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 انمعسزاث انحيىيت

Probiotics 

ته مع رنعند مقا Vergioمن قبل  1954مره عام  ألول Probioticsمصطلح المعززات الحٌوٌة  أقترح

المجهرٌه  األحٌاءاالخرى تجاه  المثبطةوالمواد  Antibiotics الحٌوٌةالستخدام المضادات  الضارةالتأثٌرات 

المجهرٌه للقناه الهضمٌة من جهة  األحٌاءمن قبل  المفضلة Probiotikaمن جهة وبٌن عوامل  الهضمٌةللقناة 

و  Lilaمره من قبل  ألولرفت المعززات الحٌوٌة ع. and Probiotika -Antiفً كتابه المعنون  أخرى

Sttillwell  أخرىمجهرٌة  أحٌاءلتً تفرز مواد لها القابلٌة على تحفٌز نمو االمجهرٌة  األحٌاءبأنها  1965عام 

 األحٌاءومواد تساهم فً توازن  أحٌاء أنهاالمعززات الحٌوٌة على  Parkerعرف  1974ام وفً ع. 

الكابنات  أنهاعلى  1989عام  Fullerقبل تعرٌف المعززات الحٌوٌة من  وأعٌد. األمعاءالمجهرٌه فً 

ل تحسٌن توازن تأثٌرات مفٌدة على صحة الحٌوان من خال كوالتً تمتل األغذٌةالمجهرٌة التً تستخدم فً تدعٌم 

 بأنها Veldو  Havennarتم تعرٌف المعززات الحٌوٌة من قبل  1992وفً عام .  لألمعاءالطبٌعً  النبٌت

 اإلنسانعلى صحة  مفٌدةوالتً تمتلك تأثٌرات  والمختلطةفً المزارع المفردة  المتواجدةالمجهرٌة  األحٌاءتلك 

 بأنها أٌضاوعرفت المعززات الحٌوٌة .  لمجهرٌة المعوٌةا األحٌاءوالحٌوان من خالل دورها فً تحسٌن صفات 

 .مكوناتها التً تمتلك تأثٌرات مفٌدة على صحة المضٌف أوالحٌة  البكتٌرٌةمستحضرات الخالٌا 

 آنيت عمم انمعسزاث انحيىيت

 وتعزٌزها بصورة مباشرة او غٌر اإلنسانفً الحفاظ على صحة  بأهمٌتهاتتصف بكترٌا المعززات الحٌوٌة 

خالل فعالٌتها االٌضٌة والنواتج التً تفرزها وتتمثل بعض فوابدها فً التنافس مع الممرضات مباشرة من 

. وهناك عدة آلٌات  التً ٌسببها العالج بالمضادات الحٌوٌة الجانبٌةوتحفٌز الجهاز المناعً وعالج التأثٌرات 

 :باألتً تلخٌصهالعمل بكترٌا حامض الالكتٌك معززات حٌوٌة ٌمكن 

 :انهضميت قناة انمجهريت انمرضيو في ان األحياءتثبيظ 

 من خالل: الهضمٌة القناةالمجهرٌة المرضٌة قً  األحٌاءتثبط المعززات الحٌوٌة 

  كالحوامض العضوٌة )حامض الالكتٌك  المجهرٌة المرضٌه لإلحٌاءالسامة  المثبطةانتاج المواد

المجهرٌة المرضٌة  األحٌاءوبالتالً منع نمو  ألمعاءلعن خفض الرقم الهٌدروجٌنً  المسؤولةوالخلٌك( 

, CO2االخرى مثل الداي استٌل , االسٌتألدٌهاٌد,  المثبطةلمواد االتً تفضل البٌبة القاعدٌة . كما تنتج 

بٌروكسٌد الهٌدروجٌن, البكترٌوسٌنات والمضادات الحٌوٌة الطبٌعٌة ذات التأثٌر القاتل للبكترٌا غٌر 

 المرغوبة.

 لمحدودة او التنافس على االمجهرٌة المرضٌة على المغذٌات  األحٌاء: من خالل منافسة  انتنافسي اداألبع

 .لألمعاءالعدد المحدود من مستقبالت االلتصاق عل سطوح الخالٌا الطالبٌة 

وان تثبٌط التصاق  األمعاء إلصابات األولىٌعد التصاق البكترٌا المرضٌة على السطوح المخاطٌة الخطوة 

 وروا شحها Lactobacillusفقد لوحظ ان البكترٌا  اإلصابةٌمنع حدوث  باألمعاءالمجهرٌة المرضٌة  ألحٌاءا

 Lb. caseiو  Lb. johnsoniiالمخاطٌة , كما تثبط بكترٌا  باألغشٌة E.coliالقدرة على منع التصاق بكترٌا 

