ويژگي هاي پروبيوتيك مطلوب
 مقاومت در برابر شرايط داخل بدن حيوانپس از تجويز پروبيوتيک ،ميکروارگانيسم ها نبايد توسط مکانيسم هاي دفاعي ميزبان نابود شوند .آنها بايد بسته
به محل تجويز ميکروارگانيسم ها در برابر شرايط اختصاصي موجود در آن قسمت از بدن مقاوم باشند .براي
مثال ،ميکروارگانيسم هاي موجود در يک پروبيوتيک بايد با مصرف خوراکي در برابر آنزيم هاي موجود در
محوطه دهاني(آميالز و ليزوزيم) ،آنزيم هاي معده(پپسين و ليپاز) و  pHپايين(مقادير باالي  )HCIو آنزيم هاي
موجود صفرا ،شيره لوزالمعده و مخاط روده کوچک مقاوم باشند .بدين ترتيب براي سويه هاي ميکروبي به کار
گرفته شده در فرآورده هاي پروبيوتيکي با مصرف خوراکي ،مقاومت در برابر دستگاه گوارش و دهان از
مهمترين معيارهاي انتخاب و گزينش مي باشد.
گيليلند( )2791نشان داد که باکتري هاي گرم مثبت عمدتاً در برابر ليزوزيم حساسند ،اما الکتوباسيل ها و
استرپتوکوک ها در مقايسه با ساير باکتري هاي گرم مثبت از مقاومت بيشتري در اين زمينه برخوردار مي باشند.
باکتري هاي اسيد الکتيکي در برابر اسيد مقاوم هستند .کان وي و همکاران( )2799نشان دادند که
الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در مقايسه با الکتوباسيلوس دلبروکي تحت گونه بولگاريکوس از مقاومت بيشتري
برخوردار است و در مقايسه با استرپتوکوکوس ساليواريوس تحت گونه ترموفيلوس نيز به نوبه خود مقاوم تر
است .مقاومت در برابر  pHپايين و خارج بدن حيوانات به نوع بافر و حضور غذا يا موادي مانند شير بستگي
دارد .اين امر با نتايج مربوط به مطالعات داخل بدن حيوانات انجام شده توسط رابينز -براون و همکاران
همخواني دارد .در مطالعه آنها ،ميزان بقاي الکتوباسيلوس بولگاريکوس و الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در مايع
ژژنوم پس از عبور از معده در موارد اعمال محدوديت غذايي در مقايسه با موارد معمولي بسيار پايين بود .کان
وي و همکاران( )2799نشان دادند که بقاي الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در ژژنوم و دوازدهه بسيار باالتر از بقاي
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الکتوباسيلوس دلبروکي تحت گونه بولگاريکوس مي باشد .با توجه به اين يافته ها ،توجه به اين نکته بسيار مهم
است که نتايج حاصل از مطالعات داخل و خارج از بدن بسيار شبيه هستند .اين امر بدان معناست که بخشي از
روش انتخاب سويه هاي پروبيوتيکي را مي توان بر اساس آزمايشات خارج از بدن قرار داد .بقاي سويه ها هنگام
عبور مواد از معده( 1تا  3ساعت) را مي توان با مطالعات خارج از بدن يعني در شيره معده(براي مثال در
حيوانات ذبح شده) در مقادير مختلف  ،pHبا انواع و مقادير مختلف غذاها مورد آزمايش قرار داد .در صورتي
که براي دستيابي به فعاليت مطلوب سويه هاي پروبيوتيکي ،وقوع فعاليت متابوليسمي و تکثير يا استقرار در روده
کوچک ضروري مي نمايد ،تحمل پذيري در برابر صفرا يکي از معيارهاي اساسي در انتخاب سويه هاي
ميکروبي خواهد بود .طبق بررسي هاي گيليلند و اسپک( ،)2799باکتري هاي با منشأ خارج روده اي مانند
الکتوباسيلوس بولگاريکوس و الکتوباسيلوس الکتيس در برابر صفرا بسيار حساسند ،به طوري که مقادير کمتر
از  %5/50نيز براي آنها مهارکننده است .با اين وجود ،حتي در ميان گونه هاي باکتريايي نيز از نظر تحمل پذيري
تفاوت هايي وجود دارد که اين امر توسط گيليلند و همکاران( )2799براي الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس نشان
داده شده است .مطالعات انجام شده توسط کاالنهامر و کليمن( )2792نشان داد که الکتوباسيل هاي رشد يافته
در پرگنه هاي صاف در مقايسه با پرگنه هاي سخت از مقاومت بيشتري در برابر صفرا برخوردارند .در حضور
صفرا ،ريخت شناسي پرگنه ها به ريزوئيد تبديل مي شود و سلولها نيز بيرون زدگي غشاي سيتوپالسمي ناشي از
فواصل موجود در ديواره سلولي را نشان مي دهند .اين امر مي تواند بدين معنا باشد که ريخت شناسي سلولي و
پرگنه ها نيز در گزينش سويه هاي الکتوباسيلوس پارامترهاي ارزشمندي محسوب مي شوند .گزينش باکتري
