   ــه پس ــن رابط ــند. در ای ــته باش ــکداش ــاي بیوتی ه

و 0356TMCالکتوباسـیلوس گاسـري  شـده از  مشتق
توانـایی چشـمگیري در   -137Lالکتوباسیلوس پالنتارم

از H1N1کاهش عفونت ناشـی از ویـروس آنفـوالنزا    
طریــق تحریــک ایمنــی ذاتــی و تولیــد اینترفــرون در  

. بنـابراین  ]44[از خـود نشـان دادنـد   زيشرایط برون
الکتیک هاي اسیدشده از باکتريهاي مشتقبیوتیکپست

تــوان بــه عنــوان عامــل    یوم را مــیو بیفیــدوباکتر
ــف وســیعی از محصــوالت  ضــد میکروبی ایمــن در طی

هـاي  دارویی جهت اهـداف پیشـگیري یـا بهبـود روش    
درمانی و همچنین در محصوالت غذایی جهت به تاخیر 

اري به کار گرفت. انداختن فساد و افزایش ماندگ
ها در تعدیل التهاب و بهبود درمان بیوتیکنقش پست

کولیت
هاي پیچیده سیستم ایمنی اي از واکنشالتهاب مجموعه

هـا و  سـازي لکوسـیت  است کـه شـامل تجمـع و فعـال    
هاي پالسما در محل عفونـت؛ مجاورشـدن بـا    پروتئین

ــین ــی   توکس ــلولی م ــیب س ــا آس ــا و ی ــده . ]45[باش
هـا  شـده از آن هاي مشتقبیوتیکها و پستپروبیوتیک

زي با محوریت التهـاب،  زي و درونمطالعات بروندر
هـاي التهـابی ایجـاد    اثر کاهشی قابل تـوجهی در پاسـخ  

سـاکارید از خـود   شده توسط ترکیباتی ماننـد لیپـوپلی  
ــد ــان دادنـ ــایی  ].46[نشـ ــر، توانـ ــات اخیـ در مطالعـ

هاي التهابی را به حضور ها در کاهش پاسخبیوتیکپست
سـلولی، اسـید لیپوتیکوئیـک و    ترکیباتی ماننـد دیـواره  
دهند که موجب کاهش تولیـد  پپتیدوگلیکان نسبت می

التهـــابی) در (ســـیتوکین پـــیش(IL-8)8اینترلــوکین  
کولیـت بـه عنـوان    ].47شـوند [ تلیال میهاي اپیسلول

شـود کـه عملکـرد    اختالل التهابی مـزمن شـناخته مـی   
. در یـک  ]48[دهدطبیعی روده را تحت تاثیر قرار می

شده هاي مشتقبیوتیکپستزيمطالعه در مدل درون
از بیفیـدوباکتریوم بـروه  و بیفیدوباکتریوم بیفیدوماز 

و مهـار  (IL-10)10طریق تحریک تولیـد اینترلـوکین   
که به ترتیب فعالیـت ضـد   (IL-8)8تولید اینترلوکین 
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التهابی دارند، نقـش مـوثري در بهبـود    التهابی و پیش 
ـ  ]. 32,49[ان کولیـت از خـود نشـان دادنـد    روند درم

"Colibiogen"  ــت ــده از کشـ ــتق شـ ــول مشـ محصـ
است که حاوي ترکیباتی چون اسید آمینه، اشریشیاکلی
چــرب اســت و خاصــیت ســاکارید و اســیدپپتیــد، پلــی

هاي سالمونال مقـاوم و حسـاس بـه    مهارکنندگی سویه
زي را دارد؛ همچنـین در  بیوتیک در مـدل بـرون  آنتی

اي نیــز بــه طــور مــوثري عمــل بهبــود کولیــت روده
هاي خاص در مجموع با توجه به ویژگی].50کنند [می

هـا و  سمی، ایمن بـودن آن ها به ویژه غیربیوتیکپست
تـوان در قالـب   ایجاد ارتباط موثر با سیستم ایمنی، مـی 

ــل  ــی و مکم ــوالت داروی ــات  محص ــاوي ترکیب ــاي ح ه
بیوتیک در بهبود رونـد درمـان اخـتالالت التهـابی     پست

استفاده کرد.  
بهبود درمان اسهالها در بیوتیکنقش پست

اسهال اختالل شناخته شده دستگاه گوارشـی اسـت کـه    
هاي میکروبی و ویروسـی ایجـاد   توسط عفونتمعموالً

