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Abstract 
 

According to the World Health Organization, viable probiotics could have health effects. 

However, in recent years, many benefits have been observed through application of inactive and non-

viable cells of microbes or their metabolites. Therefore, probiotics could be defined as viable, inactive, or 

non-viable microbial cells or cell extracts that have beneficial health effects on the host. Based on the 

proposed terminology, probiotics are divided into three categories: real probiotics, pseudo-probiotics, and 

ghost probiotics. This article reviewed the beneficial effects and underlying mechanisms of inactive and 

non-viable microbial cells on the host. Also in this article, new proposed terms are described based on the 

nature of the cell or active ingredient so that it could cover all aspects of the microbial cell (viable, non-

viable, inactive, and cell extract). 
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 مــروري

 هاي غیر فعال و غیر زنده بر سالمتمزایاي پروبیوتیک
  

      1فاطمه زنده بودي
      3و2سادات اجتهدالهانیه  

       4محمد مهدي قلیان 
  5امیر محمد مرتضویان

      6سارا سهراب وندي
      7نسیم خورشیدیان 

 8رضا محمدي 

  چکیده
 هــا در صــورتی کــه بــه صــورت زنــده مــورد پروبیوتیکبراساس تعریف بیان شــده توســط ســازمان بهداشــت جهــانی، 

هاي اخیــر فوایــد بســیاري در اثــر اســتفاده از استفاده قرار گیرند اثرات سالمتی بخش بر میزبان دارند. بــا ایــن حــال در ســال
تــوان کــه می رســدها مشاهده شده است. بنابراین به نظر میهاي آنها و یا متابولیتهاي غیر فعال و غیر زنده میکروبسلول

اي معرفی کرد که داراي اثــرات ســالمتی هها را سلول یا عصاره سلول میکروب زنده، غیر فعال و یا حتی غیرزندپروبیوتیک
هــا و روح هــاي حقیقــی، شــبه پروبیوتیکدســته پروبیوتیک 3هــا بــه بخــش بــر میزبــان هســتند. بــر ایــن اســاس پروبیوتیک

هاي غیرفعــال و ین مطالعه به مــرور اثــرات و مکانیســم عملکــرد ســالمتی بخــش ســلولشوند. ابندي میها تقسیمپروبیوتیک
چنین در این مطالعه واژگان پیشنهادي جدید براساس ماهیت سلول یا ماده اثر غیرزنده میکروبی بر میزبان پرداخته است. هم

عصاره سلولی) را در برگیــرد شــرح داده  هاي سلول میکروبی (زنده، غیر زنده، غیر فعال واي که تمامی جنبه بخش به گونه
  شده است.

  

  پروبیوتیک، پارابیوتیک، سلول غیر زنده، روح پروبیوتیک، شبه پروبیوتیک واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
بــراي بازیــابی  راهها به عنوان مفیدترین پروبیوتیک
هاي دستگاه گوارشی و رفــع اخــتالالت میکروارگانیسم

ها . این میکروارگانیســم)1،2(شوندگوارشی محسوب می
ســبب ایجــاد ســالمت  عالوه بر سالمت دستگاه گوارش

برخــی از کــه  ؛شوندمی نیز عمومی در سایر اعضاي بدن
، تقویــت )3،4(کــاهش کلســترول خــون :د ازعبارتنها آن

ــی بــدن ــود، )5،6(سیســتم ایمن و  )7-11(عملکــرد مغــز بهب
 .)11(از راه افزایش جذب کلسیم افزایش تراکم استخوان

ها داراي اثرات مثبت بر سالمت برخی از میکروارگانیسم
شــوندکه ستند و به عنوان پروبیوتیک شناخته میمیزبان ه

 و (Lactobacillus)هاالکتوباسیلوس هایی ازعمدتا گونه
 هايگونه و برخی از (Bifidobacterium)بیفیدیوباکترها

  
  :mortzvn@sbmu.ac.ir  E-mail          غذایی       صنایع و تغذیه علوم بهشتی، دانشکده شهید پزشکی علوم دانشگاه :تهران -امیرمحمد مرتضویان مولف مسئول:

  ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه غذایی، صنایع و تغذیه علوم دانشکده کشور، غذایی صنایع و اي تغذیه تحقیقات کمیته تحقیقات دانشجویی، انستیتو، دکتري علوم و صنایع غذایی .1
 پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم،استادیار، . 2
  مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 3
 ایی، پژوهشکده کشمش و انگور، دانشگاه مالیر، ایرانگروه تبدیل و نگهداري مواد غذ. دانشجوي دکتري علوم و صنایع غذایی، 4
    ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه غذایی، صنایع و تغذیه علوم دانشکده کشور، غذایی صنایع و اي تغذیه تحقیقات انستیتواستاد،  .5
  ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه غذایی، صنایع و ذیهتغ علوم دانشکده کشور، غذایی صنایع و اي تغذیه تحقیقات انستیتو. دانشیار، 6
  ، ایرانسمنان یدانشگاه علوم پزشک ،(نمک) ییسالمت غذا قاتیمرکز تحق ،آرادان ییو علوم غذا هیدانشکده تغذ ،ییغذا عیگروه علوم و صنا. استادیار،7
 ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانییم غذاو علو هیدانشکده تغذ ،ییغذا عیگروه علوم و صنا. استادیار، 8
 : 28/8/1399تاریخ تصویب :              11/8/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            9/7/1399 تاریخ دریافت  
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 مــروري

پروبیــونی ، 3انتروکوکــوس، 2باسیلوس، 1ساکارومایسس
 7اســترپتوکوکوسو 6 آکرمانســیا، 5لوکونوستاك، 4باکتر

ي اواژه پروبیوتیک در زبان یونان باســتان بــه معنــهستند. 
 دهنــدهنشــان "براي زندگی"است. در واقع  "براي زندگی"

 که سبب افزایش کیفیت اي استیا موجود زنده هر ترکیب
 8. ســازمان بهداشــت جهــانی)12،31(شــودسالمت میزبــان 

(WHO)  ــار ســازمانو ــل وکشــاورزي خوارب ــد مل  9متح
(FAO)  هــاي هــا را میکــروب، پروبیوتیک2014در سال

میــزان  بــهکردندکــه در صــورت اســتفاده  اي معرفیزنده
بــر همــین  .)14(یابــدافــزایش مــیســالمت میزبــان  کافی،

به عنوان مبناي ضروري براي تعیــین اساس، این تعریف 
) تعیــین دارو، غذا و یا مکمل(پروبیوتیک  محصول یک
زنــده بــودن میکروارگانیســم یــک بنــابراین، است. شده 

 یک میکروب یا محصــوالت بنديدستهاصل اساسی در 
ولــی بــه نظــر . بوده استآن به عنوان پروبیوتیک  حاوي

ه بــودن میکروارگانیســم یــک عامــل عامــل زنــدرسد می
. بــه )14،15(ها اســتکننده در تعریف پروبیوتیکمحدود

