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 مقدمه

طبق تعریف سازمان بهداشت جهاای    ساازمان ااوا   وا  م یمری اا      

ام هستند که و  صو ت تجویز باه میازان    هام زیده ها باکترم پر بیوتیک

توایند اثرات مثبت  بر   م سالمت ایساان اقااا کننادم امار زه       کاف   م 

گیارم یاا    کاا  مارثر و  پای     هام پر بیوتیک  ا به عنوان یک  اه باکترم

هاام یقرییاک    ها  یظیر اختالالت گوا ش    بیما م ان برخ  بیما مو م

هاا  زیاده باوون بااکترم      م بر ز این  یژگا   شناسندم الزمه یا اقتهاب  م 

هاا   مممرهاا    ها باه خواوب بااکترم    استم ایواع  از می ر ا گاییسم

جهات پااژ ه    توقیااد م وااوالت پر بیوتیااک مااو و اساات اوه  اارا   

هام پر بیوتیک به صاو ت   م عال ه بر تهیه   مورف باکترم(1)اید  گرفته

توان به مواو اوای  سنت   تممیارم   ایار تممیارم     ها  ا م  م مل  ین

ها  تاناالت   ایاره افاافه یماوو      ها  شیرین  یظیر ماست  ایواع یوشیدی 

هام پر بیوتیک  کا م ییتی     ایجاو باکترم م به تازگ   ام ان وست(1)

هاا    م ایان بااکترم  (2)یوترکیب با خواب بهبوو یافته مطرح شده اسات  

زا  هاام بیماا م   اکترمتوایند خواب بسیا  م یدم مایند مها  بیوفیلم ب م 

توایناد باه    هاا ما    همچنین  این وساته از بااکترم   (م3-4) ا واشته باشند 

 (م5منظو  بهبوو زخم ییز است اوه شوید )

هاام پر بیوتیاک    م اییسم  که االب منجر به تأثیر مثبت بااکترم 

زا  هاام بیماا م   ها )می ر ب ها با می ر ب شوو  مبتن  بر  اکن  ین م 

( Cross-talk ش(   یا ا تباط متاابل )  یا فلو  می ر ب  وستگاه گوا

هام میزباان اساتم تاأثیر ا ل باه      هام پر بیوتیک با سلول میان باکترم

هام پر بیوتیک  ابساته اساتچ اارا     طو  معمول به زیده بوون باکترم

هاا )باه    که   ابت )بر سر مواو اوای  یا اتوال(  مها   شاد می ار ب  

تشدید  شد فلو  می ر با    م توقید ترکیبات فد می ر ب ( یا  اسطه

ام یااا  ( تغویااهProto-cooperationم همیااا م ) میزبااان بااه  اسااطه

هاام پر بیوتیاک زیاده     پویر است که سالول  م یط   و  حاقت  ام ان

تواید توسا    هام میزبان م  (م و  ماابل  ا تباط با سلول1  6-7باشند )

هام ایر زیده هم  خ وهدچ ارا که اساس ین  شناساای  برخا     سلول

هاا توسا  سالول میزباان      از اجزام سلول می ر ب  یا م واوالت ین 

م بار  (6)تواید به یک پاسخ ایمنا  منجار شاوو     که و  یهایت  م است 

هام پر بیوتیک ا تباط مرثرم با سیستم  مبنام ت ایاات باقین   باکترم

کننادم همچناین  از طریاق سیساتم      موجووات زیده بر را  م گوا ش  
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توایناااد جمعیااات  (  مااا Quorum sensingو ک حاااد یوااااب )

هام موجاوو و  وساتگاه گاوا ش  ا تنظایم   تعادیل       می ر ا گاییسم

هااام ساااکن وساتگاه گااوا ش   ییااز   کننادم از ین جااای  کااه بااکترم  

سیساتم ایمنا    هام متعدوم یظیار تنظایم    هام پر بیوتیک یا  باکترم

هاام   ذات    اکتساب   تنظیم فعاقیت وستگاه گوا ش  باا    شد سلول

هاام   تر   ابت با باکترم ها از همه مهم اپیتلیاق    توقید برخ  متابوقیت

کنندم از این     الزم است میزان   یاوع فعاقیات    زا  ا بازم م  بیما م

نظایم شاده   هام پر بیوتیک مورف  به طو  کامل مشام    ت  باکترم

 (م8باشد )

تاارین مناااب   م وااوالت تممیاارم ماینااد ماساات  ی اا  از مهاام

  Lactobacillusهاااام  هاااام پر بیوتیاااک شاااامل گویاااه بااااکترم

Leuconostoc   باا ایان حاال    یاد توقیاد         (م9باشاد )    ایره ما

هام زیاده کاه    ها و  مواو اوای    به ش ل سلول م پر بیوتیک عرفه

حاقت فعاال و ییناد  همیشاه باا مشا الت        بتوایند پس از مورف به

   بووه استچ به صو ت  که پر بیوتیک مورف شده  تأثیر ماو و     به

یظاار  ا یمواهااد واشااتم ت ایاااات بساایا  زیاااوم جهاات ابااداع یااا  

هام پر بیوتیاک ایجاام    های  برام ح ظ باام باکترم سازم   ش بهینه

( 2212ساال  هاام اخیار )  باه طو عماده از      شده استم و  ط  سال

هاا باه عناوان     م بااکترم  توجه زیاوم به است اوه از اش ال ایار زیاده  

ها شده استم با توجاه باه ایان کاه اشا ال ایار        جایگزین پر بیوتیک

 2211گنجناد  و  ساال    ها یم  ها و  تعریف پر بیوتیک م باکترم زیده

 م(6)مطرح شد « پا اپر بیوتیک»م  برام ا قین با   ایه

یشااان « ایاار معمااول»  « و  کنااا »بااا و  معنااام « پااا ا»پیشااوید 

م شااباهت عمل ااروم   و  عااین حااال ت ااا ت و  باااام     وهنااده

هااا  (م پا اپر بیوتیااک12هااا اساات ) هااا بااا پر بیوتیااک پا اپر بیوتیااک

م خاام   هاا   یاا عواا ه    م پر بیوتیک هام کامل یا ش سته شده سلول

  یا موفع  و  وز مناساب  سلوق  است که هر گاه به صو ت خو اک

است اوه شوید  تأثیر مطلوب  بر ایسان یا حیوان خواهند واشتم بر ایان  

هاا   ها جزء پا اپر بیوتیک هام خاق  شده از می ر ب اساس  موق ول

م باارام ایاان اجاازام ساالول بااا خااواب  (12)شااوید  م سااوب یماا 

« هااام پر بیااوتی    اجاازام ساالول »م  فیزیوقااویی   خاااب   ایه 

(Probiotical cell fragments  یاPCFs( ییز است اوه شده است )م12) 