ٌة تعمل كحاجز حماٌة ٌساعد على . ان بكترٌا المعززات الحٌوtyphimurium Salmonella التصاق بكترٌا
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و  Shigellaو  Salmonellaو  E.coliو  Clostridium spp مثل ) منع ارتباط الممرضات

Campylobacter   وYersinia enterocolitica  وCandida albicans)  وذلك  األمعاءبجدران

 األحٌاءالتً ٌمكن ان ترتبط بها  األمعاءجدران  أجزاءالمجهرٌه او تغطٌة بعض  األحٌاءمن خالل التنافس مع 

 Lbالمجهرٌة المرضٌة مؤدٌة بالتالً الى طرد تلك ممرضات خارج القناة المعوٌة .كما ان لبكترٌا 

.fermentum فعالة سطحٌة  القدرة على انتاج مركباتSurface active components  عبارة عن

 ٌة.التصاق البكترٌا المرض والسٌمابروتٌنات مانعه لاللتصاق 

  انقناة انهضميت  انمجهريت في األحياءتغيير انفعانياث االيضيت:- 

االٌضٌة المختلفة فً القناة الهضمٌة من خالل زٌادة  الفعالٌاتى تغٌٌر لتمتلك بكترٌا المعززات الحٌوٌة القدرة ع

لتقلٌل من ) الذي ٌخفف من سوء هضم الالكتوز( وا Galactosidase أنزٌمفعالٌة االنزٌمات المفٌدة مثل 

, Glucuronidase ,glycosidase ,nitroreductaseفعالٌة بعض االنزٌمات القولونٌة )مثل 

azoreductase  وSteroid-7-dehyroxylase والتً تمتلك تأثٌرات مسرطنة . تعمل بكترٌا )

المواد المضادة المعززات الحٌوٌة على تحوٌر او تحطٌم السموم التً تنتجها البكترٌا المرضٌة من خالل انتاج 

 .Endotoxinsالة فً تثبٌط فعل السموم الداخلٌة للسموم, كما وتعد بكترٌا المعززات الحٌوٌة فع

 تحفيس االستجابت انمناعيت 

الخلوٌة فقد  المناعٌةتشٌر الدراسات الى التأثٌر غٌر المباشر للمعززات الحٌوٌة من خالل تحفٌز االستجابة 

المضادة  األجسام إفرازٌحسن مناعة الجسم بتحفٌزها  Lactobacillusوجد ان تناول بكترٌا 

Antibodies  وزٌادة تركٌز االنترفٌونinterferon ة فعالٌة الخالٌا الملتهمة فضال ً عن زٌاد

Macrophages  وعدد من الخالٌا القاتلة الطبٌعٌةNatural Killer cells 

 ستخذمت معسزاث حيىيت :انبكتريا انم

 معززات حٌوٌة, وتأثٌر بكترٌا حامض الالكتٌك  ًاستخداماالمجهرٌة  األحٌاءاكثر انواع تعد البكترٌا من 

 واألوسعالمعروفة  األنواعاالخرى فً مقدمة  األلبانومنتجات  Yogurtالمستخدمة فً انتاج اللبن الرابب 

و  Lactobacillus استخداما ً فً هذا المجال . وتشمل بكترٌا المعززات الحٌوٌة أنواع بكترٌا

Lactococcus وBifidobacterium  وPropionibacterium  وEnterococcus   وBacillus   و

Thermophilus    وStreptococcus  وLeuconostoc 

 صفاث بكتريا انمعسزاث انحيىيت 

ٌتطلب استخدام البكترٌا بشكل معززات حٌوٌة امتالكها سمات عامة )مصدرها وتشخٌصٌها وسالمتها الصحٌة 

وسمات تقنٌة تطبٌقٌة )الصفات  القناة الهضمٌة(, أعالًمقاومتها لمؤثرات البٌبٌة والعوامل المثبطة السابدة فً و

مات والوظٌفة والتأثٌرات النقل والخزن( فضال ً عن الس إثناءالتنموٌة مختبرٌاً  وخالل التصنٌع, بقابها وحٌوٌتها 

ان تكون  أفضلٌةترٌا كً ٌمكن استخدامها معززات حٌوٌة . وتتضمن الشروط والواجب توفرها فً البكالمفٌدة

بحٌث تتمكن بكترٌا المعززات الحٌوٌة من التداخل المتخصص مع المضٌف, ومع ذلك فهناك  اإلنسانمصدرها 

مثل بكترٌا البادئ المستخدمة فً انتاج اللبن الرابب  اإلنسانبعض المعززات الحٌوٌة المستخدمة مصدرها غٌر 

St .thermophilus , Lb. bulgaricus . على  تسبب مخاطر صحٌة ال وأمٌنةوان تكون غٌر مرضٌة

