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ABSTRACT 
Background and Aim: Food is the fundamental need of human life and has nutrients that 

support growth and health. Gastrointestinal tract microbiota includes beneficial microorganisms 

which have therapeutic effects and are known as probiotics. The studies on appropriate probiotic 

strains have led to the separation and identification of specific metabolic byproducts of 

probiotics known as postbiotics.  

Materials and Methods In this review study, relevant data were collected by searching for the 

keywords of "probiotics, postbiotics, immune system, bioactivity, disease, health improvement, 

food and pharmaceutical industries" in the Web of Science, PubMed, Medline and Scopus 

databases. All articles related to experimental studies were included in the study and articles 

without full text were excluded. 

Results: The probiotics must maintain their survival against inappropriate growth conditions of 

the processing, storage, distribution, preparation, and digestive system so that they can exert their 

beneficial effects on health. Conversely, probiotic metabolites can successfully overcome these 

unfavorable conditions and maybe a good alternative to probiotics. Considering their specific 

chemical structure, safety, long shelf-life, and the fact that they contain various signaling 

molecules, postbiotics may have anti-inflammatory, immunomodulatory, antihypertensive, 

inhibitory effect on abnormal cell proliferation, and antioxidant activities. 

Conclusions: Postbiotics can mimic the fundamental and clinical role of probiotics, and due to 

their unique characteristics, they can be used in a delivery system (pharmaceutical/functional 

foods) to achieve health-promotion objectives and also prevention, and treatment of diseases.   
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غذایی و های زنده پروبیوتیک درصنایعها به عنوان جایگزین ایمن باکتریبیوتیکپست
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هچکید  

 بیوتاای دساتگاه  میكرو. کندميبرای رشد و سالمتي را مهیا  مغذی الزم است و موادحیات انسان  ضرورت اساسي غذا :زمینه و هدف

 ماورد      در مطالعاه  .شاوند ماي  شاناتته  پروبیوتیاک  عناوان  باه  دارناد و  که اثرات درمااني  است مفیدی هایباکتری حاوی انسان گوارش

 شاده  هاا بیوتیاک پسات  ناام  به پروبیوتیک از شدهمشتق هایمتابولیت بعضي شناسايي و جداسازی به منجر مناسب وتیکپروبی هایسويه

 .است

 زيست ايمني، سیستم بیوتیک،پست پروبیوتیک،» هایواژه کلید جستجوی با مربوطه هایداده مروری مطالعه اين در :هامواد و روش

 اسكاپوس و مدالين مد، پاب وب آو ساينس، اطالعاتي هایپايگاه در «دارويي و غذايي عصناي سالمت، بهبود بیماری، فعالي،

 تارج مطالعه از نبودند کامل متن حاوی که مقاالتي و شده مطالعه وارد تجربي مطالعات با مرتبط مقاالت تمامي .تشده اس گردآوری

 .شدند

دستگاه گاوارش   توزيع، آماده سازی و فرآوری، نگهداری، مراحل مناسب رشدپروبیوتیک بايد در برابر شرايط نا هایباکتری :هایافته

به توبي ( هابیوتیکپست)ها های آنبخش تود را ايفا کنند؛ درحالي که متابولیت زنده ماني تود را حفظ کنند تا بتوانند اثرات سالمتي

 شایمیايي  سااتتار  باه  توجه با هابیوتیکپست .ها باشندیوتیکبر اين شرايط نامساعد فائق آمده و ممكن است جايگزين توبي برای پروب

 ضاد  هاای فعالیات  اسات دارای  هستند، ممكن سیگنالینگ های مختلفمولكول حاوی اينكه و ماندگاری طوالني ايمن بودن، مشخص،

 .اني باشنداکسید آنتي سلولي غیر طبیعي و تكثیر ساتتن متوقف ايمني و فشارتون، سیستم کنندگي تعديل التهابي،

توانند در های منحصر به فرد تود ميها را داشته و با توجه به ويژگيها توانايي ايفای نقش بالیني پروبیوتیکبیوتیکپست: گیرینتیجه

ها ماورد اساتفاده قارار    جهت نیل به اهداف سالمتي بخش، پیشگیری و درمان بیماری( غذاهای فراسودمند/ دارويي)يک سیستم تحويل 

 .ندبگیر

  بخش بیوتیک، پروبیوتیک، غذاهای فراسودمند، سیستم ايمني، سالمتپست: کلمات کلیدی

 21/1/1011:پذيرش 21/1/1011:اصالحیه نهايي  0/6/60:وصول مقاله
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 مقدمه

 رشد برای الزم مغذی مواد و داشته زندگي در مهمي نقش غذا

 اندامي نتري بزرگ انسان روده. کندمهیا مي را سالمتي نمو و و

 حااوی  کاه  دارد نقاش  بادن  ايمناي  سیستم تعديل در که است

 متعاددی  عوامال . (1)اسات  مختلف گونه 111 از باکتری 1110

-ادراری مجااری  دستگاه گوارش،بیوتای میكروترکیب  مانند

 هایشیوه ،(طبیعي، سزارين)تولد  وضعیت مادر، شیر و تناسلي

مصرف  میكروبي، هایزايمان، عفونت از پس دوران در تغذيه

 غااذايي بساایار رژياام هااا،بیوتیااکای از آنتاايطیااف گسااترده

 استرس و اتتالالت دستگاه گوارشي فیبر، کم شده و فرآوری

باه سازايي    تأثیربر ترکیب و توازن میكروبیوم روده  زندگي در

 توانند نقشي ماثثر به نوبه تود مي عوامل اين هر يک از. دارند

دستگاه  سالمت ی عملكرد مناسب ودر ايجاد اتتالل يا برقرار

-ترين اتتالالت مذکور ميمهم از. (3, 2)گوارش داشته باشند

 معناي  باه  کاه  اشاره کارد  (Dysbiosis) بیوزيسديس توان به

اسات و موجاب تسالط     روده میكروبیوتاای  تاوازن  در اتاتالل 

 مصارف . شاود زا در محیط روده میزبان ميهای بیماریباکتری

هاای  بیمااری  درماان  در طاوالني  مادت  رایبا  هاا بیوتیکآنتي

 شاایمي و (ساارطان)هااای ماازمن بیماااری از عفااوني، پیشااگیری

. (1, 0)بیوزيس نام بردديس اصلي توان از عاملینرا مي درماني

بیاوزيس  دياس  در مقابل نیز وضعیتي (Eubiosis) بیوزيسيو

. دارد میكروبیوتا در سیساتم گوارشاي   توازن که اشاره به است

 و بیفیااادوباکتريوم هاااایگوناااه شااارايط، ايااان  درمعماااوالً

غالب بوده و اثرات سالمت بخشي از تود باروز   هاالکتوباسیل

میكروبیوتاای روده و   در تعاادل  عدم بر غلبه برای. (6)ددهنمي

-پاری  پروبیوتیاک،  حااوی  غاذايي  مواد از توانمي تعديل آن

 دمتعاد  مطالعاات  .(6-6)کارد  اساتفاده  بیوتیاک سین و بیوتیک

 همچااون ايجاااد تغییاارات در  مكانیساام چناادين از شااواهدی

 تلیاوم، اپاي  و مخاا   در چسبندگي باه  رقابت روده، میكروبیوم

 ايمناي  سیساتم  و تعاديل  تلیالپوشش دفاعي اپي عملكرد بهبود

 باکترياايي  هاای سالول  سالمتي بخش تأثیرات عامل که بدن را

مل اسات کاه   قابل تأ. (12-11)کنندمي ارائه هستند، مفید روده

هاا بساتگي   هايي به وضعیت زنده باودن بااکتری  چنین مكانیسم

 شواهد به دسات آماده از مطالعاات    حال، اين با. (10, 13)دارد

 باه  بارای دساتیابي   هاباکتری ماندن زنده که دهدمي نشان اتیر

 و همچناین هماه   تواند ضروری نباشاد مي بخش سالمت اثرات

-در ارتبا  با باکتری مستقیم ورط به بالیني و اثرات هامكانیسم

-ترکیبات زيساتي مشاتق  در اين رابطه . مطرح نباشند زنده های

با ايجااد هماان اثارات    ( هابیوتیکپست)ها شده از پروبیوتیک

هاای  هاا از طرياق مسایر   سالمت بخاش مارتبط باا پروبیوتیاک    

ای قرار متابولیک مشابه يا متفاوت، امروزه مورد توجه گسترده

و  Leeشااده توسااط   انجااام تحقیقااات .(16, 11)اناادگرفتااه

 تنظایم  تواناايي تحرياک و   دهد کهنشان مي( 2110)همكاران 

 بیفیاد و بااکتريوم   فراکسایون  چهاار  توساط  ايمني بادن  سیستم
 سالولي،  عصاره سلول، های پیكرهفراکسیون) BGN4 بیفیدوم

متفااوت  ( ساوپرناتانت کشات سالولي    و تالص سلولي ديواره

-واکانش  مختلفي درجريان آن ها الگوهای از امکد بوده و هر

 عصاااره فراکساایون اياان، باار عااالوه. (16)ايمنااي دارنااد هااای

 ساطوح  کاه حااوی   الکتوباسایلوس  هایوگونه بیفیدوباکتريوم

 هایفعالیت دارای میكروبي هستند، هایکربوهیدرات از بااليي

 in) آزمايشااگاهي شاارايط در تومااوری کننااده ساارکوب

vitro)(10)دباشنمي. 

 بالینيدست آمده از مطالعات پیشز ديدگاه بالیني نیز نتايج بها 

(Pre-clinical)  و باالیني 
(Clinical)     بیاانگر ايان هساتند کاه

های داروياي ياا   های مورد استفاده در مكملبرتي پروبیوتیک

هاا و  غذايي، گاهي اوقات با برتاي اثارات ناامطلوب، عفونات    

توان به انتقال جمله اين موارد مي از. مسائل ايمني همراه هستند

هاای  ژن مقاومت بین ديگر میكروبیوتای روده، حضور فااکتور 

های پروبیوتیاک، الگاوی کلاونیزه    عامل حدت در برتي گونه

شدن متفاوت و ممانعت از کلونیزه شادن ديگار میكروبیوتاای    
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هاای ادراری و  روده، مننژيات، انادوکارديت عفاوني، عفونات    

-ه در نوزادان، افرادی که تحت درمان با آنتيباکتريمي به ويژ

بیوتیک بوده و عملكرد سیساتم ايمناي ضاعیفي دارناد، اشااره      

ماني همچنین از لحاظ تكنولوژيكي، حفظ زنده. (23-16)کرد

ها در مراحل مختلاف تولیاد، نگهاداری و توزياع،     پروبیوتیک

ساازی مقادار   های مناسب، تالش برای استانداردانتخاب حامل

هاای مختلاف متاابولیكي    ها با توجه به فعالیتنه پروبیوتیکبهی

هاای الزم بارای دساتیابي باه ايان اهاداف در       هر کدام و هزينه

جهت حصول اثرات سالمت بخش در میزباان، هماواره ماورد    

دغدغه پژوهشگران و تولیدکنندگان بوده و در صادد کااهش   

 وضعیت ساالمتي مصارف  ها و ارتقا ايمني محصوالت و هزينه

 نظیار  جديدی اصطالحات بنابراين، ؛(21, 20)کنندگان هستند

بیوتیاااک  پسااات و (Paraprobiotic) پاراپروبیوتیاااک

(Postbiotic) نیازی از زناده اند که مفهوم بيبه وجود آمده-

های پروبیوتیک برای ايجاد اثرات سالمتي بخاش  ماني باکتری

 هاا، کاثربخش بودن پروبیوتی علي رغم. ها را توضیح دهندآن

 تطار  کااهش  با است ممكن هاهای حاصل از آنبیوتیکپست

 افازايش  ياا  و ، ايجاد عفونت(Bacteremia)باکتريمي به ابتال

 سیساتم  باا  کننادگان  از مصارف  برتاي  بارای  که التهابي پاسخ

ايمناي   مزاياای  دارای شده، داده نشان ضعیف يا متعادلنا ايمني

العاات قبلاي صاورت    در مط. (26, 26)باشاند  هاا بر پروبیوتیک

 هاا بیوتیکپست به مربو  هایيافته از اندکي تعداد تنها گرفته

 مختلاااف هاااایگوناااه در ماااورد عمااادتاً کاااه دارد وجاااود

 بررساي  ايان  در رو، ايان  از .اسات  شاده  بحا   الکتوباسیلوس

 و باکتريااايي هااایگونااه ساااير بااا رابطااه در جديااد اطالعااات

 تاوا   تیاک، بیو پسات  منباع  عناوان  به شده گزارش مخمری

هاا  باالقوه آن  هایمكانیسم و بخش سالمتي اثرات بیولوژيكي،

         .است شده گزارش زيستي مختلف هایفعالیت در

 

 هامواد و روش

شاده  در اين مطالعه مروری ساده برای شناسايي مطالعات انجاام 

 هاااااای اطالعااااااتي                                   از طرياااااق مراجعاااااه باااااه پايگااااااه   

Web of Science ،PubMed/Medline ،Scopus  و

Google Scholar   آوری مطالعاات مارتبط از   نسبت باه جماع

برای جستجوی کلمات کلیادی  . اقدام شد 2121تا  2111سال 

، Metabiotic ،Biogenicبیوتیااک شااامل مربااو  بااه پساات

Ghost-probiotic ،Abiotic ،Pseudoprobiotic ،

Paraprobiotic  وPostbiotic  يااا»شااان از لغاات   کااه بااین »

(OR)   اسااتفاده شااد و همچنااین باارای بخااش دوم از کلمااات

، Health ،Immune system ،Bioactivityکلیااااادی 

Extraction methods ،Identification methods ،

Safety ،Food و Pharmaceutical يا»شان از لغت که بین »

(OR) و»لمااه باارای اتصااال دو بخااش نیااز از ک. اسااتفاده شااد »