طور مثال اســتفاده پروبیوتیــک زنــده در برخــی افــراد بــا 
هاي التهــابی سیستم ایمنــی ضــعیف، ســبب ایجــاد پاســخ

ســتفاده از ، ادر ایــن افــرادشود. شدیدي در این افراد می
ــده هايســلول ــت و تنظــیم  غیرزن میکــروب ســبب تقوی

غیرزنده هاي از سلولاستفاده . شودسیستم ایمنی بدن می
افــزایش ســالمت سبب  هاو یا غیر فعال شده پروبیوتیک

بخشــی اثــرات ســالمت بــه . بــا توجــهشــوداین افــراد می
ــر زنــده میکروارگانیســم هاي غیرفعــال یــاســلول هاي غی

، هــامترشــحه از آنهــاي متابولیت چنــینهم، پروبیوتیک
ها افــزوده شــده نامه پروبیوتیکهاي جدیدي به واژهواژه

 غیرزنــدهاست که شامل پاراپروبیوتیک (سلول غیرفعال/ 
 هاي ســالمت بخــش(متابولیت بیوتیکپروبیوتیک) و پست

 هــايواژه با ایــن وجــود، .)16-19(شودها) میپروبیوتیک
                                                
1. Saccharomyces 
2. Bacillus 
3. Enterpococcus 
4. Propionibacterium 
5. Leuconostoc 
6. Akkermansia 
7. Streptococcus 
8. World Health Organization 
9. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

معناي واقعی و  کنندهمنعکس توانندجدید نمی پیشنهادي
 هــاپروبیوتیک هاي مختلــفوضــعیتبخشــی اثر سالمت

 (سلول زنده و غیرفعال، غیر زنده و یا متابولیــت ســلولی)
هــاي جدیــدي کــه دلیــل پیشــنهاد واژه بــه همــین. باشــند

کــردي آن ي عملدهنده وضعیت پروبیوتیک و جنبهنشان
ــري ضــروري اســت. ایــن واژگــان می  بایســتباشــد، ام

در هــا که بتوان از آنطوريبهد نکاربردي و قابل فهم باش
اســتفاده  صــورت یکپارچــهالمللــی بــهبین هاي علمیمتن

در این مطالعه با توجــه بــه تحقیقــات علمــی انجــام  .نمود
ي غیرفعال، هاي زندهشده در جهان، اثر هر یک از سلول

هــاي پروبیوتیــک بــر زنــده و یــا متابولیــت میکروب غیر
بررسی  چنین بهسالمت میزبان گردآوري شده است. هم

ــد و پیشــنهاد واژگــان  ــدایش واژگــان جدی تاریخچــه پی
  جایگزین پرداخته شده است.

  
 هــايهاي غیرفعال و پروبیوتیکبخش پروبیوتیک اثر سالمتی

  غیرزنده بر سالمت
  هاوبیوتیکاسپور و سلول غیر فعال پر

پروبیوتیک در معرض یــک  زمانی که یک باکتري
زاي محیطی نظیــر دمــاي بــاالتر از دمــاي شرایط استرس

، ســموم آلــی pHبهینه رشد، تغییــرات شــدید اســیدیته و 
ها، غلظت باالي اکســیژن ترشح شده توسط سایر باکتري

(براي انواع بیهوازي یا کم هوازي)، کمبود مواد غذایی، 
پایین مثل فشار اســمزي بــاال، انجمــاد و نــور  فعالیت آبی

 . هــر چنــد)20- 22(شــودمی 10زیاد قرار گیرد وارد فاز خواب
هاي به خواب رفته زنده هستند ولــی فعالیــت پروبیوتیک

 هايدهد. این سلولها رخ نمیمتابولیکی و رشدي در آن
هاي غیر اسپورزا و قابــل رشــد غیرفعال ممکن است گونه

ایــن دســته از  .)23(باشند و یا ممکن است اسپورزا باشــند
ها داراي اثر و مکانیزم عمل مختلفــی هســتند پروبیوتیک

شــود کــه عبــارت اســت از الــف) که شامل دو حالت می
ها یا سلول غیر زنده پروبیوتیک عملکردي شبیه متابولیت

هاي زنــده و فعــال؛ بــه یا ب) عملکردي شبیه پروبیوتیک
                                                
10. Dormancy state 
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این معنی که پس از فراهم شدن شرایط رشد و فعالیت به 
حالت رشدي و فعال خود بازگردند و اثرات مفیــد خــود 

ها هاي باســیلوسباشند. انواعی از گونهرا بر میزان داشته 
 13کلوزيو  12فورمیسلیکنی  ،11نظیر باسیلوس سابتیلیس

 که در مواد غذایی و درمان هایی هستندجمله پروبیوتیکاز 
طــور شوند. بــههاي گوارشی و کلیوي استفاده میبیماري

 مثال، سلول غیرفعال باسیلوس کلوزي بــراي درمــان آلــرژي
 هــايکودکان و تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش عفونت

 هــاکه الکتوباســیلوسییجاتنفسی استفاده شده است. از آن
ها نسبت به شــرایط ســخت مقــاوم نیســتند، و بیفیدوباکتر

 توانــدهاي اســپورزا میها به عنوان گونــهاستفاده از باسیلوس
حلی جدید براي تولید غذاهاي پروبیوتیک (غذاهایی راه

هاي که داراي محیط غیر قابل تحمل بــراي انــواع ســلول
ذاها انــواع غــذاهاي رویشی هست) باشد. از جمله این غــ

 60خشک، اسیدي و غذاهایی با دماي فرآوري باالتر از 
ـــن  .)24(درجـــه سلســـیوس اســـت غـــذاهاي حـــاوي ای

طــوالنی ها قابلیت نگهــداري در مــدت زمــان پروبیوتیک
ــه ــد. ب ــایج حاصــلدردمــاي محــیط را دارن ــال نت از  طــور مث

ــا حــاوي اســپور هاي نگهــداري رب خشــک شــده خرم
باسیلوس کواگوالنس در شرایط کم هوازي و هوازي به 

روز نشان داد که شرایط نگهداري ماده غــذایی  45مدت 
زنی سلول باکتري در زمــان زیابی قابلیت جوانهاثري بر با

 ايدر مطالعــه .)25(قرار گرفتن در دستگاه گوارشی نداشــت
، الکتوباســیلوسهــاي هاي باکتريمــت گونــهمیزان مقاو
 در پنیر، آب پرتقال پاســتوریزه شــده باسیلوس وبیفیدوباکتر 

و نان مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج این مطالعه 
 در انتهاي زمــان مانــدگاري محصــوالت باسیلوسهاي گونه

مانی تــرین زنــدهترین مقاومت و بــیشغذایی داراي بیش
طــورکلی براســاس بــه .)24(انــدد) بــودهدرص 80(بیش از 

مطالعات آزمایشگاهی اندکی که تاکنون صورت گرفتــه 
است، اثرات مثبت مختلف اســپورها بــر میزبــان مشــاهده 