)Generally Recognized as صحٌا ً  أمٌنةصحة المستهلك , وصنفت بكترٌا حامض الالكتٌك بكترٌا ً 

afe (GRAS))S  ٌسمح باستخدامها عالمٌا ً فً مجال المعززات الحٌوٌة . كما ٌشترط ان تتصف بقدرتها
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انتاج المواد المثبطة وتثبٌط الممرضات وقدرتها على البقاء حٌة عند مرورها من خالل القناة الهضمٌة  على

 بأغشٌةالصفراء. وقدرتها على االلتصاق  وأمالحالمعدة(  حموضةالواطا ) الهٌدروجٌنًومقاومتها للرقم 

االٌضٌة المختلفة مثل استهالك  وامتالكها الفعالٌات االستٌطانفترة  وإطالةالمخاطٌة المتضررة  األمعاء

 امتالكها مواصفاتالفٌتامٌنات فضال عن  وإنتاج lactaseالالكتٌز  أنزٌماالنزٌمات مثل  وإنتاج الكولسترول

تقنٌة جٌدة مثل ثابتٌة السالالت والعمر الخزنً لها, اذ إن سرعة نمو السالالت وبقابها خالل الخزن تعد من 

 ة.اختٌار المعززات الحٌوٌ شروط

 :حيىيتانمعسزاث منتجاث  أشكال -

متخمرة أو بشكل مجفدات او بشكل  أغذٌةبشكل  األسواقتجهز سالالت المعززات الحٌوٌة الحٌة فً 

لقدرتها  األلبانفً تدعٌم منتجات  اإلنسانبكترٌا حامض الالكتٌك المعزولة من  تستعمل. مستحضرات صٌدالنٌة

العدٌد من سالالت  إضافةلى تحمٌض اللبن الرابب, اذا مكن فضال عن قدرتها ع األمعاءعلى التطبع فً 

و  Lb. johnsoniiو  Lb. crispatus  Lb .caseiو  Lb .acidophilusالمعززات الحٌوٌة مثل 

Bifidobacterium spp.  .تسوق المعززات الحٌوٌة تجارٌاً  بشكل كبسوالت الى اللبن الرابب

(Capsules)  او مساحٌق(powders) ب مدعم أو منتجات شبٌهة باللبن الرابب ومنتجات الحلٌب أو راب

 االخرى.

, إذ توصف Lb. acidophilusمن بكترٌا  (Probiotics tablets)المعززات الحٌوٌة  أقراصأمكن انتاج 

الذٌن ٌخضعون للعالج بالمضادات  وأولبكالجهاز الهضمً  باضطراباتالمصابٌن  لألشخاص األقراصهذه 

مواد  إضافةٌن الى بلدان تختلف فً ظروفهما المناخٌة وعادتها الغذابٌة عن بلدانهم. وٌمكن الحٌوٌة والمسافر

مرغوبا ً. طعما  إلكسابهابكترٌا حامض الالكتٌك  و مجفداتالمصنعة من مركزات  األقراصهذه  النكهة الى 

والحلٌب المتخمر وغٌر الدوابٌة وسٌلة ناجحة لتزوٌد المستهلك المتخمر  واألقراصالكبسول  وٌعد استخدام

الحاوٌة على مزارع المعززات الحٌوٌة لٌصل الى  األلبانمجال استخدام منتجات  أتسعوحدٌثاً  فقد المتخمر . 

واللبن الرابب المجمد فضال ً عن االغذٌة والمشروبات غٌر اللبنٌة, ومن  ice creamالمثلجات اللبنٌة االجبان .

خلٌة معزز حٌوي/مللٌتر اوغرام  710 هذه المنتجات على ما ال ٌقل عن) ٌجب مراعاته هنا هو احتواء ما أهم

 .من المنتوج

 ,Streptococcusالعابدة الى جنسً  األنواعالمجهرٌة والسٌما  األحٌاءٌؤدي استخدام خلٌط من 

Lactobacillus  ل من خال اإلنسانالمتخمرة التجارٌة الى إظهار تأثٌرات واعده لصحة  األلبانفً منتجات

وخلٌط من المجهرٌة والمضٌف. كما وأدى استخدام تركٌز بكتٌري عالمً  األحٌاءماتعطٌه من تأثٌر على بٌبة 

فً  الخلطاتالسالالت الى حدوث تأثٌرات سرٌرٌة فً مجال العالج البكتٌري الفموي, وذلك عندما ساهمت تلك 

اع بكترٌا حامض الالكتٌك لتحضٌر خلٌط من بعض انو استخداممن التهاب القولون.  مختلفةعالج حاالت 

,  .acidophilus Lb  ,plantarum Lb. ,caseiLb.خلٌة/غرام من بكترٌا  1110المعززات الحٌوٌة )

bulgaricus Lb.  ,Streptococcus thermophilus .Bifidobacterium  غرام 6وبكمٌة بلغت 

 غرام 3عطاء  أدىمرضى التلٌف الكبدي فٌما  ذلك الى التقلٌل من مخاطر النزف فً أدىٌوماً لمدة شهر واحد, 