هاي درمانی شوند. قابل ذکر است که برخی روشمی
مانند رادیولوژي در افرادي که تحت تیمار هستند نیز 

. شــواهد ]51توانــد موجــب بــروز اســهال شــود [مــی
ها و دست آمده از مطالعات بالینی، نقش پروبیوتیکبه

شـده را در کـاهش عالیـم و    هـاي مشـتق  بیوتیکپست
در ایـن  ]. 52دهنـد [ کنترل اسهال در مبتالیان نشان می

رابطه برخی گزارشات علمی وجود یک رابطه مستقیم 
هـاي  بیوتیـک حاوي پسـت و منسجم بین مصرف مکمل

و کاهش بـروز اسـهال را تاییـد    الکتوباسیلوس پالنتارم
کنند. ایجاد تغییرات ساختاري مانند افزایش انـدازه  می

افزایش جذب مـواد مغـذي و   پرزهاي روده و متعاقباً
ییرات در ترکیب میکروبیوتـاي مفیـد   همچنین ایجاد تغ

هـاي  بیوتیـک وکارهـاي پسـت  تـرین سـاز  روده از مهم
. در گـزارش مشـابهی مصـرف    ]53باشـد [ مذکور می

بیوتیـــک از حـــاوي ترکیبـــات پســـتهـــايکپســـول
در افــراد مبــتال بــه LBالکتوباســیلوس اســیدوفیلوس

اسهال مـزمن منجـر بـه کـاهش چشـمگیري در دوره      
هاي شکمی، نفخ و وضعیت ظـاهري  بیماري، بهبود درد

در یک مطالعه کارآزمایی بالینی بـر  ]. 54مدفوع شد [
، ORS1روي افراد مبتال به اسـهال و تحـت درمـان بـا     

بـه  LBالکتوباسیلوس اسـیدوفیلوس هاي بیوتیکپست
مـورد  ORSصورت پـودر تهیـه شـده و بـه محلـول      

داري طول تالیان اضافه شد که به طور معنیمصرف مب
بـا  ]. 55دوره بیماري را تا یک روز کـاهش داده بـود [  

هـا کـه موجـب    بیوتیـک پسـت توجه به اثرات سودمند 
داري در عالیــم، طــول دوره بیمــاري و کــاهش معنــی

شود، پتانسیل زیـادي  ن میبهبود کیفیت زندگی مبتالیا
هاي دارویی و غذایی جهـت  کارگیري در سیستمبراي ب

تـرین اثـرات جـانبی    بهبود روند درمان اسـهال بـا کـم   
دارند. 
ها در بهبود آلرژي غذاییبیوتیکستنقش پ

آلرژي غذایی نـوعی اخـتالل سیسـتم ایمنـی محسـوب      
شود که تاثیر زیـادي بـر کیفیـت زنـدگی مبتالیـان      می

در دو دهه پیش شیوع عالیم بالینی مـرتبط  ].56دارد [
اي توسـعه یافتـه   یژه در کشـوره غذایی به وبا آلرژي

داري در پیش گرفته کـه از لحـاظ   روند صعودي معنی
]. طبـق نتـایج   57باشـد [ اقتصادي نیز حائز اهمیت مـی 

مطالعــات صــورت گرفتــه بــر روي طیــف وســیعی از  
غـذایی در  موادغذایی، بیش از صد و هفتاد نـوع مـاده  

هـا  تـرین آن غذایی بودند که از مهـم ارتباط با آلرژي 
تنـان  توان به محصوالت شیالتی مانند ماهی و نـرم می

، گنـدم، سـویا،   دار، محصوالت لبنـی ماننـد شـیر   صدف
. ]58هـا اشـاره کـرد [   هـا و دانـه  مرغ، انواع آجیـل تخم

ــژوهش ــش      پ ــی نق ــت بررس ــا محوری ــه ب ــایی ک ه
سالمت میزبـان طراحـی   ءمیکروبیوتاي روده در ارتقا

شده بودند، بیانگر وجود یک ارتباط مستقیم و پیچیـده  
بین ترکیب میکروبیوتاي روده با عملکرد سیستم ایمنی 
بودند. در این رابطه در حالتی که میکروبیوتـاي مفیـد   

شـوند  ط روده غالب میها در محیبه ویژه پروبیوتیک
تلیـال و سیسـتم   هاي اپیاز طریق ایجاد ارتباط با سلول

