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Probiotics are live micro-organisms that if are consumed in sufficient numbers, will
been beneficial effects on the health of their host. Probiotics have inhibitori effects on the
pathogenic bacteria and the expression of their virulence gene. Studies have shown that
probiotic bacteria reduce chronic inflammation of the bowel disease, prevention and
treatment of diarrhea disease, necrotizing enterocolitis, urinary tract infection and
infections are caused by Helicobacter pylori. Lactic acid bacteria can settle site of
adhesin of pathogenic bacteria in the gastrointestinal tract and prevent them. Also
produce antimicrobial factors such as bacteriocins, organic acids and biosurfactant.
Today, researchers use probiotics to prevent and remove biofilms for example
L.plantarum has inhibitori effect on the production molecular signals, homoserine
lactone and elastase production in P. aeruginosa. Different strains of Lactobacillus
inhibited swarming and urease activity of Proteus. Also have been proven inhibitori
effect of bacteriocin of L. plantarum on biofilm formation and antibiotic resistance of S.
marcescens. It has been found effect of biosurfactant of L. acidophilus on S. mutans
biofilm formation. Prebiotics are indigestible nutrition that caused increase the number
and activity of limeted bacteria in the colon. A prebiotic must improve growth of
Bifidobacterium and lactic acid bacteria and can be increase antimicrobial activity of
probiotics. At the result can say that probiotic bacteria use for treatment pathogenic
bacteria with antibiotics or their prebiotics and they inhibitori expression of virulence
genes by defferent mechanism and metabolite.
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چکیده

اطالعات مقاله

پروبیوتیکها ریز سازواره های زندهای هستند که در صورت مصرف به میزان کافی ،اثرات سودمندی بر
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روی سالمتی میزبان خود دارند .پروبیوتیکها توانایی مهار میکروبهای بیماریزا را داشته و همچنین بر روی
بیان ژنهای ویروالنس آنها مؤثرند .امروزه مطالعات نشان دادهاند که پروبیوتیکها سبب کاهش بیماریهای
تورم مزمن روده ،پیشگیری و درمان بیماریزاهای مولد اسهال،انتروکولیت نکروز دهنده ،عفونتهای دستگاه
ادراری -تناسلی و عفونتهای ناشی هلیکوباکتر پیلوری میشوند .باکتریهای مولد اسیدالکتیک قادر به استقرار
در جایگاههای اتصال باکتریهای بیماریزا در دستگاه گوارش بوده و از اتصال آنها جلوگیری مینمایند.

باکتری شناسی پزشکی

همچنین فاکتورهای ﺿدمیکروبی متعددی مانند باکتریوسینها ،اسیدهای آلی مختلف و بیوسورفاکتانتها تولید
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میکنند .امروزه پژوهشگران از پروبیوتیکها برای جلوگیری از تولید و حذف بیوفیلم استفاده نمودهاند ،به
عنوان مثال  L.plantarumاثر بازدارندگی بر تولید عالئم مولکولی ،هموسرین الکتون و تولید االستاز در

نویسنده مسئول:
دکتر

روحا

 P.aeruginosaرا دارد .همچنین توانایی سویههای مختلف الکتوباسیلوس در مهار سوارمینگ و فعالیت آنزیم

کسری

کرمانشاهی

اوره آز پروتئوسها به اثبات رسیده است .عالوه بر این اثر مهاری باکتریوسین  L.plantarumبر روی بیوفیلم
و مقاومت آنتیبیوتیکی  S.marcescensو تأثیر بیوسورفاکتانت  L.acidophilusبر روی تشکیل بیوفیلم
سویههای  S.mutansمشخصشده است .پریبیوتیکها ،عناصر تغذیهای غیرقابل هضماند که باعث افزایش
تعداد و فعالیت باکتریهایی با تعداد محدود در کلون میشوند .یک پریبیوتیک باید باعث بهبود رشد

گروه میکروبشناسی ،دانشکده

بیفیدوباکتریوم و باکتریهای مولد اسیدالکتیک شود .پریبیوتیکها میتوانند بر روی اثر ﺿدمیکروبی

علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا (س)،

پروبیوتیکها اثر افزاینده داشته باشند .در این راستا میتوان نتیجه گرفت که پروبیوتیکها را میتوان برحسب

تهران ،ایران.

نوع بیماری و عامل به وجود آورنده آن بیماری بهتنهایی یا به همراه آنتیبیوتیکهای مربوطه و پریبیوتیکهای
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خاص هریک از آنها به کار برد و با توجه به مکانیسمهای عملکردی متنوع پروبیوتیکها و متابولیتهای تولید
شده توسط آنها ،از بیان ژنهای عامل ویروالنس میکروبها جلوگیری نمود.

کلمات کلیدی

پروبیوتیک ،پریبیوتیک ،باکتریهای بیماریزا ،باکتریوسین ،بیوسورفاکتانت ،بیوفیلم،

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

تاریخچه
متمادی معنای آن همواره در حال تغییر بوده است .این واژه
نخستین بار در سال  1٦٩١توسط  Lillyو  Still Wellبرای مواد
مترشحه توسط ریز سازوارهها به کار گرفته شد .این ترکیبات
موجب تحریک رشد در ریز سازوارههای دیگر میشدند .در سال
 1٦91بار دیگر  Parkerاز کلمه پروبیوتیک استفاده کرد و آنها را
میکروارگانیسمها و موادی که در تعادل میکروبی روده شرکت
داشتند ،تعریف کرد و  Fullerدر سال  1٦9٦این تعریف را به این

فلور روده انسان حاوی انواع بسیاری از باکتریها است.
بسیاری از این باکتریها برای گوارش بهینه غذا مفیدند .دستهای از
این باکتریها که به باکتریهای پروبیوتیک معروف هستند ،عالوه
بر کمک به گوارش مولکولهای پیچیده ،ترکیباتی مانند ویتامینها
و آنتیبیوتیکهای مختلف را تولید میکنند که برای بدن مفید
میباشند ( .)9واژه پروبیوتیک از دو کلمهی یونانی "پرو" و
"بیوتیک" به معنی "برای حیات" منشأ گرفته است .طی سالیان
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صورت تغییر داده و بیان کرد" پروبیوتیکها مکملهای غذایی
هستند که به طور مؤثر و سودمندی روی میزبان تأثیر میگذارند و
تعادل فلور میکروبی روده را بهبود میبخشند" ( WHO . )2و