م ماار  م  سااع  خواهااد شااد فاامن معرفاا       و  ایاان مااقااه 

هاام   ها بر ساالمت  ایساان     ش   ینها  تأثیر  ها   اجزام ین پا اپر بیوتیک

 ها مو و بر س   را  گیروم ها ییز بر اساس یخرین یافته توقید ین

 

 ها در القای  نقش آن های پروبیوتیکی و اجزای سلول

 سیستم ایمنی

تاوان اجازام    با است اوه از ت نیک جازء باه جازء کارون سالول  ما       

ساازم   هام معار ف  جادا   خااق     ساختا م سلول  ا از پر بیوتیک

هام گرم مثبت   گرم من    جاوو وا وم   کروم پپتید گلی ان و  باکترم

 م اقگوهاااام ح اشااات شاااده   هاااام شناساااای  کنناااده  گیریاااده

(Pattern recognition receptors  یاPRRsیظیر گیریده )   هام شابه

Toll (Toll-like receptorsپر   )هام متول شویده به یوکلئوتیادها   تئین 

(Nucleotide-binding oligomerization domain-like receptors) 

هاام موق اوق     ا قین حسگرهام سیستم ایمن  ذات  هستند کاه اقگاو  

( Microbe-associated molecular patternsها ) مرتب  با می ر ب

و  اصال    یماینادم  ی  م ساکا ید  ا شناسا یظیر پپتید گلی ان یا قیپوپل 

ها وا ام اثرات یامطلوب  هساتندم باا    ساکا ید ها   قیپوپل  پپتید گلی ان

هاا   تارین تغییارات شایمیای  و  سااختا  ین     این حال  حتا  کوااک  

تواید تأثیرات ایمویوقوییک مت ا ت  ایجااو کنادم باه عناوان مثاال        م 

رم پر بیوتیاک  که تنها باکت Escherichia coli Nissle 1917باکترم 

باشاد   وا ام جهشا  و  ی ا  از     گرم من   تأیید شده و  ا  پاا ما   

زای  این بااکترم   است که بیما م O ین م ییت  هام پلیمریزه کننده ین

هام گوشته تا کناون   وهدچ به طو م که از زمان  ا به شدت کاه  م 

 م(6به عنوان یک پر بیوتیک خو اک  مو و است اوه  را  گرفته است )

م سلوق  اسات کاه شاامل     تی وئیک اسید  جزء ویگرم از ویوا ه

گلیسر ل فس ات اساتم    یبیتول فس ات یا پل   احدهام ت را م پل 

م ساالول  فااا    از و  یااوع تی وئیااک اسااید موجااوو و  ویااوا ه    

قیپوتی وئیک اسید وا ام خاصیت ایمویویییک بووه است   باه عناوان   

شاووم مشام     شاناخته ما    12-عامل اصل  جهت اقاام اینترقاوکین 

هاام پر بیوتیاک گارم مثبات   ییاز کومنساال        شده است که بااکترم 

موجوو و  وستگاه گاوا ش از طریاق تی وئیاک اساید باعای تعادیل       

شوید   بنابراین  از ایجاو  ها م   اکن  ایمن  یسبت به می ر ا گاییسم

 (م 6یمایند ) هام اقتهاب  افراط  جلوگیرم م   اکن 

هاام   توایند موجب اقاام  اکن  هام سلوق  ییز م  تئینبرخ  پر 

م  توایناد از طریاق الیاه    هاا ما   Lactobacillusسیستم ایمن  شویدم 

( کاه از جانس پار تئین یاا     S-Layer) Sم  سط   موساوم باه الیاه   

هام میزبان ا تباط بر را  کنند   موجاب   گلی وپر تئین است  با سلول

 م(11)زا شاوید   هام بیماا م  هام مناسب و  برابر می ر ب اقاام پاسخ

 و  یااااوع  م وااااول پر بیوتیااااک تجااااا م کااااه حااااا م     

Lactobacillus acidophilus م سط   به طو  اساس  از  است  الیه

ساخته شده است که توس  ماکر فایهاا   SlpAیک پر تئین موسوم به 

شاووم ثابات شاده اسات کاه ایان        هام وید یت  شناسای  م    سلول

-م اینترقاوکین  توقید کنناده  Tهام  پر تئین  برام فعال شدن قن وسیت

 م(11)  بسیا  فر  م است 4

توایند موجب اقاام ترشا    ییز م  DNAهام ایمویویییک  موتیف

شااویدم بااه عااال ه   Bهااام یااوع  هااا   ت ثیاار ساالول ایمویوگلوبااوقین
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هااام الکتیااک اسااید  خااواب    ییااوم  باااکترم  DNAهااام  موتیااف