 البطن. وإالم واإلمساك اإلسهالمتعاقبة الى العالج حاالت  أٌام 10لمدة  أعالهٌوماً من الخلٌط 

( بلٌون خلٌة من بكترٌا 2-1أشٌر الى ان معدل الجرعة الجٌدة للمعززات الحٌوٌة تتراوح مابٌن )

Lactobacillus  والجرعة نفسها لبكترٌاBifidobacteria( 2-1, وان تناول )شاي فً كل دفعه او  ملعقة
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( كبسولة لكل نوع ولثالث مرات ٌومٌاً ٌعد عالجاً فعالً. فٌما تبلغ جرعة المعززات الحٌوٌة فً وقت 1-4)

( بلٌون خلٌة لكل ٌوم ٌحتوي احد مستحضرات )كبسولة( المعززات الحٌوٌة 25-6استخدام المضادات الحٌوٌة )

بلٌون خلٌة بكتٌرٌة, والتً تشمل خلٌط من  4على اكثر من  (Probiotics Ultra Max Capsule)المسمى 

 Streptococcusو  Lb .acidophilus, Lb .rhamnosusانواع بكترٌا حامض الالكتٌك 

thermophilus  فضاًل عنBifidobacterium lactis ,B. longum  وB. bifidum. 

فً تدعٌم االغذٌة والحصول  أهمٌة Bifidobacteriaت بكترٌا حامض الالكتٌك ان لالتحاد الترابط بٌن السالال

خلٌة/ مللٌتر لثالث سالالت من  311*10 على منتجات المعززات الحٌوٌة, إذ إن احتواء تلك المنتجات على

Bifidobacteria (B.breve , B.longum , B .infantis) سالالت من  وأربعLactobacillus  

(Lb. bulgaricus . Lb. acidophilus , Lb. plantarum, Lb. casei)  وسالله واحدة من

(Streptococcus thermophilus)  كما وتركز األمعاءدور فعال فً السٌطرة على حاالت التهاب له .

 األطفال أغذٌةانتاج وتطوٌر األغذٌة الحاوٌة على بكترٌا حامض الالكتٌك والسٌما  أهمٌةبعض الدراسات على 

 المختلفة الصٌدالنٌةلرضع والمستحضرات ا

 :انتأثيراث انىقائيت وانعالجيت نبكتريا انمعسزاث انحيىيت -

القناة  وإصاباتتمتلك مزارع المعززات الحٌوٌة تأثٌرات عالجٌة عدٌدٌة تشمل عالج سوء هضم الالكتوز 

 عن الحمٌة من السرطان.فضالً  واإلسهال اإلمساكالدم وعالج حاالت  كولسترولوالبولٌة وخفض الهضمٌة 

 :اإلسهالانفعم انىقائي وانعالجي تجاه 

والمتسبب  Acute diarrheaالحاد  اإلسهالتستخدم المعززات الحٌوٌة عالج بكتٌري فموي للعدٌد من حاالت 

المكتسب خالل السفر  Traveler's diarrheaالمسافرٌن  وإسهال Rotavirusالروتا  فٌروسغالباً عن 

 Antibiotics)المصاحب الستخدام المضادات الحٌوٌة  واإلسهالاو بكتٌرٌة  فٌروسٌة أما ابهأسبوالذي تكن 

associated diarrhea). 

 13بعمر  األطفال أعطاءالحاد, إذ لوحظ إن  اإلسهالدورا فً عالج حاالت  Lactobacillusتلعب بكترٌا 

الى انخفاض  أدى Lactobacillusترٌا الحاد بك اإلسهالشهر )الراقدٌن بالمستشفى( والذٌن ٌعانون من 

 أعطاءلوحظ ان مقارنه بالمجموعة التً لم تعالج بها.  األطفالوالتقٌؤ لهؤالء  اإلسهال أعراضخطورة 

الحاد لمدة  إسهالاشهر كانوا ٌعانون  8بعمر  لألطفال Lactobacillusالمستحضرات المجفدة من بكترٌا 

( ٌوم للذٌن لم 3.3( ٌوم مقارنة ب )1.9الى ) اإلسهاللى تقصٌر مدة ا أدىٌومٌن وبجرعتٌن فً الٌوم الواحد 

ضمن  Lactobacillusبكترٌا  األطفال أعطاءكما ٌعطى ولوحظ ان  .Lactobacillusٌا ربكت ٌعطوا

بعد العالج  اإلسهالالى تقصٌر فترة  أدىمجفد أو لبن رابب مبستر  منتجات الحلٌب المتخمر أو بشكل مسحوق

 .األطفالأولبك  أوزان(ٌوم, على التوالً لتلك المنتجات مع الحفاظ على 2.4و 1.4الى )