کوکوباسیلی شکل بدون اسپور که نیازمندیهای تغذیهای
پیچیدهی دارند و بهشدت تخمیریاند ،تحملکننده هوا یا بی-
هوازی ،اسیدیک یا اسیددوست هستند .کاتاالز منفی ،معمو اال غیر
متحرک و قادر به احیای نیترات نیستند و الکتوز و دیگر قندها را

FAO

در سال  2002تعریف جامعی از پروبیوتیک را ارائه دادهاند .بر طبق
این تعریف ،پروبیوتیکها ریز سازوارههای زندهای هستند که در
صورت مصرف به میزان کافی ،تأثیرات سودمندی بر روی رشد
ال در مقابل
میزبان خود دارند .از این رو ،این ترکیبات کام ا
آنتیبیوتیکها قرار میگیرند .فرآوردههای پروبیوتیکی حاوی
باکتریهای مفیدی هستند که اثرات مفیدی در سالمتی مصرف-
کننده برجای میگذارند .تأثیر پروبیوتیکها بر فلور نرمال میکروبی
دستگاه گوارش و ایفای نقش درمانی آنها به مقدار مصرف روزانه
این باکتریها مربوط است .معمولترین محدوده تعریف شده برای
تراکم حضور باکتریهای پروبیوتیک زنده 1×10٩تا CFU ١×109
) (Colony Forming Unitدر هر گرم فرآوردهی غذایی میباشد .در
ابتدای قرن بیستم اینطور تصور میشد که پروبیوتیکها با بهبود
توازن میکروبی رودهای و جلوگیری کردن از فعالیت باکتریهای
بیماریزا و سمساز منافعی برای بدن میزبان داشته باشند .امروزه
مطالعات بسیاری در حال انجام است که تأثیرات ویژه پروبیوتیکها
را شامل کاهش بیماریهای تورم مزمن روده
( ،)Intestinal Inflammatory Diseases Chronicپیشگیری و درمان
بیماریزاهای مولد اسهال (،)Pathogen-induced Diarrhea
عفونتهای دستگاه ادراری و تناسلی ( )Urogenital Infectionsو
گروهی از آلرژیها ( )Atopic Diseasesو سندرم روده تحریکپذیر
( )Irritable Bowel Syndromeو التهاب مزمن رودهای ( Inflammatory

به اسیدالکتیک تبدیل میکنند ( .)4الکتوباسیلها از انواع
زیستگاههای که غنی هستند ،سوبستراهای حاوی کربوهیدرات در
دسترس  ،مانند غشاء مخاطی حیوانات و انسانها ،روی گیاهان و
یا موادی با منشأ گیاهی ،فاضالب و محصوالت شیر تخمیری،
غذای فاسد شده یا تخمیر شده جداشدهاند .بیفیدوباکترها بخش
عمدهای از فلور طبیعی روده انسان در طول زندگی را شامل
میشوند .آنها در مدفوع چند روز پس از تولد نوزاد ظاهر میشوند
و پس از آن تعدادشان افزایش مییابد .تعداد بیفیدوباکترها در
روده بزرگ بزرگساالن  1010 – 1011 CFU/gاست ،اما این تعداد با
افزایش سن کاهش مییابد .بیفیدوباکترها باکتریهای غیر
متحرک ،بدون اسپور ،گرم مثبت میلهای که از نظر مورفولوژی
بسیار متغیرند .اکثر سویههای آن بیهوازی اجباری هستند (.)1
پروبیوتیک برای درمان و تأثیر آنها بر تعدادی از
بیماریزاها در انسان
بر اساس نظرات  Metchnikoffو  Tissierبرای کمک به کودکانی
که از بیماری اسهال رنج میبردند ،استفاده از شیر مناطق قفقاز و
بلغاری کمککننده بوده و در داروخانهها با عنوان "ریزسازواره
های خوب و ضد فساد" فروخته میشد ،زیرا همه ریزسازوارهها
برای سالمتی انسان مفید نیستند .چند دهه بعد ،باکتریهای
تولیدکننده الکتیک اسید با خصوصیات خاص که اکنون با عنوان
پروبیوتیک بررسی میشوند ،استفادههای اولیهای را داشتند که
شامل ،استفاده برای درمان و پیشگیری (عمدت اا برای برخی از
بیماریهای روده-معدی) ،احیا یا متعادل نمودن عملکرد

 )Bowel Diseasesرا شامل میشود (.)3
انواع میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی
اکثر میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی متعلق به جنسهای
الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم هستند .همچنین جنسهای
دیگری از باکتریها و برخی مخمرها بهطور گستردهای به عنوان
پروبیوتیک استفاده میشوند که در جدول  1گزارش دادهشده
است .الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکترها باکتریهای گرم مثبت،
تولیدکننده اسیدالکتیکاند که بخش عمدهای از فلور روده طبیعی
حیوانات و انسانها را تشکیل میدهند .الکتوباسیلوسها به طور
کلی ،بزرگترین جنس از گروه باکتریهای اسیدالکتیک هستند
که بیش از  ١0گونه دارند .معمو اال ساکن دستگاه گوارش ،دهان و
واژن انسان و حیوانات هستند .باکتریهای گرم مثبت ،میلهای یا

میکروبیوتا ،موکوس رودهای و جنبههای ایمنولوژیکی میشوند (.)1
در ادامه به بررسی تعدادی از کاربردها و تأثیرات پروبیوتیکها
بر برخی از بیماریهای انسانی پرداخته میشود.
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جدول  :1میکروارگانیسمهایی که به عنوان پروبیوتیک بررسیشدهاند
Lactococcus

Streptococcus

Enterococcus

Bifidobacterium

Lactobacillus

L.lactis subsp. cremoris
L.lactis subsp. lactis

S.thermophilus

E.faecalis
E.faecium

B.adolescentis
B.animalis
B.bifidum
B.breve
B.infantis
B.longum
B.thermophilum

L.acidophilus
L.brevis
L.casei
L.curvantus
L.fermentum
L.gasseri
L.johnsonii
L.reuteri
L.rhamnosus
L.salivarius