   شود.ها اشاره میشده است که در ادامه به برخی از آن

                                                
1. B. coagulans, B. subtilis,  
2. B. licheniformis 
3. B. clausii   

  هاي طبیعی در مواد غذاییتولید نگهدارنده
هاي باسیلوس تولید سموم هاي گونهیکی از توانایی

یی در زمــان تبــدیل اســپور بــه ســلول جوانــه زده باکتریــا
هستند. این سموم باکتریــایی هماننــد نگهدارنــده طبیعــی 

کنند. بسیاري از این ترکیبات براي مواد غذایی عمل می
زاي گرم مثبت و گــرم منفــی و هاي بیماريانواع باکتري

ها اثر کشندگی دارد و به همین دلیل این باکتري بر قارچ
ها ارجحیت دارد. به طور مثــال بــاکتري یکسایر پروبیوت

، قادر به تولیــد نــوعی ســم KU 201 باسیلوس سوبتیلیس
 باکتریایی اســت کــه مقــاوم بــه دماهــاي بــاالي فــراوري 

دقیقه) و شــرایط شــدید  30درجه سلسیوس به مدت  90(
ي توان از آن به عنوان یک نگهدارندهاسیدي است و می

  .)26(نمود طبیعی در مواد غذایی استفاده
  

  تقویت سیستم ایمنی بدن
ها از راه تحریک یا تنظیم سیستم ایمنی پروبیوتیک

دهنــد. براســاس مطالعــات سالمت میزبــان را افــزایش می
سپور بــاکتري باســیلوس ســوبتیلیس انجام شده، مصرف ا

اي در هاي تــک هســتهمحرك تولید اینترفرون در سلول
هاي خون است. این فرآیند فعالیت ماکروفاژهــا و ســلول

 کند؛ که در واقــعدر میزبان را تحریک می 14طبیعی کشنده 
هاي سیستم ایمنی را تحریــک و آمــاده مبــارزه بــا ســلول

چنین اســتفاده از اســپور بــاکتري هم .)27(کندمهاجم می
در بیماران با سیستم ایمنی ضعیف نشان  کلوزيباسیلوس

ها تولیــد مشــتقات لنفوســیتی بــه ویــژه داد که این اســپور
 هــادهد. استفاده از اســپور باکتريرا افزایش می Bلنفوسیت 

تواند عاملی براي افزایش تحریک سیستم ایمنی بدن می
باشد. با این حال استفاده از ایــن  B هايو تولید لنفوسیت

تري صــورت گیــرد. اسپورها باید براساس مطالعات بیش
هاي التهــابی در زیرا در برخی موارد ســبب ایجــاد پاســخ

هــاي میزبان شده است که خود عامــل بســیاري از بیماري
  .)28(خود ایمنی است

  
                                                
4. Natural killer (NK) cells 
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  و همکاراني فاطمه زنده بود     

  129     1399، بهمن  193سی ام، شماره گاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       دوره مجله دانش              

 مــروري

  هاي تنفسیکاهش عفونت
هاي تنفسی در مجــاري فوقــانی تنفســی رخ عفونت

 فرسا براي کودکاندهد و به عنوان یک بیماري طاقتمی
هاي اخیر به دنبال افزایش مقاومت شود. در سالتلقی می

هــاي ها، میزان تمایل به اســتفاده از روشبیوتیکبه آنتی
اســاس برخــی پیشگیرانه افزایش یافته است. هم چنین بر

مطالعات علمی مشخص شده است که فلــور روده نقــش 
مهمی در رشد و بلوغ سیستم ایمنــی بــدن دارد. یکــی از 

هاي آلرژیــک، تحریــک سیســتم هاي کــاهش پاســخراه
هــاي تر لنفوســیتتولید بیشایمنی بدن و وادار کردن آن به 

) و کاهش فعالیت و تولیــد Th1 )T helper 1و T تنظیمی
Th2 )T helper 2 یکی  کلوزيباسیلوس) است. باکتري

است که سبب تنظــیم سیســتم ایمنــی  هاییاز پروبیوتیک
 Marsegliaگردد. براساس مطالعه انجام شــده توســط می

 3، استفاده از اسپور این باکتري به مــدت )29(و همکاران
ماه، موجب کاهش محسوس عالئم تنفسی در کودکــان 

هــاي تنفســی شــد. هــم چنــین براســاس مبــتال بــه عفونت
گزارش این پژوهشگران شدت عالئــم تنفســی در زمــان 

که میزان  اوج بیماري بسیار کاهش یافت. با توجه به این
هاي تنفسی عفونت احتمال ابتال کودکان داراي آلرژي به

از اســپور ایــن  تر از کودکــان ســالم اســت، اســتفادهبیش
تنفســی نیــز هــاي باکتري از ابتال این کودکان بــه عفونت

بــه بســیاري از  اسپور ایــن بــاکتري نســبتکرد. جلوگیري
ها مقاوم است و هم چنــین ایــن بــاکتري بــا بیوتیکآنتی

اي پاتوژن همکانیزم احتمالی از رشد باکتري 4استفاده از 
کنــد و ســبب تقویــت در دستگاه گوارش جلوگیري می

شــودکه عبارتنــد از، اشــغال فضــاهاي سیســتم ایمنــی می
هاي مخــاطی رقابت در اتصــال بــه ســلولخالی در روده، 

  هــــا و آنــــزیم در بیوتیکروده، تولیــــد و انتشــــار آنتی
  هــاي گــرم محــیط روده کــه ســبب از بــین رفــتن باکتري

تنظیمــی کــه  Tهــاي ریک لنفوسیتتحشوند و مثبت می
را  Th1هاي ایجــاد پاســخ مورد نیــاز بــرايهاي سیتوکین
  .)29(کنندآزاد می

  

  تولید ترکیبات ضد میکروبی
ــی توانایی ــات ضــدمیکروبی یک ــد ترکیب ــاي تولی  ه

 

هــاي ها است. این ترکیبات از رشد میکروبپروبیوتیک
ــاري کننــد. زا در دســتگاه گــوارش جلــوگیري میبیم
هاي خانواده باسیلوس قادر به تولید انواع مختلفی باکتري

مل از ترکییبات ضد میکروبی هستند. ایــن ترکیبــات شــا
ــین ــینباکتریوس ــبه باکتریوس ــل ها و ترکیبــات ش ها (مث

ها (بــه طــور مثــال سوبتیلین و کواگولین) و آنتی بیوتیک
و باسیلیســین)  A ،B ،C،D ،Eهــاي سورفاکتین، ایتورین

هاي در انواعی از محصــوالت تجــاري، گونــه. )30(است
مختلف باسیلوس با هدف تولید ترکیبات ضد میکروبــی 

قــادر بــه تولیــد  باســیلوس ســوبتیلیسشــوند. اســتفاده می
 بیوتیک آمینوکومارین است که این ترکیب نســبت بــهآنتی

 بیوتیکاست. این آنتی هاي پروتئازي مقاومآنزیمحرارت و 
اســتافیلوکوکوس لفــی شــامل هــاي مختاز رشــد باکتري

