عوامل تأثيرگذار بر تأثير پروبيوتيکي
تأثيرات متقابل يک افزودني ميکروبي با ميزبان و ميکروفلور دستگاه گوارش آن موجب ظهور تأثيرات مربوطه
مي گردد که ماهيتي بسيار پيچيده دارد .برخي از عوامل مؤثر بر اين تأثير نهايي را ذيالً مورد بررسي قرار
خواهيم داد.
ترکيب فلور دستگاه گوارش حيوان ميزبان
محتمل به نظر مي رسد که پروبيوتيک ها به نحوي از طريق تأثيرگذاري بر ترکيب ميکروفلور روده اي ميزبان
عمل مي کنند .بدين ترتيب ،پيش شرط اخذ يک پاسخ مثبت پس از مصرف ترکيب پروبيوتيکي ،حضور
ميکروبي است که تأثير نامطلوب مانند کاهش ميزان رشد را به همراه داشته باشد .بنابراين اين احتمال وجود دارد
که در صورت عدم وجود ارگانيسم تضعيف کننده رشد هيچ گونه تأثيري از مصرف پروبيوتيک ها حاصل
نشود .همين طور در صورتي که ارگانيسم پروبيوتيک به صورت طبيعي کسب شده باشد ،هيچ پاسخي از
مصرف پروبيوتيک حاصل نمي شود .نياز به مصرف افزودني پروبيوتيک از زندگي غيرمعمول امروزي که بر
انسان و حيوان تحميل شده ناشي گرديده است .نمونه بسيار واضح طيور هستند که تخم مرغ آنها از کنار مرغ
مادر برداشته شده و در يک انکوباتور تميز نگهداري مي گردد .در اين محل ،جوجه ها به علت عدم تماس با
ميکروارگانيسم هاي روده اي مادر قادر به کسب فلور محافظت کننده نمي باشند .در مورد نوزاد پستانداران نيز
محدوديت دسترسي به ارگانيسم هاي روده اي مشابه مصداق دارد؛ اما در اينجا معموالً جداسازي مادر از نوزاد
کمتر به صورت کامل انجام مي شود .با اين وجود ،در مواردي که نوزاد انسان از طريق عمل سزارين به دنيا مي
آيد و به داخل انکوباتور انتقال مي يابد ،تأثير مادر در حداقل ميزان خود مي باشد و تغييرات در ميکروفلور
دستگاه گوارش قابل مشاهده است .پروبيوتيک هاي موجود در بازار اغلب غير مؤثر تلقي مي گردند و به همين
علت مورد مصرف قرار نمي گيرند؛ چرا که ترکيبات بسيار ساده اي هستند و حاوي باکتري هاي بي هوازي
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اجباري نمي باشند که در آزمايشات انجام شده اهميت و ايجاد تأثيرات محافظت کنندگي آنها نشان داده شده
است .با اين وجود ،در شرايط عملي ممکن است حيوان فاقد يک يا تعدادي از کل مجموعه اي باشد که فلور
محافظت کننده را تشکيل مي دهند .نشان داده شده است که در طيور براي ايجاد تأثير محافظت کنندگي در
برابر استقرار سالمونال ،حضور  84سويه در دستگاه گوارش ضروري مي باشد .اين مجموعه حاوي سويه هاي
ناشناخته اي از کوکسي هاي بي هوازي گرم مثبت ،باسيل هاي بي هوازي گرم مثبت ،باکتري هاي جوانه زننده
و همچنين نمايندگاني از جنس اشريشيا ،استرپتوکوکوس ،باسيلوس ،باکتريوئيدس ،فوزوباکتريوم،
الکتوباسيلوس ،يوباکتريوم ،پروپيونوباکتريوم ،کلستريديوم و بيفيدوباکتريوم مي باشد .اگرچه الکتوباسيلها به
تنهايي موجب افزايش مقاومت در برابر استقرار سالمونال در دستگاه گوارش نمي شوند ،ولي حذف آنها از فلور
محافظت کننده ميزان ايمني موجود را کاهش مي دهد .بنابراين مي توان شرايطي را تصور نمود که حيوان
داراي تمامي سويه ها بجز تعداد اندکي از سويه هاي ضروري مورد نياز براي ايجاد ايمني مي باشد .در چنين
شرايطي ،تجويز باکتري هاي اسيد الکتيکي مي تواند موجب افزايش ايمني شود و نتيجه مثبتي به همراه داشته
باشد .اينکه يک پروبيوتيک حاوي ارگانيسم هاي مناسب هست يا خير به آن بستگي دارد که کدام يک از آنها
در فلور دستگاه حاضر نباشند و اين امر ممکن است اساس و پايه برخي از تفاوت هاي قابل مشاهده در ميزان
تأثير آنها باشد.