(AND) معیارهای ورود به . برای جستجوی نهايي استفاده شد

شرح ذيل بودند، مقاالتي که به بررسي تأثیر مكمل يا محصول 

بیوتیاک بار وضاعیت ساالمت میزباان،      دارويي يا غذايي پسات 

 به که يمقاالتپیشگیری يا بهبود روند بیماری پرداتته بودند؛ 

 هاا بیوتیاک پسات  شناساايي  و اساتخراج  هاای روش بررساي 

ها دسترسي وجاود  مقاالتي که به متن کامل آن پرداتته بودند؛

داشت؛ مطالعات آزمايشگاهي و کارآزمايي بالیني و مطالعااتي  

معیارهاای تاروج   . های انساني انجام شده بودندکه روی نمونه

هاا در  نیز شامل موارد ذيل بودند، مقاالتي که تنهاا چكیاده آن  

جاز انگلیساي و   هاايي باه  تي که باه زباان  دسترس باشد و مطالعا

مقاله يافت شاد   101در نهايت تعداد . فارسي نوشته شده باشند

که مرتبط با هدف مقاله ها به علت اينمقاله از آن 63که تعداد 

مقالاه   116ساسس چكیاده   . حاضر نبودند، کنار گذاشته شادند 

يات  در نها. مرتبط، تهیه و مورد مطالعه و بررسي قارار گرفتناد  

مقاله که در راستای اهداف و معیارهاای ورود مطالعاه    31تنها 

 .  حاضر بودند، مورد بررسي قرار گرفتند

 

 هایافته

 :هابیوتیکتعريف پست
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ها، ترکیبات محلول شامل سلول غیرزنده، ديواره بیوتیکپست

-سلولي، سلول لیز شده، فراکسیون، ترشحات، اجزا و متابولیت

های پروبیوتیاک باه دسات    که از باکتری باشندهای سلولي مي

آينااد و چنانچااه در مقاادار کااافي دريافاات شااوند، اثاارات  مااي

همچناین  . گذارناد سالمت بخش از تود در میزبان بر جای مي

های های باکتریها اثرات سالمت بخش متابولیتبیوتیکپست

پروبیوتیک را توجیه نماوده و بیاانگر ايان هساتند کاه چگوناه       

هاای دفااعي دساتگاه    روبیوتیک بعد عبور از ساد های پباکتری

اثارات ساالمتي   . دهندگوارش، اثرات درماني از تود بروز مي

شود، مسایر  بخش میكروبیوم روده از دو طريق اصلي تأمین مي

و مسایر  ( پروبیوتیاک )ماني میكروبیوم باوده  اول وابسته به زنده

( وتیکبیپست)ديگر وابسته به محصوالت غیر زنده میكروبیوم 

-روش باا  باکتريايي هایسلول کردن غیرفعال. (31-20)دهستن

 اشاعه  تاابش  حرارتاي،  تیماار  مكانیكي، شكستن) فیزيكي های

 باااال، هیدرواسااتاتیک فشااار باانفش، ماااورا  اشااعه يااا گامااا

-غیرفعاال  هاای روش ياا  و( انجمادی، فراصاوت کردن  تشک

 گیارد ماي  انجام (اسید وسیله به سازیفعال غیر) شیمیايي سازی

 هاا آن فیزيولوژيكي عملكرد يا سلولي ساتتارهای تواندمي که

 هاا بااکتری  هاا، روش ايان  اعمال از بعد رو اين از .دهد تغییر را

 حفاظ  همچنان را تود مثبت تأثیرات ولي نیستند؛ رشد به قادر

 بیوتیاک، پسات  اصطالح ديگر سوی از. (32, 31)کرد تواهند

 ای محلاولي هساتند کاه توساط    ها متابولیات  عناوان  به همچنین

از  بااکتری  شادن  لیاز  از بعاد  ياا  شاده  ترشاح  زنده هایباکتری

 فاراهم  باا  جاانبي  محصاوالت  ايان . شاوند  مي ساتتار آن آزاد

 باه  تاصي را فیزيولوژيكي اثرات فعالیت زيستي بیشتر، آوردن

زنجیاار کوتاااه هااای چاارباسااید. (33)دهناادارائااه مااي میزبااان

(Short-chain fatty acids) ،اسااید پستیاادها، هااا،آناازيم 

 پستیاااااااااادوگلیكان ،(Teichoic-acids) تیكوئیااااااااااک

(Peptidoglycan) موروپستیااااااادها از شاااااااده مشاااااااتق 

(Muropeptides)، هایپروتئین ساکاريد،پلي-و اگزو -اندو 

 (Plasmalogen)هاا  پالسامالوژن  هاا، ويتاامین  سلول، سطحي

حلول تولیادی  های مبیوتیکاسیدهای آلي نمونه هايي از پست

 کاه  ايان  وجاود  باا . (30)هاای پروبیوتیاک هساتند   توسط گونه

-پسات  ساالمت بخاش   مفیاد  اثارات  باه  مرباو   هاای مكانیسم

 علماي  هاای داده نیسات،  کامل شناتته شاده  طور به هابیوتیک

 تاوا   دارای هاا بیوتیاک پسات  کاه  دهناد ماي  ارائه شواهدی

-آنتااي میكروبااي،ضااد جملااه تااوا  از مختلفااي عملكااردی

-ويژگي اين .هستند تعديل کنندگي سیستم ايمني و کسیدانيا

 (Homeostasis)هومئوستازيس  در مثبت طور به توانندمي ها

 تاأثیر  میزباان  سیگنالینگ و متابولیک مسیرهای يا و میكروبیوم

هااای نتیجااه قااادر بااه تحريااک و تنظاایم فعالیاات   در داشااته و

 تنظیمااي هورمااوني و -عصاابي ايمونولااوژيكي، فیزيولااوژيكي،

در  دساترس  در علماي  اماروزه مناابع  . (31)میزبان تواهند باود 

 هاای بااکتری  تكنولاوژيكي  و درمااني  هایجنبه مباني، رابطه با

-سالول  بر منابع اين دارد و در اکثر وجود« هاپروبیوتیک» زنده

 سالولي  دياواره  اجازای  ياا ( غیرزناده  يا زنده هایسلول) کامل

 درون محلاول  بخاش  ایبار  کماي  توجاه  اسات و  شده متمرکز

 اهمیات  اگرچاه  .اسات  شاده  معطاوف ( هابیوتیکپست) سلول

 کاه  است؛ اما مطالعاتي شده گرفته ناديده نسبتاً هابیوتیکپست

کنناد، در حاال   را بررساي ماي   هاآن سالمت بخش مفید اثرات

 .(1شكل ) (36)افزايش است
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 (. Pubmedبرگرفته از پایگاه اطالعاتی )ها بیوتیکپست محوریت با اخیر یهاسال در گرفتهصورت هایپژوهش رشد روبه روند .1 شکل

 :ها بیوتیکبندی پستطبقه

 نیاز مورد غذايي مواد دارند، حضور روده در که هاييباکتری

 هااين باکتری .کنندمي تأمین میزبان روده محیط از را تودشان

 لكوليمو وزن با هاييمتابولیت تود زندگي چرته طول در

 تنظیم در مهمي نقش ترکیبات اين که کنندمي تولید پايین

 مفید، هایرشد ديگر ارگانیسم مثل، تولید نمو، و رشد

 ايفا زااسترس عوامل مقابل در محافظت و سلولي ارتباطات

 توسط محلول هایمتابولیت اين از برتي. (36)کنندمي

 در هاتریباک شدن لیز از پس يا شده ترشح زنده هایباکتری

 تغییرات ارائه با و شوندآزاد مي روده میزبان محیط

 مسیرهای و سلولي فرآيندهای اصالح با فیزيولوژيكي

به وجود  فیزيولوژيک تاصي را اثرات میزبان، در متابولیكي

 هاباکتری مفید تصوصیات عملكردی چه اگر. (30)آورندمي

-روش از فادهاست تكنیكي با نظر از متفاوت از يكديگر هستند،

نوترکیبي را  هایتوان پروبیوتیکفناوری مي زيست های

مانند تولید  مفید توا  ارائه که قادر به طراحي کرد

 بر هابیوتیکپست. باشند فعال تاصيزيست هایمتابولیت

 بوتیرات)لیسیدی  انواع ترکیب شیمیايي به و نوع اساس

(Butyrate)، پروپیونات (Propionate)، استیل متیل دی 

 الکتوسسین مانند) پروتئیني ،(پالسمالوژن از شده مشتق

(Lactocepin)، 01مولكول P)، ساکاريد پلي) کربوهیدراتي 

 هایويتامین)ويتامیني ،(تیكوئیک اسید و گاالکتوز از غني

 الکتیک فنیل -3 و پروپیونیک اسید) آليهای اسید ،(B گروه

 از شدهمشتق ستیدوگلیكانپ تر مانندپیچیده هایمولكول و( اسید

بر  يا (Lipoteichoic acid)لیسوتیكوئید  اسید موروپستیدها،

 (36)شوندطبقه بندی مي هاآن فیزيولوژيكي اساس عملكرد

.(1جدول)

 

 .in vivo و in vitro در مدل هابیوتیکپست فعالی زیستاثرات در مورد  شده انجاممطالعات . 1جدول 

 باکتری سال/مطالعه
بیوتیک پست

 شدهمشتق
 مطالعه نوع

 و فعالی زیست

 تأثیرات

 روش

 و شناسایی

 جداسازی

 منبع

Tejada-

Simon and 

Pestka 

(1666)  

بیفیدوباکتريوم، گونه های 
الکتوباسیلوس اسیدفیلوس، 
الکتوباسیلوس کازئي، 

 ديواره اجزای

 و سلولي

 عصاره

ماکروفاژهای رده 

 RAWسلولي 

 سیستم تعديل

 ايمني

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(01) 
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زير الکتوباسیلوس دلبروکي 

بولگاريكوس، گونه 
الکتوباسیلوس هلويتیكوس، 

و  وتریالکتوباسیلوس ر

 استرپتوکوکوس ترموفیلوس

 سیتوپالسمي

Sokol et al. 

(2110)  
 A پراسنتزی باکتريوم فكالي

2_165 

 فراکسیون

 سیتوزول

رده سلولي 

 سرطاني کولون

(Caco-2 

cells) 
 

 ستمسی تعديل

 ايمني

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(01) 

Lee et al. 

(2110)  
 بیفیدوباکتريوم بیفیدوم

BGN 4 

 سلولي، عصاره

 و سوپرناتانت

 سلولي ديواره

 تالص

ماکروفاژهای رده 

 سلولي

RAW264.7 

 

 سیستم تعديل

 ايمني

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(16) 

Vidal et al. 

(2112)  

 La جانسوني الکتوباسیلوس

 کتوباسیلوسال ،1
 La 10 اسیدوفیلوس

 لیسوتیكوئیک

 اسید

رده سلولي 

 سرطاني کولون

(HT-29 cells) 

 سیستم تعديل

 ايمني

 ستون 

Octyl-

Sepharose 

CL-4B  

(02) 

Mileti, 
Matteoli, 

Iliev, and 
Rescigno 

(2116)  

 B پاراکازئي الکتوباسیلوس

21060 

سوپرناتانت 

 کشت

های  سلول 

 انساني دندريتیک

از  مشتق

های تمونوسی

 توني

 سیستم تعديل

 ايمني

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(03) 

Tsilingiri et 

al. 
(2112)  

 B پاراکازئي الکتوباسیلوس

21060 

سوپرناتانت 

 کشت

 از مخاطي غشای

 بزرگ روده

 (انساني)

 التهابي ضد
عدم وجود 

 اطالعات کافي
(00) 

Cicenia et 

al. 
(2116)  

 رامنسوس الکتوباسیلوس

GG 

سوپرناتانت 

 کشت

 ماهیچه هایسلول

 بزرگ روده صاف

 (يانسان)

 التهابي ضد
عدم وجود 

 اطالعات کافي
(33) 

Choi et al. 

(2116)  

 

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 
ATCC ، الکتوباسیلوس
، ATCC 8287 برويس

 YIT  الکتوباسیلوس کازئي

الکتوباسیلوس و 9029
 GG رامنسوس

 داتل ترکیبات

 سلول

ي طانهای سرسلول

 رحم، گردن

سینه ن سرطا

، نسانيا

گلیوبالستومای 

سرطاني  ،انساني

سرطاني ، کبد

سرطاني ، مثانه

، سرطاني پانكراس

 انساني کولون

 ضد تكثیر

 سلولي

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(01) 
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Tiptiri-

Kourpeti et 

al. 

(2116)  

 کازئي الکتوباسیلوس

ATCC 393 

 سوسسانسیون

 سلول

 شده لیز

ان های سرط سلول

موش و  کولون

 انسان

 ضد تكثیر

 سلولي

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(06) 

Ou et al. 
(2116)  

استرپتوکوکوس سالیواريوس 

ترموفیلوس  زير گونه
ATCC 19258  و

زير  الکتوباسیلوس دلبروکي

 ATCC بولگاريكوسگونه 

11842 

 داتل ترکیبات

 سلول
 اکسیدان آنتي مدل آزمايشگاهي

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(06) 

Kim et al. 

(2116)  

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

KCTC 3111،  
جانسوني  الکتوباسیلوس

KCTC 3141، 
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

KCTC 3151  و

الکتوباسیلوس برويس 
KCTC 3498 

 داتل ترکیبات

 سلول
 اکسیدان آنتي مدل آزمايشگاهي

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(00) 

Zhang et al. 