عند  (Persistent diarrhea)المتواصل  اإلسهالوصف اللبن الرابب بكونه االختٌار الجٌد لعالج  

( ٌوم, إذ 30-15متواصل لمده تتراوح مابٌن ) إسهالر ٌعانون من ه( ش36-3)رضع بعمر ألطفالإعطابه 

 األطفال. كما ووجدان تدعٌم أغذٌة  المصابٌن لألطفال إعطاءهتأثٌر اللبن الرابب واضحا بعد ٌومٌن فقط من 

ٌقلل من حدوث  dumBifidobacterium bifiو  thermophilus Streptococcusالرضع ببكترٌا 

 .Rotavirus فٌروسالحاد وذلك المتسبب عن  اإلسهال
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 وإسهالالمصاحب للمضادات الحٌوٌة  اإلسهالمن  دوراً فً الحماٌة Lactobacillus GGتلعب بكترٌا 

. ٌستعمل الحلٌب difficile Clostridiumالروتا وبكترٌا  فٌروسالمتسبب عن  اإلسهالالمسافرٌن وعالج 

 أعطاءمع ضرورة  باإلسهالن فً عالج المرضى المصابٌ Lactobacillusبكترٌا المتخمر الحاوي على 

 .للمرض السرٌرٌة األعراض( ٌوم قبل تطور 3-2لمدة ) الحلٌبالمرضى 

الرضع  األطفال إسهالٌؤدي تناول بكترٌا حامض الالكتٌك الى حدوث تأثٌرات وقابٌة وعالجٌة لحاالت  

 اإلسهالعوٌة مثل والخدج والكبار. تمتلك المعززات الحٌوٌة تأثٌرات وقابٌة وعالجٌة لالضطرابات الم

البكتٌري  واإلسهالالروتا  فٌروسالمتسبب عن  الفٌروسً واإلسهالالمصاحب الستخدام المضادات الحٌوٌة 

دورا فً منع  Lactobacillusتمتلك بكترٌا . Salmonellaو  Shigellaوالسٌما ذلك المتسبب عن 

, إذ لوحظ انخفاض حاالت iEnterotoxigenic E.colالمتسبب عن بكترٌا المسافرٌن  إسهالحدوث 

(% لدى السٌاح المسافرٌن الى مصر من الذٌن اعطو كبسوالت حاوٌة 43الى  71المسافرٌن من ) اإلسهال

 ..sacidophilu Lbو  .bulgaricus Lbو  .thermophilus Sعلى خلٌط من بكترٌا 

وٌة التً تحدثها ابات المعوتأثٌرات وقابٌة تجاه االص Lb. caseiكما وتبدي بكترٌا المعززات الحٌوٌة  

من خالل تحفٌز إفراز  Shigella sonneiو  Salmonellaو  typhimuriumو  E.coliبكترٌا 

 Lactobacillusالعدٌد من الدراسات الى نجاح بكتٌرٌا  أشارت. IgAالكلوبٌولٌنات المناعٌة المتخصصة نوع 

 .Lb. وتستخدم بكترٌا  Enterotoxinsلمعوٌة السموم ا وإنتاج األمعاءمن استعمار  E.coliفً منع بكترٌا 

acidophilus  وLb. rhamnosus  المتسبب عن بكترٌا  اإلسهالفً عالجClostridium . كما وٌلعب

المتسبب  اإلسهالدوراً فً التقلٌل من للحموضة  ة بحمال .acidophilus Lbاللبن الرابب الحاوي على بكترٌا 

 .األمعاءكورة على تثبٌط نمو واستعمار البكترٌا المرضٌة لخالٌا اغشٌة عن بكترٌا المعززات الحٌوٌة المذ

ٌؤدي  Lb. caseiو  Lb. acidophilusان تناول المعززات الحٌوٌة الغنٌة ببكترٌا حامض الالكتٌك مثل 

مثل  اإلمراضاالصابات وحدوث  أعراضٌجابٌة من خالل خفض احتمال ظهور الى حدوث تأثٌرات سرٌرٌة ا

 .E.coliوالسٌما المتسبب عن بكترٌا  األطفالالمعدي فً  اإلسهال

البكتٌري والفٌروسً  اإلسهالتأثٌرا وقابٌا وعالجٌا تجاه  Lb. rahmonosusو   Lb.reuteriتمتلك بكترٌا 

 Salmonellaو E.coliالروتا وبكترٌا  فٌروسالمتسبب عن  اإلسهالفً عالج  Lb.reuteri. وتستخدم 

spp الى التقلٌل من حدوث  أدىا خلٌه/ مللٌتر من تلك البكترٌا ٌومٌ 109الرضع  األطفال ءأعطا. اذ لوحظ ان

 وأكثرخلٌة / مللٌتر  910فموٌا بجرعة  Lactobacillusسالالت من بكترٌا  أعطاءكما ان المابً.  اإلسهال