هاام سیساتم ایمنا  و      ایمویوبیوتیک وا یدچ یعن  موجاب اقااام  اکان    

 Gut-associated lymphoid tissueهام قن وئیدم وساتگاه گاوا ش )   بافت

یوکلئوتیاد   توسا  وم  Bهاام   شاویدم ت ریاک قن وسایت    ( ما  GALTیا 

ایار  ( CpGیاا   Cytosine-phosphate-guanineگوایاوزین ) -سیتوزین

هااا  اثبااات شااده اسااتم ییااوم   مشااتق شااده از باااکترم متیلااه شااده 

Bifidobacteriumتأثیرات ایمویوقوییک  سیع  بار   م میزباان    ها

)حاد و   GC و صاد بسایا  بااالم   وا وم وقیل این امر  به احتمال زیاو 

اساتم   CpGو صد(   و  یتیجه   جوو تعداو زیاوم موتیاف   61-58

هام ایمویوقوییاک مت اا ت     م جاقب توجه و  این مو و   اکن  ی ته

یمایادم   ایجاو م  Bifidobacteriumهام ممتلف  است که ییوم سویه

 DNAش هام متنوع پارواز  وقیل این امر  به احتمال زیاو  جوو سیستم

گاوا و   و  یهایات     است که بر پر فایل متیله شادن ییاوم تاأثیر ما     

کاه   DNAهاام   ایر متیله مت ا ت خواهد باووم موتیاف   CpGو صد 

 Interferon alphaم اارک سیسااتم ایمناا  هسااتند  موجااب اقاااام 

(INF-α   )Interferon gamma (INF-γ)  م  کنناده   شوید   فعال م

 م(6) باشند طبیع  م  م هام کشنده  وم برام سلول

ساااکا یدها   ساااکا یدهام ساالوق  یعناا  اگز پلاا   از بااین پلاا 

م سالول  تنهاا    سااکا یدهام ویاوا ه   ساکا یدهام کپسوق    پلا   پل 

 م (6) باشند ساکا یدها  ایمویوین م  ساکا یدهام ویوا ه   اگز پل  پل 

مو امیال   بر اساس ین اه توفی  واوه شد  از بین اجزام سالول  

پپتیااد  قیپوتی وئیااک اسااید   پپتیااد  مو امیاال تاارم پپتیااد  مو امیاال وم

ساااکا یدها ایمویااوین  م ساالول   اگز پلا   ساااکا یدهام ویاوا ه  پلا  

هاام شناساای  اقگاوم     توایند از طریق تعامل با پویریده باشند   م  م 

هام ایمن  موکوس  موجاب   هام اپیتلیاق    ییز سلول مربوط به سلول

 (م1  6)دیل   تنظیم سیستم ایمن  موکوس  شوید تع

م م اییسام عمل اروم    با  جاوو ین ااه تاا باه حاال و  زمیناه      

ها کشف شده است  هنوز بسایا م از مسایرهام اقااام     پا اپر بیوتیک

هااا یاشااناخته بااا   مایااده اسااتم از ویگاار  سیسااتم ایمناا  توساا  ین

ها  عدم اطالع پژ هشاگر   م پا اپر بیوتیک م مطاقعه مش الت و  زمینه

از  جااوو یاخاقواا  و  اجاازام ساالوق  مااو و مطاقعااه   ا تباااط     

هام سیستم ایمن  به اجزام خاق  استم از ایان     اطمیناان     اکن 

 (م6ام ت سیر یتایج اقزام  است )کامل از خاق  بوون اجزا بر

 

 های زنده ط به استفاده از باکتریمشکالت مربو

هاام ح اظ    هاام پر بیوتیاک یظیار   ش    امر زه  اسات اوه از بااکترم  

ییدم با این حال  به و  وقیال عماده  اسات اوه از     سالمت به حساب م 

 های  است: ها وا ام م د ویت ین

هاا    از جمله مش الت مرباوط باه اسات اوه از پر بیوتیاک     م1

هام پر بیوتیاک زیاده    باشدم تجویز باکترم ها م  ماهیت زیده بوون ین

برام افراو با شرای  سن    جسم  گویاگون  همیشه   به طو  ی سان 

هام زیده و  بیماا ای  باا سیساتم     با اثرات مثبت همراه ییستم باکترم

توایناد   یمایناد   ما      بسیا  متضااو ای اا ما    ایمن  فعیف شده  یاش

تاوان باه افاراو مباتال باه       م این موا و  ما   خطریفرین باشندم از جمله

ها و  افراو  م تأثیر مع وس پر بیوتیک(12)اشا ه یموو  Crohnبیما م 

ام یدا ید ییاز   ساقمو وه   یوزاوای  که هنوز سیستم ایمن  ت امل یافته

 (م13-16مشاهده شده است )

هاام زیاده  بار ز     از ویگر مسایل مطرح شده و  مو و پر بیوتیک

هااام ماا ماات بااه  هااا   ام ااان ایتاااال ین بیوتیااک ماا ماات بااه ییتاا 

م ایسان اساتم از ین جاای     زام  ا و شده به   وه هام بیما م باکترم

طلاب   زام فرصات  هام بیما م م ایسان  باکترم که و  می ر بیوم   وه

هاا    بیاوتی   و  ایان بااکترم    ماا مات ییتا    ییز  جوو وا ید  کساب 

هاام   م شواهدم  جوو وا و که باکترم(17)یفرین باشد  تواید مش ل م 

توایناد منشاأ ماا مات باه      وخیل و  فرایند توقید مواو اوای  ییاز ما   

باه عناوان یاک     هاا Bifidobacteriumم (18)هاا شاوید    بیوتیاک  ییت 

شوید که به طو  ذات  به طی    ها شناخته م  م مهم از پر بیوتیک وسته

م  م مطاقعاه (19)ها مایند استرپتومایساین مااا م هساتند     بیوتیک از ییت 

هاا و    پر فایل ماا مت این باکترم یشان واوه اسات کاه ایان بااکترم    

هام سان    بیوتیک و  ماایسه با گر ه یوزاوان حساسیت بیشترم به ییت 

 م(22)باالتر وا ید 

یگهادا م  مش ل مهم ویگر  مرباوط باه فرایناد توقیاد        م2

م (1) ( اسااتVital(   وا ام عمل اارو )Viableهااام زیااده ) باااکترم

م  هااااام اساااات اوه شااااده از خااااایواوه  م پر بیوتیااااک عمااااده

Lactobacillaceae    باشاند   و  شارای     هستند که ایر اساپو زا ما

بینند   باه مار   زماان   طا  یگهادا م        یامساعد م یط   یسیب م 

م م از طرف ویگار  ام اان فاراه   (21)وهند  کا ای  خوو  ا از وست م 

م سرما و  ط  مسیر حمل   یال  االب ییاز باه صارف    کرون زیجیره

ر م واوالت  م است اوه از برخ  اواها )یظیا (22)هام زیاو وا و  هزینه

هاا( باه عناوان یاک حامال پر بیوتیاک   همچناین          قبن  یا یوشیدی 

هاا   هام ممتلف به منظاو  پایدا ساازم ایان بااکترم     است اوه از   ش

م باا ایان حاال  باه     (1  24)ها  ایج است  برام ح ظ باام سلول (23)

