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 چکیده
. شود سالمت میزبان می بر مفید اثرات موجب بروز آن کافی مقادیر تجویز که هستند ای زنده های میکروارگانیسم ها پروبیوتیک

شده و  در روده مضر های ریباکت تکثیر و رشد مانع خود و تغییر در فلور میکروبی روده، فعالیت و رشد طریق از پروبیوتیک های باکتری

 اسیدهای ها، ویتامین مانند بدن ضروری در مواد برخی سنتز با آن بر عالوه .کنند می ایفای نقش بدن های مفید عنوان گروه باکتری به 

نظیر زیادی  مفید اثرات پروبیوتیک غذاهای مصرف .فرد دارد سالمتی نقش اساسی در حفظ و بهبود عملکرد دستگاه گوارش  آمینه

، تقویت  الکتوز تحمل و کاهش عدم روده در الکتوز هضم خون، بهبود پاتوژن، کاهش کلسترول های باکتری فعالیت و رشد از جلوگیری

شوند که  می تقسیم کلی گروه سه بهپروبیوتیک  های باکتری حاوی های فرآورده.  دارند فرد سالمتی برای بدن ایمنی و دفاعی سیستم

پروبیوتیک، غالت و  های شیرینی انواع مانند لبنی غیر غذایی های مانند پنیر و بستنی پروبیوتیک، فرآورده لبنی شامل فرآورده های

به  ماستدر حال حاضر در بین تمامی فرآورده پروبیوتیکی مورد مصرف، . باشند کپسول می و پودر قرص، صورت به غیرغذایی های مکمل

 هم با ارزشی مغذی مواد ،زنده های ی باکتر تامین بر است که عالوه کرده جلب خود به زیادی را توجه بالقوه، پروبیوتیک فرآورده یک عنوان

همچنین عوامل متعددی نظیر میزان چربی، غلظت و نوع پروتئین، . دهد می قرار بدن اختیار در بیولوژیک را پپتیدهای و کلسیم چون

شناسایی  با مطالعات بیشتر در خصوص. گذار باشد ها تاثیر فعالیت و بازدهی پروبیوتیکتواند بر  ماده غذایی، می  PHمیزان کربوهیدرات و

های مختلف تخمیری و غیرتخمیری،  فرآوردهی تولید  ها و ایجاد بستری مناسب در زمینه های آن ها، پتانسیل پروبیوتیک های بومیسویه

های  و گام نمود ش روی صنعت غذا با چشم انداز امنیت غذایی استفادههای پی ها به عنوان یک عامل موثر در حل چالش توان از آن می

 . بلندتری را در جهت تولید محصوالت فراسودمند جدیدتر برداشت

  های بیولوژیک پپتید. های تخمیری فرآورده. فلورمیکروبی. پروبیوتیک :واژهکلید
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 مقدمه
1روبیوتیکپ واژه

 Stillwell  و Lillyتوسط  بار اولین واژه این .است شده مشتق یونانی زبان از ،زندگی برای معنی به 

 را دیگر یک میکروارگانیسم رشد که میکروارگانیسم یک وسیله به مواد ترشحی توضیح منظور به 1763 سال در

 ای زنده هایمیکروارگانیسم از عبارتند هاپروبیوتیک .]1[است کبیوتی آنتی واژه متضاد و بنابراین، شد استفاده کندمی تحریک

 فعالیت از مانع خود فعالیت با کنند و اصالح آنها سودمندی افزایش جهت در را تعادل میکروبی توانند می روده محیط در استقرار با که

 .رود می کار به هم ها ی این باکتر حاوی غذایی مواد عنوان صفت به پروبیوتیک، .(2)شوند ها پاتوژن و مفید  غیر های میکروارگانیسم

شده  غنی ییا غذ مواد صورت به و یا قرص یا شربت پودر، شکل به های غذایی مکمل صورت به :شوند می صورت مصرف دو به ها پروبیوتیک

 مفیدی اثرات شوند و می ساکن روده در مصرف از پس که هستند مفیدی های باکتری حاوی پروبیوتیکی های فرآورده .]3[ ها با پروبیوتیک