 لمعوٌة.المتسبب عن البكترٌا ا إسهالوحدوث  أعراضوتخفٌف  باألمعاءٌومٌا ساعدها على االلتصاق 

 واإلسهالالوظٌفً  لإلسهالدوراً وقابٌاً وعالجٌاً  Lactobacillusتلعب بكترٌا المعززات الحٌوٌة  

لخلٌط  الجافة. ولو لوحظ ان استخدام المستحضرات اإلشعاعًوالعالج المصاحب للعالج بالمضادات الحٌوٌة 

Lb.acidophililus  وLb.bulgaricus  لمصاحب للعالج بمضاد االمبسلٌن ا اإلسهالساهم فً الحماٌة من

لدى المرضى الكبار الراقدٌن فً المستشفى على ان تعطى المعززات الحٌوٌة هذه بشكل مترافق مع المضاد 

%( لدى مجامٌع 14البالغة ) اإلسهالمن العالج, مما تسبب فً خفض نسبة حصول  األولىالخمسة  لألٌام

. كما تلك المعززات أعطواى صفر بالنسبة للمرضى الذٌن الذٌن لم ٌعطوا المعززات الحٌوٌة الالمرضى 

 اإلسهالالى منع حدوث  أدى Lactobacillusولوحظ ان استخدام اللبن الرابب الحاوي على بكترٌا 

فً اختزال مدة  Lactobacillusالمصاحب الستخدام المضاد الحٌوي, فً حٌن اشٌر الى فعالٌة بكترٌا 
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 األطفالعند  اإلسهالالنٌوماٌسٌن فضال عن حدوث انخفاض فً حاالت المصاحب للعالج مضاد  اإلسهال

 .Lactobacillusذلك المضاد مدعوماً ببكترٌا  أعطواالخاضعٌن للعالج بمضاد االموكسٌسٌلن عندما 

 عالج انتهاب انقىنىن

 Lactobacillusحٌوٌة فعالة لعالج حاالت التهاب القولون. إذ تستخدم بكترٌا التكون بكترٌا المعززات 

 Clostridiumنون من العودة المتكررة اللتهاب القولون المتسبب عن بكترٌا االذٌن ٌع األطفالفموٌاً لعالج 

difficile كما تستخدم بكترٌا .Lb. rahmnosus  كعالج اللتهاب القولون المتسبب عن بكترٌاCl. 

difficile. 

موٌة تستطٌع استعمار القناة فعززات الحٌوٌة التشٌر الدراسات الى ان التركٌز العالً من مستحضرات الم

الهٌدروجٌنً لبراز المرضى الذٌن ٌعانون من التهاب  األسالهضمٌة وتؤدي بشكل واضح الى خفض 

. تستخدم المعززات الحٌوٌة فً عالج االضطرابات واللتهابات المعوٌة والسٌما التهاب القولون التقرحً

 أولبكالتقرحً فً المرضى والسٌما لدى  منع عودة التهاب القولون القولون التقرحً. وللمعززات دور فً

 Lb. وجد ان بكترٌا Mesalamineأو  Sulfasazineالذٌن ٌعانون من عدم التحمل او الحساسٌة لـ 

.plantarum  كانت اكثر فعالٌة تجاهMethotrexate بكترٌا   أعطاء, كما والحظوا انLb .lactis 

 .%( من حاالت التهاب القالون50) الى اختزال أدىللفبران 

  عدم تحمل الالكتوز أعراضالوقاٌة من 

تحمل الالكتوز  أعراضفً جسمهم من   Lactaseالالكتٌز  أنزٌمالذٌن ٌفتقرون الى  األشخاصٌعانً 

)intolerant(Lactose   ووجد ان استهالك هؤالء واإلسهالوالتً تشمل تكون الغازات واآلم فً البطن .

. األعراضالالكتٌز ٌمنع من ظهور تلك  أنزٌممن منتجات الحلٌب الحاوٌة على تراكٌز عالٌة ل األشخاص

ان محتوى اللبن  آذء هضم الالكتوز مقارنة مع الحلٌب, كما وان استهالك اللبن الرابب ٌقلل من اعرض سو

كتوز فً اللبن هضم الال أفضلٌه%(عما هو علٌه فً الحلٌب. وتعود 30الرابب من الالكتوز ٌقل بمقدار)

الذٌن ٌعانون من  األشخاصعدم تحمل الالكتوز عند تناوله من قبل  أعراضالرابب عن الحلٌب وانخفاض 

الالكتٌز الذي ٌحلل الالكتوز الى  أنزٌمالالكتٌز الى دور بكترٌا حامض الالكتٌك فً انتاج  أنزٌمنقص 

 كلوكوز وكاالكتوز.