هام زیده   م ی   این  اه حل ییاز باا    کن  می ر ا گاییسم وقیل برهم

م به عنوان مثاال  اکسایژن موجاوو و     (1  25)   است  مش الت    به

همچنین     (26)گروو  ها م  م ی  موجب تن  اکسیداتیو برام سلول

های  یظیار اساید    هام پر بیوتیک زیده   فعال با توقید متابوقیت باکترم

تواید اثرات  من   بر سااختا  م واول    الکتیک و  م ووالت قبن  م 

 م(27)هام پر بیوتیک بگوا و    حت  سلول

هام  کا هام مت ا ت  و  ط  سال با توجه به مطاقب گ ته شده   اه
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گ ته پیشنهاو شده است کاه   اخیر به منظو  مرت   کرون مش الت پی 

 م(1)باشد  ها م  ها  است اوه از پا اپر بیوتیک از مرثرترین ین

 

 ها پروبیوتیکهای غیر فعال کردن  روش

هاا   توقیاد    سازم می ر ا گاییسام  هام ممتل   جهت ایر فعال   ش

هاام باه کاا      شووچ اما و  این مااقه    ش ها است اوه م  پا اپر بیوتیک

 م فرموالساایون م وااوالت اااوای  مبنااام    گرفتااه شااده و  زمینااه 

 عمل استم

تارین   ش بارام    است اوه از حارا ت   ایاج   استفاده از حرارت:

هاا اساتم و  ایان باین  پاساتو یزه         ایر فعال کرون می ر ا گاییسم

استریل کرون از اهمیت بیشترم برخو وا  هستندم تأثیر تیما  حرا تا   

ها به عوامل متعدوم یظیر یوع سلول  فرم   یش  یا  بر می ر ا گاییسم

م  شاد    ی  کشات  مرحلاه  اسپو   شارای  فیزی ا    شایمیای  م ا    

م  بل  باا تان   فعاقیات یب     ش حارا ت واون   ایاره       مواجهه

م وماااای  اسااات اوه شاااده بااارام توقیاااد   بساااتگ  وا وم م اااد وه

 م (28-32)( 1ها متنوع بووه است )جد ل  پا اپر بیوتیک

 

 ها ی تولید پاراپروبیوتیک ها در زمینه ها و کاربرد آن های مختلف غیر فعال کردن میکروارگانیسم . روش1جدول 

روش غیرررر فعرررال  
 سازی

 مالحظات ها و اثر آن های انجام شده پژوهش  ی نمونه مکانیسم اثر

ها، آسیب به  دناتوره شدن پروتئین استفاده از حرارت
غشاهای سلول، تغییر تعادل یونی و 

 RNAغذایی سلول، تجزیه شدن 

Bacillus pumilus دقیقه:  66گراد برای  ی سانتی درجه 99، غیر فعال شده در
 .(36)شود  ی ماهی می زای روده های بیماری موجب مهار باکتری

Leuconostoc mesenteroides گراد  ی سانتی درجه 166، غیر فعال شده در
و  Listeria monocytogenesدقیقه: موجب جلوگیری از تهاجم  16به مدت 

 .(31)شود  عفونت دستگاه گوارش در موش می
ی  درجه 99که در دمای  Lactobacillus gasseriاوی شیر تخمیر شده ح

ثانیه حرارت داده شد، موجب تنظیم فعالیت روده در افرادی  36گراد به مدت  سانتی
 .(22)بردند  شد که از مشکالت یبوست رنج می

غیر فعال شده و خشک  Lactobacillus gasseriی نوشیدنی  مصرف روزانه
ای  های رودهBifidobacteriumشده، موجب بهبود عملکرد روده، افزایش تعداد 

 .(32)شد  IVنوع  Clostridiumو کاهش 
غیر فعال شده  Lactobacillus gasseriی نوشیدنی حاوی  مصرف روزانه

گراد باعث بهبود کیفیت خواب، کاهش  ی سانتی درجه 96)پاستوریزه شده( در دمای 

استرس، بهبود عملکرد اعصاب پاراسمپاتیک و کاهش میزان کورتیزول ترشحی در 
 .(33-34)بزاق دانشجویان پزشکی که تحت فشار کاری بودند، گردید 

به توضیحات متن مراجعه 
 شود.

 استفاده از پرتوهای
 یونیزان و غیر یونیزان

 ها پروتئیندناتوره شدن 
 آسیب به اسیدهای نوکلئیک

Lactobacillus rhamnosus  غیر فعال شده با پرتوهای فرابنفش، موجب
 .(39)گردد  های تازه متولد شده می جلوگیری از آنتروکولیت نکروز کننده در موش

Lactobacillus rhamnosus  غیر فعال شده با پرتوهای فرابنفش موجب
 .(36)شود  جلوگیری از آنتروکولیت نکروز دهنده در نوزادان می

 Lactobacillus rhamnosusدر پاسخ به فالژلین در تیمار  8-تولید اینترلوکین
 .(37)یابد  ی فرابنفش، کاهش می تیمار شده با اشعه

به توضیحات متن مراجعه 
 شود.