ـ   ذایی در افـراد مبـتال را تعـدیل    ایمنی عالیم آلـرژي غ

1 Oral Rehydration Salt
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دست آمده از مطالعات . طبق شواهد به]59کنند [می
هــاي چــرب هــا بــه ویــژه اســیدکبیوتیــبــالینی، پســت

زنجیــر از جملــه بــوتیرات نقــش چشــمگیري در کوتـاه 
ــد.     ــان دارن ــذایی در میزب ــرژي غ ــم آل ــاهش عالی ک

هـاي سیسـتم ایمنـی    هاي مذکور با سـلول بیوتیکپست
هاي القائی شده و موجب کـاهش  میزبان وارد واکنش

ضـرر  هـاي بـی  ژنیت میزبـان در مقابـل آنتـی   حساس
هـاي چـرب کوتـاه    بیوتیـک اسـید  ]. پست60شوند [می

ــتق ــر مش ــهزنجی ــده از گون ــاي ش ــیلوسه و الکتوباس
ضمن اینکه منبـع انـرژي مهمـی بـراي     بیفیدوباکتریوم

هــاي مــزدوج هــاي روده هســتند، بــه گیرنــدهســلول
مت راسـی  (واقع شـده در قسـ  (GPRs)پروتئینی جی 

هاي کولونوسیت، انتروسـیت و سیسـتم ایمنـی)،    سلول
ــلول  ــده و س ــل ش ــی متص ــدرتیک اپ ــاي دن ــال و ه تلی

ــوکین  ــد اینترل ــراي تولی ــا را ب (IL-10)10ماکروفاژه

وسـعه  کنند، از سـوي دیگـر نیـز موجـب ت    تحریک می
هـاي لنفـاوي   در گـره 1هاي تی تنظیم کننـده لنفوسیت

منجـر بـه مهـار    شـوند کـه در نهایـت    مزانتریک مـی 
شـوند  هاي التهـابی و آلـرژي ناشـی از غـذا مـی     پاسخ

هـا در  بیوتیـک . با توجه به اثرات مثبـت پسـت  ]57,61[
ایجــاد ارتبــاط منســجم بــا سیســتم ایمنــی و برقــراري 

هاي ایمنی مناسـب در جهـت کـاهش حساسـیت     پاسخ
ژن و همچنـین  میزبان به حضور برخـی عوامـل آنتـی   

کاهش عالیم التهاب، به عنوان راهبردي نوین در بهبود 
شوند. هاي غذایی محسوب میآلرژي
هـاي درمـانی   ها در بهبـود روش بیوتیکستنقش پ

سرطان
باشد کـه رشـد سـلولی    عاملی میسرطان بیماري چند

هـاي آن  نامنظم و غیرقابل کنترل از بارزترین ویژگـی 
. عـواملی از قبیـل نـوع تولـد و     ]62شود [محسوب می

شیوه تغذیه نوزادان (مـوثر در ترکیـب میکروبیوتـاي    
ــور میکرو ــمروده)، حضـ ــاريارگانیسـ ــاي بیمـ زا و هـ

ها (مستعدکردن میزبان براي هاي مرتبط با آنبیماري
هاي التهابی)، شیوه زندگی (تغذیه، چاقی، شروع واکنش

1 Tregs

ـ       ی)، مصـرف الکـل، اسـتعمال دخانیـات و فعالیـت فیزیک
عادات غذایی نامناسب (مصرف پیوسته و زیاد غذاهاي 

هـاي اشـباع، گوشـت    شده، با نمـک زیـاد، چربـی   سرخ
هـاي قنـدي و مصـرف فیبـر کمتـر)،      قرمز، نوشـیدنی 

ه پیوسته با عواملی ماننـد اشـعه فـرابنفش، گـاز     همواج
هاي محیطـی و ترکیبـات   ها، آلودگیکشرادون، آفت

ــیمیایی، روش ــانی مان ش نــد رادیــوتراپی،  هــاي درم
درمـانی و برخـی داروهـاي    درمـانی، هورمـون  شیمی

شیمیایی کـه موجـب تضـعیف سیسـتم ایمنـی میزبـان       
شـوند، از جملـه فاکتورهـاي مهمـی بـراي توسـعه       می

هـاي  . از جملـه روش ]63شوند [سرطان محسوب می
درمـانی،  تـوان بـه رادیـو   درمانی معمول سرطان مـی 