(2111)  

وباسیلوس کازئي الکت

SY13 ، الکتوباسیلوس

زير گونه  دلبروکي

 LJJ بولگاريكوس

 داتل ترکیبات

 سلول
 اکسیدان آنتي مدل آزمايشگاهي

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(06) 

Amaretti et 

al. 
(2113)  

 بیفیدوباکتريوم،
 الکتوباسیلوس،

 و  الکتوکوکوس
 ترموفیلوس استرپتوکوکوس

 داتل ترکیبات

 سلول
 اکسیدان آنتي يشگاهيمدل آزما

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(11) 

Shin et al. 
(2111)  

 بیفیدوباکتريوم النگوم

SPM 1207 

 سوسسانسیون

 سلول

 شده لیز

موش  مدل

 باصحرايي 

 باال کلسترول

 کاهندگي

 سرم کلسترول

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(11) 

Sawada et 

al. 
(1661)  

 YITالکتوباسیلوس کازئي 

9018 

 کمسلكس

-ساکاريدپلي

 گلیكوپستید

موش مدل 

صحرايي مبتال به 

پر فشاری تون 

 کلیوی

 فشار کاهندگي

 تون

کروماتوگرافي 

مايع با کارايي 

 ، طیفباال

 رزونانس سنجي

 هسته مغناطیسي

 پروتون ای

(12) 

Nakamura 

et al. 
(2116)  

الکتوباسیلوس آمیلوروس 
CP 1563 

 چاقي ضد چاق موشمدل  شده لیز سلول
جود عدم و

 اطالعات کافي
(36) 

Dinić et al. 
 الکتوباسیلوس فرمنتوم

BGHV 110 
 (13)عدم وجود  کبدی محافظترده سلولي  سوسسانسیون
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(2116)  سلول 

 شده لیز

سرطاني کبد 

 (انساني)

 اطالعات کافي

Sharma et 

al. 
(2111)  

انتروکوکوس الکتیس 
IITRHR1  و

 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

MTCC 447 

 داتل ترکیبات

 سلول

 کبدی هایسلول

 داده کشت موش

 شده

 کبدی محافظت
عدم وجود 

 اطالعات کافي
(10) 

Kareem et 

al. 
(2110)  

 الکتوباسیلوس پالنتاروم

RG11 ،RG14 ،RI11 ،

UL4 ،TL1  وRS5 

سوپرناتانت 

 کشت
 میكروبي ضد مدل آزمايشگاهي

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(11) 

Kim et al. 
(2111)  

 K  پالنتاروم وسالکتوباسیل

8 

 لیسوتیكوئیک

 اسید

های سلول

 (انساني)مونوسیت 

 سیستم تعديل

 ايمني

طیف سنجي 

 تكنیک جرمي

 يونش و جذب

 با لیزری

 ماتريكس

(16) 

Matsuguchi 

et al. 
(2113)  

 YIT  کازئي الکتوباسیلوس

 الکتوباسیلوس و 9029
 YIT 0159  فرمنتوم

 لیسوتیكوئیک

 اسید

ماکروفاژهای رده 

 ليسلو

RAW264.7 

 سیستم تعديل

 ايمني

 ستون

Macro-

prepHigh 

Q and 

Octyl- 

Sepharose 

CL-4B  

(16) 

Jensen, 
Benson, 

Carter, and 
Endres 

(2111)  

 کوآگوالنس باسیلوس
 ديواره اجزای

 سلول

های چند سلول

 (انساني)ای هسته

 سیستم تعديل

 و ايمني

 التهابي ضد

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(10) 

Nozari et al. 

(2116)  پاراکازئي الکتوباسیلوس 

فراکسیون 

پروتئیني 

 ديواره سلولي

رده سلولي 

 سرطاني کولون

(Caco-2 

cells) 

 ضد تكثیر

 سلولي و

 القا آپوپتوز

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(16) 

Chen et al. 

(2121)  
 کلستريديوم بوتريكوم

های اسید

چرب کوتاه 

 زنجیر

رده سلولي 

 سرطاني کولون

(Caco-2, 

HCT-116 

cells) 
 

مهار مسیر 

 سیگنالي
Wnt/β-

catenin 

و تعديل ترکیب 

میكروبیوتای 

 روده

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(61) 

Konishi et 

al. 

(2116)  

کازئي الکتوباسیلوس 
ATCC334 

سوپرناتانت 

-و فری کشت

 کروم

رده سلولي 

 سرطاني کولون

(SW-620) 

تحريک پاسخ 

-آپوپتوز با فعال

 سازی

c-jun N-

terminal 

kinase 

عدم وجود 

 اطالعات کافي
(61) 
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 شایمیايي  سااتتار  باه  توجاه  باا  هاا بیوتیاک به طور کلاي پسات  

 حاوی کهاين و طوالني ماندگاری داشتن نمايه ايمن، مشخص،

 هاای فعالیات  هساتند، دارای  سایگنالینگ  مختلف هایمولكول

ی از پیشاگیر  ايمناي بادن،   سیساتم  تعديل کنندگي التهابي،ضد

 کلساترول سارم،   کاهنادگي  تون،فشار چاقي، تعديل کنندگي

باوده و نقاش    اکسایداني آنتاي  سالولي و  تكثیار  ساتتن متوقف

 کنناد و همچناین در  هاا را ايفاا ماي   اساسي و بالیني پروبیوتیک

-ماورد اساتفاده قارار ماي     غاذايي  محصوالت از وسیعي طیف

 داد نشاان  (63)شاده  انجام تحقیقات اين، بر عالوه. (62)گیرند

 توزياع  متابولیسام،  جاذب،  هاای تواناايي  هاا بیوتیاک که پسات 

 و ها اندام سیگنالینگ با برای بااليي مناسب و همچنین ظرفیت

 پاساخ  توانناد چنادين  ماي  و دارند میزبان در مختلف هایبافت

ذکار ايان    .(61, 60)کنناد  ايجااد  زمانرا به صورت هم زيستي

هاا نیاز مانناد    بیوتیاک نكته نیاز حاائز اهمیات اسات کاه پسات      

هاای جدياد باه    بیوتیک، به جاای افازودن گوناه   ترکیبات پری

هااای موجاااود در دساااتگاه  میكروبیوتااای روده، پروبیوتیاااک 

ايان امار بیاانگر    . (66, 16)دهناد گوارش هر فرد را توساعه ماي  

هااای مختلااف  سااازی روشضاارورت بررسااي ايمنااي، بهینااه  

ها و بررسي تیکبیواستخراج و شناسايي ترکیب شیمیايي پست

باشد که های بیولوژيكي ميها در سیستمآن نقش فیزيولوژيكي

بیوتیااک در موجااب تسااهیل در بااه کااارگیری ترکیبااات پساات

(. 2شااكل )شااود هااای دارويااي يااا غااذايي مااي  فرموالساایون

 

 

 .میزبان برای سودمندی اثرات با همرا هابیوتیکپست انواع. 2 شکل

 

 :هابیوتیکايمني پست

 اثارات  توانندمي هابیوتیکپست که است آن از حاکي اهدشو

 حاالي  در اين البته باشند، داشته را هاپروبیوتیک بخش سالمتي

 ممكان  زناده  پروبیوتیاک  حاوی غذايي مواد مصرف که است

 آزماايش  ياک  در 2112 ساال  در .نباشد ضرر بي همیشه است

 کاه  مشااهده کردناد   (Ex vivo()00)جاناداری   برون مدل در

 شابیه  موضعي التهابي واکنش توانندمي هاپروبیوتیک از برتي

 عاالوه . کنند ايجاد سالمونال هایحضور گونه از ناشي واکنش

 پروبیوتیاک  هاای بااکتری  مصارف  با مرتبط مشاهداتي اين، بر

 حضاور  مكان به تارج از محایط روده،  تغییر نفخ، ايجاد) زنده

( بیاوتیكي آنتاي  ومات مقا ژن احتمالي و انتقال تون در باکتری

 سارکوب ) عماده  اتاتالالت  ماواردی  در و است شده گزارش
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 اتاتالل ) جزئي اتتالالت و( نارس نوزادان ايمني بدن، سیستم

 طیف همزمان دريافت روده، تلیالاپي پوششي اليه عملكرد در

 در مقاومات  ايجااد  موجاب  کاه  هاا بیوتیکآنتي از ایگسترده

 جاانبي  عاوار   بارای  طار ت عوامال ( شاوند ماي  هاپروبیوتیک

 استفاده رو، اين از .(66)هستند هاپروبیوتیک زنده فرم مصرف

 برای مطمئن و معتبر جايگزين يک تواندمي هابیوتیکپست از

 زنده پروبیوتیک هایباکتری با مرتبط تطر عوامل از پیشگیری

 ها،بیوتیکپست برای کاربردی هایقابلیت سری يک که باشد

 از برتاي  درماان  بارای  مناساب  راهكاار  يک به تبديل ازجمله

 .(60)را در پي دارد هابیماری

 از آماده  دست به نتايج ها،بیوتیکپست ايمني بح  به توجه با

 فرآينادهای  وضاعیت  باودن  مناساب  از حااکي  بالیني مطالعات

 ايان . هاا اسات  بیوتیاک توزيع پست و متابولیسم ،جذب هضم،

 از بعاد  تاود،  فرد به منحصر شیمیايي ساتتار به توجه با عوامل

 هاای بافات  هاای سالول  باا  سایگنالینگ  باه  قادر ایروده جذب

 هاا آن باالقوه  مسیرهای از يكي اين و هستند میزبان در مختلف

 در .(66, 63)باشدو حفظ وضعیت هومئوستازيس مي ايجاد در

 هاا در بیوتیاک پسات  بالقوه جانبي عوار  از برتي رابطه، اين

 از (Systematic review)سیساتماتیک   مارور  ياک مطالعاه  

شاااده  ساااازی تصاااادفي باااالیني کارآزماااايي مطالعاااه هفااات

(Randomized controlled clinical trials) جامعااه بااا 

 مطالعه اين در. گرفت قرار بررسي مورد کودک 1601 آماری

 هاای بیمااری  درماان  و پیشاگیری  در هاا را بیوتیاک پست نقش

 در .بودند کرده ارزيابي سال جپن زير کودکان در شايع عفوني

 موجاود،  بالیني هایکارآزمايي از مورد سه تنها مطالعات، میان

 کارده  ارزيابي مشخص طور به ها رابیوتیکپست جانبي اثرات

 فارم  باروز  شاامل  شاده  گازارش  جاانبي  اثرات از برتي. بودند

شااكم  اتساااع ،(Vomiting)اسااتفرا   از متوسااطي تااا شااديد

(Abdominal distension) آباااي کااام باااروز همچناااین و

(Dehydration) کنناده  دريافات  گاروه  در متوساط  تا شديد 

 هماراه  باه  LB اسایدوفیلوس  الکتوباسایلوس  شده غیرفعال فرم

 هاای کارآزماايي  ديگر. بود (Micronutrients)ها مغذی ريز

 پسات  جانبي عوار  بر مبني گزارشي هیچ شده بررسي بالیني

 تعداد تنها حاضر حال در بنابراين دند؛بو نكرده ذکر ها بیوتیک

-پسات  جاانبي  اثارات  برتاي  ماورد  در مطالعاات  از محدودی

-پسات  ايمناي  بحا   لاذا  اناد؛ نماوده  ارائاه  ها گزارشبیوتیک

 مقیااس  در مطالعاات  انجاام  و اسات  مطرح ها همچنانبیوتیک

 مطالعاات  نهايتااً  و آزمايشاگاهي  حیواناات  مدل آزمايشگاهي،

 اين در ارزشي با اطالعات تواندمي آينده در بالیني کارآزمايي

 .(61)هدد ارائه مورد

 هابیوتیکهای شناسايي، جداسازی و تولید پستروش

در تكنولوژی تولید مواد غذايي تخمیری، فرآيند تخمیار را باه   

هاا باه شاكل    بیوتیاک ترين منابع تولید پستعنوان يكي از مهم

-ور ترکیبات پاری گیرند که در طي آن حضطبیعي در نظر مي

هاا در  بیوتیکبیوتیک به عنوان مواد اولیه تولید برتي از پست

-های میكروبي دتیل در فرآيند تخمیار قارار ماي   اتتیار سلول

-هاای میكروباي ضامن رشاد از ترکیباات پاری      سالول . گیرند

مقاااااااوم،  الکتولااااااوز، نشاسااااااته اينااااااولین،)بیوتیااااااک 

 کتوساااکارز،گزيلوالیگوساااکاريدها، فروکتوالیگوساااکاريد، ال

استفاده کرده و به شكل طبیعاي و ياا در در پاساخ باه     ( تاگاتوز

بیوتیكي باا  ای از ترکیبات پستشرايط محیطي، طیف گسترده

ضد میكروبي، آنتاي اکسایداني، ضاد    )توا  مختلف زيستي 

آورناد کاه باه شاكل طبیعاي      را به وجاود ماي  ( سرطاني و غیره

ترکیبات ساودمند   ماتريكس غذايي تود را از حی  وجود اين

-عالوه بار روش طبیعاي تولیاد پسات    . (61)کنندسازی ميغني

هاااای مختلاااف تاااوان باااا اساااتفاده از روشهاااا مااايبیوتیاااک

تار و باا قادرت    آزمايشگاهي ترکیبات فوق را به شكل تاالص 

عملكااردی بااااليي تولیااد کاارد کااه قابلیاات اسااتفاده در طیااف 

ای و زمان غذيهای از مواد غذايي برای بهبود وضعیت تگسترده

در  مانادگاری محصاوالت غاذايي و اهاداف ساالمت بخشاي      

-یوتیکبپست یدتول معموالً. (62)کنندگان داشته باشندمصرف

و  يحرارت یمارهایمانند ت يسلول يبتخر یهایکها شامل تكن
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توسااط دسااتگاه  یناسااتخراج توسااط حااالل و همچناا يمااي،آنز

از جمله اساتخراج،   يباشد که به دنبال آن مراحليم یكاتورسون

افازايش   یبارا  یاز ن یانجمااد کاردن تشاک  يالیز،د يفیوژ،سانتر

-ياستفاده قرار م وردمبازده تولید و نگهداری از اين ترکیبات 

 يو کم یفيتوان به صورت کيها را میوتیکبپست. (11)یردگ

 مغناطیساي  رزوناانس  سانجي  طیفتوان از يم. کرد ييشناسا

 پروتون ایهسته
(Proton nuclear magnetic resonance 

spectroscopy)  از ترکیبااات   ایمجموعااه  شناسااايي  یباارا

 از شاادهمشااتق (گلیكوپستیااد)ساااکاريدی پلااي بیوتیااکپساات

ین در مطالعااات همچناا .داسااتفاده کاار الکتوباساایلوس کااازئي

یدهایمانناد اسا   سالولي  یهاا یات متابول ييشناساا  یبرا پیشین،

و  نگولیسیدهاهاا، اساف  ينپاور  یسارولیسیدها، گل ای،یرهزنجچرب

رزوناااانس  ياااون يجرمااا يسااانج یااافط یگوسااااکاريدها،ال

 Fourier transform ion)يااه فور يلبااا تبااد یكلوترونساا

cyclotron resonance mass spectrometry)  مااورد

هاای  رغم وجاود روش علي. (60, 63)استفاده قرار گرفته است

-بات پستهای زيادی در مورد ترکیبح  شده، امروزه چالش

بیوتیااک وجااود دارد و فرصاات زيااادی را باارای پژوهشااگران  

-تر ماهیت پسات جهت انجام مطالعات بیشتر برای بررسي دقیق

-های شناسايي، اساتخراجي و تاالص  ها، بهترين روشبیوتیک

ها فراهم بیوتیکسازی برای هريک از اجزای عملكردی پست

رکیباات،  کند که به نوبه تود موجب شاناتت بیشاتر ايان ت   مي

تار در  تاثیرات سالمت بخش آن، امكان به کاارگیری گساترده  

حوزه پزشكي، داروسازی و غذايي و در نهايت منجر باه ارتقاا   

 .(61)تواهد شد( انسان يا حیوانات)بان وضعیت سالمتي میز

 