استفاده از امواج 
 فراصوت

، آسیب به DNAآسیب به 
 ی سلولی و غشای سلول دیواره

Bifidobacterium longum  لیتر و غیر  سلول در هر میلی 168-169در غلظت
 .(38)شود  ها می فعال شده با امواج فراصوت، موجب کاهش کلسترول در موش

این روش به طور معمول 
های  یکی از روش

آزمایشگاهی به منظور غیر 
ها به  سازی باکتری فعال

 رود. شمار می
استفاده از ترکیبات 

 شیمیایی

 Streptococcusو  Lactobacillus rhamnosusهای  سویه ها تأثیر بر شکل فضایی پروتئین

thermophilus غیر فعال شده با گرما و فرمالین موجب افزایش ترشح اینترلوکین-
ی مثبتی برای استفاده  تواند نکته میشود که این امر می 8-و کاهش ترشح اینترلوکین 6

 .(39)در افرادی با سیستم ایمنی ضعیف باشد 
تواند منجر به  با عوامل تثبیت کننده می Lactobacillus rhamnosusتیمار 

 .(46)افزایش اتصال این باکتری به سطوح روده شود 
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هام ت ات   شواهدم مبن  بر کاه  شرفیت اتوال پا اپر بیوتیک

م موا و مطرح شاده   (1) هام میزبان  جوو وا و تیما  حرا ت  به سلول

ها اهمیت وا یادچ اارا کاه و  ماوا وم      و  فرایند توقید پا اپر بیوتیک

هاا  تاأثیر باه مراتاب      است اوه از ومام باال بارام توقیاد پا اپر بیوتیاک   

 م(41)تر واشته است  ترم یسبت به ومام پایین مثبت

از پرتوهام یوییزان یظیر پرتوهام گاما یا ایار   استفاده از پرتوها:

تاوان جهات ایار فعاال کارون       یوییزان مایند پرتوهام فارابن    ما   

هاا   ها است اوه یمووم توقید پا اپر بیوتیک ها   توقید پا اپر بیوتیک سلول

   اسات     هاای    باه   با است اوه از پرتوهام یاوییزان  باا م اد ویت   

باشد ییز م د و استم باا ایان حاال  یشاان     مطاقعات  که بر مبنام ین 

هام توقید شده با است اوه از پرتوهام  واوه شده است که پا اپر بیوتیک

هام توقید شاده باا    گاما  حدا ل وا ام تأثیرات مشابه با پا اپر بیوتیک

م به عنوان مثاال  اسات اوه از پرتوهاام    (1  42)باشند  تیما  حرا ت  م 

 هااااام ممتلااااف   گامااااا  باعاااای کاااااه  اتوااااال گویااااه   

Lactobacillus acidophilus  همچنااین  افاازای   ااد ت اتوااال  

Lactobacillus casei    شده استم مزیت است اوه از پرتوهام فرابن

یسبت به تیما  حرا ت  یا اسات اوه از پرتوهاام یاوییزان  عادم توقیاد      

ام   حساا   ترکیبااات ساام    ییااز عاادم تااأثیر باار خااواب تغویااه 

(Sensoryماااوه )   م بااه عااال ه  اساات اوه از  (1)م مااو و یظاار اساات

توایاد منجار باه کااه       هام پر بیوتیک کشته شده با اشعه  م  سلول

هاا   ییاز تعادیل     ین پاسخ بی  از حد سیستم ایمن  باه برخا  ییتا    

 کمک کنناده شاوو   Tهام  سیستم ایمن  از طریق تعدیل فنوتیپ سلول

 م(43  37)

هام ممتلاف ویگارم یظیار     گ ته    ش هام پی  عال ه بر   ش

اکسید کربن  فشا  زیاو  میدان اق تری ا    وه از الظت ب رای  وماست ا

م باا  (1)ها  جوو وا و  فربای    ایره ییز جهت ایر فعال یموون سلول

هاا اسات اوه    ها جهت توقیاد پا اپر بیوتیاک   م این   ش   همهاین حال

هااام اساات اوه شااده جهاات توقیااد        ش1ایاادم و  جااد ل  یشااده

 ایدم ها خالصه شده پا اپر بیوتیک

 

 ها بر سالمت ده از پاراپروبیوتیکتأثیرات مثبت استفا

هاا بار    هام متعدوم و   ابطاه باا تاأثیر مثبات پا اپر بیوتیاک      پژ ه 

تارین موفاوعات ماو و     م و  این  سمت  مهم(1)سالمت   جوو وا و 

 شوو: مر   م  مطاقعه  بر س   

هااا ییااز شاابیه  پا اپر بیوتیااک زا: هااای بیراااری مهااار میکاارو 

هاام حاصال از    ها  او ید از میزباان خاوو و  برابرع ویات    پر بیوتیک

زا م افظت یمایندم ط  پژ هش   یشان واوه شاد   هام بیما م می ر ب

تیما  شده با  Bacillus subtilis   Lactobacillus delbrueckiiکه 

( Respiratory burstتوایند منجر به افزای  ای جا  تن سا  )  گرما  م 

توایاد   ها شوید که و  یهایت  م    همچنین  میزان پراکسیداز ق وسیت

م پا اپر بیوتیک حاصل (44)زا شوو  هام بیما م باعی حوف می ر ب

توایاد   ایر فعال شده با حارا ت  ما    Lactobacillus plantarumاز 

 Salmonella entericaمیزبان  ا و  برابر ع ویات سیساتم  توسا     

ها  او  به مها  تهاجم     سد پا اپر بیوتیک م م افظت یمایدم به یظر 

 م(1)باشند  هام اپیتلیال م  زا به سلول هام بیما م اتوال باکترم

هاا بار مهاا      اثر پا اپر بیوتیک و  پژ ه  ویگرم  جهت بر س 

 Lactobacillusها  مشاهده شاد کاه موارف خاو اک        شد  یر س

هام ایمن  و    وه   وستگاه تن س     ایر فعال شده  با افزای  پاسخ

خاون  موجاب کااه  خطار اباتالم       β-ییز افزای  تیتار اینترفار ن  

عاال ه بار    (م41  45)شاوو   م  H1N1ها به  یر س یی لوایزام  موش

زیاده   ییاز فارم ایار      Lactobacillus acidophilusدن این  خو ای

م  و  یتیجه  H1N1هام مبتال شده با  یر س  م ین به موش فعال شده

(  حوف  یر س  ا به طاو   NK) Natural killerهام  فعاقیت سلول

 م (46)وهد  م سوس  افزای  م 

همچنین  به تازگ  مشااهده شاده اسات کاه موارف خاو اک        

ایار فعاال شاده باا      Lactococcus lactisپا اپر بیوتیاک حاصال از   

هاام فاد  یر سا  علیاه      تواید و  افاراو سااقم  اکان     حرا ت  م 

 م (47)( ایجاو یماید A/H1N1   A/H3N2 یر س یی لوییزا )