، 17شیگال فلکسنري، 16انتروکوکوس فاسیوم، 15اورئوس
جلــوگیري  19هلیوباکتر پیلــوريو 18 کامپیلوباکتر ژژونی

ــاکتري می ــوعی  20باســیلوس پلــی فرمنتیکــوسکنــد. ب ن
 کند،باکتریوسین حساس به حرارت است و آنزیم تولید می

. این هاي گرم مثبت استکه قادر به از بین بردن باکتري
باکتري در تولید محصوالت پروبیوتیک در کره جنــوبی 

بنــدي ایــن شود، اما با این حال بــر روي بســتهاستفاده می
هاي پروبیوتیــک . ســویه)31،32(شــودمحصوالت قید نمی

در انواعی از محصــوالت تجــاري  باسیلوس کواگوالنس
ها قادر به تولیــد ترکیــب ضــد ین سویهشود. ااستفاده می

میکروبی کواگولین هستند، این مــاده ضــد میکروبــی از 
. )33(کنــدهــاي گــرم مثبــت جلــوگیري میرشــد باکتري

ســویه  باسیلوس ســوبتیلیسبراساس یک مطالعه، باکتري 
در دســتگاه  22کاندیــدا آلبیکــانساز رشــد مخمــر  21ناتو

. ایــن ســویه یــک نــوع )34(کنــدگوارشی جلــوگیري می
کنــد کــه بازدارنــده رشــد مخمرهــا سورفاکتین تولید می

                                                
1. Staphylococcus aureus 
2. Enterococcus faecium 
3. Shigella flexneri 
4. Camphylobacter jejuni  
5. Heliobacter pylori 
6. B. polyfermenticus 
7. B. subtilis var.natto 
8. Candida albicans 
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ــت ــات در  .)35(اس ــن ترکیب ــت ای ــرات مثب ــه اث ــا اینک ب
هاي آزمایشگاهی مشاهده شده است، امــا تــاکنون محیط

هــا، در مطالعات اندکی در مورد اثرات ضد میکروبی آن
بدن موجودات زنده انجام شــده اســت. در یــک مطالعــه 

هــاي بــه موش نــاتو ســویه باسیلوس سوبتیلیساسپورهاي 
اد کــه اســتفاده از آزمایشگاهی تزریق شد. نتایج نشــان د

 را در شرایط هاالکتوباسیلوس اسپور این باکتري میزان رشد
. محیط دستگاه گوارشــی )36،37(دهدخاصی افزایش می

یک محیط پیچیــده اســت و در معــرض انــواعی از مــواد 
گیــرد. یغذایی و شرایط فیزیولــوژیکی مختلــف قــرار م

هاي مصــرف شــده بــر رشــد توانایی پروبیوتیک بنابراین
  گیرد.ها تحت تاثیرعوامل مختلفی قرار میالکتوباسیلوس

  

  تنظیم فلور میکروبی دستگاه گوارش
هــاي موجــود در حفــظ تعــادل مناســب بــین باکتري

دستگاه گوارش یکــی از عوامــل مهــم در جلــوگیري از 
رشــی نظیــر اســهال، هــاي گواابتال به مشکالت و بیماري

هاي دســتگاه گــوارش اســت. اي و ســرطانالتهــاب روده
 هــاي میکروبــیها در درمــان عفونتبیوتیکاستفاده از آنتی

 هاي ســالمتیممکن است سبب از بین رفتن تعادل میکروب
هــا بیوتیــکبخش دستگاه گوارش گــردد. ایــن اثــر آنتی

هــاي مختلفــی نظیــر کــاهش ممکن است در اثــر مکانیزم
هــاي گوارشــی و در نتیجــه افــزایش رشــد وع بــاکتريتن

هــا بــا کمــک بــه زا باشد. پروبیوتیکهاي بیماريباکتري
بازگردانی فلور طبیعی دستگاه گــوارش اثــرات مخــرب 

دهند. عالوه بر ایــن ممکــن ها را کاهش میبیوتیکآنتی
زا در دســتگاه هاي بیمارياست در از بین بردن میکروب

  .)38،39(ندگوارش موثر واقع شو
Plomer باســیلوس، اثر اســپور بــاکتري )40(و همکاران 

را بر کاهش عالئم گوارشی ایجــاد شــده در اثــر  کلوزي
ســی نمودنــد. ایــن محققــان، هــا برربیوتیکمصرف آنتی

 شاهد کاهش محسوس عالئم گوارشی نظیر اســهال وابســته
هلیوبــاکتر ال بــه عفونــت ها در بیماران مبتبیوتیکبه آنتی

ــوري ــاکتري  پیل ــپور ب ــتفاده از اس ــان اس ــیوس در زم باس
ها بودنــد؛ در صــورتی کــه بیوتیکبه همراه آنتی کلوزي

بیمارانی کــه فقــط از آنتــی بیوتیــک در درمــان عفونــت 
استفاده نمودند، داراي عالئــم شــدیدتر بودنــد. براســاس 

ستفاده یک مطالعه که بر موجود زنده انجام شده است ، ا
از باسیلوس سوبتیلیس ســویه نــاتو، میــزان فلــورمیکروبی 

ها را و الکتوباســیلوس 23باکترویــدیزمــدفوعی بــه ویــژه 
هــاي ها در موشتاثیر قرار داد. تعــداد الکتوباســیلوسمورد 
شده با سفیده تخــم مــرغ کــاهش محسوســی داشــت،  تغذیه

هاي تغذیه شده با سفیده تخــم مــرغ بــه که موش درحالی
داراي فلــور  ســوبتیلیس اســپور بــاکتري باســیلوس همراه

میکروبی ثابت و بدون تغییر بودند. قابل ذکــر اســت کــه 
اسپور اتوکالو شده این باکتري اثري بر رشــد یــا استفاده از 
ــوگیري ــوارش  جل ــتگاه گ ــی دس ــور میکروب ــد فل از رش

ــابراین،  ــت؛ بن ــهنداش ــایی جوان ــظ توان ــپور حف زنی در اس
اي ایجاد اثــر مثبــت بــر میزبــان بر باکتري، امري ضروري

  .)37،41(است
  

  هاهاي مترشحه از پروبیوتیکسلول غیر زنده و متابولیت
ـــ ـــالکـــارگیري پروبیوتیکهب ـــده و فع ـــاي زن و  ه

ها ممکن اســت هاي غیرفعال و اسپور باکتريپروبیوتیک
مــانی مشکالتی ایجاد کند کــه عبارتنــد از کــاهش زنــده

هاي زنده در زمــان نگهــداري مــواد غــذایی، پروبیوتیک
ي فعــال، هاي زنــدهمقاومت متفاوت هر یک پروبیوتیک

هاي غیر فعال و اســپورها بــه اســید حساسیت پروبیوتیک
هــاي زایی از باکتريکتساب ژن بیمــاريمعده و احتمال ا

زا از جمله مشکالتی هستند که جایگزین کــردن بیماري
هــایی هاي غیر زنــده میکروبها با سلولاین پروبیوتیک