 بحث

 :هابیوتیکپست فعالي زيست در مثثر بالقوه هایمكانیسم

ها هنوز عمل آن یسم، مكانهایوتیکپست ب یداثرات مف یرغمعل

باا   معماوالً هاا  یوتیاک بپست .نشده است ييبه طور کامل شناسا

 ي مشااابهو درمااان یااداثاارات مف ي،عماال متفاااوت یهااایسااممكان

بااه عنااوان مثااال، . دهنااديهااا را از تااود نشااان ماا یوتیااکپروب

 یهااایباااکتر توسااط کاهنااده کلسااترول ساارم یهااایسااممكان

 بااز مهاار   ياسترول در روده و شامل مهار جذب کل یوتیکپروب

ها، یوتیکبپست يگرد یاز سو. است یصفراو اسیدهای جذب

ها را فعال کرده و موجب زوميپراکس یرکننده تكثفعال یرندهگ

-يها میسیريدگلتریچرب و کاهش  یهایداس یداسیونبتا اکس

 يااکهااا پااروتئین شااماره یوتیااکبهمچنااین پساات .(66)شااوند

را  یاد متصال شاونده باه نوکلئوت    ینوی دومحا یگومريزاسیونال

-کنند که باع  ايجاد لیسولیز مستقل سالولي در سالول  يفعال م

 یال مت -3-یدروکسيه-3شود تا فعالیت آنزيمي يم يچرب یها

-Hepatic 3)ی سااانتتاز کباااد  A يمکاااوآنز-يااالگلوتار

hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase)  3و 

-hydroxy-3-3) کتااازردو ياالل گلوتاریاامت-3-یدروکساايه

methylglutaryl-CoA reductase) یاااتفعال کااااهش و 

 AMP (AMP-activatedفعااال شااده بااا   ینااازک ینپااروتئ

protein kinase) يان به ا .يابد يشدر بافت کبد و عضله افزا 

پريشااااي  چرباااايو کنتاااارل  یسیاااادل یسااااممتابول یااااب،ترت

(Dyslipidemia) پسااات .(60, 66)دهناااديمااا يشرا افااازا-

توانناد التهااب   يما  یاد، پست ید یال از جنس مورام ييهایوتیکب

 یسااز فعاال  يقو عدم تحمل گلوکز را از طر يچرب یهاسلول

شاونده  متصل یندوم یحاو یگومريزاسیونال دوشماره  ینپروتئ

در  IRF4 يسيعامل رونو یسازبا فعال ینو همچن یدبه نوکلئوت

 يسااتي،ز تااأثیرات يگاارداز  .کاااهش دهنااد ،چاااق یهااامااوش

-پسات . (66)اشاره کارد ین انسول به به کاهش مقاومت توان مي

کااه  هسااتند يساارطانضااد یااتفعال یدارا ینهااا همچناایوتیااکب

از  (Apoptosis)آپوپتاوزی   یرهایمربو  به فعاال شادن مسا   

-يافتاه طباق   .(06)باشديم يمنيا یستمس یهاپاسخ یمتنظ يقطر

 یاها يهحاصال از ساو   یهاا یوتیکبپست یشین،مطالعات پ یها

و مهاار   6-ینااز متالوپروتئ یات باع  کاهش فعال یلوسالکتوباس

-پسات  یكروباي مضاد  یات فعال. (01)شاوند يسرطان کولون ما 

شاناتته شاده و    یباتترک يناز حضور چند يناش یزها نیوتیکب
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، هايوسینشامل باکتر معموالًکه باشد يم یكروبيمناشناتته ضد

 ياا از رشاد   است کاه موجاب توقاف    يآل یدهایها و اسيمآنز

 يان همه ا. (01)شونديو مثبت م يگرم منف یهایباکتر ینابود

توانناد  يهاا ما  یوتیاک باست کاه پسات   ينا یانگرب یاتتصوص

بااا ارائااه اثاارات    یزبااانسااالمت م یتموجااب بهبااود وضااع  

هاا  آن یاق دق یسام گردند هر چند که مكان يتاص یزيولوژيكيف

 .هنوز شناتته نشده است

 :غذاييايعها درصنتیکبیوکاربرد بالقوه پست

فراسودمند منجر باه توساعه    یغذاها ینهمطالعات در زم يشافزا

 یوتیاک پروبغذاهای محصوالت، از جمله  يناز ا يدینسل جد

از مساائل مرباو  باه اساتفاده از      يكاي حاال،   ينبا ا. شده است

از  يدر برت یوتیکبيمقاوم به آنت یهاژن ايجادها، یوتیکپروب

مقااوم باه    یهانژ ينتوانند ايکه م است وتیکیپروب یهاگونه

 يكي .(02)انتقال دهند زایماریب یهایرا به باکتر یوتیکبيآنت

محصااوالت  یونمربااو  بااه فرموالساا ياصاال ياز نگراناا يگاارد

در سااطح  ييمااواد غااذا و ياايمحصااوالت دارو) یوتیااکپروب

 یسااز یاره و ذت یاد تول یندر حا  یبااکتر  یاتحفظ ح( یتجار

در  یوتیاک پروب یهاا یسام ارگان يماان زناده  يراز ؛استمحصول 

و محصااوالت  ياايفرموالساایون دارو) ياالتحو یسااتمس يااک

مختلف، از جمله تعامال   یرهایمتغ یرتواند تحت تاثيم( ييغذا

محصاول،   يينهاا  یديتهموجود، اسا  یكروبيم یهاگونه يگربا د

 ی،، درجه حارارت، در دساترس باودن ماواد مغاذ     يآب یتفعال

 یژناکس یر،زمان تخم ی،باکتر یحرشد، دوز تلق یهامهار کننده

کااردن ماننااد تشااک یونفرموالساا ينااد ومحلااول و روش فرآ

قاارار  یانجماااد یظتغلاا يااا افشااانيکااردن تشااک دی،انجمااا

 شامار  ینبا  هاييتفاوت یدر موارد ين،عالوه بر ا .(03)یرندبگ

 و یتجاار  در برچساب ياک محصاول    اعالم شاده  یوتیکپروب

ياداری و  عادم پا  يان رو ا يان ود دارد؛ از اوجا آن  يواقع شمار

تواناد منجاار بااه  يهاا در محصااوالت ماا یوتیااکپروب مااانيزناده 

 مقابل، در. (00)بخش مورد انتظار گردد يکاهش اثرات سالمت

ها آن که هستند ایزنده هایپايدارتراز باکتری هابیوتیکپست

 کاه  شاد  گازارش  (01)در مطالعه انجام شاده . کنندرا تولید مي

مانناااد باسیلیساااین  میكروبااايضاااد  تاااوا  باااا ستیااادهاييپ

(Bacilysin) کلروتتائین  و(Chlorotetaine) گوناه  توسط-

 طیاف  در و باوده  آب در محلول که شده تولید باسیلوس های

 از متنوعي اقالم در را هاآن توانمي و است فعال pH از وسیعي

 زا اساتفاده  ايان،  بار  عاالوه  .گرفات  کاار  به غذايي محصوالت

 اساتارتر  عناوان  به فیتاز کننده تولید الکتیک اسید هایباکتری

 ناان  تهیاه  برای مناسب جايگزيني عنوان به نان آمدنعمل برای

حاال،   يان باا ا . اسات  شاده  گزارش کم فیتات محتوای با گندم

باا   یتاات کامال ف  یادرولیز نشان داده اسات کاه ه   يمطالعات قبل

کامال   یار تخم يدر طا  pHکااهش   ياا و  یار زماان تخم  يشافزا

کاه ناه تنهاا ممكان اسات       يطيشارا  ياد؛ آيگندم باه دسات ما   

قارار دهاد،    یررا تحات تاأث   ييمحصاول نهاا   يحس یهايژگيو

تاات توساط   یکننده ف يبتخر یهايمتوانند بر سنتز آنزيبلكه م

اسات کاه باا     يدر حاال  ينا .بگذارد تأثیر یزها نیكروارگانیسمم

-یداسا  یهاا یاکترحاصال از با   یهاا یوتیاک باستفاده از پسات 

 ينرا باا کمتار   ييدر محصول نها یتاتف یزانتوان ميم یکالکت

اگرچاه   .(06)محصاول کااهش داد   يحس یهايژگيدر و ییرتغ

 حضاور  یعاي به طاور طب  ييغذاماده  ينها در چندیوتیکبپست

گااهي اوقاات    ،(اجا و کامبو ترشیجاتماست، کرفس، )دارند 

اضاافه   يتاصا  ييغذا دبه موا دستي ها را به طوریوتیکبپست

 موجاود در آن غاذا   ياايي باکتر یهايهسو ينكهکنند، بدون ايم

 وپرناتانتبه عناوان مثاال، سا    .نقش داشته باشندها آن در تولید

باه  YML 116 پالنتااروم  یلوسالکتوباساز  يسلول یكرهبدون پ

 همورد مطالعه قرار گرفتا  يادانه سو در يستيدارنده زهعنوان نگ

موجاب بهباود عمار     یاب ترک يان کاه ا  اندیدهرس جهینت ينو به ا

 هايدساکارياگزوپل .(06)شوديماه م دوتا  يادانه سو یدارهنگ

در  هاا و بیوتیاک از جملاه پسات  که  یابي هستندکم یقندها نیز

 افزايش) یزيكوشیمیاييف یاتتصوص يجادا برای ييغذا يعصنا

 یاتو تصوصا ( اتصاال آب  و ياا  يدارکننادگي ، پايسكوزيتهو

در محصااوالت ( (Palatability)بااودن  طعاام تااوش) يحساا
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 یوجاود، باه اساتثنا    يان با ا. اندهقرار گرفت استفادهمورد  ييغذا

-یداس یهایباکتر يدساکارياگزوپلتولید و کاربرد دکستران، 

نیاز به تحقیقاات بیشاتر    ييغذا یهابه به عنوان مكمل یکالکت

 یهاا توساط گوناه   شده یدتول یوتیکبيالنت ايسین،ن .(00)دارد

تنهااا  ،یسالکتااگونااه  زياار یسالکتاا یلوسالکتوباسااتااا  

ماواد  استفاده به عناوان نگهدارناده    یاست که برا يوسینيباکتر

 Food and Drug)يیده سازمان غذا و دارو آمريكا تايي غذا

Administration)   از محصااوالت . را کسااب کاارده اساات

 ياخ شاده،   کنسارو  یهاا سوپ توان بهمي يسیننا یحاو ييغذا

کاودک، محصاوالت پختاه     هایتاازه، غاذا   يماه یرهذت یبرا

اشاااره  یاارپن يااژهبااه وي و محصااوالت لبناا يونزشااده، سااس مااا

ماورد اساتفاده باه عناوان      یکالکت یداس یهایباکتر. (06)کرد

مختلاف توساط ساازمان     ي تخمیاری استارتر در محصوالت لبن

 Generally)يمااان ا يباااه عناااوان افزودنااا   غاااذا و دارو

recognized as safe )يااق همااینطر از. اساات شااده تائیااد 

 محایط  باه  ی پروبیوتیاک هایباکترتخمیری،  يمحصوالت لبن

 یادوگلیكان و مانناد پست  ييهاا یتمتابول توانندیده و ميرس روده

شده  یرتخم یعيمحصوالت طب يگرد .یدکنندتولرا  يوسینباکتر

از  يكاي باه عناوان    یاز کلام ن ، (kimchi)یمچي ک ي،مانند ترش

بخاش باه    ياثارات ساالمت   يجااد جهات ا هاا  یوتیکبمنابع پست

 .(61)يندآيحساب م

هاا در بحا  غاذا و تغذياه،     بیوتیاک از کاربردهای بالیني پست

. هاا در آلارژی غاذايي اشااره کارد     توان به نقاش مثبات آن  مي

شاود   محساوب ماي  آلرژی غذايي نوعي اتتالل سیستم ايمناي  

در دو  .(61)بتالياان دارد مکه تأثیر زيادی بار کیفیات زنادگي    

به ويژه در  غذايي دهه پیش شیوع عالئم بالیني مرتبط با آلرژی

داری در پاایش کشااورهای توسااعه يافتااه رونااد صااعودی معنااي

طباق  . (62)لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیات اسات  گرفته که از 

طیاف وسایعي از ماواد    نتايج مطالعات صورت گرفتاه بار روی   

غاذايي در ارتباا  باا     تااد ناوع مااده   غذايي، بیش از صاد و هف 

تااوان بااه مااي هاااتاارين آنغااذايي بودنااد کااه از مهاام آلاارژی 

دار، تنااان صاادف محصااوالت شاایالتي ماننااد ماااهي و ناارم    

واع مار ، انا  محصوالت لبناي مانناد شایر، گنادم، ساويا، تخام      

هايي که با محوريت پژوهش. (63)ها اشاره کردها و دانهآجیل

تااای روده در ارتقااا  سااالمت میزبااان  بررسااي نقااش میكروبیو

طراحي شده بودند، بیانگر وجود يک ارتبا  مستقیم و پیچیده 

. بین ترکیب میكروبیوتای روده با عملكرد سیستم ايمني بودناد 

در اياان رابطااه در حااالتي کااه میكروبیوتااای مفیااد بااه ويااژه     

شاوند از طرياق ايجااد    ها در محیط روده غالب ماي پروبیوتیک

ايمناي عالئام آلارژی    تلیاال و سیساتم   های اپاي سلولارتبا  با 

 باه  طباق شاواهد  . (60)در افراد مباتال را تعاديل میكنناد    غذايي

-ها باه وياژه اساید   بیوتیکدست آمده از مطالعات بالیني، پست

های چرب کوتاه زنجیر از جمله بوتیرات نقش چشامگیری در  

هاای  پستبیوتیک. غذايي در میزبان دارند کاهش عالئم آلرژی

هاای  هاای سیساتم ايمناي میزباان وارد واکانش     مذکور با سلول

-القائي شده و موجب کاهش حساسیت میزبان در مقابل آنتاي 

هاای چارب   بیوتیک اسیدپست. (61)ضرر مي شوندبيهای ژن

و  الکتوباساایلوسهااای شااده از گونااه کوتاااه زنجیاار مشااتق  

هاای  لضمن اينكه منبع انرژی مهمي برای سالو  بیفیدوباکتريوم

-G)هااای ماازدوج پروتئینااي جااي   روده هسااتند، بااه گیرنااده 

protein-coupled receptors )( واقع شده در قسمت راسي

، متصال  (های کولونوسایت، انتروسایت و سیساتم ايمناي    سلول

تلیاال و ماکروفاژهاا را بارای    های دنادرتیک اپاي  شده و سلول

، از کنناد تحريک مي (Interleucin-10) 11تولید اينترلوکین

 های تاي تنظایم کنناده   سوی ديگر نیز موجب توسعه لنفوسیت

(Tregs) شوند که در نهايت لنفاوی مزانتريک ميهای در گره

-ي و آلارژی ناشاي از غاذا ماي    منجر به مهار پاسخ های التهااب 

هاا در  بیوتیاک با توجه باه اثارات مثبات پسات    . (66, 62)شوند

راری پاساخهای  ايجاد ارتباا  منساجم باا سیساتم ايمناي و برقا      

ايمني مناسب در جهات کااهش حساسایت میزباان باه حضاور       

کااهش عالئام التهااب، باه     ژن و همچناین  برتي عوامال آنتاي  
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هاای غاذايي محساوب    عنوان راهبردی نوين در بهباود آلارژی  

                            .شوندمي

توانند نقش مثثری در ها ميبیوتیکطبق شواهد موجود، پست

عادم  . عدم تحمال الکتاوز داشاته باشاند     الئم بیماریکاهش ع

دستگاه گوارشي شاايع در گستره  تحمل الکتاوز نوعي اتتالل

درصااد   11شیوع اين بیماری در آسایا باالب باار    . جهااني است

 111آسایايي باه   تخمین زده شده است و در بعضي کشورهای

تاوان باا وجاود    ايان بیمااری را ماي   . (66)رساد درصد نیاز ماي  

الئمي از جمله نفخ، تورم، تهوع، استفرا ، درد شكم، اتسااع  ع

شكمي و اسهال پاس از مصارف الکتاوز و همچناین باا انجاام       

HBT آزماايش 
 

(Hydrogen Breath Test)  تشاخیص داد .