درمانی و یا جراحی اشاره کرد که درمانی، شیمیایمنی
بـا برخـی اثـرات نـامطلوب همـراه      ها غالبـاً این روش

توانند تاثیر سـوئی بـر کیفیـت زنـدگی     هستند که می
. در ایـن رابطـه از برخـی    ]64مبتالیان داشـته باشـند [  

هاي معمـول درمـانی   ترین اثرات نامطلوب روشمهم
توان به مواردي همچون: ایجاد اختالل در عملکـرد  می

بـه سیسـتم عصـبی محیطـی،     دستگاه گوارش، آسـیب 
ریز، ایجاد اختالل در عملکـرد  تغییر عملکرد غدد درون

سیستم ایمنی، تنفسـی، قلـب و عروقـی، آنمـی، درد و     
هـاي پوسـتی   ضالنی، خستگی، اسـهال و آسـیب  ضعف ع

ــا توجــه بــه مــوارد اشــاره شــده  65اشــاره کــرد [ ]. ب
هاي درمانی مطالعات اخیر سعی در به کارگیري روش

هـاي  ]. در سال66ب را دارند [ترین اثرات نامطلوبا کم
اخیر پژوهشگران توجه زیادي به غذاهاي فراسـودمند  

ــد    ــتی مانن ــات زیس ــات ترکیب ــا محتوی ــک، ب پروبیوتی
اند. ترکیبات یادشده بیوتیک نمودهبیوتیک و پستپري

توانایی بهبود عملکرد سیسـتم گوارشـی و ایمنـی را از    
ــاي روده و توســعه   ــق اصــالح ترکیــب میکروبیوت طری

ها را دارند که به نوبـه  شده از آنهاي مشتقمتابولیت
هاي درمانی معمول و کاهش خود موجب بهبود روش

. ]29شــوند [هـا در مبتالیـان مـی   لوب آناثـرات نـامط  
دست آمده از مطالعات بالینی، بیـانگر نقـش   شواهد به

باشـد، در ایـن   ها در این زمینه مـی بیوتیکموثر پست
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ــالینی تصــادفی،   رابطــه در یــک مطالعــه کارآزمــایی ب
مبتالیان در دو گروه قرار گرفتند که گـروه اول فقـط   

کردنـد و گـروه دوم عـالوه بـر     دارونما دریافت مـی 
بیوتیک را نیز دریافت کردند؛ هاي پستدارونما، مکمل
ي در شـدت  دارمعنـی حـاکی از کـاهش   نتایج مطالعـه 

هاي شکمی، استفراغ، التهـاب مخـاط حفـره    اسهال، درد
هاي پوسـتی، اخـتالالت سیسـتم    دهانی، آتروفی، آسیب

ایمنی، عصبی و قلـب و عروقـی افـراد گـروه دوم در     
هاي ]. برخی مکانیسم67مقایسه با افراد گروه اول بود [

ها در بهبود بیوتیکمهم دخیل در عملکرد زیستی پست
مـانی  هاي درمانی سرطان شامل: کـاهش زنـده  روش

زا و هاي ایمنی، مهار عوامل سـرطان سلول، بهبود پاسخ
هاي مرگ سـلولی،  سازي مسیرزاي طبیعی، فعالجهش

کاهش تهاجم میکروبی و التهاب ناشـی از آن، افـزایش   
میزان آپوپتوز در مقایسه بـا نکـروز، کـاهش فعالیـت     

هاي و خاصیت ضد تکثیري علیه سلول9-متالوپروتئیناز
ها بیوتیک]. بنابراین پست68باشد [سرطانی کولون می

هاي درمانی و کاهش اثـرات نـامطلوب   با بهبود روش
هاي تحویل دارویی یا توانند در قالب سیستمها میآن

نی به کـار گرفتـه   هاي درماغذایی در کنار دیگر روش
شوند. 