ــم و  ــان هســتند امــري مه ــر میزب ــر مثبــت ب کــه داراي اث
. براســاس مطالعــات صــورت )23(حساب آیدضروري به 

غیــر ســلول  cfu/ml 1410تــا  cfu/mL 510گرفته، غلظت 
ها در واحد حجمی داراي اثر مثبــت در زنده پروبیوتیک

ها ممکــن اســت باشد. این سلولمواد غذایی و میزبان می
 24فیزیکی)کامال سالم (از نظر  به صورت سلول غیر زنده

  فاده قــرار مــورد اســت 25غیر زنده آســیب دیــده و یا سلول

                                                
1. Bacteroidaceae 
3. Intact 
3. ptured 
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 مــروري

داراي اثــرات مختلفــی از جملــه خاصــیت ضــد گیرند کــه 
زا، افزایش عملکرد روده کوچک، بیماري هايمیکروب

هاي گوارشی، کاهش عالئم عــدم تحمــل درمان سرطان
ــم بیماري هــاي تنفســی، تنظــیم و الکتــوز، کــاهش عالئ

هاي آلرژیــک تقویت سیستم ایمنی بدن، کــاهش پاســخ
لکرد کبد، کــاهش فشــار خــون، غذایی، درمان نقص عم

ــده کلســترول  ــوگیري از اکسیداســیون، کــاهش دهن جل
. تولیــد )19(هســتند ي وزن و چــاقیخون، کاهش دهنده

هــاي هــاي مفیــد بــه روشاکتريهــاي غیــر زنــده بســلول
ــام می ــاوتی انج ــواج متف ــتفاده از ام ــه شــامل اس شــود ک

دقیقه، فرایند حرارتی در دماي  30تا  5فرابنفش به مدت 
دقیقــه و  60تــا  5درجــه سلســیوس بــه مــدت  121تــا  61

کیلــوگري  10کننــده بــا تــوان هاي یــونیزهاستفاده ازپرتو
هــا، کــردن پروتئیناز راه واسرشــت ها شود. این فرآیندمی

و تغییــر شــکل  DNAآســیب بــه  هــا،سازي آنزیمغیرفعال
ــک  ــلول پروبیوتی ــات س ــتن حی ــین رف ــبب از ب ــلول س س

هــاي غیــر زنــده شوند. براي به دست آوردن میکروبمی
داراي اثر مفید بــر ســالمت، ســالم بــودن دیــواره ســلولی 

ــري ضروریســت ــه بــه  .)19(ام ــر بــا توج ــوع روش غی ن
شــاهد اثــرات  سازي و تولید سلول میکروبی غیرزنــده،فعال

متفاوتی بر عملکرد سلول هستیم؛ به طور مثال با افزایش 
دما و زمان حرارت دهی میزان اثر بخشی سلول غیر زنده 

هاي ایــن ســلولکنــد. تغییر مــی 26گاسري الکتوباسیلوس
سلســیوس  جــهدر 70بــاکتري زمــانی کــه توســط حــرارت 

تري غیرفعــال شــدند، داراي فعالیــت ضــدمیکروبی قــوي
درجــه سلســیوس  90نسبت به زمانی بودند کــه در دمــاي 

. بــه همــین دلیــل )42(دقیقــه غیــر فعــال شــدند 5به مــدت 
سازي فرآیند غیر فعال ســازي بــراي هــر نــوع روش بهینه

  غیر فعال کننده ضروریست.
  

هــاي بیماري زا وهاي بیماريجلوگیري از رشد میکروب
  گوارشی

هاي ها همانند سلولهاي غیر زنده پروبیوتیکسلول
ها قــادر بــه محافظــت از میزبــان خــود در زنده و فعال آن

                                                
1. Lactobacillus gasseri 

ــا هــاي بیمــاريبرابــر میکروب زا هســتند. تغذیــه مــوش ب
ه (غیــر فعــال شــده بــا غیر زند 27پالنتاروم الکتوباسیلوس

حرارت) از عفونت سالمونالیی در بسیار ي اعضاي بــدن 
. ایــن )43(آن نظیر کبد، طحال و خــون جلــوگیري کــرد

هاي غیر زنده از راه جلــوگیري از اتصــال بــاکتري سلول
ــلول ــه س ــاتوژن ب ــت پ ــار عفون ــاط روده از انتش هاي مخ

چنــین براســاس  مطالعــات انجــام کنند. همجلوگیري می
و  28الکتــیس الکتوکوکــوسهاي غیــر زنــده شده سلول

به ترتیب از راه جلــوگیري  29مزنتروئیدس لوکونوستاك
افــزایش ایمنــی بــدن میزبــان، ســبب هــا و از رشد پاتوژن

  .)44،45(شوندافزایش سالمت در میزبان می
ــــک و ســــالم ســــلول ــــده پروبیوتی ــــر زن هاي غی

، سبب درمان اختالل عملکرد 30ديبوالر ساکارومایسس
زا هاي بیماريشوند و در نتیجه از نفوذ میکروبروده می

 دلیــل ترکیبــاتکنند. این اثر مثبت بــهبه روده جلوگیري می
باشد. بــا اســتفاده از فعال موجود در دیواره سلولی آن می

تــوان از بــروز ســرطان هاي غیر زنده میکروبــی میسلول
گوارش جلوگیري کرد. براساس روده بزرگ و دستگاه 

اي که بر روي حیوانات انجام شده است، اســتفاده مطالعه
هاي غیر زنده و ســالم (از نظــر فیزیکــی)، ســبب از سلول

چنــین هاي ســرطانی شــد و همجلوگیري از تکثیر ســلول
  .)46،47(هاي سرطانی راسرعت بخشیدمرگ سلول

  
  تقویت سیستم ایمنی

هــا بــر کــاهش هاي غیــر زنــده باکترياثرات ســلول
ه تنظیم سیستم ایمنی بدن التهاب و مشکالت تنفسی از را

بودن هاي تنفســی زنــدهباشد. در درمان بیماريمیزبان می
سلول باکتري مهم نیست بلکه سالم بودن دیواره ســلولی 

هاي غیر زنده، میزان غلظــت امري ضروریست. میکروب
برنــد. ایــن را در طحال باال می Tهاي تنظیم کننده سلول

ـــلول ـــخس ـــاد پاس ـــک ها از ایج  Th2و  Th1هاي آلرژی
 کنند که در نهایت از ترشــح ایمونوگلوبــولینجلوگیري می

                                                
2. Lactobacillus plantarum 
3. Lactococcus lactis 
4. Leuconostoc mesenteroides 
5. Saccharomyces boulardii 
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E ــت ائوزونوفیل ــوگیري و فعالی ــان جل ــدن میزب ــا در ب ه
هاي غیرزنــده هــایی کــه ســلولکند. از جملــه باکتريمی
شوند می توان هاي آلرژیک میها سبب کاهش پاسخآن
 32فکالیس انتروکوکوسو  31پاراکازئی الکتوباسیلوسبه 