Others
Leuconostoc mesenteroides
Pediococcus acidilactici
E.coli Nissle 1917

Yeast
Kluyveromyces lactis
Saccharomyces boulardii
Saccharomyces cerevisiae

Propionibacterium
P.freudenreichii
P.freudenreichii subsp.shermanii
P.jensenii

ندارد ،استفاده از پروبیوتیکها با اثر ثابت شده و در دوزهای
مناسب برای مدیریت کودکان مبتال به گاستروآنتریت حاد به عنوان

اسهال عفونی حاد
در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،اسهال عفونی حاد )AID(1
دارای موارد کشنده بسیار نادر است .حدود  %90از این اسهالها
عامل ویروسی مانند روتاویروس دارند .بقیه موارد که مسئول -1١
 %30اسهالهای ویروسی هستند،Norwalk virus ،Calsivirus ،
ادنوویروس انتریک سروتایپ  10و  11و  Astrovirusمیباشند .از
باکتریها نیز میتوان به ( Campylobacter jejuniعلت اصلی
بیماری اسهال در بزرگساالن در امریکا) ،Shigella ،Salmonella
 Escherichia coliو Yersinia enterocolitisاشاره کرد.

مکمل درمانی برای تأمین آب را پیشنهاد میشود ( .)1پروبیوتیک-
های نامبرده در زیر در متاآنالیز ،سودمندی خود را نشان دادند:
 Lactobacillus GG, L. reuteriو Saccharomyces boulardii

(.)0-8

بهطور خاص L. reuteri ،سبب کاهش قابلتوجهی در سیر بالینی
اسهال و استفراغ ناشی از  Rotavirusشده است و همچنین به عنوان
کاهشدهنده بروز اسهال حاد شناختهشده است ( .)1،90که برای
پیشگیری از اسهالهای عفونی ،که عمدتاا منشأ ویروسی دارند و در
مهدکودک مدارس ،کودکستانها و یا در طول زمان بستری برای
سایر بیمارانی که امکان گرفتار شدن به آنها وجود دارد ،هنوز
روشن نیست که پروبیوتیکها یا ارتباط پروبیوتیکها مؤثر باشد.
عالوه بر این ،دوز تجویزشده که باید برابر یا بزرگتر از -10 CFU
 ١بیلیون در روز در شروع درمان مهم است ،بهطوری که
پروبیوتیک ،با دوز مناسب و عملکرد فوری ،ممکن است با عمل

در ابتدا باید توجه داشت که همه پروبیوتیکها یکسان نیستند،
زیرا همه آنها اثرات درمانی مشابهی را تعیین نمیکنند .اما
براساس سطح علمی شواهد و قدرت توصیههای بالینی که اخیراا
بهوسیله  ESPGHAN2و انجمن بیماری عفونی اطفال اروپا )Espid(3
و بسیاری دیگر از دانشمندان بر این اصل اشتراک دارند که :
پروبیوتیکها ممکن است یک کمکی مؤثر برای مدیریت اسهال
باشند .با این حال ،چون هیچ شواهدی از اثر برای آمادهسازی وجود

باکتریهای بیماریزا مقابله کند ( .)0،99اخیراا EOM ،و همکارانش
اثر درمانی  L. reuteriبا دوز  2 × 109 CFUدر روز را اجرا نموده و
کاهش قابلتوجهی در اسهال حاد در کودکان را مشاهده نمودند
(.)92

1 Acute

Infectious Diarrhea
European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology
and Nutrition
3 European Society for Pediatric Infectious Diseases
2
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آسیب به مخاط ،التهاب و ترشح روده میگردد ،و توکسین  Bیکی
از قدرتمندترین سیتوتوکسینها که سبب کمبود پتاسیم داخل
سلولی میگردد و سبب مهار سنتز پروتئین و اسیدهای نوکلئیک
میگردد .متأسفانه تنوع پروبیوتیک ،دوز آنها و عدم تجانس
مطالعات ،توصیه یک درمان قطعی را دشوار ساخته و همچنین
مشخصشده که پروبیوتیکها به عنوان درمان اسهال ناشی از
مصرف آنتیبیوتیکی و برای پیشگیری از اسهال  C. difficileو یا
کولیت مرتبط استفاده میشود .به همین دلیل ،بسیاری از
دادههای امیدوارکننده وجود دارد ،سطح شواهد علمی به نفع
استفاده از پروبیوتیکها و یا ترکیب آنتیبیوتیک و پروبیوتیک در

اسهال ناشی از مصرف آنتیبیوتیک
آنتیبیوتیکها ،آمینوپنیسلینها ،سفالوسپورین ،کلیندامایسین
و غیره ،در تمام کشورهای صنعتی با عوارض مختلف بهخصوص در
کودکان شرح دادهشده است .در این میان شایعترین اسهال ،اسهال
ناشی از مصرف آنتیبیوتیک )AAD( 1است که تغییر فلور روده
ایجاد میگردد و سبب کاهش این فلور و توسعه فلور بیهوازی
میگردد ،که منجر به کاهش سوختوساز کربوهیدراتهای بدن و
درنتیجه اسهال اسمزی ایجاد میگردد ،این سبب توسعه میکروب-
،Clostridium
difficile,
همچون
بیماریهای
های
 Salmonella C. perfringens type A, ,Staphylococcus aureusو
Candida albicansمیشود .مطالعات اخیر ،حتی در بزرگساالن،

درمان این نوع اسهال است ).)91-23،0
عفونت ناشی از Helicobacter pylori

استفاده از پروبیوتیکها در درمان  AADنشان داده است (-91،0

عفونت  H. pyloriبیش از  %١0از جمعیت جهان را پوشش
میدهد؛ که از این میان  90درصد از جمعیت کشورهای در حال
توسعه را شامل میشود .عفونت  H. pyloriعامل اصلی بیماری زخم
پپتیک ( %90 -٦0موارد) ،لنفم و در  %1از افراد آلوده ،منجر به
توسعه سرطان معده با افزایش قابل توجه در مرگومیر میگردد

 .)93بنابراین ،استفاده از پروبیوتیکها بهخصوص در موارد
ال در افرادی که مکرراا از آنتیبیوتیکها
خطرناک توصیه میشود ،مث ا
استفاده میکنند و یا در افراد مبتالبه اسهال که پس از تجویز
آنتیبیوتیک در آنها رخ میدهد .پروبیوتیکها سبب جلوگیری از
فرآیندهای التهابی مخاط روده در کودکان که اغلب میتواند به
بیماری التهابی روده بزرگ (بیماری کرون ،کولیت اولسراتیو) در