 تعریف مشترک یک به 3  بهداشت جهانی سازمان و  2 کشاورزی و غذا جهانی سازمان 2001 در سال. گذارند می جای بر انسان سالمتی در

 خواهد میزبان المتس بر مفید اثرات موجب بروز آن کافی مقادیر تجویز که هستند ای زنده های میکروارگانیسم ها پروبیوتیککه رسیدند 

 .]4[بود

 



 

 

     

 
 ها پروبیوتیک اهمیت و نقش

 غیر  در باشد برقرار انسان بدن در های روده باکتری توازن باید که   است خنثی و مضر، های مفید باکتری از بسیاری انواع حاوی انسان روده

 های باکتری. شود می ... سردرد و افسردگی، مفرط، خستگی ، غذایی آلرژی ، آکنه باعث روده فلور وظایف شدن مختل بر صورت عالوه این

 ترکیبات های مضر باکتری ، مقابل در. دارند عهده به نقش موثری آلی اسیدهای و ها ویتامین مانند بدن مورد نیاز ترکیبات تولید در مفید

 بلکه شوند تولید نمی ضروری و مغذی ترکیبات تنها بشوند نه غالب روده در مضر های باکتری اگر بنابراین .کنند می تولید زا سرطان و سمی

 توان براین می بنا ، دارد شخصی استفاده غذایی مورد ماده به زیادی وابستگی میکروبی روده فلور. یابد می افزایش مضر نیز ترکیبات میزان

 و روده مفید های رشد باکتری تحریک به ها پروبیوتیک .کرد آن مضر جایگزین انواع را مفید هایمیکروب و تغییر داد را روده میکروبی فلور

 به کمک بر عالوه. شود پروبیوتیک مصرف که است زمانی تا آنها بخشی اثر کنند و می کمک مضر های میکروب زایی کاهش بیماری به یا

 منبع .است مفید بدنبرای  که کرده تولید را مختلف های بیوتیک و آنتی ها ویتامین مانند ترکیباتی ، پیچیده گوارش مولکول های

 های باکتری تکثیر و رشد مانع خود فعالیت و رشد طریق از پروبیوتیک های باکتری .]3[ هستند ه ها میو و پروبیوتیک لبنیات های ی باکتر

 فرد سالمتی در حفظ مهمی نقش  ...و آمینه اسیدهای ها، ویتامین مانند بدن برای ضروری مواد برخی سنتز با آن بر و عالوه شوند می مضر

 برای ها بیوتیک از آنتی استفاده مثل عوامل از بسیاری اما دارد، وجود توازن مضر و مفید های باکتری بین سالم فرد یک در .کنند می ایفا

 لکل،ا از استفاده و دارویی ترکیبای حاوی کلردار، غذاهای آب از استفاده درمانی، شیمی درمانی، آب درمانی، اشعه ها، بیماری درمان

 سبب تواند می ژنتیکی های حساسیت و محیطی های توکسین شدید، های استرس های فیزیکی، آسیب جراحی، عمل غذایی، های حساسیت

 مثل هایی بیماری امراض و دچار فرد روده، در مضر های میکروب شدن غالب با و شود فرد بدن در موجود مفید های رفتن میکروب بین از

 .شد خواهد  ...و خارجی به تحریکات بدن گویی پاسخ قدرت کاهش خون، کلسترول افزایش ،استخوان پوکی اسهال،

 

 

1 - Probotic          3 - WHO 

2 - FAO  
 

 انسان سالمتی به روده طبیعی محیط باکتریایی مانند توانند می که شوند می مفیدی های کلنی ایجاد موجب پروبیوتیک های مکمل مصرف

 به ها کلنی این سپس و کند بازسازی و ترمیم را خود روده، طبیعی محیط باکتریایی که آورند فراهم را زمانی حال نعی در و کنند کمک

 را ترمیم ها پروبیوتیک رو این از .دش خواهند جایگزین است، کرده بازسازی را خود که روده طبیعی محیط باکتریایی توسط تدریج