ها در بهبود عالیم بیمـاري کبـدي   بیوتیکنقش پست
ناشی از مصرف الکل 

ــا افــزایش   در بســیاري از کشــورهاي جهــان، همگــام ب
نیز با کبدي هاي مصرف مشروبات الکلی، شیوع بیماري

گیري همراه بوده است. مصـرف مـزمن   افزایش چشم
پـی داشـته   رتواند بروز حالت کبد چـرب را د الکل می

گلیسیرید و کلسـترول در بافـت   باشد که با تجمع تري
ــود [    ــی ش ــخص م ــد مش ــل 69کب ــجم و ]. تعام منس

ارد بین عملکـرد کبـد و روده وجـود د   ايشدهشناخته
تواند باعث ایجاد تغییرات طوري که مصرف الکل میبه

در ترکیب و جمعیـت میکروبیوتـاي روده و همچنـین    
موجـب پیشـرفت   ها شود کـه متعاقبـاً  نفوذپذیري آن

]. شـواهد موجـود،   70هاي کبدي خواهد شـد [ بیماري
هـا در کنتـرل و کـاهش    بیانگر نقش مفید پروبیوتیـک 

هاي کبدي ایجاد شده به دنبـال مصـرف   عالیم بیماري
. در این رابطه در یک مطالعه بر روي ]71الکل هستند [

حیوانات آزمایشگاهی (موش)، به منظور بررسی نقش 
الکتوباسیلوس هاي حاصله از بیوتیکاین ترکیبات، پست

به شکل لیوفیلیزه تهیه شـده و در  SBC8803برویس
غذایی حاوي الکـل شـدند. در   مقادیر معین وارد جیره

تیـــک بیوســـاز و کـــار اصـــلی پســـتایـــن مطالعـــه، 
را به قابلیت آن در SBC8803الکتوباسیلوس برویس

جلوگیري از افزایش سطح آمینوترانسفراز آسـپارتات  
)AST ) و آالنین آمینو ترانسـفراز (ALT  در سـرم و (

گلیسیرید در بافت کبد بـه دنبـال   کلسترول تام و تري
ALTو ASTهـاي  مصرف الکل نسبت دادنـد. آنـزیم  

شـوند و  کبدي یافت مـی هايطور معمول در سلولبه
هـاي کبـدي وارد سـرم خـون     دنبال آسـیب سـلول  به

ــین، پســت مــی ــوند. همچن ــک ش ــیلوس بیوتی الکتوباس
، موجـب مهـار بیـان بـیش از حـد      SBC8803برویس

mRNAمولکــولTNF-αهــاي ســیگنالی  ، پــروتئین
)SREBP-1(1 وSREBP-2   ــان ــزایش بی ــدي و اف کب

روده کوچـک  ) در Hsp25(25پروتئین شوك حرارتی 
(TNF-α)تومـور آلفـا   فاکتور نکروزدهندهگردد. می

التهابی اسـت کـه در طیف مختلفـی یک سایتوکین پیش
سـاز و بـدخیم تولیـد    ساز، غیرخونهاي خوناز سـلول

آن بــراي تنظــیم   شـود. اگرچــه ســطح نرمـال    می
شـود، امـا تـداوم    هاي ایمنی ضروري قلمداد میپاسخ

جا و بـیش از حـد اثـر تولیـد نابـهواکنش ایمنی که در
تواند یکـی از عوامـل مهـم در    شـود میآن ایجـاد می

ه بـه دنبـال مصـرف    ک]72[آسیب به بافت کبد باشد
بیوتیـک، تولیـد ایـن    هاي حـاوي ترکیبـات پسـت   مکمل

مولکـول mRNAسیتوکین در کبد به دنبال مهار بیان 
TNF-α ــم ــزان چش ــه می ــی ب ــاهش م ــري ک ــد. گی یاب

نیــز SREBP-2و SREBP-1هــاي سـیگنالی  پـروتئین 
هاي دخیـل در سـنتز   ترتیب در تنظیم رونویسی ژنبه

کنند که مهار بیـان  عمل میگلیسیرید و کلسترول تري

1 Sterol Regulatory Element Binding Protein 1
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گلیسـیریدها و کلسـترول   ها نیـز بـه کـاهش تـري    آن
در Hsp25موجود در کبد کمـک مـی کنـد. افـزایش     

تلیال نیـز بـه نوبـه خـود موجـب حفـظ       هاي اپیسلول
تلیــال در برابــر عوامــل تمامیــت و عملکــرد ســد اپــی

ــیب ــیآس ــان م ــود [رس ــایج  69ش ــق نت ــابراین طب ]. بن
ي در گیـر هـا نقـش چشـم   بیوتیـک آمده پستدستبه

کننـد کـه   کاهش عالیم و بهبود وضعیت بیماري ایفا می
یک عامل ایمن و امیدوار ها را به عنوان این اهمیت آن