میشود که به نظر میرسد در  %10-1١بروز نماید و سپس

سالهای بعد منجر شود ،میشوند ( .)0،90،99به طور تصادفی

بهسرعت در طول تکامل افزایش مییابد ( .)21انتقال دهانی-

مطالعه در  ،double- blind, placebo-controlled pilotبه تازگی در
هفتهنامه تغذیه بالینی سال  200٦بیان نمود ،بیمارانی که
آنتیبیوتیک را به همراه  109 CFU( L. reuteriدر روز) به مدت 1
هفته دریافت نمودند .بیماران تیمار شده با L. reuteriکاهش قابل
توجهی در بروز اسهال( 9/9درصد) در مقایسه با بیماران

مدفوعی سبب قرارگیری آن در کیسههای لثه و در ریشه زبان شده
است .مطالعات متعدد نشان داد که بیماران تحت درمان با
پروبیوتیکها در مقایسه با درمان استاندارد با آنتیبیوتیکها نرخ
باالتری از ریشهکنی با عوارض جانبی کمتری را نشان میدهند.
مطالعهی برای اولینبار نشان داد که ترکیبات ضدمیکروبی با
طبیعت پروتئینی ترشحشده توسط بیفیدوباکتریوم سبب مهار رشد
جدایههای بالینی H. pyloriشده و این اثر مهاری را به اسیدهای
آلی تولیدشده ناشی از متابولیسم تخمیری در  pHاسید ارتباط داده
شد .مطالعه مقدماتی بر روی  30بزرگسال  H.pyloriمثبت که با
امپرازول  +پالسبو یا امپرازول  L. reuteri +به مدت  30روز تیمار
شدند ،نشان داد که بیماری در  %٩0از بیماران در گروه ،L. reuteri
ریشهکن شد درحالیکه در هیچکدام از گروههای که امپرازول

( .)24در کشورهای توسعهیافته ،عفونت در دوران کودکی شروع

دریافتکننده پالسبو( ١0درصد) دیده شد (.)98
اسهال مربوط به Clostridium difficile

 C. difficileعامل اصلی اسهال ناشی از آنتیبیوتیک و کولیت
بیمارستانی است .عامل  %10و  %20از تمام موارد اسهال ناشی از
آنتیبیوتیکها است ،عامل  %٩0از کولیت وابسته به آنتیبیوتیک و
تقریب اا تمامی موارد کولیت غشاء کاذب را نشان داده است .بیماری
اسهال ناشی از  C. difficileتنها توسط سویه  C. difficileتولیدکننده
توکسین  Aکه یک فعالیت سیتوتوکسیک خفیف دارد و باعث
diarrhea

بعالوه پالسبو استفاده شده بود ،ریشهکنی دیده نشد (Lionetti. )20

و همکارانش در سال  200٩کاهش عالئم روده -معده با مکمل
 reuteriدر طول و بعد از درمان ریشهکن کردن در یک گروه از
L.

کودکان آلوده به

1 Antibiotic-associated

1

H.pylori

را نشان دادند ( .)29درنهایت،

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  ٦شماره ▐ 3پاییز 13٦1
 Francavillaو همکاران در یک مطالعه مقدماتی اخیر انجامشده بر
روی  10بزرگسال  H .pyloriمثبت تحت درمان ،استاندارد
ریشهکنی را نشان دادند که قبل از استفاده از  L. reuteriدر  1هفته
قبل از درمان کاهش قابل توجهی در بار باکتریایی و کاهش عالئم

یا به سلول های معده

نشان داده شده است که  L.reuteriمانع از اتصال
رسپتور های  Glycolipidخاص مانند  Asialo-GMIو

H. pylori

Sulfatide

پروبیوتیکهایی اشاره کرد که میتواند پاسخ ایمونولوژیک میزبان را
به وسیله برهمکنش با سلولهای اپیتلیال و تعدیل ترشح
سایتوکاین التهابی متعادل سازند که نتیجه آن کاهش فعالیت و
التهاب معده است .مطالعات  in-vitroمهار ترشح  IL-8ناشی از القای
 H. pyloriتوسط سلولهای اپیتلیال معده را توسط L. salivarius

اجراکنندگان شیر تخمیری غنیشده با پروبیوتیکها گزارششده
است ( .)21،30عفونت

به

میگردد ( .)42از مکانسیم های ایمنولوژیکی میتوان به

مرتبط به روده-معده نشان دادند ( .)28نتایج خوبی نیز توسط
H. pylori

MKN 45

را سبب میشوند (.)31،40،49

در بزرگساالن به تیپ و شدت

بیماریهای ، H. pyloriتولید سموم  Aو  ،Bبه میزان عفونت ،میزان
التهاب و تراکم استقرار  H. pyloriبستگی دارد؛ بنابراین ،عالقه
قابلتوجهی در توسعه درمان برای جلوگیری از عفونت H. pylori
وجود دارد .پروبیوتیکها ،با سرکوب  ،H. pyloriممکن است اثر
مطلوب بر عفونت آن و در کاهش خطر ابتال به بیماریهای مرتبط،
داشته باشند .با این حال ،مطالعات کنترل شده با پالسبو و
مطالعات بیشتر و به مدت طوالنیتر برای تائید همهی این اثرات

نشان میدهند (.)43
اسهال مسافرتی
اسهال مسافرتی ( )TD: Travel Diarrheaشایعترین پاتولوژی در
میان مسافران است و میتواند در حدود  20-١0درصد از افراد در
طول یا بالفاصله بعد از سفر به یک کشور با شرایط آب و هوایی
گرم و مرطوب و شرایط بهداشتی نامناسب رخ دهد .بیش از یک
سوم از بیماران مبتال به بیماری  TDاز نظر بیماری منفی هستند
اما مواد غذایی آلوده به عوامل بیماریزا هستند که شایعترین آنها
انتروتوکسیژنیک Salmonella spp ،C. jejuni, Shighella, ،E. coli
گاهی اوقات ویروسهای مانند ،Calicivirus ،Rotavirus
 Enterovirusesو انگلهای مانند Giardia lambdia, Entamoeba
 histolytica, Cryptosporidium parvumو Cyclospora cayetanensis