از  متفاوتی مقادیر حاوی شوند می مصرف روزانه صورت به که غذایی مواد تمام است بدیهی .نامند می نیز زیستی های کننده

 با غذاها این در موجود های یکروارگانیسمم میان زیرا نیستند، پروبیوتیک غذاها این از کدام هیچ تقریبا اما هستند، ها میکروارگانیسم

 .]4[ دارد وجود تفاوت پروبیوتیک های فرآورده

 پروبیوتیک عنوان به استفاده مورد میکروارگانیسم
 

 انسانی منشا دارای های گونه فقط که شوند می تقسیم محیطی و حیوانی انسانی، منشا به سه دسته های پروبیوتیک براساس میکروارگانیسم

 گروه به مربوط پروبیوتیک محصوالت در استفاده مورد های گونه ترین متداول. هستند مصرف پروبیوتیک قابل محصوالت برای تولید

 اسید کننده تولید های باکتری. دشو می Bifidobacteriumهای  جنس از خاصی نژادهای که شامل هستند الکتوباسیل های باکتری

 قرار استفاده که مورد هاست سال ، الکتیک اسید به ها کربوهیدارت سایر و قندها تبدیل  در ییتوانا خاطر به( الکتوباسیلوس ها)الکتیک 

 کردن کم و  PHآوردن  پائین با بلکه شود ماست می مثل لبنی ییغذا مواد در ترش مزه یک ایجاد باعث تنها نه تبدیل این .دگیرن می

 .]4[ددارن نگهدارندگی نیز نقش فساد مولد های ارگانیسم فعالیت شانس

هاا   ایان میکروارگانیسام   بعضای از  .شاوند  تقسایم مای  مخمرهاا   و قارچها های پروبیوتیک به سه گروه باکتریها، مسترین میکروارگانی عمولم

استرپتوکوکوس و ای کاوالی نیاز    انتروکوکوس، هایی از های الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم هستند گرچه سویه های انتخابی باکتری سویه

 .توان ناام بارد   می یدا اینتوالیس راکاند ساکارومیسس بوالردی و ساکارومیسس سروزیزیه، نیز ازمخمرها .شود برای این منظور استفاده می

اگرچاه بجاز اساترپتوکوکوس و انتروکوکاوس ساایر       خطر تشاخیص داده شاده اناد،    های الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم بی اکثر باکتری

غذایی بادون ایجااد    کاربرد آنها از دیر باز در تهیه محصوالت زا هستند و باکتریهای مولد اسید الکتیک بندرت برای انسان و حیوان بیماری

در . ]6[باشد باکتریایی مختلف گونه چند یا حاوی یک تواند می پروبیوتیکی فرآورده یک . ]3[اثرات سوء به اثبات رسیده است



 

 

     

 
 غاذایی ماورد   هاای  مکمال  در شده تغلیظ صورت به یا شده غذایی اضافه مواد به که ها پروبیوتیک از تعدادی 1جدول 

 . ]9[است شده داده شانن گیرند، می قرار استفاده

 
 ]9[گیرند هایی که بصورت فرآوردهای تجاری مورد استفاده قرار می پروبیوتیک( 1)جدول 

 
Lactobacillus Species                         L acidophilus, L casei, L fermentum, L rhamnosus, L salivarius, L reuteri    

                                                                    L gasseri, L johnsonii, L lacits, L paracasei 
Bifidobacterium species                     B bifidum, B breve ,B lactis ,B longum 

 

Streptococcus species                         S thermophilus 

 

Yeasts & Molds                                   Saccharomyces boulardii 

 

 

 های پروبیوتیکی میکروارگانیسم خصوصیات
حفظ پایداری ، توانایی های مقاومت آنتی بیوتیکی ژنخصوصیاتی نظیر غیر بیماری زایی، توانایی انتقال دارای  های پروبیوتیک بایدمیکروب

توانایی مقابله با و  اثرات ضد سرطان زایی، توانایی چسبیدن به دیواره روده، های گوارشی آنزیم و صفرا معده، اسید مقاومت در برابر، ژنتیکی