ای کاه توساط رامسنگاان و همكااران انجاام شاد، تاأثیر        مطالعه

را  (Dialac)بیوتیاک  های حاوی ترکیبات پسات تجويز ساشه

در ايان  . کودکان مبتال به عدم تحمل الکتوز بررسي کردنددر 

-پیسي 21استفاده شد و مقیاس بیشتر از  HBTمطالعه از آزمون 

دسات  نتايج به. عدم تحمل الکتوز در نظر گرفتندام را به منزله 

مبتالياان   HBTداری در مقیااس  آمده حاکي از کااهش معناي  

بیاوتیكي  تهاای پسا  گیاری شاد کاه ساشاه    بود و چناین نتیجاه  

 قبولي در کاهش عالئم بیمااری و بهباود وضاعیت   پتانسیل قابل

توانند برای اين کودکان مبتال به عدم تحمل الکتوز داشته و مي

منظااور وارد عرصااه تولیااد صاانعتي شااده و در جهاات ارتقااا    

        . (60)ت سالمت افراد به کار گرفته شوندوضعی

 :دارويي در صنايع هابیوتیککاربرد بالقوه پست

 يمناي ا یتهاا وضاع  یوتیکبمهم پست یهايتاز مز يگرد يكي

بااه جااذب  یااازیصااورت ن ياانا در يااراز ؛هاسااتآنمطلااوب 

 ياان،عااالوه باار ا .(62)زنااده وجااود ناادارد یكااروبم یلیاردهااام

روش کنتاارل شااده و  يااکتااوان در يهااا را ماایوتیااکبپساات

 در مااورد اسااتفاده از  کااهيدر حااال ؛اسااتاندارد اسااتفاده کاارد 

به تعاداد و   يدر روده بستگ یباکتر دزنده، عملكر یهایباکتر

محلول ترکیبات  ،ينبنابرا ؛داردمربوطه  يهسو یكيمتابول یتفعال

 ياک باه   يلتاا  ممكان اسات تباد     یهاا یبااکتر  از يانتخاب

از  یاریباه عناوان درماان مكمال بسا      میكروباي  يساتي راهبرد ز

 يل داناش علما  حال چالش بزرگ، انتقاا  ينبا ا .ها شودیماریب

 ینپال با   يجاداست که به منزله ا یتجار یکاربرد یهابه برنامه

 ياا  يترشاح  یهاا یتدر حال حاضر، متابول .علم و صنعت است

بااا  يبااه عنااوان محصااوالت یااد،مف یهااایمشااتق شااده از باااکتر

درمااان  ياااو  یشااگیریبااالقوه درجهاات پ ياايدارو یکاربردهااا

 Colibiogenمثاال،   به عناوان  .(66)شونديم يها معرفیماریب

 یاست که حاو يکليشیااشرمحصول مشتق شده از کشت  يک

چارب  یدو اسا  يدسااکار يپلا  یاد، پست ینه،آم یدچون اس یباتيترک

مقااوم و   ساالمونال  هاای ي ساويه مهارکننادگ  یتاست و تاصا 

 یندارد؛ همچنيشگاهي را در مدل آزما یوتیکبيحساس به آنت

در کااهش   يقابال تاوجه  و باه طاور    یاروده یتدر بهبود کول

 polymorphous light“مبتال به  یماراندر ب يپوست يعاتضا

eruptions ”یهااایااتمتابولمحلااول  .(111)اساات تأثیرگااذار 

و  یاک الکتیداس یر،کوتاه زنجچرب یداس) یباکتر یكرهبدون پ

            0106يکليشاایااشراز ( نشااده ييشناسااا یهااایااتمتابول يگاارد

 DSM ،0106 یسفكاااااااااال اساااااااااترپتوکوکوسDSM ،

 یلوسالکتوباساااو  DSM 010 یدوفیلوساسااایلوس الکتوباسااا
در ناوزادان و  المونلوزيس سدرمان در  DS 0103 يتیكوسهلو

( ياايي عدم تعاادل باکتر ) يوزيسباکتريسدر درمان د ینهمچن

. (111)مازمن، نقاش دارناد    يتمبتال به گاستر یمارانروده در ب

CytoFloraيسلول يوارهآمده از دبه دست  ی، محصول تجار 

رامنسااوس،  یلوسالکتوباسااچااون  ييهااایشااده باااکتر  یاازل
 یدوفیلوس،اسااا  یلوسالکتوباسااا یفیااادوم، ب یفیااادوباکتريومب
النگاااااوم،  یفیااااادوباکتريومب ينفاااااانتیس،ا یفیااااادوباکتريومب

 پالنتااااروم،یلوس الکتوباسااا یلاااوس،اساااترپتوکوکوس ترموف
 ،یروتاااار یلوسالکتوباساااا الیواريوس،ساااا یلوسالکتوباساااا
 و يكوسبولگاااار یلوسالکتوباسااا ي،کاااازئ یلوسالکتوباسااا
 یاوزيس بياس اصالح د یاست که برا اسسروژنز یلوسالکتوباس

ماورد   يمناي بهباود پاساخ ا   ی وروده ا (ياايي عدم تعادل باکتر)

را در کودکاان   یسام عالئام اوت  ینهمچن یرد،گياستفاده قرار م
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شاده   گازارش  ینهمچنا . (112)بخشديم دبهبو یسممبتال به اوت

 یممكن اسات حااو   یوتیکشده سلول پروب یزاست که شكل ل

 یسوتیكوئیاااک،ل یداسااا ینگومیلیناز،اساااف یالورونیاااک،ه یداسااا

 یکاسات  یداس یک،الکت یداس یدوگلیكان،پست يد،ساکارياگزوپل

-يرا باه وجاود ما    یعيوس يستيز یتباشد که فعال یلاست ید و

مانناد  پوسات   یبار رو  یتوانناد اثارات ساودمند   يآورند که م

پوسات   شادابيو زتم،  يسوتتگ یامالت یت،بهبود اگزما، درمات

داشااته  تااابش فاارابنفش  یهااایبو محافظاات در براباار آساا  

 .(113)باشند

شواهد موجود از مطالعاات باالیني، هماواره ياک ارتباا        طبق

، (هاپروبیوتیک)مستقیم و منسجم بین میكروبیوتای مفید روده 

عملكرد بهینه سیستم ايمني و برقراری وضعیت هومئوساتازيس  

کاه بخاش    قابال تأمال اسات    .(110, 10)در میزبان وجود دارد

کنناادگي سیسااتم ايمنااي توسااط   ای از اثاارات تعااديل عمااده

شاده از  مشاتق  بیوتیاک تها، مربو  به ترکیبات پسپروبیوتیک

مشتق شده های بیوتیکپستدر محیط روده، . (03)ها استآن

و سیساتم   تلیاال هاای اپاي  های اسید الکتیک با سلولاز باکتری

ساازی  ايمني ارتبا  برقارار کارده و موجاب تحرياک و فعاال     

اساخ دفااعي آناي در میزباان     انادازی پ ايمني ذاتي و متعاقباً راه

سیستم ايمناي   رابطه اثر تعديل کنندگيدر اين  .(111)شوندمي

هاای  بیوتیکو پستگاسری  الکتوباسیلوستوسط پروبیوتیک 

هاا نشاان   بررساي شاد، يافتاه    زیشده از آن در مدل برونمشتق

شااده توانااايي بااااليي در هااای مشااتقبیوتیااکدادنااد کااه پساات

-Interleucin) 12 سیستم ايمني و تولید اينترلاوکین  تحريک

12, IL-12 )  هاای  قابال ذکار اسات کاه ناوع گوناه      . داشاتند

حفاظ دوز ماثثر   ساازی و  رفعاال هاای غی میكروبي، انواع روش

تحويال از فاکتورهاای مهماي    هاای  در سیساتم  هابیوتیکپست

توانند تاصایت تعاديل کننادگي سیساتم ايمناي      هستند که مي

       . (116, 116)دهند ها را تحت تأثیر قراربیوتیکتوسط پست

ها در حفظ سالمتي میزبان در برابر عوامل بیوتیکتوانايي پست

تواند از طرياق مهاار چسابندگي و کلونیزاسایون،      يزا مبیماری

هاا، مهاار تشاكیل بیاوفیلم و     پیشگیری از تهاجم به سااير بافات  

هااای ايجاااد پاسااخهمچناین بهبااود عملكاارد سیسااتم ايمنااي در  

نكته حائز اهمیت اسات کاه   ذکر اين . (01)مناسب ايجاد گردد

هاای مشاتق   های اسید الکتیک، پست بیوتیکعالوه بر باکتری

توانند باه طاور ماثثری    نیز مي بیفیدوباکتريومهای ده از گونهش

در اين رابطه پسات  . در جهت ارتقا  سالمت میزبان عمل کنند

-به طور چشم 12BB بیفیدوباکتريومشده از های مشتقبیوتیک

 استرپتوکوکوس موتانسهای گیری از تشكیل و توسعه بیوفیلم

سوی ديگار، نتاايج   از . (110)ری کردنددر حفره دهاني پیشگی

-هاا ماي  بیوتیاک پستبیانگر اين هستند که  زیمطالعات درون

توانند در مقابل عامل عفوني ويروس نیز فعالیت قابال تاوجهي   

 هاای مشاتق شاده از   بیوتیاک پسات در اين رابطاه  . داشته باشند

 الکتوباسیلوس پالنتاارم و  1316TMC الکتوباسیلوس گاسری

136L- ش عفونت ناشي از ويروس توانايي چشمگیری در کاه

از طريااق تحريااک ايمنااي ذاتااي و تولیااد     H1N1آنفااوالنزا 

در اين  .(116)از تود نشان دادند زیاينترفرون در شرايط برون

 باالقوه  ويروساي  ضاد  اثار  ،(2121) همكااران  و Anwarرابطه

الکتوباساایلوس  از شااده مشااتق یهااابیوتیااکپساات از برتااي
 ,Plantaricin BN, Plantaricin W) پالنتاااارم 

Plantaricin D, Plantaricin JLA-9) ایرايانه مدل در را 

 روی بار  Residual binding proteinکاردن  بلوکه هدف با

 مبادل  آنازيم  هاای و گیرنده کروناويروس Spike هایپروتئین

 ,Angiotensin-Converting Enzyme 2) 2-آنژيوتانسین

ACE2) ايان  از آماده  باه دسات   نتاايج  طباق  .کردناد  بررسي 

 پاروتئین  باین  تعامل در اتتالل ايجاد ها بابیوتیکپست مطالعه،

Spike با همچنین و 2-آنژيوتانسین مبدل آنزيم هایگیرنده با 

-پروتئین روی بر Residual binding protein کردن بلوکه

 و ايمن ایگزينه عنوان به توانندمي کروناويروس، Spike های

 بیمااری  حادت  کااهش  و اکسان و طراحاي  در کنناده  امیدوار

-بناابراين پسات   ؛(111)باشاند  داشاته  گیاری چشم و مثثر نقش

هااای اساایدالکتیک و  شااده از باااکتری هااای مشااتق بیوتیااک
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توان به عنوان عامل ضدمیكروبي ايمن در را مي بیفیدوباکتريوم