الحٌة ٌكون اكثر  Lb. bulgaricus  S. thermophilus وجد ان اللبن الرابب الحاوي على بكترٌا 

فعالٌة فً الحماٌة من حاالت عدم تحمل الالكتوز مقارنه بالمنتجات نفسها الحاوٌة على بكترٌا المقتولة 

 حرارٌاً.

  الكولسترولخفض 

لتً عدٌدة وامن خالل آلٌات  الكولسترول إزالةعلى  Lactobacillusتساعد بكترٌا المعززات الحٌوٌة 

المتطوعٌن  أعطاءن الدم داخل الجسم الحً. لوحظ ا كولسترولٌشجع على استخدامها كوسٌلة لخفض 

ٌومٌاً لمدة  Lb. bulgaricusو   Lb. acidophilusخلٌة من كل من بكترٌا ( 3x10)7 حاوٌة  أقراص

 .Lbترٌا سترول المصل ,  كما ان استهالك الحلٌب المتخمر ببكلالى خفض مستوى كو أدى أسبوع 16

acidophilus  تناول اللبن  األهمٌة. ومن % بعد شهر من استهالكه20-12بنسبه  الكولسترولخفض

 الدم. كولستروللخفض  Bifidobacterium longum و Lb .acidophilusالرابب المدعم ببكترٌا 



Lecture  (  1   )               Food & Industrial Microbiology             Dr. Abbas Yaseen   

_______________________________________________________________________________ 

 

 آلٌاتالى عدة  الدم كولسترولعلى خفض  Lactobacillusتعود قدرة البكترٌا المعززات الحٌوٌة والسٌما 

دهنٌة قصٌرة السلسلة فً  أحماض وإنتاجاالغذٌة غٌر القابلة للهضم منها قابلٌتها على تخمٌر مشتقات 

توزٌع  وإعادةفً الكبد  الكولسترولمما ٌؤدي الى انخفاض مستوٌات الدهون فً الدم وتثبٌط تصنٌع  األمعاء

أو ارتباط  الكولسترولبكترٌا عل استهالك من البالزما الى الكبد او من خالل قدرة ال الكولسترول

 . بجدار البكترٌا الكولسترول

  انحساسيت أمراضانىقايت مه 

 األطفال أعطاء, ولوحظ ان الحساسٌةفرط  إمراضمن  اإلنسان وقاٌةتلعب المعززات الحٌوٌة دوراً فً 

فً التقلٌل من انتشار  نجحت آذٌتهم من هذا المرض االى وق أدىاشهر  6الرضع المعززات الحٌوٌة لمدة 

. ان الذٌن لم ٌعطوا لمعززات الحٌوٌة باألطفال المقارنةالى نصف  الحساسٌةالطفح الجلدي الناتج عن فرط 

 Prebioticعلى المعززات الحٌوٌة او المواد المحفزة للمعززات الحٌوٌة  أمااستخدام االغذٌة الحاوٌة 

معززا حٌوٌا فعاال فً  Lactobacillusساسٌة . تعد بكترٌا الح أمراضٌعطً تأثٌراً وقابٌاً تجاه  أوكالهما

 من خطورة مرض فرط الحساسٌة المبكر األطفالوقاٌة 

 انىقايت مه انسرطان 
ٌعود ذلك الى ان لبكترٌا حامض الالكتٌك ومنتوج اللبن الرابب الحاوي علٌها دوراً فً الوقاٌة من السرطان, 

انتاج المجهرٌة االخرى على  األحٌاءوالتً تعمل على تغٌٌر قابلٌة زٌادة اعداد هذه البكترٌا فً القولون 

المواد المسرطنة. كما وتعمل بكترٌا لمعززات الحٌوٌة على تأخٌر تطور ونمو االورام والوقاٌة من سرطان 

 فعلها المضاد للمواد المطفرة وٌمكن ان ٌتم ذلك باكثر من آلٌة واحدة والتً منها: المنع القولون من خالل

الموجودة فً الجدار الخلوي ومن ثم  والكاربوهٌدراتالمباشر للمسرطنات, وادمصاصها الى بولٌمرات 

. ووجد ان بكترٌا حامض خفض امتصاصها وتنشٌط الجهاز المناعً, فضاًل عن تثبٌط البكترٌا المرضٌة

 1,2لمطفرات مثل تستطٌع التقلٌل من قابلٌة التطفٌر لبعض ا األلبانفً منتجات  المتواجدةالالكتٌك 

dimethylhydrazine كما وتمتلك البكترٌا هذه البكترٌا القدرة على تثبٌط نمو خالٌا االورام .tumors 

cells  .فعلى سبٌل المثال ٌمكن لبكترٌا وخفض فعالٌة االنزٌمات البكتٌرٌة المسرطنة فً القناة الهضمٌة

acidophilus  Lb.  والتً بدورها تؤدي الى احتمال  األمعاءفً  الحرة األمٌناتالتقلٌل من مستوٌات