هاام موجاووات    ها بارام مباا زه باا بیماا م     است اوه از پا اپر بیوتیک

ویگاار یظیاار یبزیااان ییااز اساات اوه شااده اسااتم و  یااک مطاقعااه  تااأثیر    

Lactobacillus plantarum      کشته شده با حرا ت بار پا امترهاام ایمنا

ام از میگوم یب شیرین بر س  شدم بر این اساس  مشم  شد کاه   گویه

م  هاام شناساای  کنناده    توایناد توسا  گیریاده    ه شده  م هام کشت باکترم

یااا  Pathogen associated molecular patternاقگااوم پاااتوین ) 

PAMPs )هاام عااوم    هاام جاایگزین سالول    هاا )سالول   هوموسیت

سیستم ایمن  و  سمت پوستان( شناسای  شاوید   و  یتیجاه  میازان    

 زام  ماااارم   میاااار میگوهااااا یاشاااا  از باااااکترم بیمااااا م    

Aeromonas hydrophila  م (21)یابد  کاه  م سوس  م 

هام اخیر  به والیال ممتلاف     و  ط  وهه کاهش عوارض پیری:

هام مرتب  با پیرم افزای  یافته استم از جمله عوا ض یاش   بیما م

هاام ایمنا   افازای      از فرایند پیرم  اختالل و  حافظه کاه  پاساخ 

هااام  م گاازا ش(1)پراکسیداساایون   کاااه  تااراکم اسااتموان اساات 

ها بر تظااهرات   بمش  و  مو و تأثیر پا اپر بیوتیک م د و  اما  فایت

سات کاه   م به عنوان مثال  یشان واوه شاده ا (48-52)پیرم  جوو وا و 

هاا  بار    ها باا تاأثیر بار جمعیات استئوکالسات      مورف پا اپر بیوتیک

م همچنین  موارف خاو اک    (51)گوا و  ها تأثیر م  بازسازم استموان

تواید موجب تاویات سیساتم ایمنا   ابساته باه       ها  م  پا اپر بیوتیک

ها شووم این امر  و  یهایت باعای تغییار فرایناد پیارم      سلول و  موش



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران آتناسادات سمبلستانی هاپروبیوتیک مصرف و تولید مشکالت حل راه: هاپاراپروبیوتیک

 136 1397چهارم فروردین ی / هفته468ی / شماره 36سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

م باه عاال ه  اسات اوه از    (52)شاوو    ابسته به سن و  سیستم ایمن  م 

 T helper1 (Th1   )Th2هااا بااا بهبااوو تعاااول بااین  پا اپر بیوتیااک

 م(1) هام  ابسته به سن شوو تواید موجب جلوگیرم از بیما م م 

جمعیت می ر ب  ساکن   وه   تأثیر بر عرلکرد دستگاه گوارش:

ام  فیزیوقوییااک    یااا  اساساا  و  فرایناادهام متابوقیااک  تغویااه 

  یااا  مثباات 2م و  جااد ل (52)ایمویوقوییااک باادن ایسااان وا یااد 

ها و  تعدیل جمعیت می ر ب    وه  بهبوو جراحاات     پا اپر بیوتیک

ام  و ماان اساهال   کااه  عادم      ام  ح ظ سد   وه هام   وه سیبی

 ت مل به الکتوز خالصه شده استم  

توایناد بار و ماان     هاا  ما    پا اپر بیوتیک تأثیر بر دستگاه تنفس:

هام وستگاه تان س یظیار اقتهااب یقرییاک      هام بیما م عالیم   یشایه

م موارف  اقریاه مارثر باشاند    مماط بین   سرما خو وگ   یسام   ذات 

 Enterococcus faecalisم پا اپر بیوتیاک حاصال از    خو اک   طره

م هندم مبتال باه   هام ایمن  و  خوکچه ایر فعال شده با تعدیل پاسخ

اقتهاب یقرییک مماط بین   موجب کاه  مرثر عطسه   خا ش بینا   

 Tهام  ها  منجر به افزای  سلول شووم است اوه از این پا اپر بیوتیک م 

هاا   و  ط ال   کااه     و ائوزینوفیال   (+CD4+   CD25تنظیم  )

شاوو کاه ایان امار  و  یهایات باعای سارکوب توقیاد          به مماط ما  

Immunoglobulin E (IgE)   هااا    کاااه  فعاقیاات ائوزینوفیاال

 م(53)گروو  م 

و  یک مطاقعه بر   م افراو ساقمند  مشم  شد کاه اسات اوه از   

هماراه باا    Lactobacillus pentosusهاام حاصال از    پا اپر بیوتیک

شاوو   ترش   و  بزاق ما   IgAفعاقیت بدی  مطلوب  موجب افزای  

تواید جهت بهبوو ماا مات سیساتم ایمنا      م همچنین  این امر م (54)

وا  اباتال باه    ها   و  یتیجاه  کااه  معنا     ساقمندان یسبت به ع ویت

 م (55)سرماخو وگ  مرثر باشد 

طبق گازا ش ایساتیتوم  لاب   یاه   خاون        کاهش کلسترول:

  وم  م  لب  ی   از علل اصل  مرم و  یمری اا باه شاما  ما      س ته

تارین   شاووچ اماا از مهام    عوامل متعدوم موجب ایجاو این مش ل ما  

 باشاااادم  هااااا  افاااازای  میاااازان کلسااااتر ل خااااون ماااا     ین

Lactobacillus acidophilus  تواید کلستر ل  ا و  پوش   زیده  م

هاام ایار فعاال     این پدیده و  باکترم م(56)  خوو  سوب وهد سلوق

مشاهده شده اساتم ایان    Lactococcus lactisشده با گرما ییز مایند 

م سالول )باه خواوب     امر به وقیل جاوب کلساتر ل توسا  پی اره    

م سلول( استم با این  جاوو  باه علات ین کاه بااکترم زیاده        ویوا ه

ایادازو  میازان    مادا م از کلستر ل  ا ییز و  واخل سالول باه وام ما    

شاوو    هام زیده است اوه م  برواشت کلستر ل و  موا وم که از باکترم

  م(57)سه برابر بیشتر گزا ش شده است  تا

 