  .)48،49(کرد اشاره
  

  افزایش عملکرد کبد
ملکــرد کبــد همــراه بیماري کبد چــرب بــا نقــص ع

 الکتوباســیلوسهاي غیرزنده باکتري است. استفاده از سلول
در درمــان ایــن بیمــاري مــوثر اســت. در زمــان  33برویس

آمینو ترانسفراز و -هایی نظیر آالنینآسیب کبدي، آنزیم
آسپارتات آمینو ترانسفراز به داخل سرم خون مهــاجرت 

هاي کشته لهاي غیر زنده (سلوکنند. استفاده از سلولمی
ــن  ــاجرت ای ــاکتري از مه ــن ب شــده توســط حــرارت) ای

کند و همچنین از انباشــته ها به خون جلوگیري میآنزیم
ــد جلــوگیري گلیســریدشــدن تري ها و کلســترول در کب

هاي غیر زنــده ســبب کــاهش کند. در واقع این سلولمی
و  2و  1بیان ژن تنظیم کننده استرول متصل بــه پــروتئین 

در روده کوچــــک تولیـــد پــــروتئینســـبب افــــزایش 
هاي پروبیوتیک کــه هاي میکروبمتابولیت .)50(شودمی

شود و یــا از راه تخریــب ســلولی از سلول زنده ترشح می
آینــد داراي اثــر هاي مختلف به دســت میط فرآیندتوس

. )51-55(باشــنددرمــانی و ســالمت بخشــی بــر میزبــان می
هــاي هاي مختلفی براي بــه دســت آوردن متابولیتروش

شــود کــه فعال زیســتی و یــا عصــاره ســلولی اســتفاده می
بــی بــا اســتفاده از عبارتند از تخریب ســلول زنــده میکرو

دهی و اعمال فراصوت، تحریک باکتري زنده به حرارت
هــا، اســتخراج عوامــل محلــول از ترشح برخــی متابولیت

هاي غیــر زنــده و هیــدرولیز آنزیمــی ســلول. ایــن ســلول
هــا، ترکیبــات محلــول هســتند و شــامل انــواعی از آنزیم

ـــی ـــر، ها، اســـیدســـاکاریدپل ـــاه زنجی هاي چـــرب کوت
هــا، ویتامین سطحی سلول، تیکونوئیک اســید، هايپروتئین

                                                
1. Lactobacillus paracasei 
2. Enterococcus faecalis 
3. Lactobacillus brevis 

بــه  .)53-58(هاي آلی و مشــتقات گلیســرولی هســتنداسید
کــه ایــن ترکیبــات بــدون حضــور ســلول زنــده دلیــل آن

باکتري قادر به ایجاد اثر مثبت بر میزبان هستند؛ در نتیجه 
ــده ــت میکــروبزن پروبیوتیــک مهــم  بودن و یــا فعالی

باشد. هم چنین مشــکالتی کــه ممکــن اســت در اثــر نمی
استفاده از سلول زنده میکروبی براي درمان یک بیمــاري 
خاص به ویژه در کودکان به دلیل ضعیف بــودن سیســتم 
ایمنی، ایجاد شود نیز بــا اســتفاده از ایــن ترکیبــات فعــال 
 زیستی کامال بر طرف خواهــد شــد. بنــابراین اســتفاده از

ترکیبات ترشح شده از سلول زنده و یا استخراج شده از 
هاي غیر زنــده میکــروب یــک جــایگزین مناســب سلول

ــده  ــلول زن ــتفاده از س ــرات اس ــوگیري از خط ــراي جل ب
میکروبــی اســت. هــم چنــین ایــن ترکیبــات داراي عمــر 

اي که برخی از آنهــا تــا نگهداري باالیی هستند؛ به گونه
کننــد. ایــن حفــظ می ســال خاصــیت خــود را 5بــیش از 

باشــند کــه ترکیبات داراي خاصیت درمانی متفــاوتی می
  .)51(در ادامه به آن پر داخته شده است

  
  کاهش کلسترول خون

ها ترکیبات فعال اســتخراج شــده از الکتوباســیلوس
شــود. ایــن اثــر بــه دلیــل سبب کاهش کلسترول خون می

هایی اســت کــه گلیســرول را از راه فعال نمودن پذیرنــده
افزایش بتا اکسیداسیون اسیدهاي چرب در خون کاهش 

انــایی ایــن چنــین ممکــن اســت بــه دلیــل تودهند. هممی
هایی باشد که سبب تحریــک ترکیبات در تولید پروتئین

هاي چربــی و افــزایش میــزان پــروتئین لیپــولیز در ســلول
شــوند کــه در نهایــت اي و کبد میکیناز در بافت ماهیچه

دهنــد. سوخت و ساز لیپیدها را در بدن میزان افزایش می
این نحوه عملکرد متابولیت در کاهش کلســترول خــون، 

  .)44،59،60(هاي زنده استاوت از سلولمتف
  

  جلوگیري از ابتال به سرطان سینه
ســاکاریدها و پلی ترکیبات فعالی نظیر نوکلئوتیدها،

ــد. پروتئین ــان دارن ــر میزب ــرطانی ب ــد س ــیت ض ــا خاص ه
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  و همکاراني فاطمه زنده بود     

  133     1399، بهمن  193سی ام، شماره گاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       دوره مجله دانش              

 مــروري

ترکیبات فعال پروتئینــی ترشــح شــده از الکتوباســیلوس 
اروم سبب جلوگیري از ابتال میزبان به ســرطان ســینه پالنت
شــوند. ایــن ترکیبــات از طریــق جلــوگیري از تکثیــر می

هاي ســرطانی هاي سرطانی و همچنین هضم ســلولسلول
  .)55(شوندسبب جلوگیري از بروز این بیماري می

  
  هااکسیدانتولید آنتی

براساس مطالعــات صــورت گرفتــه میــزان خاصــیت 
آنتی اکسیدانی عصاره عاري از سلول پروبیوتیک بیشــتر 

ها و از ســلول کامــل پروبیوتیــک اســت. الکتوباســیلوس
ـــامین بیفیـــدوباکترها برخـــی ویتامین  و  Eهـــا نظیـــر ویت

کنند که نقش مهمــی در فعالیــت را ترشح می Cویتامین 
هــا قــادر بــه ن ایــن بــاکترياکسیدانی دارند. هم چنیآنتی

ترشح سوپراکسید دیسموتاز هستند کــه ایــن ترکیــب بــه 
عنوان سد ذاتی سلول در برابــر ترکیبــات اکســید کننــده 

چنین از تولید ترکیبات سمی در ســلول زنــده است و هم
کند. به دلیــل حضــور اســید اورونیــک در جلوگیري می

 34لیسانیما باسیلوسهاي ترشح شده بوسیله ساکاریدپلی
ساکاریدها داراي این پلی 35هلوتیکوس الکتوباسیلوسو 

  .)53،61،62(اکسیدانی هستندفعالیت آنتی
  

  کاهش عالئم بیماري عدم تحمل الکتوز
ـــــت باکتري ـــــر اس ـــــل ذک ـــــت قاب ـــــاي ماس ه