طیف وسیعي از محصوالت دارويي جهت اهداف پیشگیری يا 

ین در محصااوالت غااذايي هااای درماااني و همچناابهبااود روش

جهت به تاأتیر اناداتتن فسااد و افازايش مانادگاری باه کاار        

 .گرفت

تاوان باه نقاش منحصار باه فارد       عالوه بر موارد ذکر شده، ماي 

های درمااني سارطان باه عناوان     ها در بهبود روشبیوتیکپست

هااای معمااول درمااان اشاااره رويكااردی جديااد در کنااار روش

عاملي اسات کاه رشاد سالولي     سرطان بیماری چند. (111)کرد

هاای آن محساوب   زترين ويژگينامنظم و غیرقابل کنترل از بار

-های درماني معمول سرطان ماي از جمله روش .(112)شودمي

درماني و يا جراحي درماني، شیميدرماني، ايمني توان به راديو

ها غالباً با برتي اثرات نامطلوب همراه اشاره کرد که اين روش

یفیات زنادگي مبتالياان    توانند تاأثیر ساوئي بار ک   يهستند که م

تارين اثارات   در ايان رابطاه از برتاي مهام    . (113)داشته باشند

تااوان بااه مااواردی  هااای معمااول درماااني مااي نااامطلوب روش

باه   ايجاد اتتالل در عملكرد دستگاه گوارش، آسیب: همچون

رياز، ايجااد   سیستم عصبي محیطي، تغییار عملكارد غادد درون   

در عملكاارد سیسااتم ايمنااي، تنفسااي، قلااب و عروقااي، اتااتالل 

هاای  ساهال و آسایب  آنمي، درد و ضعف عضالني، تستگي، ا

با توجه به موارد اشاره شده مطالعاات  . (110)پوستي اشاره کرد

اثارات   درماني با کمترينهای اتیر سعي در به کارگیری روش

 های اتیر پژوهشگران توجه زياادی در سال. نامطلوب را دارند

بااه غااذاهای فراسااودمند بااا محتويااات ترکیبااات زيسااتي ماننااد 

ترکیباات  . اناد بیوتیاک نماوده  پروبیوتیک، پريبیوتیک و پسات 

يادشده توانايي بهبود عملكرد سیساتم گوارشاي و ايمناي را از    

های طريق اصالح ترکیب میكروبیوتای روده و توسعه متابولیت

موجاب بهباود    ها را دارناد کاه باه نوباه تاود     شده از آنمشتق

هاا در  مطلوب آنهای درماني معمول و کاهش اثارات ناا  روش

دست آمده از مطالعات بالیني، شواهد به. (03)شوندمبتاليان مي

در ايان  . در ايان زمیناه اسات    هابیوتیکبیانگر نقش مثثر پست

رابطه در يک مطالعه کارآزمايي باالیني تصاادفي، مبتالياان در    

-گروه اول فقط دارونما دريافت ماي دو گروه قرار گرفتند که 

بیوتیک های پستکردند و گروه دوم عالوه بر دارونما، مكمل

حااکي از کااهش معناي     نتاايج مطالعاه  را نیز دريافت کردناد؛  

ای شااكمي، اسااتفرا ، التهاااب هااداری در شاادت اسااهال، درد

هاای پوساتي، اتاتالالت    مخا  حفره دهاني، آتروفي، آسایب 

در و قلاب و عروقااي افااراد گااروه دوم  سیساتم ايمنااي، عصاابي  

هاای مهام   برتي مكانیسام . (111)مقايسه با افراد گروه اول بود

هاای  ها در بهباود روش بیوتیکدتیل در عملكرد زيستي پست

های ماني سلول، بهبود پاسخکاهش زنده: درماني سرطان شامل

ساازی  زای طبیعاي، فعاال  زا و جهشايمني، مهار عوامل سرطان

مارگ سالولي، کااهش تهااجم میكروباي و التهااب        مسیرهای

ناشااي از آن، افاازايش میاازان آپوپتااوز در مقايسااه بااا نكااروز،   

و تاصیت ضاد تكثیاری علیاه     6-کاهش فعالیت متالوپروتئیناز

-پسات  بناابراين  ؛(116)باشاد ماي هاای سارطاني کولاون    سلول

های درماني و کاهش اثرات نامطلوب ها با بهبود روشبیوتیک

های تحويل دارويي ياا غاذايي   توانند در قالب سیستميها مآن

           .های درماني به کار گرفته شونددر کنار ديگر روش

وجاود   دوطرفاه  ارتبا  منسجم و يک روده و همواره بین مغز

مغاز   تحات تنظایم   روده عملكارد  کاه  به همان صاورت  .دارد

 رايي مغاز توانند در کامتقابالً مي نیز روده است، میكروبیوتای

 هاای متابولیات  تولیاد  باا  روده میكروبیوتاای  .تأثیرگذار باشند

 هاای هورماون  تولیاد  تحرياک  و( هاا بیوتیاک پسات )مختلف 

 و آمیگادال  هیسوتااالموس،  اثار بار   نتیجاه  در و مختلاف 

 .کنناد مي تنظیم را انسان رفتار و اعمال از بسیاری هیسوکامپ،

 ایهعمد ده نقشرو میكروبیوتای توسط تولید شده تريستوفان

 اجتمااعي،  رفتاار  بهباود  نهايات،  در و تولیاد ساروتونین   در

 باا  همچناین  تريستوفاان  .دارد افساردگي  و استرس، اضاطراب 

باروز   .دارد چااقي  در سازايي باه  نقاش  سایری،  تنظیم احساس

 استفاده از ناشي)بیوزيس در میكروبیوتای روده وضعیت ديس

-، مي(رواني– های روحيبیماری ها وبیوتیکآنتي از رويه بي
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. باشاد  انساان  رفتاار  و مغاز  عملكارد  تغییار  در مهم عاملي تواند

های مستقر در دستگاه گوارشي میزبان قاادر  بسیاری از باکتری

نفارين،  هاای کاوچكي مانناد دوپاامین، اپاي     به تولیاد مولكاول  

, 116)هسااتندنفاارين، ساارتونین، اسااتیل کااولین و گابااا نااوراپي

شااواهد موجااود جهاات تائیااد عملكاارد   بااا اياان حااال،  . (110

سیگنالینگ عصبي اين ترکیبات کافي نبوده و نیازمند مطالعات 

 در بین ترکیباات فاوق، گاباا   . باشدتر در اين زمینه ميگسترده

 توسط تولید شده عصبي هایانتقال دهنده تريناز اساسي يكي

شااود و عملكاارد مهاااری باار انتقااال میكروبیوتااا محسااوب مااي

رغام اينكاه گاباا    علي. (116)دارد انسان مغز عصبي هایدهنده

مغازی  -تولید شده توسط میكروبیوتا قادر به عبور از سد تاون 

 درد، حاس  هاای نورون توانند در تنظیممي نیستند، با اين حال

ايفاا   نقاش  افساردگي  و تاون، اضاطراب   فشاار  قلاب،  ضربان

 ياک  به عناوان  اکنون گاباقابل ذکر است که هم .(121)کنند

در فرموالسایون غاذاهای فراساودمند     ساالمت بخاش   رکیاب ت

. گیارد ژاپن قرار گرفته و به طور گسترده مورد استفاده قرار مي

پتانسایل تاوبي جهات تولیاد ترکیاب       الکتوباسیلوس بارويس 

از طرياق محصاوالت   )فعاال گاباا داشاته و دريافات آن     زيست

 و مغاز  ساالمت  تواند موجاب مي (های غذاييدارويي يا مكمل

. (116)شااود دياباات ماننااد هااايينساابي بیماااری درمااان تاايح

 متابولیسام و عملكارد تاود    ای باا همچنین میكروبیوتای روده

 و تاودايمني  هاای بیمااری  از بسایاری  توانند در ارتبا  باا مي

 افساردگي،  اضطراب، آلزايمر، مانند مالتیسل اسكلروز، عصبي

 تارين عشااي  میكروگلیاهاا . (121)باشاند  اوتیسام  پارکینسون و

 اعماالي چاون   هساتند و دارای  مغاز  ايمناي سااکن   هایسلول

 ساازی فعاال  و ساايتوکین  تولیاد  ژن،آنتاي  فاگوسایتوز، ارائاه  

تواننااد بااا میكروبیوتااای روده هااای التهااابي بااوده و ماايپاسااخ

سیگنالینگ داشته و تحت شرايط مختلاف وضاعیت میكروباي    

-پسات  برتاي . های مناسبي از تاود باروز دهناد   روده عملكرد

چارب   مانند اسایدهای  هاالکتوباسیلشده از های مشتقبیوتیک

 توانناد باه  مي نیز( بوتیرات پروپیونات و استات،) زنجیر کوتاه

گیری داشاته  تأثیر چشم عملكرد میكروگلیا بر غیرمستقیم طور

اتاتالالت عصابي از جملاه پارکینساون،      از باشند؛ لذا بسیاری

در ماواردی ساكته    اب و حتياوتیسم، اضطرمالتیسل اسكلروز، 

مغزی نیز با فعالیت میكروگلیاها، ترکیب و توازن میكروبیوتای 

 باه . (122)ها ارتباا  دارناد  های حاصل از آنروده و متابولیت

روده و  ترکیاب میكروبیوتاای   رساد هادف قارار دادن   مي نظر

از طريق )های مدنظر ها جهت تولید متابولیتهمچنین القای آن

-بیوتیاک و پسات  ت حااوی ترکیباات پاری   مصرف محصاوال 

، رويكردی نوين در بح  پیشگیری و درمان مكملاي  (بیوتیک

اساكلروز،   مالتیسال )عصابي   هاای سیساتم  بیمااری  از بسایاری 

فشارتون،  ديابت، پارکینسون، آلزايمر، اوتیسم، اسكیزوفرني،

 .  مطرح باشند( مغزی سكتة

 

 نتیجه گیری

از تحقیقاات در زمیناه   مطالعه مروری حاضار، حیطاه جديادی    

هااا را بااا تعااداد  شااده از پروبیوتیااکترکیبااات زيسااتي مشااتق 

. نظاار قاارار داده اسااتمحاادودی از مقاااالت در اياان زمینااه مااد

مقاله در راستای  31شده برای اين مطالعه از اطالعات استخراج

قابل ذکر اسات کاه نتاايج    . اهداف مطالعه استخراج شده است

برتااي . هااايي اسااتمحاادوديت اياان مطالعااه مااروری، دارای 

مطالعات بالیني انجام گرفته در اين حیطه، حجام نموناه پاايیني    

چناین  هم. داشته و طول دوره مداتله نیز نسبتاً کوتاه بوده است

ساازی و  هاای غیرفعاال  فاکتورهای مختلفاي مانناد اناواع روش   

های مصرفي، نوع سیساتم  بیوتیکاستخراج، ماهیت دقیق پست

شدگي زيستي حین عبور شده و میزان تلفرفته حامل به کارگ

توانناد در باروز   های مختلاف مجارای گوارشاي، ماي    از بخش

 بنابراين ها مثثر واقع شوند؛ بخشي آنتوا  زيستي و سالمت 

در مطالعات آتي تعیین دقیق فاکتورهای مذکور جهت حصول 

نظر اماری ضاروری   های مدبیوتیکاثرات سالمت بخش پست

هاا بار   پروبیوتیاک گیار  رغام تاأثیر چشام   علاي . ودشقلمداد مي

وضعیت سالمتي میزبان، با اساتناد باه نتاايج مطالعاات صاورت      
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های توانند در مقايسه با سلولبیوتیک ميگرفته، ترکیبات پست

هاای تكنولاوژيكي،   زنده پروبیوتیک والاد تاود دارای مزيات   

 يساتي ز یتفعال یها دارایوتیکبپست. ايمني و اقتصادی باشند

 یساتم س کننادگي  تعاديل  ي،التهااب ضاد یت توانند فعاليبوده و م

سارم،  کلساترول کاهندگي ضد فشارتون،  اسهالي، ضد يمني،ا

را  یداناکسا يو آنتا سالولي غیار طبیعاي     تكثیار  ساتتن متوقف

-يها ما یوتیکبدهد که پستيتوا  نشان م ينا. دنکن يجادا

بهباود ساالمت    تاا  باه   یزيولاوژيكي اثرات ف يجادتوانند با ا

ها به طور آن یقعمل دق یسماگر مكان يحت .کمک کنند یزبانم

از مواناااع اساااتفاده از  يبرتااا .شاااناتته نشاااده باشاااد کامااال

 يطدر شاارا يمااانعاادم زنااده) ييهااا در مااواد غااذایوتیااکپروب

موجب ( ييمواد غذا یو آماده ساز يعتوز ی،نگهدار ی،فرآور

بارای   يمناساب  يگزينجاا  ياک هاا  یوتیاک بشاود کاه پسات   يم

 يي و باا ارزش درمااني  مواد غاذا  یمدت زمان نگهدار يشافزا

ذکر اين نكته حائز اهمیت است کاه   .مورد استفاده قرار گیرند

بیوتیک، به جای افزودن ها نیز مانند ترکیبات پریبیوتیکپست

های موجود های جديد به میكروبیوتای روده، پروبیوتیکگونه

دهناد و ايان بیاانگر    را توساعه ماي  در دستگاه گوارش هر فارد  

هاا در رشاد میكروبیوتاای مفیاد     بیوتیاک نقش حماايتي پسات  

و برقاااراری شااارايط يوبیاااوزيس و حفاااظ ( هااااپروبیوتیاااک)

 یوتیااک،پروب یممفااه  یجااه،در نت .میزبااان اسات  هومئوساتازيس 

 یشاه روناد هم  ياک  بیوتیاک بیوتیک و پستینس یوتیک،بیپر

درک و  تار يي دقیاق شناساا  یبارا  یشاتر مطالعات بو  سبز هستند

رساد کاه   روابط پیچیده بین اين مفااهیم ضاروری باه نظار ماي     

. هاا کماک کناد   عمل آن یسممكان یربه درک مسممكن است 

از  یناان اطم یبرا یقاطالعات دق یدامكان تول يننو یهاپژوهش

هاا  آن يو اثربخش یوتیکبمحصوالت پست یدتول يندثبات فرآ

و  یامطالعااات مداتلااه ياان،باار اعااالوه . سااازديفااراهم ماا را

باه   یكسمطالعاات متاابولوم   نیاز  و يتصاادف  ینيباال  ييزماآکار

-پسات  یهاا بخاش مكمال   يسالمت یاز ادعاها يتمنظور حما

 .مورد نیاز هستند یوتیکب
       

 تشکر و قدردانی

 مقاله اين انتشار که دارندمي اظهار مقاله حاضر نويسندگان

 تاصي هایدستگاه يا افراد با فعيمنا تعار  يا گونه تضادهیچ

 علوم دانشگاه دانشجويان تحقیقات کمیته از وسیله بدين. ندارد

 .گرددمي و قدرداني تشكر تبريز پزشكي

 

 منابع
1. Abbasi A, Ghasempour Z, Sabahi S, Kafil HS, Hasannezhad P, Rahbar Saadat Y, et al. The 

biological activities of postbiotics in gastrointestinal disorders. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021:1-

22. 

2. Kappel BA, De Angelis L, Heiser M ,Ballanti M, Stoehr R, Goettsch C, et al. Cross-omics 

analysis revealed gut microbiome-related metabolic pathways underlying atherosclerosis 

development after antibiotics treatment. Mol Metab. 2020;36:100976. 

3. Abbasi A, Aghebati-Maleki A, Yousefi M, Aghebati-Maleki L. Probiotic intervention as a 

potential therapeutic for managing gestational disorders and improving pregnancy outcomes. J 

Reprod Immunol. 2021;143:103244. 

4. Wu H, Ma Y, Peng X, Qiu W, Kong L, Ren B, et al. Antibiotic-induced dysbiosis of the rat 

oral and gut microbiota and resistance to Salmonella. Arch Oral Biol. 2020;114:104730. 

5. Strati F, Pujolassos M, Burrello C, Giuffrè MR, Lattanzi G, Caprioli F, et al. Antibiotic-

associated dysbiosis affects the ability of the gut microbiota to control intestinal inflammation 

upon fecal microbiota transplantation in experimental colitis models. Microbiome. 2021;9(1):1-

15. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
4.