 .بسرطان القولون االصابه

سرطان القولون , وٌعزى ذلك الى قدرة البكترٌا على فعالٌة فً تثبٌط تمتلك بكترٌا حامض الالكتٌك  

والظروف الفٌزوكٌمٌاوٌة للقولون وتحطٌم  األمعاءالمجهرٌة فً  لألحٌاءتحوٌر الفعالٌات االٌضٌة 

المسرطنات وقدرتها على انتاج المركبات  بإنتاجالمجهرٌة المتهمة  األحٌاءالى تثبٌط  إضافة المسرطنات

, فضاًل عن تحفٌز (Antimutagenics)  والمطفرات Antitumourigenicsالمضادة لكل من االورام 

سببة . ولوحظ انخفاض فعالٌة بعض االنزٌمات البكترٌة الممناعة المضٌف والتأثٌر فً فسلجة المضٌف

 β- glucuronidase   ,nitroreductase ,glycocholic acidلسرطان القولون مثل 

hydrolase   وazoreductace   بعد تناول بكترٌا وLb .acidophilus ان استهالك الحلٌب .

 أسابٌع 3لمدة  Lb .cremorisو  Lb. lactisو  B .bifidumو  Lb. acidophilusالمتخمر ببكترٌا 

تشٌر الدراسات الى ان تناول كمٌات كبٌرة من  .nitroreductase أنزٌم ض فعالٌة ٌؤدي الى خف

. وان تناول azoreductace أنزٌم تخفض من فعالٌة  .rhamnosus Lbالمتخمرة ببكترٌا االغذٌة 

. ودلت مثل سرطان الثدي والقولون والربة والمعدة كمٌات كبٌرة من تلك االغذٌة ٌقلل من مخاطر السرطان
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ترٌا حامض الالكتٌك ٌقلل منع ظهور سرطان المثانة نتابج التً توصل الٌها الباحثون الى ان تناول بكال

 .المتخمرة ٌمنع حدوث سرطان المستقٌم والقولون األلبانالسطحً, كما ووجد ان تناول الحلٌب ومنتجات 

 تحفيس انجهاز انمناعي 

ستحضرات الصٌدالنٌة وكحامل للقاحات ضد تستخدم بكترٌا حامض الالكتٌك فً انتاج االغذٌة والم

الجهاز المناعً للمضٌف, من خالل فعالٌتها فً منع حدوث  تحفٌزلهذه البكترٌا القدرة على  آذ, األمراض

الجسم لقدرتها على تحفٌز الجهاز  أعضاءالتً تصٌب مختلف  والفٌروسٌةاالصابات البكتٌرٌة والفطرٌة 

ثبٌط انتقال الممرضات تو لألمعاءالمخاطٌة  لألغشٌةالدفاعٌة  ابفالوظالمناعً, فهً تعمل على تحسٌن 

. كما وتتمكن بكترٌا اإلنساناالخرى من جسم  واألعضاء واألنسجةومنع حدوث االصابات فً مجرى الدم 

الكلوبٌولٌنات المناعٌة فً مصل المتطوعٌن  إفرازمن تحفٌز  Lactobacillusمثل  المعززات الحٌوٌة

 .Lb .johnsoniiبكترٌا الذٌن تناولوا 

 لألمعاءالى الطبقة المخاطٌة  إلدخاله (Antigen)بكترٌا حامض الالكتٌك حامال للمضاد  استعمالٌمكن  

 European Research) األوربٌةشبكه البحوث  وأوضحت Mucosal vaccineالذي ٌعرف 

Network)  ان لقاحات بكترٌا حامض الالكتٌكLAB Vac وفرة. وقد استخدمت تضاهً اللقاحات المت

لتً افً اللقاحات  Lactobacillus sppو  Lactococcusو  Streptococcus gordonii بكترٌا

دوراً فً تحفٌز مناعة الجسم وعامال مساعدا  Lb .acidophilusجربت على الفبران. تلعب بكترٌا 

تا, إذ لوحظ ان الرو فٌروسعامال مساعدا للقاح  Lactobacillus GGللقاحات, وتستخدم بكترٌا 

الذٌن اعطو بكترٌا  األطفاللدى  أفضلكانت  الفٌروسا ذباللقاح الفموي الحً له للتلقٌحاالستجابة المناعٌة 

Lactobacillus GG  ووجد ان اخذ بكترٌا . البكتٌرٌاالذٌن لم ٌعطوا تلك  األطفالمقارنة بمجموعة

Lactobacillus   خالل سنتٌن  األسنانالتقلٌل من حدوث تسوس الى  أدىاشهر  6المقتولة حرارٌاً لمدة

 .التسوٌسلتحضٌر لقاحات من هذه البكترٌا للوقاٌة من  متتالٌتٌن, مما ٌدل على ان هناك آمال مستقبلٌة

 