ــــوس اســــترپتوکوکوس(  الکتوباســــیلوسو  36ترموفیل
توان به عنوان پروبیوتیــک زنــده می) را ن37بولگاریکوس

هاي صــفراوي استفاده کرد؛ به دلیل این که در اثر نمک
رونــد. امــا مــواد مترشــحه در دستگاه گوارش از بــین می

ها سبب کــاهش عالئــم بیمــاري عــدم تحمــل شده از آن
ها در روده شوند. با تخریب سلول این باکتريالکتوز می

شود و این ز آزاد میهاي بتاگاالکتوزیداکوچک، آنزیم
هــاي آنزیم قادر به هیدرولیز الکتــوز موجــود در فراورده

  .)63(باشدلبنی وارد شده به روده این افراد می

                                                
1. Bacillus animalis 
2. Lactobacillus helveticus 
3. Streptococcus thermophilus 
4. Lactobacillus bulgaricus 

  هاي جایگزین پاراپروبیوتیک و پُست بیوتیکواژهپیشنهاد 
رفع ابهام از اصطالحات متنوعی کــه وارد  به منظور

واژه نامــه پروبیوتیــک شــده اســت. اصــالح واژگــان بــه 
اي که واژگان جدید معناي واقعــی واژه را پوشــش گونه

دهد و باسایر واژگان تداخل معنایی نداشته باشــد الزم و 
ضروري است. براساس زبان یونانی واژه پروبیوتیــک بــه 

راین از نقطــه نظــر ســالمت معنی براي زندگی است. بنــاب
هــاي میکروبــی ها را به سلولتوان پروبیوتیکبخشی، می

زنده یا غیر زنده که داراي اثر سالمتی بخــش بــر میزبــان 
ــاس پروبیوتیک ــراین اس ــود. ب ــف نم ــتند تعری ــا را هس ه

هاي حقیقی (ســلول زنــده و فعــال توان به پروبیوتیکمی
ال، ـو غیر فعــ دهـها (سلول زنمیکروبی)، شبه پروبیوتیک

زنــی یــا اســپور)، و روح بــه صــورت ســلول قابــل جوانــه
ــر پروبیوتیک ــه از نظ ــی ک ــده میکروب ــلول غیرزن ــا (س ه

بنــدي نمــود دیده باشــد) تقســیمفیزیکی سالم و یا آسیب
بندي، اگر با یــک ). براساس این تقسیم1 تصویر شماره(

هدف خاص یک سلول زنده وارد بدن انسان شود به آن 
شود. اگر سلول زنــده غیــر یک حقیقی اطالق میپروبیوت

گویند و اگر سلول می 38فعال شود به آن شبه پروبیوتیک
غیرزنده و آســیب دیــده بــا هــدف ســالمت بخشــی و یــا 
ــه آن روح  ــتفاده شــود ب ــده اس ــر زن ــاره ســلول غی عص

  شود.اطالق می 39پروبیوتیک
  

  
  اهبندي جدید و کاربردي پروبیوتیکگروه :1تصویر شماره 

                                                
5. Pseudo-probioitic 
6. Ghost probioitic 
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  مزایاي پروبیوتیک هاي غیر فعال
 

  1399، بهمن  193دوره سی ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                                134

  شبه پروبیوتیک
ـــــال  واژه  Guglielmetti و Taverniti ،2011در س

ــک را ــراي پروبیوتیک پاراپروبیوتی ــده و ب ــر زن ــاي غی ه
براساس تعریــف بیــان شــده،  .)64(پیشنهاد دادند غیرفعال
ـــا اجـــزاي ســـلولســـلول ـــال شـــده و ی هاي هاي غیرفع

 ي اثر مثبت بر سالمتی میزبان بودندکه دارا هاپروبیوتیک
درنتیجــه،  .)64(شــناخته شــدندپاراپروبیوتیــک بــه عنــوان 

(آســیب  غیرزنــدههاي سلول ،هاپاراپروبیوتیک منظور از
اســت دیده یا سالم از نظر فیزیکی) و یــا عصــاره ســلولی 

 سالمت میزبان، در صورت استفاده از میزان معین آنکه 
غیرزنــده؛ غیــر  هايســلول ،2013افــزایش یابــد. از ســال 

هــا آسیب دیده و ســالم بــه عنــوان پاراپروبیوتیــکفعال، 
و هاي مــبهم یکی از جنبــه که همین امرد نشوشناخته می

باشد. عــالوه بــر ایــن، وارد این واژه میگستردگی دامنه 
اژه نیز ها به تعریف این وشدن عصاره سلولی پروبیوتیک

در زبــان از سوي دیگر، جنبه مبهم دیگر این واژه است. 
است. با توجه  "در مقابل"به معناي  "پارا "التین پیشوند 

سالمت بخش بــراي "به اینکه واژه پروبیوتیک به معناي 
ابتــداي در  "در مقابل"قرار دادن پیشوند  ،است "زندگی

آن یعنی  تضادبه واژه م تواند به اشتباه اشارهمی این واژه،
. داشته باشد ها به معناي اثر منفی بر سالمتیبیوتیکآنتی

(بدون در نظر گــرفتن  عالوه براین، براساس معناي لغوي
پارا (به معنی درکنــار)، و قرارگیــري آن بــه  ریشه التین)

که این معنا را برســاند تواندمی عنوان پیشوند پروبیوتیک
سالمت بخشی دارند کــه ها تنها زمانی اثر پاراپروبیوتیک

ها باشند و فعالیت ســالمت در کنار و حضور پروبیوتیک
باشد؛ که این  هاي زندهها وابسته به پروبیوتیکبخشی آن

معنا بر خالف مستندات علمی به اثبات رســیده در مــورد 
و یا غیر فعال شــده  زندهغیرهاي سلولاثر مثبت و مستقل 

دم حیــات ســلول عــغیر فعال شدن سلول مبنی بــر است. 
یر فعال و فعال، زنده و غ نیست و سلول ممکن است زنده

با توجه به ابهاماتی که در معناي واژه  باشد. غیر زندهیا و 
شــود و هــم چنــین عــدم تعیــین دقیــق پاراپروبیوتیک می

، عنوان پاراپروبیوتیکخصوصیات سلول یا ترکیبات فعال به

پروبیوتیــک وارد  نامــهاي جدید در واژهنیاز است تا واژه
هــاي اي که بتــوان براســاس آن پروبیوتیــکشود به گونه

زنده و فعال را از انواع غیر فعــال متمــایز نمــود. در واقــع 
ممکن است یک پروبیوتیک در شرایط نامساعد بــه فــاز 

وارد شــود. در ایــن حالــت، ســلول داراي حیــات خواب 
ه است ولی داراي فعالیت متابولیکی و رشدي نیستند و بــ

شــود کــه از واژه جــایگزین شــبه همین دلیل پیشــنهاد می
پروبیوتیک براي تعریف این ترکیبات فعال استفاده شود. 