13
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            19 / 26

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.4.132
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5312-en.html


 ...پست بیوتیک ها    050

0011  آبانو  مهر/  ششدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

6. Tannock GW, Savage DC. Influences of dietary and environmental stress on microbial 

populations in the murine gastrointestinal tract. Infect Immun. 1974;9(3):591-598. 

7. Nabavi S, Rafraf M, Somi MH, Homayouni-Rad A, Asghari-Jafarabadi M. The effects of 

probiotic yogurt on metabolic factors in nonalcoholic fatty liver disease. SJKU. 2016;20(6):12-

25.  

8. Marzorati M, Abbeele PVd, Bubeck SS, Bayne T, Krishnan K, Young A, et al. Bacillus 

subtilis HU58 and Bacillus coagulans SC208 Probiotics Reduced the Effects of Antibiotic-

Induced Gut Microbiome Dysbiosis in an M-SHIME
®
 Model. Microorganisms. 2020;8(7):1028. 

9. Hoffman JB, Petriello MC, Morris AJ, Mottaleb MA, Sui Y, Zhou C, et al. Prebiotic inulin 

consumption reduces dioxin-like PCB 126-mediated hepatotoxicity and gut dysbiosis in 

hyperlipidemic Ldlr deficient mice. Environ Pollut. 2020;261:114183. 

10. Kim C-S, Cha L, Sim M, Jung S, Chun WY, Baik HW, et al. Probiotic Supplementation 

Improves Cognitive Function and Mood with Changes in Gut Microbiota in Community-

Dwelling Older Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. J 

Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2021;76(1):32-40. 

11. Zhao W, Liu Y, Kwok L-Y, Cai T, Zhang W. The immune regulatory role of Lactobacillus 

acidophilus: An updated meta-analysis of randomized controlled trials. Food Biosci. 

2020:100656. 

12. Lee CH, Choi Y, Seo SY, Kim S-H, Kim IH, Kim SW, et al. Addition of probiotics to 

antibiotics improves the clinical course of pneumonia in young people without comorbidities: a 

randomized controlled trial. Sci Rep. 2021;11(1):1-9. 

13. Sanders ME. How do we know when something called “probiotic” is really a probiotic? A 

guideline for consumers and health care professionals. Funct Food Rev. 2009;1(1):3-12. 

14. Mohamadshahi M, Veissi M, Haidari F, Shahbazian H, Kaydani G-A, Mohammadi F. Effects 

of probiotic yogurt consumption on inflammatory biomarkers in patients with type 2 diabetes. 

BioImpacts. 2014;4(2):83. 

15. Homayouni Rad A, Aghebati Maleki L, Samadi Kafil H, Abbasi A. Postbiotics :A novel 

strategy in food allergy treatment. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020:1-8. 

16. Rad AH, Maleki LA, Kafil HS, Zavoshti HF, Abbasi A. Postbiotics as novel health-

promoting ingredients in functional foods. Health Promot Perspect. 2020;10(1):3-4. 

17. Lee JW, Shin JG, Kim EH, Kang HE, Yim IB, Kim JY, et al. Immunomodulatory and 

antitumor effects in vivo by the cytoplasmic fraction of Lactobacillus casei and Bifidobacterium 

longum. J Vet Res. 2004;5(1):41-8. 

18. Raman M, Ambalam P, Doble M. Probiotics and bioactive carbohydrates in colon cancer 

management. 1
st
 ed. India:Springer, 2016. 

19. Abbasi A, Sheykhsaran E, Kafil HS. Postbiotics: Science, Technology and Applications. 1
st
 

ed. United Arab Emirates:Bentham Science Publishers, 2021.  

20. Abbasi A, Aghebati-Maleki L, Homayouni-Rad A. The promising biological role of 

postbiotics derived from probiotic Lactobacillus species in reproductive health. Crit Rev Food 

Sci Nutr. 2021:1-3.  

21. Liong M-T. Safety of probiotics: translocation and infection. Nutr Rev. 2008;66(4):192-202. 

22. Abriouel H, Muñoz MdCC, Lerma LL, Montoro BP, Bockelmann W, Pichner R, et al. New 

insights in antibiotic resistance of Lactobacillus species from fermented foods. Food Res Int. 

2015;78:465-81. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
4.

13
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            20 / 26

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.4.132
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5312-en.html


    051امین عباسی    

0011  آبانو  مهر/  ششدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

23. Kim MJ, Ku S, Kim SY, Lee HH, Jin H, Kang S, et al. Safety Evaluations of 

Bifidobacterium bifidum BGN4 and Bifidobacterium longum BORI. Int J Mol Sci. 

2018;19(5):1422. 

24. Homayouni rad A, Fathi-zavoshti H, Douroud N, Shahbazi N, Abbasi A. Evaluating the Role 

of Postbiotics as a New Generation of Probiotics in Health and Diseases. arumsj. 

2020;19(4):381-99. 

25. Rad A, Abbasi A, Javadi A, Pourjafar H, Javadi M, Khaleghi M. Comparing the microbial 

quality of traditional and industrial yoghurts. Biointerface Res Appl Chem. 2020;10(4):6020-5. 

26. Taverniti V, Guglielmetti S. The immunomodulatory properties of probiotic microorganisms 

beyond their viability (ghost probiotics: proposal of paraprobiotic concept). Genes Nutr. 

2011;6(3):261-74. 

27. Karimi N, Jabbari V, Nazemi A, Ganbarov K, Karimi N, Tanomand A, Karimi S, Abbasi A, 

Yousefi B, Khodadadi E. Thymol, cardamom and Lactobacillus plantarum nanoparticles as a 

functional candy with high protection against Streptococcus mutans and tooth decay. Microb 

Pathog. 2020:104481. 

28. Mohan A, Hadi J, Gutierrez-Maddox N, Li Y, Leung IK, Gao Y, Shu Q, Quek SY. Sensory, 

Microbiological and Physicochemical Characterisation of Functional Manuka Honey Yogurts 

Containing Probiotic Lactobacillus reuteri DPC16. Foods. 2020;9(1):106. 

29. Rad AH, Akbarzadeh F, Mehrabany EV. Which are more important: Prebiotics or probiotics? 

Nutrition. 2012;28(11/12):1196. 

30. Homayouni A, Azizi A, Ehsani M, Yarmand M, Razavi S. Effect of microencapsulation and 

resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of synbiotic ice cream. Food 

Chem. 2008;111(1):50-5. 

31. de Almada CN, Almada CN, Martinez RC, Sant'Ana AS. Paraprobiotics: evidences on their 

ability to modify biological responses, inactivation methods and perspectives on their application 

in foods. Trends Food Sci Technol. 2016;58:96-114. 

32. Rad A, Abbasi A, Kafil H, Ganbarov K. Potential Pharmaceutical and Food Applications of 

Postbiotics: A review. Curr Pharm Biotechnol. 2020;21(15):1576-1587.  

33. Cicenia A, Santangelo F, Gambardella L, Pallotta L, Iebba V, Scirocco A, et al. Protective 

role of postbiotic mediators secreted by Lactobacillus rhamnosus GG versus lipopolysaccharide-

induced damage in human colonic smooth muscle cells. J Clin Gastroenterol. 2016;50:S140-4.  

34. Konstantinov SR, Kuipers EJ, Peppelenbosch MP. Functional genomic analyses of the gut 

microbiota for CRC screening. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10(12):741. 

35. Sharma M, Shukla G. Metabiotics: one step ahead of probiotics; an insight into mechanisms 

involved in anticancerous effect in colorectal cancer. Front Microbiol. 2016;7:1940. 

36. Sánchez B, Ruiz L, Gueimonde M, Ruas-Madiedo P, Margolles A. Toward improving 

technological and functional properties of probiotics in foods. Trends Food Sci Technol. 

2012;26(1):56-63. 

37. Hibbing ME, Fuqua C, Parsek MR, Peterson SB. Bacterial competition: surviving and 

thriving in the microbial jungle. Nat Rev Microbiol. 2010;8(1):15. 

38. Chua KJ ,Kwok WC, Aggarwal N, Sun T, Chang MW. Designer probiotics for the 

prevention and treatment of human diseases. Curr Opin Chem Biol. 2017;40:8-16. 

39. Nakamura F, Ishida Y, Sawada D, Ashida N, Sugawara T, Sakai M, et al. Fragmented lactic 

Acid bacterial cells activate peroxisome proliferator-activated receptors and ameliorate 

Dyslipidemia in obese mice. J Agric Food Chem. 2016;64(12):2549-59. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
4.

13
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            21 / 26

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.4.132
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5312-en.html


 ...پست بیوتیک ها    053

0011  آبانو  مهر/  ششدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

40. Tejada-Simon MV, Pestka JJ. Proinflammatory cytokine and nitric oxide induction in murine 

macrophages by cell wall and cytoplasmic extracts of lactic acid bacteria. J Food Prot. 

1999;62(12):1435-44. 

41. Sokol H, Pigneur B, Watterlot L, Lakhdari O, Bermúdez-Humarán LG, Gratadoux J-J, et al. 

Faecalibacterium prausnitzii is an anti-inflammatory commensal bacterium identified by gut 

microbiota analysis of Crohn disease patients. Proc Natl Acad Sci. 2008;105(43):16731-6. 

42. Vidal K, Donnet-Hughes A, Granato D. Lipoteichoic acids from Lactobacillus johnsonii 

strain La1 and Lactobacillus acidophilus strain La10 antagonize the responsiveness of human 

intestinal epithelial HT29 cells to lipopolysaccharide and gram-negative bacteria. Infect Immun. 

2002;70(4):2057-64. 

43. Mileti E ,Matteoli G, Iliev ID, Rescigno M. Comparison of the immunomodulatory 

properties of three probiotic strains of Lactobacilli using complex culture systems: prediction for 

in vivo efficacy. PloS one. 2009;4(9):e7056. 

44. Tsilingiri K, Barbosa T, Penna G, Caprioli F, Sonzogni A, Viale G, et al. Probiotic and 

postbiotic activity in health and disease: comparison on a novel polarised ex-vivo organ culture 

model. Gut. 2012;61(7):1007-15. 

45. Choi S, Kim Y, Han K, You S, Oh S, Kim SH. Effects of Lactobacillus strains on cancer cell 

proliferation and oxidative stress in vitro. Lett Appl Microbiol. 2006;42(5):452-8. 

46. Tiptiri-Kourpeti A, Spyridopoulou K, Santarmaki V, Aindelis G, Tompoulidou E, 

Lamprianidou EE, et al. Lactobacillus casei exerts anti-proliferative effects accompanied by 

apoptotic cell death and up-regulation of TRAIL in colon carcinoma cells. PloS one. 

2016;11(2):e0147960. 

47. Ou C, Ko J, Lin M. Antioxidative effects of intracellular extracts of yogurt bacteria on lipid 

peroxidation and intestine 407 cells. J Food Drug Anal. 2006;14(3):304-10. 

48. Kim H, Chae H, Jeong S, Ham J, Im S, Ahn C, et al. In vitro antioxidative properties of 

lactobacilli. Asian-Australas J Anim Sci. 2005;19(2):262-5. 

49. Zhang S, Liu L, Su Y, Li H, Sun Q, Liang X, et al. Antioxidative activity of lactic acid 

bacteria in yogurt. Afr J Microbiol Res. 2011;5(29):5194-201. 

50. Amaretti A, Di Nunzio M, Pompei A, Raimondi S, Rossi M, Bordoni A. Antioxidant 

properties of potentially probiotic bacteria: in vitro and in vivo activities. Appl Microbiol 

Biotechnol. 2013;97(2):809-17. 

51. Shin HS, Park SY, Lee DK, Kim SA, An HM, Kim JR, et al. Hypocholesterolemic effect of 

sonication-killed Bifidobacterium longum isolated from healthy adult Koreans in high 

cholesterol fed rats. Arch Pharm Res. 2010;33(9):1425-31. 

52. Sawada H, Furushiro M, Hirai K, Motoike M, Watanabe T, Yokokura T. Purification and 

Characterization of an Antihypertensive Compound from Lactohacillus casei. Agric Biol Chem. 

1990;54(12):3211-9. 

53. Dinić M, Lukić J, Djokić J, Milenković M, Strahinić I, Golić N, et al. Lactobacillus 

fermentum postbiotic-induced autophagy as potential approach for treatment of acetaminophen 

hepatotoxicity. Front Microbiol. 2017;8:594. 

54. Sharma S, Singh R, Kakkar P. Modulation of Bax/Bcl-2 and caspases by probiotics during 

acetaminophen induced apoptosis in primary hepatocytes. Food Chem Toxicol. 2011;49(4):770-

9. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
4.

13
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            22 / 26

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.4.132
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5312-en.html


    050امین عباسی    

0011  آبانو  مهر/  ششدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

55. Kareem KY, Ling FH, Chwen LT, Foong OM, Asmara SA. Inhibitory activity of postbiotic 

produced by strains of Lactobacillus plantarum using reconstituted media supplemented with 

inulin. Gut Pathog. 2014;6(1):1-7. 

56. Kim HG, Lee SY ,Kim NR, Lee HY, Ko MY, Jung BJ, et al. Lactobacillus plantarum 

lipoteichoic acid down-regulated Shigella flexneri peptidoglycan-induced inflammation. Mol 

Immunol. 2011;48(4):382-91. 

57. Matsuguchi T, Takagi A, Matsuzaki T, Nagaoka M, Ishikawa K ,Yokokura T, et al. 

Lipoteichoic acids from Lactobacillus strains elicit strong tumor necrosis factor alpha-inducing 

activities in macrophages through Toll-like receptor 2. Clin Diagn Lab Immunol. 

2003;10(2):259-66. 

58. Jensen GS ,Benson KF, Carter SG, Endres JR. GanedenBC 30™ cell wall and metabolites: 

anti-inflammatory and immune modulating effects in vitro. BMC Immunol. 2010;11(1):1-14. 

59. Nozari S, Faridvand Y, Etesami A, Ahmad Khan Beiki M, Miresmaeili Mazrakhondi SA, 

Abdolalizadeh J. Potential anticancer effects of cell wall protein fractions from Lactobacillus 

paracasei on human intestinal Caco‐2 cell line. Lett Appl Microbio. 2019;69(3):148-54. 

60. Chen D, Jin D, Huang S, Wu J, Xu M, Liu T, et al. Clostridium butyricum, a butyrate-

producing probiotic, inhibits intestinal tumor development through modulating Wnt signaling 

and gut microbiota. Cancer Lett. 2020;469:456-67. 