مورد نیاز است ( .)39،32مکانیسم اثر پروبیوتیک بر فاکتورهای
بیماریهای  H. pyloriشامل دو مکانیسم کلی ایمنولوژیکی و
غیرایمنولوژیکی است .اسیدیته معده و مخاط معده یک خط اول
دفاع در برابر باکتریهای بیماریزا هستند .پیشنهاد شده است که
مصرف پروبیوتیکها این سد را با تولید مواد ضد میکروبی ،رقابت با
 H. pyloriبرای اتصال به گیرندهها ،تحریک تولید موسین و ایجاد
ثبات در سد مخاطی روده تقویت میکند ( .)33تولید الکتات به
عنوان یک عامل بازدارنده  H. pyloriتوسط برخی از نویسندگان
گزارش دادهشده است .اسیدالکتیک ،عالوه بر اثر ضد میکروبی
خود در کاهش  ،pHمیتواند اوره آز  H. pyloriرا مهار کند .با این
حال ،اثرات مهاری آن در سویههای مختلف ،متفاوت است .برای
مثال  L.johnsonii La10اثر مهاری روی  H. pyloriندارد با این وجود

که علل کمتر

TD

هستند ( .)44،41این عوامل گاهی اوقات به

صورت جدی اما زودگذر ،سبب تخلیه مایع ،اغلب همراه تهوع،
استفراغ ،دردهای شکمی میشوند ،در  %10از موارد مدفوع خونی
ایجاد میگردد ،گاهی تب نیز حاصل میشود که سنجش این عالئم
در  1-١روز قابل توجه است ،اما گاهی اوقات به  10روز نیاز دارد.
همچنین گزارششده است که  2-10درصد از مسافران TD،اسهال
مداوم و حدود  10درصد از آنها از سندرم روده تحریکپذیر بعد از

که اسیدالکتیک آن به اندازه  L. johnsonii La1است ( .)34دخالت
ترکیبات  Proteinaceousدر اثر مهاری توسط چندین محقق نشان
داده شده است .با این حال ،تعیین ماهیت دقیق مواد ضد میکروبی
ترشح شده توسط این گونه ها هنوز ادامه دارد ( .)31،30،39در

عفونت رنج میبرند ( .)40در یک متاآنالیز اخیر پروبیوتیکها برای

سایر باکتریهای پروبیوتیک ،مانند  L.lactis ،Weissella confusaو
 ،Bacillus subtilisمشخص شده است که باکتریوسین تولید شده
قادر به ممانعت از رشد  H. pyloriدر حالت  in-vitroمیباشند .در
مورد  B. subtilisاین مواد شبیه  Animocumacinsبودند که متعلق

پیشگیری از  TDبه صورت تصادفی ،کنترل گردید .اثر درمانی در
اسهال انسان ،چند پروبیوتیک S. boulardii ،و ترکیبی از L.

به گروه ایزوکومارین از آنتیبیوتیکها میباشند ( .)38مطالعات

acidophilus

و

B. bifidum

اثر قابل توجهی نشان دادند (.)49،48

دالیلی که پروبیوتیکها ممکن است یک موقعیت بیخطر و مؤثر
برای جلوگیری از  TDباشند ،وجود دارند که یک مهارکننده
 Encefalinasisروده و در نتیجه به عنوان ضد ترشح و ضد اسهال

in-

 vitroنشان داد که  L.acidophilus ،L. salivarius ،L. johnsonii La1و
 W.confusaباعث مهار اتصال  H. pyloriبه سلولهای روده  HT- 29و

عمل نموده ،اما تحقیقات ادامهدار مورد نیاز است (.)41،10
١

کرمانشاهی و همکاران | کاربرد پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در پزشکی و دندانپزشکی

 Candida albicansشود .درمان ضد میکروبی اغلب بی اثر است در
حالی که رویکرد پروبیوتیک در ترکیب با تجویز خوراکی ،نتایج
جالب نشان داده است .این توسط سویه L. rhamnosus strain Lcr35
تائید گردید که توانایی اتصال به سلولهای دهانه رحم و واژن و
روی زنده ماندن دو بیماریهای اصلی واژینوز Prevotella bivia, G.

انتروکولیت نکروز دهنده
انتروکولیت نکروز دهنده ،)NEC( 1بیماری التهابی روده با بروز
 1تا  3در  1000از هر تولد زنده است که در نوزادان نارس در شش
هفته اول زندگی نسبت اا شایع است و منجر به مرگ در %1١-30
مورد از کسانی که با وزن کمتر به  1١00گرم هستند ،میشود و
در  %20-10از موارد نیاز به جراحی دارند .علل این بیماری به نظر
میرسد چندعاملی باشد و در نوزادان نارس ،هیپوکسیک –
ایسکمیک 2روده ،استفاده گسترده از آنتیبیوتیکها ،کاهش در
معرض قرارگیری با میکروفلور مادری و قرار گرفتن در معرض بیش
از حد بخش مراقبتهای ویژه نوزادانStaphylococci )NICU( 3
 Enterobacteriaceae, Enterococci, Candida sppیا استفاده از مواد
غذایی استریل به عنوان جایگزینی برای شیر مادر ایجاد میگردد.
بر اساس چندین تحقیقات تصادفی و چند بخشی با دالیل منطقی
می توان گفت که با وجود تفاوت های بین پروبیوتیکهای آزمایش
شده ،شروع تجویز ،دوز و طول مدت درمان و گروه شرکت
کنندگان ،مکمل روده ای برخی از پروبیوتیکها ممکن است خطر
شدید  NECرا کاهش و مرگ و میر در نوزادان نارس با وزن>
 1000گرم کاهش دهد؛ هرچندکه باتوجه به شواهد ،هنوز درک
عمیقتری از بیماریزایی  NECو مکانیسم هایی که بهوسیله