هاي کبدي ناشی کننده در بهبود روند درمانی بیماري
سازد.از مصرف الکل آشکار می

ها در کاهش عدم تحمل الکتوزبیوتیکنقش پست
ه گوارشی شـایع عدم تحمل الکتـوز نوعی اختالل دستگا

باشد. شیوع این بیماري در آسیا در گستره جهـانی می
درصـد تخمین زده شده است و در بعضی 50بالغ بـر 

. ]73رسـد [ درصد نیز مـی 100کشورهاي آسـیایی به 
توان با وجود عالئمـی از جملـه نفـخ،    این بیماري را می

تورم، تهوع، استفراغ، درد شکم، اتساع شـکمی و اسـهال   
پس از مصرف الکتـوز و همچنـین بـا انجـام آزمـایش     

HBT1اي که توسـط رامپنگـان و   تشخیص داد. مطالعه
هـاي حـاوي   انجام شـد، تـأثیر تجـویز ساشـه    همکاران

را در کودکان مبتال به (Dialac)بیوتیک ترکیبات پست
عدم تحمل الکتوز بررسی کردند. در ایـن مطالعـه از   

ــاHBTآزمــون  20س بیشــتر از اســتفاده شــد و مقی
عدم تحمل الکتوز در نظر گرفتند. ام را به منزله پیپی

داري در دست آمـده حـاکی از کـاهش معنـی    نتایج به
گیري شد کـه مبتالیان بود و چنین نتیجهHBTمقیاس 

قبولی در کـاهش  بیوتیکی پتانسیل قابلهاي پستساشه
کودکان مبـتال بـه عـدم    عالیم بیماري و بهبود وضعیت

توانند براي این منظـور وارد  تحمل الکتوز داشته و می
وضـعیت  ءعرصه تولید صنعتی شده و در جهـت ارتقـا  

]. 74سالمت افراد به کار گرفته شوند [
ها در کاهش پوسیدگی دندان بیوتیکنقش پست

توان ترین بیماري مزمن در دوران نوزادي میاز شایع
این بیماري بـا انحـالل   به پوسیدگی دندان اشاره کرد. 

1 Hydrogen Breath Test

اولیه قسمت معدنی دندان شروع شـده و بـه سـمت    
رود که در تخریب موضعی مینا و عاج دندان پیش می

اپیکـال را بـه   پـري صورت عدم درمان، التهاب پالـپ و  
اسـترپتوکوکوس  دنبال خواهد داشت. در ایـن رابطـه،   

به عنـوان میکروارگانیسـم اصـلی موجـود در     موتانس
شود. راهبرد اکثر ضایعات پوسیدگی دندان شناخته می

ها جهت بهبـود  بیوتیکها و پستاستفاده از پروبیوتیک
بهداشت دهان و دندان، مفهوم نسبتاً جدیدي است که 

نون مورد بررسی مطالعات زیـادي قـرار گرفتـه    اکهم
. کار تحقیقاتی انجـام شـده توسـط تـانزر و     ]75است [

همکاران، بر روي حیوانات آزمایشگاهی (موش)، نشان 
الکتوباســیلوس بیوتیــک داد کــه اضــافه کــردن پســت

شــده بــه روش غیرفعــالDSMZ16671پاراکــازئی 
ــاوي    ــذایی ح ــره غ ــه جی ــی ب ــترپتوکوکوس حرارت اس

کـه تـأثیر منفـی بـر میکروبیوتـاي      ، بدون اینموتانس
ـ  ی حفــره دهـان داشــته باشــد، قـادر بــه کــاهش   طبیع
هـاي حیوانـات   داري در میزان پوسیدگی دنـدان معنی

مورد آزمایش بود. نتایج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه     
توانند داراي نقش القائی رشد براي ها میبیوتیکپست

میکروبیوتاي مفید و همچنین نقش مهارکنندگی بـراي  
ه باشـند و بـدین   زا داشـت هـاي بیمـاري  میکروارگانیسم

هـاي ناشـی از   تواننـد از عـوارض و بیمـاري   ترتیب می
ــاري  ــرام بیم ــعه اج ــد و توس ــانی رش ــره ده زا در حف

. ایــن موضـوع فرصـتی را بــراي   ]76جلـوگیري کننـد [  
ــذایی     ــتی و غ ــوالت بهداش ــتفاده از محص ــعه اس توس

گـذاري  کند که عالوه بر اثربیوتیکی را فراهم میپست
در دســتگاه گــوارش میزبــان، قــادر بــه ایجــاد اثــرات 

هاي مختلـف  درمانی و سالمت بخشی در دیگر قسمت
بدن نیز هستند.