 هاي حقیقــیگذاري به دلیل این است که پروبیوتیکاین نام
هــا ممکــن اســت زنــده و فعــال هســتند. شــبه پروبیوتیک

باشــند. هاي غیراسپورزا و قابــل رشــد و یــا اســپورزا گونه
هــا قادرنــد پــس از فــراهم شــدن شــرایط روبیوتیکشبه پ

رشد و فعالیت به حالت رشدي و فعال خــود بازگردنــد و 
ــواعی  ــزان داشــته باشــند. ان ــر می ــد خــود را ب ــرات مفی   اث

ــه ــیلوساز گون ــابتیلیسهاي باس ــیلوس س ــر باس ، 40ها نظی
از جملـــــه شـــــبه  42و کلـــــوزي 41فـــــورمیسلیکنی

و در درمــان  هایی هستند که در مواد غــذاییپروبیوتیک
  شوند.هاي گوارشی و کلیوي استفاده میبیماري

  
  روح پروبیوتیک

 ،هــاها بــه عنــوان متابولیت، پست بیوتیک2013در سال 
هــا پروبیوتیــک هــر نــوع عصــاره و یــا ترشــحات ســلولی

که به صورت مستقیم یا غیر مســتقیم داراي  معرفی شدند
ایــن ترکیبــات  .)51(اثر مثبــت بــر ســالمت میزبــان باشــند

هاي داخــل و خــارج ساکاریدها، پلینزیمآمحلول شامل 
ها، اسیدهاي آلــی، نهاي سطحی، ویتامیی، پروتئینلسلو

و  Aguilar-Toalaاســیدهاي چـــرب و پپتیـــدها اســـت. 
 دفعــیهــاي یا متابولیت (محصولمحلولی  ،)17(همکاران

شود و یا پس از میح باکتري زنده ترش سلول) که توسط
ن خــارج آمرگ ســلولی و هیــدرولیز ســلول بــاکتري از 

  براســاس مطالعــات نامیدنــد.  43بیوتیــکســتشود را پُمی
  

                                                
1. B. subtilis 
2. B. licheniformis 
3. B. clausii 
4. Post probiotic 
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  و همکاراني فاطمه زنده بود     

  135     1399، بهمن  193سی ام، شماره گاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       دوره مجله دانش              

 مــروري

لب مقــاالت علمــی در مــورد ماهیــت و غدر اانجام شده، 
ن بحــث آتــر از واژه شناســی ها بــیشبیوتیکستفواید پُ

بوتیــک قــادر بــه ســتاي کــه واژه پُشده اســت بــه گونــه
از نظر ادبی، تعریف و در برگرفتن ذات و اثر آن نیست. 

اســت؛ در  "بعــد از"و  "سپس"به معناي  "ستپُ"پیشوند 
پــس از زنــدگی اســت.  يبیوتیــک بــه معنــاســتنتیجــه پُ

بیوتیــک ستبنابراین با در نظر گرفتن این معناي لغوي، پُ
 به معناي اثر بعد از مرگ ســلول میکــروب اســت و ایــن

هــا هــم پوشــانی روبیوتیکپمعنا تا حدودي با معنــاي پارا
دارد.  ســلول دارد زیرا هر دو واژه اشاره به پس از مــرگ

نها مرتبط با ت هابیوتیکستهاي ذکر شده براي پُویژگی
نیست و سلول میکروبی زنده نیز قــادر بــه  غیر زندهسلول 

تولید ایــن ترکیبــات بــا خــواص ســالمت بخشــی اســت. 
بیوتیک، نیز هماننــد سته آشکار شد معناي پُطورکهمان

به همــین دلیــل پاراپروبیوتیک مبهم و گیج کننده است. 
چنین براي یکنواخت کردن واژه در مقاالت علمی و هم

جلوگیري از ایجاد ابهــام در مفهــوم واژه، در ایــن مقالــه 
واژه روح پروبیوتیــک بــه عنــوان جــایگزین واژه پســت 

در ایــن مقالــه منظــور از روح  شــود.بیوتیک پیشــنهاد می
دیــده و هاي غیرزنده ســالم یــا آســیبپروبیوتیک، سلول

هاي ترشح شده از سلول زنده یا خــارج شــده از متابولیت
هــاي دیــده اســت. براســاس واژهســلول غیرزنــده آســیب

ها را ســلول زنــده و فعــال، توان پروبیوتیکپیشنهادي می
دیــده م و آسیبسلول زنده غیرفعال و سلول غیرزنده سال

هایی نامیدکه در صورتی که میــزان معینــی از و متابولیت
آن مورد استفاده قرار گیرد سبب تقویــت ســالمتی بــدن 

هــا بــه ســه دســته شوند. از ایــن رو پروبیوتیــکمیزبان می

ــک ــی، روح پروبیوتیکپروبیوتی ــاي حقیق ــبه ه ــا و ش ه
   شوند.بندي میها دستهپروبیوتیک

ک به معناي سلول زنــده و فعــال در گذشته پروبیوتی
هایی بوده است که اثر سالمت بخشی بر میزبان میکروب

با توجه به اثرات ســالمتی  هاي اخیر،داشته باشد. در سال
هاي هاي غیر فعال، غیر زنده و یا حتی سلولبخش سلول

ــده پروبیوتیک ــانآســیب دی ــر میزب ــا ب ــر کــاهش  ه (نظی
هاي اهش پاســخکسترول خون، تقویت سیستم ایمنی، ک

آلرژیک، افزایش کارایی دستگاه گوارش، جلوگیري از 
زا و جلـــوگیري از بـــروز هـــاي بیمـــاريرشــد میکروب

هــا در هاي گوارشی) و هم چنین افــزایش نگرانیسرطان
مورد استفاد از سلول زنده میکروبی سبب شده است کــه 

هــا وارد ها و پســت بیوتیکواژگانی نظیر پاراپروبیوتیک
ها شود. با وجودي که ایــن واژگــان امه پروبیوتیکنواژه

هاي غیر فعال و غیــر زنــده به اثرات سالمت بخشی سلول
توان به ها اشاره دارند اما با توجه به واژه، نمیپروبیوتیک

ها پی برد. بنابراین در ایــن مقالــه عــالوه معناي واقعی آن
سالمت بخشی و نحوه عملکرد هر یک  بر بررسی اثرات

ها (غیر فعال و غیر زنده)، هاي سلولی پروبیوتیکنبهاز ج
واژگان جدیــدي جهــت جــایگزینی بــا واژگــان قــدیمی 

دســته  3ها به پیشنهاد شده است. براین اساس پروبیوتیک
هاي زنده و فعــال)، هاي حقیقی (سلولاصلی پروبیوتیک
ــبه پروبیوتیک ــلولش ــر فعــال) و روح  هــا (س زنــده غی

یرزنــده ســالم یــا آســیب دیــده) هــا (ســلول غپروبیوتیک
بندي پروبیوتیک براساس این تقسیم اند.بندي شدهتقسیم
توان سلول زنده یا غیر زنده میکروبی تعریف نمود را می

  که داراي اثرات سالمت بخشی بر میزبان باشند.
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