 vaginalisو همچنین  C. albicansمؤثر است ( .)11 ،10در یک کار
آزمایشی به  91نفر مبتال به واژینوز باکتریال تصادفی در روز
مترونیدازول  ١00میلی گرم دو بار به مدت هفت روز داده شد و یا
یک قرص واژینال حاوی یخ خشک  L. rhamnosusیک بار در هفته
در زمان خواب به مدت دو ماه پس ازتجویز آخرین آنتیبیوتیک
داده شد .تجزیه و تحلیل آماری کای-مربع نشان داد که تفاوت
معنی داری بین دو گروه درمان در روز  )P =0/0١( ٦0وجود دارد.
تجویز بی خطر و مؤثر در دراز مدت واژن از  L. rhamnosusبه نظر
می رسد روش مکملی در مدیریت واژینوز باکتریال باشد
( .)19،18اخیراا شصت و چهار زن با واژینیت باکتریایی تشخیص
داده که به طور تصادفی به آنها یک دوز واحد از تینیدازول (2
گرم) همراه با  2کپسول پالسبو یا  2کپسول حاوی L. rhamnosus
 GR-1و L. reuteri RC-14هر صبح برای  1هفته داده شد .پس از
درمان  29روز ،گروه پروبیوتیک میزان درمان به طور قابل توجهی
باالتر ( )%99/١از گروه دارونما بود ( .)P =0/001( )%١0عالوه بر
این ،بیشتر زنانی که در گروه مصرف پروبیوتیک بودند یک فلور
واژن نرمال را نشان دادند .این مطالعه نشان میدهد که الکتوباسیل
پروبیوتیک میتواند برای زنان با واژینیت باکتریایی مفید بوده و
ارائه کپسول پروبیوتیک حاوی  L.rhamnosus GR-1و L. reuteri
 RC-14میتواند سبب افزایش اثرعامل دارویی ضد قارچ
(فلوکونازول) شود ( Naderi .)١٦و همکاران در سال ٩0 ،2011
نمونه با ≥  cfu/ml 10،000را به عنوان نمونه مثبت  UTIانتخاب
نمودند .از این میان Enterococcus sp. K.pneumoniae, Enterobacter
 spو E. coliشایعترین عامل بوجود آورنده عفونت ادراری بودند.
همه جدایه ها مقاومت چند دارویی داشته و در معرض اثرات ضد
میکروبی سه گونه L. acidophilus, L. caseiو  L. rhamnosusقرار
داده شد .هیچ فعالیت آنتاگونیستی از الکتوباسیلها در برابر
 Enterococcus sppو  Enterobacter sppو K. pneumoniaeکه به اکثر
آنتیبیوتیکها مقاوم بودند ،مشاهده نشد .با این حال ،اثر مهاری
برای  E. coliکه به  9-٦آنتیبیوتیک مقاوم بودند مشاهده شد.
عالوه بر این  L caseiموثرترین پروبیوتیک در این زمینه گزارش

پروبیوتیک جلوگیری میشود ،مورد نیاز است (.)19-14
واژینوز و عفونت ادراری باکتریایی
واژینوز باکتریال )BV( 1شایعترین عفونت واژن در سراسر جهان
است و با حذف الکتوباسیل بومی مشخص میشود .فلور واژن
توسط چندین گونه از الکتوباسیل ( L. rhamnosus, L. paracasei
 )spp, L. acidophilus, L. brevis, L. caseiکه میکروفلور ""Doderlein
نامیده شده است .آنها در مخاط ایجاد یک بیوفیلم باکتریایی می
کنند که قادر به مهار رشد و چسبندگی باکتریهای بیماریزا می-
شوند .این میکروفلور تغییراتی که مربوط به سبک زندگی (رژیم
غذایی ،تنش ،عادات جنسی و غیره) است را نشان میدهند که
ممکن است سبب تغییر کمی -کیفی محیط زیست طبیعی و
معرفی انواع مختلفی از بیماریزاها مانند  Gardnerella vaginalisو
enterocolitis

1 Necrotizing

2 Hypoxia-ischemia

Neonatal Intensive Care Unit
Vaginosis

داده شد (.)00

3

4 Bacterial

٩

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  ٦شماره ▐ 3پاییز 13٦1
کاتتر بیماران دارای عفونت ادراری اثر داشته و تا حد بسیار زیادی

تأثیر متابولیت های پروبیوتیکها بر روی عوامل

از تشکیل بیوفیلم جلوگیری می کند ( .)00در مطالعهای توسط

ویروالنس و بیوفیلم تعدادی از باکتریهای بیماریزا

 Goudarziو  Kasra-Kermanshahiدر سال  2011اثر باکتریوسین و
بیوسورفاکتانت تولید شده توسط (،L. plantarum ،L. acidophilus
 L. rhamnosus ،L.fermentumو  )L. caseiبر رشد ،سوارمینگ و
فعالیت آنزیم اورهآز سویههای مختلف  Proteus mirabilisو
پروتئوس ولگاریس پرداخته شد .مشاهده گردید که باکتریوسین-
های تخلیص شده از  L. acidophilusو  L. plantarumکه پایداری
نسبت اا مناسبی در برابر شرایط دمایی و محدوده  pHهای مختلف
نیز داشته است ،در مقایسه با بیوسورفاکتانتهای به دست آمده از
سه سویه ی دیگر فعالیت مهاری بیشتری بر سوارمینگ و فعالیت
آنزیم اوره آز از خود نشان دادهاند .با توجه به نتایج حاصل از
توانایی الکتوباسیلوس در مهار سوارمینگ و فعاالیت آنزیم اوره آز
پروتئوس به عنوان عوامل بیماریزایی اصلی در این باکتریها ،امید
است که از نتایج حاصل بتوان در درمان عفونتهای ناشی از این

 عوامل مؤثر درخاصیت ضدمیکروبی پروبیوتیکهامشخصهی مهم باکتریهای پروبیوتیک شامل توانایی این
باکتریها برای سرکوب ازدیاد ارگانیسمهای بیماریزا و قدرت
بیماریزایی آنها میباشد .باکتریهای تولید کننده الکتیک اسید
با استقرار در دستگاه گوارش ،جایگاههای مورد نظر جهت
قرارگیری باکتریهای بیماریزا را اشغال کرده و از اتصال آنها
جلوگیری مینمایند .همچنین فاکتورهای ضدمیکروبی و
باکتریوسینهای متعددی تولید میکنند که شامل النتیبیوتیکها،
غیرالنتیبیوتیکها و پپتیدهای ضد میکروبی حلقوی است ( .)09به
عالوه تولید اسیدهای آلی از جمله اسیدالکتیک و اسید استیک از
مواد ضدمیکروب دیگر میباشند .این عوامل سبب شده است که
پروبیوتیکها به عنوان عوامل درمانی و پیشگیری کننده از
بیماری-های عفونی ایجاد شده با بیماریزاهای دهانی ،رودهای و