نتیجه گیري
دیـدي از تحقیقـات در   مطالعه مروري حاضر، حیطه ج

ها را با شده از پروبیوتیکزمینه ترکیبات زیستی مشتق
نظر قـرار  تعداد محدودي از مقاالت در این زمینه مد

شده بـراي ایـن مطالعـه    داده است. اطالعات استخراج
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مقاله در راستاي اهداف مطالعه اسـتخراج شـده   20از
ی هایاست. نتایج این مطالعه مروري، داراي محدودیت

است. برخی مطالعات بالینی انجام گرفته در این حیطه، 
حجم نمونه پـایینی داشـته و طـول دوره مداخلـه نیـز      

چنـین فاکتورهـاي مختلفـی    کوتاه بوده است. همنسبتاً
هاي پروبیوتیک مـورد اسـتفاده، انـواع    مانند نوع گونه

سـازي، اسـتخراج و همچنـین نـوع     هاي غیرفعالروش
هـا  بیوتیـک شده براي پستفته سیستم حامل به کارگر

توانند در بروز خـواص زیسـتی و سـالمت بخشـی     می
ها موثر واقـع شـوند. بنـابراین در مطالعـات آتـی      آن

تعیین دقیق فاکتورهاي مـذکور جهـت حصـول اثـرات     
نظر امري ضروري هاي مدبیوتیکسالمت بخش پست

ها بـر  رغم تاثیر مثبت پروبیوتیکشود. علیقلمداد می
سالمتی میزبان، با اسـتناد بـه نتـایج مطالعـات     وضعیت

تواننـد در  بیوتیـک مـی  صورت گرفته، ترکیبـات پسـت  
هـاي زنـده پروبیوتیـک والـد خـود از      مقایسه با سلول

بـودن)  یکی (پایداربودن)، بالینی (ایمنهاي تکنولوژجنبه
و اقتصادي (هزینه تولید پـایین) داراي مزیـت باشـند.    

ها نیـز  بیوتیکت است که پستذکر این نکته حائز اهمی
هـاي  بیوتیک، به جاي افزودن گونهمانند ترکیبات پري

هـاي موجـود   جدید به میکروبیوتاي روده، پروبیوتیک
دهنـد و ایـن   در دستگاه گوارش هر فرد را توسعه می

ــت   ــایتی پس ــش حم ــانگر نق ــکبی ــد  بیوتی ــا در رش ه

ها) و برقـراري شـرایط   میکروبیوتاي مفید (پروبیوتیک
باشـد.  میزبـان مـی  هومئوسـتازیس وبیوزیس و حفظ ی

رسـد بـه عنـوان راهکـاري نـوین،      همچنین به نظر می
ها چه به صورت مکمل دارویی بیوتیکاستفاده از پست

ــرآو  ــورت ف ــه ص ــه ب ــاثیرات  ردهو چ ــذایی، ت ــاي غ ه
ــدهامیدوار ــود روش کنن ــا بهب ــگیري ی ــاي اي در پیش ه

ه تاخیر درمانی و همچنین در محصوالت غذایی جهت ب
انداختن فساد، افـزایش مانـدگاري و توسـعه غـذاهاي     
فراسودمند داشته باشند. مطالعات بیشتر براي تعیـین  

هـا، شناسـایی   بیوتیـک هاي بهینه در تولید پسـت روش
هـاي  هاي جدید و همچنین ارزیابی معیـار بیوتیکپست

ها مـورد نیـاز هسـتند.    هاي زیستی آنایمنی و فعالیت
اي و کارآزمـایی بـالینی   مطالعات مداخلهعالوه بر این، 

تصادفی و نیز مطالعات متابولومیکس به منظور تعیـین  
ــین دوره مصــرف   ــین تعی دوز ایمــن و مــوثر و همچن
ــک از ادعاهــاي ســالمت بخــش   ــراي هــر ی مناســب ب

بیوتیک مورد نیاز هستند.ترکیبات پست

تشکر و قدردانی
ـ     ه و بدین وسیله از معاونـت پژوهشـی دانشـکده تغذی

علوم غذایی و همچنـین معاونـت فنـاوري و تحقیقـات     
.  گردددانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکر و قدردانی می
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