 های دستگاه گوارش ها بر اختالالت و بیراری . تأثیر پاراپروبیوتیک2جدول 

ی عملکرد  نحوه

 پاراپروبیوتیک
 ها مزیت استفاده از پاراپروبیوتیک علل و عوارض بیماری

تعدیل و کاهش 

تغییرات جمعیت 

 میکروبی روده

ی  رویه اثر مصرف بیتواند در  جمعیت میکروبی روده می

ها تغییر کند که این امر با تأثیر  بیوتیک و همچنین، عفونت آنتی

 شود. های مختلف می ها منجر به بیماری بر سایر اندام

توانند جمعیت میکروبیوم روده را تعدیل و با  های پروبیوتیک می باکتری

 ها را تسهیل کنند. ها، تولید برخی متابولیت کنش با آن میان

Lactobacillus gasseri های  غیر فعال شده، موجب افزایش متابولیت

Clostridium  نوعIV تواند اسیدهای چرب کوتاه  . این باکتری میشود می

 .(98)های استات تولید نماید  زنجیره نظیر یون

های روده در اثر عفونت یا استفاده از  التهاب و آسیب به بافت های روده بهبود زخم

دهد. کرون و کولیت زخمی، از جمله  داروها و غیره رخ می

 باشند. های التهابی روده می بیماری

های شوک گرما و تنظیم ترشح  ها با القای پروتئین مصرف پاراپروبیوتیک

(TNF-αو برخی اینترلوکین ) تواند به روند بهبود کولیت کمک نماید  ها، می

(66-99 ،93.) 

ی  سندرم روده

 پذیر تحریک

بیماری مزمن که با دردهای شکمی، احساس ناراحتی، نوعی 

 نفخ، اسهال و یا یبوست و غیره همراه است.

Lactobacillus gasseri  غیر فعال شده منجر به تخفیف التهاب در

 .(61-62)شود  پذیر می ی تحریک هایی مانند بیماری روده بیماری

بیوتیک و غیره  های باکتریایی و ویروسی، مصرف آنتی عفونت درمان اسهال

 شود. باعث خروج بیش از حد مایعات به فرم اسهال از بدن می

Lactobacillus casei  غیر فعال شده توسط حرارت، منجر به کاهش زمان

های زنده به علت تأثیر  شود؛ با این حال، استفاده از باکتری اسهال در نوزادان می

 .(63)شود  بیشتر، ترجیح داده می

کاهش عدم تحمل 

 الکتوز

کمبود آنزیم الکتاز موجب اختالل در هضم و جذب الکتوز 

نبال آن، تخمیر الکتوز توسط فلور روده، موجب شود. به د می

تولید مقدار زیادی گاز و اسید و در نهایت بروز عوارض 

 شود. گوارشی می

مصرف پاراپروبیوتیک موجب کاهش عالیم عدم تحمل الکتوز در کودکان شده 

 .(64)است 
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خاصایت فاد توماو  ی ا  از      های ساراان::  مهار رشد سلول

هام پر بیوتیک است که توجه بسایا م  ا باه    هام مهم باکترم  یژگ 

هاا   جمله مزایام است اوه از پر بیوتیک م از(65)خوو جلب کروه است 

هاام  ایاج سارطان  کااه  اثارات جاایب  بار   م         یسبت به و مان

مطاقعات ایجام شده  بر   م  م بیشتر(66)باشد  سیستم عموم  بدن م 

ایدم با این حال  به تازگ  تأثیر فرم ایر فعال  ها متمرکز شده پر بیوتیک

هاا    ها مو و بر س   را  گرفتاه اساتم پر بیوتیاک    م این باکترم شده

هاا   هام ترشا    برخا  بیماا م    توایند با تأثیر بر تنظیم سیتوکاین م 

هاام کلیادم      از سیتوکاین8-ینیظیر سرطان  ا کنترل یمایندم اینترقوک

توایاد مشا الت   ا بارام     هام ممتلف  ما   است که افزای  ین از  اه

 م (67-68)بدن ایجاو کند 

  هم ااااا ان  اثاااارات اساااات اوه از    Zhangم  و  مطاقعااااه

Lactobacillus rhamnosus       ایر فعاال شاده باا حارا ت   همتاام

م سلوق  مو و است اوه برام  ) وه Caco-2م سلوق   م ین بر  وه زیده

ام ایسان   هماین طاو  ساد فیزی ا  ممااط        م شرای    وه مطاقعه

که کاه    یا افازای     وه(  مو و بر س   را  گرفتم مشم  شد 

هاام اقتهااب    ابساته باه      به عنوان ی   از  اسطه 8-توقید اینترقوکین

هاام ایار فعاال شاده باد ن       هام زیده است  اما باکترم تعداو باکترم

شاویدم بار ایان     ما   8-توجه به تعداو  باعی افزای  یاایز اینترقوکین

ساز  اقتهاب مش لتواید برام و مان  اساس  است اوه از باکترم زیده  م 

هاام   توایند با اطمینان بیشاترم از بااکترم   شووم از این     بیما ان م 

 م (69)ایر زیده به عنوان و مان کم   است اوه یمایند 

ایار فعاال شاده باا      Lactobacillusم  به تازگ  ییز از اهاا  ساویه  

حرا ت  جهت بر س  میزان تغییرات مربوط به تومو  اقاا شاده و  ماوش   

هااام کشااته شااده یساابت بااه  اساات اوه شاادم و  یهایاات شااگ ت   باااکترم

 م(72)هام زیده  میزان سرکوب تومو  بیشترم از خوو یشان واوید  باکترم

ها پی  به  ها   م یقریم  از سال تأثیر پر بیوتیک تأثیر بر آلرژی:

کم ا    Tهاام   ها  با تغییر پاسخ سلول اثبات  سیده استم این باکترم

م باا ایان  جاوو     (71-72)وهند  این عمل  ا ایجام م  Th-2به سمت 

هاا   م ایان بااکترم   هام ایر فعاال شاده   شواهد پیرامون است اوه از فرم

 هااام ام کااه باار   م باااکترم   بساایا  م ااد و اسااتم و  مطاقعااه  

Lactobacillus casei   Lactobacillus paracasei   ایجااام شااد

مایناد   Th-1هاام   مشم  گروید که پا امترهاام مرباوط باه سالول    

(TGF-β(   )IFN-γ    افاازای  یافتااه اسااتچ و  حاااق  کااه تغییاار )

و  این بر س   5-مایند اینترقوکین Th-2هام  سیتوکاین مرتب  با پاسخ

تواید باه عناوان    م  TGF-β1م سوس یبووم به عبا ت ویگر  افزای  

عمل کندم  Th-1   Th-2هام  م تعاول بین جمعیت سلول تنظیم کننده

هاام ایار فعاال شاده       توان از باکترم کا   از این جهت که م  این  اه

م و  ت ایاا   (73)سات  بد ن تشدید یقریم است اوه کرو  مو و توجه ا

ایار فعاال شاده     Lactobacillus paracaseiکه پیرامون تأثیر باکترم 

( Allergic rhinitisبا حرا ت  بر   م افراو وا ام  ییات یقرییاک )  

ایجام شد  مشم  گرویاد کاه تاأثیر ایان تیماا    م بهباوو عالیام        

بیما م مشابه موا و تیما  شده با باکترم زیده استم و  یتیجه  به وقیل 

م کمتار توقیاد  اسات اوه از     یسان بوون حمل   یال   همچنین  هزیناه 

 م (74)م یقریم  امرم منطا  است  ها به عنوان تعدیل کننده ین

 

 ها های تجاری پاراپروبیوتیک مونهن

ها اشا ه شد   جهات   بسیا م از تیما های  که و  متن این مااقه به ین

اید  تنها و  یزمایشگاه بر س   ها است اوه شده ایر فعال یموون می ر ب

هاای    هاا و  مایااس صانعت  باا م اد ویت      اید   ایجام االب ین شده

ها به صو ت تجا م ا دام     استم و  این میان  برخ  از شرکت   به

هاام ایار فعاال شاده      ت م ووالت پا اپر بیوتیک با بااکترم به ساخ

 Lacteolهاا  شارکت فرایساوم     ایدم مثال با ز این یمویه شارکت  کروه

توقید یمووه است  Lacteol Fortاست که یوع  کپسول به یام تجا م 

م تاأثیر مثبات   (1)هام اسهال مزمن مرثر بووه است  که و  و مان یشایه

هام  یر س    باکتریای    کااه    م وول همچنین و  و مان اسهال

 م(75)طول مدت بیما م به اثبات  سیده است 

 

 گیری نتیجه

گیارم   هام پر بیوتیک جهت و مان یا پای   امر زه  است اوه از باکترم

استم با ایان حاال  اسات اوه از     ها   شد  ابل توجه  واشته از بیما م

ها وا ام مزایاای    ها و  مواو اوای  یسبت به پر بیوتیک پا اپر بیوتیک

م  اساات از جملااه ایاان کااه اساات اوه از فاارم ایاار فعااال شااده       

هام متعادوم یظیار    ها  زمینه  ا برام است اوه از باکترم می ر ا گاییسم

گیریاد    ها  را  یم  م پر بیوتیک های  که به طو  ذات  و  وسته باکترم

م اااوای     کناادم همچنااین   اکاان  بااین اجاازام ماااوه  فااراهم ماا 

ها یاایز یاا بسایا کم اسات کاه      ها یسبت به پر بیوتیک پا اپر بیوتیک

م از (1)م ااوای  وا و   تأثیر بسیا  زیاوم و  افازای  مایادگا م مااوه   

ها یسبت به وما حساسایت کمتارم وا یادم     طرف ویگر  پا اپر بیوتیک

هاا  ا و  طا     تاوان ین  بنابراین  بد ن یگرای  از کااه  فعاقیات  ما    

م اوای  است اوه یموو   ییز ایباا وا م   حمال    مراحل توقید یک ماوه

 م(1  76)تر است  ها بسیا   احت ین

راماون اسات اوه از   با این حال  هنوز ابهامات   سراالت زیااوم پی 

هااا  جااوو وا وم از جملااه ایاان کااه و  بساایا م از     پا اپر بیوتیااک

ها بر کشات سالوق   حیوایاات یاا      ها  تنها تأثیر پا اپر بیوتیک پژ ه 

م تاأثیر   ایسان سنجیده شده استم و  حاق  که بارام تأییاد   ماایساه   

مثبت  الزم اسات می ر ا گاییسام زیاده )پر بیوتیاک( ییاز و  هماان       

هاام متعادوم    م همچناین    ش (1)یستم  مو ویزمای   را  گیارو  س
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ها  جوو وا وم بناابراین  الزم اسات    جهت تعیین مایدگا م پر بیوتیک

هاام اساتایدا و جهات تعیاین میازان فعاقیات   مایاادگا م        کاه   ش 

م و  ت ایاااات موجااوو  تااأثیر  (1)هااا تااد ین شااوو   پا اپر بیوتیااک

ام ایسان مطاقعه یشده اساتم الزم   ها بر   م بافت   وه پا اپر بیوتیک

هاام   ها بار بافات   سازم می ر ا گاییسم است تأثیر تیما هام ایر فعال

 م(1)وستگاه گوا ش ییز بر س  شوو 
 

 تشکر و قدردانی

 ایجام یویسندگان م هزینه با   ماق  حمایت گویه هیچ بد ن مااقه این

ماست شده
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Abstract 

Probiotics are one of the innovative, effective and accepted ways to mitigate acuteness, and to help cure some diseases 

at the present era. However, there are some limitations in manufacturing and using live bacteria. Paraprobiotics are of 

the new methods that can handle these problems at the large scale. They are defined as non-viable form of probiotics 

that can be utilized as intact or broken cells, and also as cell extract. Treatment of some diseases in human and animals 

has been demonstrated in case of using edible or topical application of paraprobiotics. In this review, after introducing 

paraprobiotics and their production techniques, their effects on human health is presented based on researches 

conducted during the past two decades, especially recent studies. 
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