باکتریها بهره برد ( .)09در پژوهشی دیگر توسط

همکاران در سال  201١به بررسی اثر تعدادی از متابولیتهای
ثانویه (باکتریوسین ،بیوسورفاکتانت) برخی باکتریهای پروبیوتیک
بر روی بیوفیلم و مقاومت آنتیبیوتیکی Serratia marcescens
پرداخته شد .پس از تخلیص باکتریوسین و بیوسورفاکتانت و
بررسی تاثیر آنها بر روی بیوفیلم ،اثبات شد که اثر مهاری
بیوسورفاکتانت بر روی بیوفیلم باکتری مزبور نسبت به اثر مهاری
باکتریوسینها بر روی بیوفیلم بیشتر میباشد و همچنین اثر مهاری
باکتریوسین حاصل از باکتری  L. plantarum ATCC 8014بر روی
بیوفیلم  S. marcescensنسبت به اثر مهاری باکتریوسین
 L.acidophilus ATCC 4356بر روی بیوفیلم بیشتر می باشد .در
بخش مربوط به مقاومت آنتیبیوتیکی ،به بررسی اثر توام
باکتریوسین و تعدادی از آنتیبیوتیکهای انتخابی بر مقاومت
آنتیبیوتیکی  S. marcescensپرداخته شد ،از نتایج به دست آمده
مشخص گردید که هر کدام از باکتریوسینها و برخی
آنتیبیوتیکها اثر هم افزایی دارند .نتایج حاصل اثبات کننده این
موضوع نیز بودند که پیش تیمار سویههای  S. marcescensبا رقت
 Sub MICاز باکتریوسین موجب کاهش مقاومت آنها نسبت به
تعدادی از آنتیبیوتیکهای به کار رفته در آزمایش میگردد .میزان
نفوذ پذیری آنتیبیوتیکها به درون بیوفیلم نیز از طریق غشاءهای
پلیکربناتی مورد سنجش قرار گرفتند و نشان داده شد که علت
مقاومت نسبت به تعدادی از آنتیبیوتیکهای به کار رفته ،عدم

ادراری-تناسلی مطرح شوند (.)02
تشکیل بیوفیلم در بیماریزایی و مقاومت باکتریهای بیماریزا
به مواد ضدمیکروبی نقش مهمی بازی میکند ،امروزه پژوهشگران
به استفاده از پروبیوتیکها برای جلوگیری از تولید و حذف بیوفیلم
پرداختهاند .در یک پژوهشی که توسط  Aminnezhadو Kasra-
 Kermanshahiدر سال  2011انجام گرفت نشان دادند که بخش
شناور  L.caseiباعث کاهش میزان رشد ،تشکیل بیوفیلم و در نتیجه
چسپندگی  P. aeruginosaمیشود ( .)03همچنین  Valdezو

Vahedi

و

Peral

در سال  200١اثر بازدارندگی  L.plantarumرا روی فعالیت
بیماریزایی  P. aeruginosaجدا شده از زخم مورد بررسی قرار دادند
و نتایج حاکی از این بود که  L. plantarumبر تولید عالئم مولکولی
هموسرین الکتون ،تولید آنزیم االستاز اثر بازدارندگی دارد.
همچنین زخمهای عفونت سوختگی با  P. aeruginosaکه با این
الکتوباسیلوس تیمار شده بودند ،بهبود سریعتری نسبت به موش-
های شاهد را نشان دادند ( .)04بیماریزاها مانند  P. aeruginosaو
 S. aureusتوسط  Iordacheو همکاران در سال  2009مورد بررسی
قرار گرفت .آنها نشان دادند که انزیم لیپاز ،کازئیناز ،ژالتیناز،
آمیالز ولکتیناز در حضور بخش شناور فاقد سلول پروبیوتیکها به
شکل معنی داری کاهش پیدا میکنند ( .)01همچنین مشخص
شده است که باکتریوسین جداسازی شده از  L.caseiبر روی قدرت
چسپندگی و تشکیل بیوفیلم سویههای سودوموناس جدا شده از
9
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تغییر بخشی خصوصیات برخی از باکتریهای دهانی و به ویژه
 oralis,بودند که تعداد کلونی آنها در حضور پروبیوتیک مورد

نفوذ پذیری یا نفوذ پذیری آهسته آنها در باکتریها میباشد

S.

(.)08

استفاده به طور معنی داری کاهش یافت (.)93

 Kheyriو همکاران در سال  2011اثر مهاری پروبیوتیکهای
مختلف را بر توانایی تشکیل بیوفیلم سویه های بالینی

Miller

وهمکاران

در سال  1٦91نیز وقتی تأثیر میانکش میکروبی را بر تشکیل پالک
 S.mutansبررسی نمودند .به این نتیجه دست یافتند که برخی از
باکتریها از جمله  L.caseiدرتشکیل پالک  S.mutans.کاهش قابل
توجهی ایجاد میکنند و این نتیجه را به میانکنش میان باکتریها

 K.penumoniaرا تائید نمودند ( )01و همچنین  Heydariو همکاران
در سال  13٦3اثر مایع رویی پروبیوتیکها را بر مقاومت
آنتیبیوتیکی سویههای بالینی  K.penumoniaو فعالیت آنزیم
بتاالکتاماز آنها بررسی کردند .این بررسی نشان داد که
 L.plantarum L.rhamnosusسبب کاهش مقاومت آنتیبیوتیکی
 K.penumoniaبه سفالوتین ،جنتامایسین و سیپروفلوکساسین
میشوند .همینطور اثر کاهشی فعالیت آنزیم بتاالکتاماز در حضور

ارتباط دادند ( Nase .)94وهمکاران در سال  2001مصرف طوالنی
مدت شیر حاوی پروبیوتیک را بر پوسیدگیهای دندانی کودکان 3
تا  1ساله گزارش نمودند .عالوه بر این آنها گزارش کردند که یکی
از سویهها  L.rhamnosus GGمیتواند در کاهش  S.mutansبه کاررود
( .)91در مطالعهی دیگر فعالیت ضدمیکربی