  .]3[را داشته باشد عوامل بیماریزا

 ها بر سالمت انسان تاثیر پروبیوتیک

تعادل  بهبود و هاپروتئین و هایتامینو سنتز ،]9[کلسیم جذب الکتوز بهبود بهبود هضم به توان می ها پروبیوتیک بخش سالمت خواص از

 ایهای رودهیبیمار مقابل در را اختصاصی غیر هم اختصاصی و ایمنی هم توانند می هاپروبیوتیک. ]11و 7[اشاره کرد روده میکروبی

های  وانند سبب فعالیتتهمچنین می .دنشو زا بیماری های برابر باکتری در دفاعی بدن و ایمنی سیستم تحریک کنند و موجب تحریک

 کاهش، روده طریق از لبنیات زای مواد آلرژی جذب رفتن بین و از هشکا  غذا،  در معدنی موجود مواد و هاویتامین جذب به نظیر کمک

 .]3[دننوزادان گرد در اگزما و کاهش خون فشار و کلسترول

 پروبیوتیک هایفرآورده

 :که عبارتند از  شوند می تقسیم کلی گروه سه به  ی پروبیوتیکیهافراورده

 .پروبیوتیک ماست ویژه به لبنی های فرآورده 1-

 ..پروبیوتیک های شیرینی انواع مانند لبنی غیر غذایی های فرآورده 2-

  .کپسول و پودر قرص، صورت به غیرغذایی های مکمل 3-

 ، ترش خامه ، بستنی ، همزده و سفت ، ماست نوشیدنی ماست ، دوغ یر،پن انواع ، شیر ها، نوشیدنی انواع مانند لبنی های فرآورده حاضر حال در

 کنگر مارچوبه، عسل، موز، .باشد پروبیوتیک می افزودن برای گزینه کره بهترین و دوغ از آمده بدست های نوشیدنی و چربی بدون شیر

 مقادیر بایستی بخشی اثر برای البته. کنند رشد ربهت های پروبیوتیکباکتری شودمی باعث که هستند موادی حاوی پیاز و سیر فرنگی،

 باید حتما هستند، وارداتی بیشتر ایران، بازار در حاضر حال در که قرص صورت به غذایی های مکملهمچنین  .شود مصرف آنها از زیادی

 تمامی بین در حاضر حال در. ]4[بین نروند از معده اسید در معده، از عبور حین مفید، هاییباکتر تا باشند محافظ روکش دارای

 بر عالوه که است کرده جلب خود به توجه زیادی را بالقوه، پروبیوتیک فرآورده یک عنوان به ماست مصرف، مورد پروبیوتیکی های فرآورده

 عوامل همچنین .]3[دهد پپتیدهای بیولوژیک را در اختیار بدن قرار می و کلسیم چون های زنده، مواد مغذی با ارزشی همتامین باکتری

 ها پروبیوتیک بازدهی و بر فعالیت تواند می غذایی، ماده PHو  کربوهیدرات میزان پروتئین، نوع و غلظت چربی، میزان متعددی نظیر

 . ]11[باشد گذار تاثیر

 

 نتیجه گیری

ای میزبان  ندی را در مجرای رودهکه اثرات سودم بیوتیک به عنوان یک مکمل غذایی میکروبیال زنده و بادوام تعریف شده است یک پرو

شمار مقاالت علمی در این های آن و انتشار بی ها سبب طراحی و تولید انواع بسیار گوناگون فرآورده اهمیت روز افزون پروبیوتیک .گذارد می

 در بازار پروبیوتیک اویح هاینوشیدنی و دوغ پروبیوتیک پروبیوتیک، ماست محصوالت مختلف پروبیوتیکی نظیر امروزه. زمینه شده است

ایجاد بستری  و ها های آن پتانسیل ها، پروبیوتیک های بومی سویه شناسایی خصوص در بیشتر مطالعات با. شود می عرضه مختلفی های نام با



 

 

     

 
های پیش  شچال حل در موثر عامل یک عنوان به ها آن از توان تخمیری و غیرتخمیری، می های مختلف فرآورده ی تولید زمینه در مناسب
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