ميزان و نحوه مصرف
در آزمايشات مختلف بررسي يک پروبيوتيک ممکن است رژيم هاي مصرفي متفاوتي به کار گرفته شوند؛ به
طوري که در يکي مصرف به صورت مداوم و در ديگري فقط يک دز مصرف مي شود .اگرچه حداقل دز مؤثر
تعيين نشده است ،ولي مشخص شده است که تأثير پروبيوتيکي پس از توقف تجويز از ميان مي رود .آزمايشات
روي موش هاي صحرايي و انسان نشان داده است که تأثير پروبيوتيک ها پس از توقف مصرف از ميان مي رود
و در خوک و طيور نيز ارگانيسم هاي موجود در پروبيوتيک را نمي توان  7روز پس از مصرف در دستگاه
گوارش يافت .به نظر نمي رسد که استقرار دائم ارگانيسم هاي بلع شده يک نتيجه محتمل باشد؛ چرا که حتي
ميکروارگانيسم هاي بومي نيز به طور دايم در دستگاه گوارش قرار ندارند .با وجود آنکه فلور را دايمي و ثابت
تصور مي کنند ،ولي ترکيب فلور مرتباً تغيير مي نمايد .بدين ترتيب ،با وجود آنکه ممکن است شمارش
اشرشياکُلي در تمام دوران حيات يک حيوان يکسان باشد ،ولي سروتيپ هاي غالب به صورت دوره اي متغير
هستند .در بچه خوک ها نيز به صورت مشابه الکتوباسيل ها در طول  48روز نخست زندگي تغيير مي يابند که
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اين امر با استفاده از روش تعيين ويژگي هاي پالسميدي مشخص مي شود .اين تغييرات پوياي سويه ها در گونه
هاي حيواني نشان مي دهد که اگرچه يک سويه مصرفي ممکن است در دستگاه گوارش استقرار يابد ،ولي
سويه فقط تا زماني که در آن محل باقي مي ماند که از قابليت تطابق بيشتري براي استقرار در آنجا برخوردار
باشد.
سن و نوع حيوان
ميکروفلور دستگاه گوارش ،فيزيولوژي و وضعيت ايمني حيوان تغيير مي يابد و وضعيت آن در دوران نوزادي و
پس از شيرگيري و مرحله بلوغ يکسان نيست .پولمن و همکاران( )4841دريافتند که خوک ها در اول دوره
پرورش در مقايسه با اواسط دوره پرورش و انتهاي آن بهتر به پروبيوتيک ها پاسخ مي دهند .همچنين پاسخ
نشخوارکنندگان در برابر پروبيوتيک هاي قارچي در مراحل مختلف شيردهي متفاوت مي باشد .از آنجا که فلور
در مرحله نوزادي نيز هنوز در حال تغيير مي باشد ،اين اصل کلي همواره حاکم است که تأثيرگذاري بر فلور در
طول اين دوره در مقايسه با مراحل بعدي زندگي آسانتر است؛ چرا که بعدها فلور نسبتاً ثابتي پايدار مي گردد.
بنابراين مي توان توصيه نمود که مصرف پروبيوتيک ها بايد تا حد ممکن مدت کوتاهي پس از تولد آغاز شود.
تغييرات در ترکيب جيره نيز ممکن است در اين دوره رخ دهد .براکت و تانوک( )4844دريافتند که تغييرات
جيره اي در ظهور فلور الکتوباسيلوس مرتبط با مخاط در معده موش همبستگي دارد .آنها بر اين عقيده بودند
که مقادير نسبي اسيد اولئيک و پالميتيک در جيره از اين لحاظ داراي اهميت است .امروزه بخوبي مي دانيم که
در فلور دستگاه گوارش نوزاد انسان پس از شيرگيري و مصرف شير خشک يا غذاي جامد تغييراتي صورت مي
گيرد .نشان داده شده است که شير حاوي عواملي است که موجب رشد بيفيدو باکتري ها مي گردد و مي تواند
بر پاسخ ظاهر شده به دنبال مصرف پروبيوتيک هاي حاوي اين ارگانيسم ها مؤثر باشد .تأثير تضعيف کننده
افزودني حاوي الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر فعاليت آنزيم به نوع جيره بستگي دارد ،ولي در موش هاي
صحرايي دريافت کننده يک جيره حاوي دانه ها تأثيري مشاهده نشده است ،ولي در موش هاي دريافت کننده
جيره حاوي گوشت پاسخ مثبتي گرفته شده است.
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