مایع رویی الکتوباسیلوسها به اثبات رسید (.)90

L. acidophilus, L.

L. reuteri ،plantarum, L. caseiبر علیه  S. aureusجدا شده از
عفونت ورم پستانی گاو 1و سویه استاندارد  S. aureusتوسط Arbab
 Soleimaniو همکاران در سال  2010مورد مطالعه قرار گرفت.
ازمایشات اثرات ضدمیکروبی مایع شناور این پروبیوتیکها را اثبات
نمودند .آنها همچنین بیان داشتند که کشت باهم  L.plantarumو
سویه جدا شده و استاندارد  S. aureusبه ترتیب سبب جذف  %99و

کاربرد پروبیوتیکها در دندانپزشکی
در مطالعهای توسط Tahmourespourو همکاران در سال 2011
به بررسی اثر بیوسورفاکتانت جدا شده از L.acidophilus
 DSM20079بر روی تشکیل بیوفیلم دو سویه باکتری S.mutans
 ATCC35668و S. mutansجدا شده از پالک دندانی پرداخته شد.
همچنین به بررسی اثر بیوسورفاکتانت ذکر شده بر سطح بیان دو
ژن  gtf A/Bدر این دو سویه پرداخته شد .نتایج نشان داده شد که
بیوسورفاکتانت مشتق شده بر روی خصوصیات سطحی ،تشکیل

 %99آنها در مدت زمان  12ساعت میگردد (.)90
پریبیوتیکها
نام پریبیوتیک به عنوان کربوهیدراتهای زنجیره کوتاه که
بهوسیله آنزیمها در سیستم گوارشی هضم نمیشوند ،اطالق می-
شود و به طور انتخابی ،رشد و فعالیت گونههای خاص باکتریایی را
در لوله گوارشی تحریک میکنند (خصوص اا الکتوباسیلوسها و
بیفیدو باکترها) .گیبسون و رابرفروید ( )1٦٦١پیشنهاد کردهاند که
پریبیوتیکها ،عناصر تغذیهای غیرقابل هضماند که باعث افزایش
تعداد و فعالیت باکتریهایی باتعداد محدود در کلون شوند .یک
پریبیوتیک بایـد باعث بهبود رشـد بیفیدوباکـتریـومهـا و

بیوفیلم ،توانایی اتصال و بیان این ژن ها مؤثر بوده است (.)99
مطالعه دیگری به منظور تاثیر  L.fermentumبه عنوان یک ارگانیسم
پروبیوتیک بر فرایند اتصال استاندارد  S.mutansبه همراه  10سویه
 S.mutansو سایر استرپتوکوکهای دهانی جدا شده از نمونههای
پالک وپوسیدگی افراد داوطلب مورد بررسی قرار گرفت .قدرت
تشکیل بیوفیلم در این سویهها با روش رنگ سنجی ارزیابی گردید
و قویترین سویهها در تشکیل بیوفیلم انتخاب شد .سپس تأثیر
سویه پروبیوتیک  L.fermentumبر اتصال استرپتوکوکها در
میکروتیترپلیتها پلی استرینی به طور همزمان و  30دقیقه قبل از
ورود استرپتوکوک به سیستم مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
دهنده کاهش اتصال استرپتوکوکها در حضور پروبیوتیک مربوطه
بود که در زمانی که سویه پروبیوتیک قبل از استرپتوکوک وارد

باکـتـریهای اسیدالکتیک شود ( .)99مطالـعـات تـأثیـرات مثبت
پریبیوتیکها را روی جذب عناصر معدنی و کلسیم ،بهبود عملکرد
سیستم ایمنی و تنظیم عملکرد رودهای و  pHرودهای نشان داده
است کربوهیـدراتهایی میتوانند یک فعالیت پریبیـوتیکی مثبـت
داشته باشند که به خوبی گلوکز به وسیله باکتریهای پروبیوتیک
متابولیزه شوند و همچنین به طور انتخابی به وسیله پروبیوتیکها و

سیستم شده بود ،کاهش اتصال بیشترشد ( .)92در همین راستا
 Comelliو همکاران در سال  2002با مطالعه تاثیر سویههای
باکتریایی لبنی  L.lactis, S.termophilusبر سالمت دهان به این
نتیجه دست یافتند که سویههای لبنی به ویژه  L.lactisقادر به

Bovine mastitis

9
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بیماری به تنهایی یا به همراه آنتیبیوتیکهای مربوطه و
پریبیوتیکهای خاص هریک از آنها به کار برد و با توجه به
مکانیسمهای عملکردی متنوع پروبیوتیکها و متابولیتهای تولید
 از بیان ژنهای عامل ویروالنس میکروبها،شده توسط آنها
 با مطالعاتی که امروزه در سراسر جهان و ایران در.جلوگیری نمود
 میتوان انتظار داشت که با جایگزینی،حال انجام است
 مکانسیمهای مقاومت میکروبها به آنتیبیوتیکها،پروبیوتیکها
.کاهش یافته و یا نهایت اا از بین بروند

و

Vahedi.)98(

نه ارگانیسمهای رودهای دیگر متابولیزه شوند

 اثر پری بیوتیک های مختلف بر خاصیت2011 همکاران در سال
ضد میکروبی پروبیوتیکها علیه تعدادی از باکتریهای بیماریهای
 نتایج نشان.ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی را بررسی نمودند
،دادند که مایع رویی کشت پروبیوتیکها در حضور پری بیوتیکها
اثر ضدمیکروبی بیشتری نسبت به حالتی که بدون پری بیوتیک
S.marcescens, E.coli, P. aeruginosa بر علیه،کشت داده شده اند
 این احتما اال به دلیل افزایش رشد الکتوباسیلوسها و.نشان میدهند
فعالیت ضد میکروبی آنها با افزودن پری بیوتیکها به محیط پایه

تشکر و قدردانی

و

Rezaee

 همچنین در بررسی دیگر توسط.)91( می باشد

 اثر افزایشی پریبیوتیک در خاصیت2011 همکاران در سال
 وL.monosytogenes ،ضدمیکروبی پروبیوتیکها بر علیه باکتریهای

 از تمامی محققین و دانشجویانی که از مقاالت آنها،نویسندگان
.. تشکر و قدردانی می نمایند،به عنوان منابع استفاده شده است

.)80(  نشان داده شدS.aureus

:تعارض منافع

نتیجهگیری

.بین نویسندگان هیچ تعارضی وجود ندارد

پروبیوتیکها که به عنوان میکروارگانیسمهای سالم خوانده
میشوند را میتوان بر حسب نوع بیماری و عامل بوجود آورنده آن
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