61. Konishi H, Fujiya M, Tanaka H, Ueno N, Moriichi K, Sasajima J, et al. Probiotic-derived 

ferrichrome inhibits colon cancer progression via JNK-mediated apoptosis. Nat Commun. 

2016;7(1):1-12. 

62. Shigwedha N, Sichel L, Jia L, Zhang L. Probiotical Cell Fragments (PCFs) as “Novel 

Nutraceutical Ingredients”. J Biosci Med. 2014;2(03):43. 

63. Shenderov BA. Metabiotics: novel idea or natural development of probiotic conception. 

Microb Ecol Health Dis. 2013;24(1):20399. 

64. Abbasi A, Hajipour N, Hasannezhad P, Baghbanzadeh A, Aghebati-Maleki L. Potential in 

vivo delivery routes of postbiotics. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020:1-39. 

65. Homayouni Rad A, Aghebati Maleki L, Samadi Kafil H, Fathi Zavoshti H, Abbasi A. 

Postbiotics as Promising Tools for Cancer Adjuvant Therapy. Adv Pharm Bull. 2021;11(1):1-5. 

66. Homayouni-rad A, Oroojzadeh P, Abbasi A. The Effect of Yeast Kluyveromyces marxianus 

as a Probiotic on the Microbiological and Sensorial Properties of Set Yoghurt during 

Refrigerated Storage. JAUMS. 2021;20(2):254-68. 

67. Doron S, Snydman DR. Risk and safety of probiotics. Clin Infect Dis. 2015;60(2):S129-S34. 

68. Haileselassie Y, Navis M, Vu N, Qazi KR, Rethi B, Sverremark-Ekström E. Postbiotic 

modulation of retinoic acid imprinted mucosal-like dendritic cells by probiotic Lactobacillus 

reuteri 17938 in vitro. Front Immunol. 2016;7:96. 

69. Gao J, Li Y, Wan Y, Hu T, Liu L, Yang S, et al. A novel postbiotic from Lactobacillus 

rhamnosus GG with a beneficial effect on intestinal barrier function. Front Microbiol. 

2019;10:477. 

70. Malagón-Rojas JN, Mantziari A. Postbiotics for Preventing and Treating Common Infectious 

Diseases in Children: A Systematic Review. Nutrients. 2020;12(2):389. 

71. Izuddin WI, Loh TC, Samsudin AA, Foo HL. In vitro study of postbiotics from Lactobacillus 

plantarum RG14 on rumen fermentation and microbial population. Rev Bras Zootec. 2018;47. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
4.

13
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            23 / 26

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.4.132
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5312-en.html


 ...پست بیوتیک ها    055

0011  آبانو  مهر/  ششدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

72. Dunand E, Burns P, Binetti A, Bergamini C, Peralta GH, Forzani L, et al .Postbiotics 

produced at laboratory and industrial level as potential functional food ingredients with the 

capacity to protect mice against Salmonella infection. J Appl Microbiol. 2019;127(1):219-29. 

73. Kok MG, Ruijken MM, Swann JR, Wilson ID, Somsen GW, de Jong GJ. Anionic metabolic 

profiling of urine from antibiotic-treated rats by capillary electrophoresis–mass spectrometry. 

Anal Bioanal Chem. 2013;405(8):2585-94. 

74. Moradi M, Molaei R, Guimarães JT. A review on preparation and chemical analysis of 

postbiotics from lactic acid bacteria. Enzyme Microb Technol. 2021;143:109722. 

75. Homayouni Rad A, Samadi Kafil H, Fathi Zavoshti H, Shahbazi N, Abbasi A. 

Therapeutically Effects of Functional Postbiotic Foods. Clin Excell. 2020;10(2):33-52. 

76. Ogawa A, Kadooka Y, Kato K, Shirouchi B, Sato M. Lactobacillus gasseri SBT2055 reduces 

postprandial and fasting serum non-esterified fatty acid levels in Japanese 

hypertriacylglycerolemic subjects. Lipids Health Dis. 2014;13(1):36. 

77. den Besten G, van Eunen K, Groen AK, Venema K, Reijngoud D-J, Bakker BM. The role of 

short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism. 

J Lipid Res. 2013;54(9):2325-40. 

78. Chi W, Dao D, Lau TC, Henriksbo BD, Cavallari JF, Foley KP, et al. Bacterial 

peptidoglycan stimulates adipocyte lipolysis via NOD1. PLoS One. 2014;9(5):e97675. 

79. Cavallari JF, Fullerton MD, Duggan BM, Foley KP, Denou E, Smith BK, et al .Muramyl 

dipeptide-based postbiotics mitigate obesity-induced insulin resistance via IRF4. Cell Metabol. 

2017;25(5):1063-74. e3. 

80. Escamilla J, Lane MA, Maitin V. Cell-free supernatants from probiotic Lactobacillus casei 

and Lactobacillus rhamnosus GG decrease colon cancer cell invasion in vitro. Nutr Cancer. 

2012;64(6):871-8. 

81. Kareem KY, Ling FH, Chwen LT, Foong OM, Asmara SA. Inhibitory activity of postbiotic 

produced by strains of Lactobacillus plantarum using reconstituted media supplemented with 

inulin. Gut Pathog. 2014;6(1):23. 

82. Imperial IC, Ibana JA. Addressing the antibiotic resistance problem with probiotics: reducing 

the risk of its double-edged sword effect. Front Microbiol. 2016;7:1983. 

83. Aguilar-Toalá J, Garcia-Varela R, Garcia H, Mata-Haro V, González-Córdova A, Vallejo-

Cordoba B, et al. Postbiotics: An evolving term within the functional foods field. Trends Food 

Sci Technol. 2018;75:105-14. 

84. Weese JS, Martin H. Assessment of commercial probiotic bacterial contents and label 

accuracy. Can Vet J. 2011;52(1):43. 

85. Palacios MC, Haros M, Sanz Y, Rosell CM. Selection of lactic acid bacteria with high 

phytate degrading activity for application in whole wheat breadmaking. LWT. 2008;41(1):82-92. 

86. Haros M, Bielecka M, Honke J, Sanz Y. Phytate-degrading activity in lactic acid bacteria. 

Pol J Food Nutr Sci. 2008;58(1). 

87. Ahmad Rather I, Seo B, Rejish Kumar V, Choi UH, Choi KH, Lim J, et al. Isolation and 

characterization of a proteinaceous antifungal compound from L actobacillus plantarum YML 

007 and its application as a food preservative. Lett Appl Microbiol. 2013;57(1):69-76. 

88. Torino MI, Font de Valdez G, Mozzi F. Biopolymers from lactic acid bacteria. Novel 

applications in foods and beverages. Front Microbiol. 2015;6:834. 

89. And HC, Hoover D. Bacteriocins and their food applications. Compr Rev Food Sci Food Saf. 

2003;2(3):82-100. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
4.

13
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            24 / 26

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.4.132
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5312-en.html


    051امین عباسی    

0011  آبانو  مهر/  ششدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

90. Yu H-S, Lee N-k, Choi A-j, Choe J-s, Bae CH, Paik H-D. Anti-Inflammatory Potential of 

Probiotic Strain Weissella cibaria JW15 Isolated from Kimchi through Regulation of NF-κB and 

MAPKs Pathways in LPS-Induced RAW 264.7 Cells. J Microbiol Biotechnol. 2019;29(7):1022-

32. 

91. López-Fandiño R. Role of dietary lipids in food allergy. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019:1-18. 

92. Paparo L, Nocerino R, Di Scala C, Della Gatta G, Di Costanzo M, Buono A, et al .Targeting 

Food Allergy with Probiotics. Probiotics and Child Gastrointestinal Health. Adv Exp Med Biol. 

2019;1125:57-68. 

93. Gupta RS, Springston EE, Warrier MR, Smith B, Kumar R, Pongracic J, et al. The 

prevalence, severity, and distribution of childhood food allergy in the United States. Pediatrics. 

2011;128(1):e9-e17. 

94. Prince BT, Mandel MJ, Nadeau K, Singh AM. Gut microbiome and the development of food 

allergy and allergic disease. Pediatr Clin. 2015;62(6):1479-92. 

95. Nowak-Węgrzyn A, Chatchatee P. Mechanisms of tolerance induction. Ann Nutr Metab. 

2017;70(2):7-24. 

96. Gill P, Van Zelm M, Muir J, Gibson P. Short chain fatty acids as potential therapeutic agents 

in human gastrointestinal and inflammatory disorders. Aliment Pharmacol Ther. 2018;48(1):15-

34. 

97. Oak SJ, Jha R. The effects of probiotics in lactose intolerance: a systematic review. Crit Rev 

Food Sci Nutr. 2019;59(11):1675-1683.  

98. Rampengan NH, Manoppo J, Warouw SM. Comparison of efficacies between live and killed 

probiotics in children with lactose malabsorption. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 

2010;41(2):474-81. 

99. Klein G, Schanstra JP, Hoffmann J, Mischak H, Siwy J, Zimmermann K. Proteomics as a 

Quality Control Tool of Pharmaceutical Probiotic Bacterial Lysate Products. PloS one. 

2013;8(6):e66682-e. 

100. Zihler A, Le Blay G, De Wouters T, Lacroix C, Braegger CP, Lehner A, et al. In vitro 

inhibition activity of different bacteriocin-producing Escherichia coli against Salmonella strains 

isolated from clinical cases. Lett Appl Microbiol. 2009;49(1):31-8. 

101. Shortening of the period of fecal excretion of salmonella in infants under treatment with 

hylak forte. Paediatr Paedol. 1991;26(2):111-4. 

102. Ray S, Sherlock A, Wilken T, Woods T. Cell wall lysed probiotic tincture decreases 

immune response to pathogenic enteric bacteria and improves symptoms in autistic and immune 

compromised children. Explore. 2010;19(1):1-5. 

103. Kober M-M, Bowe WP. The effect of probiotics on immune regulation, acne, and 

photoaging. Int J Womens Dermatol. 2015;1(2):85-9. 

104. Suchodolski JS, Jergens AE. Recent advances and understanding of using probiotic‐based 

interventions to restore homeostasis of the microbiome for the prevention/therapy of bacterial 

diseases. Virulence Mech Bact Pathog. 2016:823-41. 

105. Piqué N, Berlanga M, Miñana-Galbis D. Health benefits of heat-killed (Tyndallized) 

probiotics: An overview. Int J Mol Sci. 2019;20(10):2534. 

106. Chuang L, Wu K-G, Pai C, Hsieh P-S, Tsai J-J, Yen J-H, et al. Heat-killed cells of 

lactobacilli skew the immune response toward T helper 1 polarization in mouse splenocytes and 

dendritic cell-treated T cells. J Agric Food Chem. 2007;55(26):11080-6. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
4.

13
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            25 / 26

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.4.132
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5312-en.html


 ...پست بیوتیک ها    051

0011  آبانو  مهر/  ششدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

107. Ou CC, Lin SL, Tsai JJ, Lin MY. Heat‐killed lactic acid bacteria enhance 

immunomodulatory potential by skewing the immune response toward Th1 polarization. J Food 

Sci. 2011;76(5):M260-M7. 

108. Schwendicke F, Horb K, Kneist S, Dörfer C, Paris S. Effects of heat-inactivated 

Bifidobacterium BB12 on cariogenicity of Streptococcus mutans in vitro. Arch Oral Biol. 

2014;59(12):1384-90. 

109. Kawase M, He F, Miyazawa K, Kubota A, Yoda K, Hiramatsu M. Orally administered heat-

killed Lactobacillus gasseri TMC0356 can upregulate cell-mediated immunity in senescence-

accelerated mice. FEMS Microbiol Lett. 2012;326(2):125-30. 

110. Anwar F, Altayb HN, Al-Abbasi FA, Al-Malki AL, Kamal MA, Kumar V. Antiviral Effects 

of Probiotic metabolites on COVID-19. J Biomol Struct Dyn. 2020(just-accepted):1-11. 

111. Rad AH, Aghebati-Maleki L, Kafil HS, Abbasi A. Molecular mechanisms of postbiotics in 

colorectal cancer prevention and treatment. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020:1-17. 

112. Zagouri F, Korakiti A-M, Zakopoulou R, Kyriazoglou A, Zografos E, Haidopoulos D, et al. 

Taxanes during pregnancy in cervical cancer: A systematic review and pooled analysis. Cancer 

Treat Rev. 2019;79:101885. 

113. Kyrochristos ID, Roukos DH. Comprehensive intra-individual genomic and transcriptional 

heterogeneity: Evidence-based Colorectal Cancer Precision Medicine. Cancer Treat Rev. 

2019:101894. 

114. Oruç Z, Kaplan MA. Effect of exercise on colorectal cancer prevention and treatment. 

World J Gastrointest Oncol. 2019;11(5):348. 

115. Österlund P, Ruotsalainen T, Korpela R, Saxelin M, Ollus A, Valta P, et al. Lactobacillus 

supplementation for diarrhoea related to chemotherapy of colorectal cancer: a randomised study. 

Br J Cancer Suppl. 2007;97(8):1028-34. 

116. Tiptiri-Kourpeti A, Spyridopoulou K, Santarmaki V, Aindelis G, Tompoulidou E, 

Lamprianidou EE, et al. Lactobacillus casei exerts anti-proliferative effects accompanied by 

apoptotic cell death and up-regulation of TRAIL in colon carcinoma cells. PloS one. 

2016;11(2):e0147960. 

117. Norris V, Molina F, Gewirtz AT. Hypothesis: bacteria control host appetites. J Bacteriol. 

2013;195(3):411-6. 

118. Mittal R, Debs LH, Patel AP, Nguyen D, Patel K, O'Connor G, et al. Neurotransmitters: 

The critical modulators regulating gut–brain axis. J Cell Physiol. 2017;232(9):2359-72. 

119. Dinan TG, Cryan JF. Microbes, immunity, and behavior: psychoneuroimmunology meets 

the microbiome. Neuropsychopharmacol. 2017;42(1):178-92. 

120. Hyland NP, Cryan JF. Microbe-host interactions: Influence of the gut microbiota on the 

enteric nervous system. Dev Biol. 2016;417(2):182-7. 

121. Moos WH, Faller DV, Harpp DN, Kanara I, Pernokas J, Powers WR, et al. Microbiota and 

neurological disorders: a gut feeling. Biores Open Access. 2016;5(1):137 -54.  

122. Erny D, Hrabě de Angelis AL, Prinz M. Communicating systems in the body: how 

microbiota and microglia cooperate. Immunology. 2017;150(1):7-15. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
4.

13
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            26 / 26

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.4.132
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5312-en.html
http://www.tcpdf.org