هاي (اسيد الکتيکي) مقاوم در برابر صفرا مي تواند از طريق کشت روي محيط آگار انتخابي داراي مقادير
متفاوت صفرا انجام شود (گيليلند و اسپک .)2799 ،مطابق نتايج حاصل از مطالعات گيليلند و همکاران(،)2791
براساس آزمايشات خارج بدن ميان گزينش سويه هاي مقاوم در برابر صفراي الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و
تعداد الکتوباسيل هاي موجود در ژژنوم گوساله ها ارتباطي خوب وجود دارد(اما با تعداد آنها در دوازدهه
ارتباطي ندارد) .با توجه به آزمايشات خارج از بدن ،بايد تفاوت هاي موجود در ترکيب صفرا نيز مدنظر قرار
گيرد .تفاوت ها در ترکيب نه تنها ميان صفراي گونه هاي حيواني مختلف بلکه ميان صفراي کانوله شده و نمونه
صفراي مأخوذه از کيسه صفرا نيز قابل مشاهده است .تعيين غلظتي از صفرا که سويه هاي منتخب بايد در برابر
آن مقاوم باشند بسيار دشوار است .ميانگين صفراي توليدي در خوک ها بسيار باالست(حدود  1ليتر در يک
خوک  15کيلوگرمي) که البته بسته به جيره مصرفي و ترکيب آن مي تواند متفاوت باشد .عالوه بر مطالعه
تحمل پذيري در برابر صفرا ،تعيين تحمل پذيري در برابر شيره لوزالمعده و يا شيره کامل روده نيز مي تواند از
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اهميت برخوردار باشد .در يک محيط کشت پايه که حاوي مقادير متغيري از شيره روده اي مي باشد(سانتريفوژ
و استريل شده) ،بايد منحني هاي رشد را به منظور بررسي توان سويه ها در تکثير در شرايط روده اي خارج از
بدن حيوانات مورد بررسي قرار داد .اين نوع آزمايش را حتي مي توان با مدنظر قرار دادن متغيرهاي روده اي و
اجزاي جيره مانند بهبود دهندگان رشد پيچيده تر نمود.
 برقراري اتصال و استقرار در محلجهت بقاي طوالني مدت سويه هاي پروبيوتيکي در داخل بدن ميزبان ،بايد زمان تکثير ميکروارگانيسم کوتاه
باشد و يا اينکه سويه هاي مذکور قابليت استقرار در سطوح داخل بدن را داشته باشند .در غير اين صورت ،سويه
ها به علت انقباض دستگاه گوارش از محل کنده مي شوند .به طور کلي ،براي سويه هاي پروبيوتيکي قابليت
برقراري اتصال و استقرار در مقايسه با حفظ قابليت حيات و فعاليت متابوليسمي يک عامل مهم محسوب مي
شود .با اين وجود ،کامالً مشخص نيست که آيا تجويز روزانه ميکروارگانيسم هاي زنده با عدم توانايي استقرار
نيز داراي خاصيت بهبود دهنده سالمتي هست يا خير.
چنين تصور مي شود که اين ميکروارگانيسم ها ممکن است از خواص و ويژگي هاي تحريک ايمني برخوردار
باشند .نخستين گام درخصوص پديده استقرار ،برقراري اتصال است .با اين وجود ،هود و زوتوال( )2799نشان
دادند که الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس به علت  pHپايين نابود مي شود ،بي آنکه اسيد بر اليه پلي ساکاريدي
تأثير گذارد و آنها هنوز قدرت برقراري اتصال به کشت سلول بافت هاي روده تک سلولي را دارا مي باشند .اين
اتصال با همان قدرت و کارآيي انجام مي شود که سلول هاي الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس زنده اين کار را انجام
مي دهند .اين امر نشان مي دهد که وجود متابوليسم فعال براي برقراري اتصال پيش شرط نيست؛ اگرچه وجود
آن براي رشد و استقرار حياتي است .انتخاب سويه هاي با قابليت برقراري اتصال به سلول هاي دستگاه گوارش
را مي توان براساس آزمايشات خارج از بدن حيوانات استوار نمود اما تعميم اين نتايج به موقعيت هاي داخل بدن
دشوار است .عامل اصلي و کنترل کننده برقراري اتصال و استقرار در داخل بدن حيوانات ،اختصاصي بودن
گونه هاي حيواني براي ميکروارگانيسم هاست .اگرچه گونه هاي مشابه الکتوباسيلوس و بيفيدوباکتريوم از
حيوان و انسان جدا شده اند ،ولي بسته به نوع حيواني که ميکروارگانيسم از آن جدا شده است ،يعني در داخل
گونه هاي باکتريايي نيز بيوتيپ هاي متفاوتي قابل مشاهده اند .اين امر نشان مي دهد که يک سويه باکتريايي
جدا شده از ميکروفلور بومي يک گونه حيواني در ساير گونه هاي حيواني ضرورتاً در همان محل استقرار نمي
يابد .عالوه بر اختصاصيت گونه هاي حيواني براي برقراري اتصال ،اختصاصي بودن سويه اي نيز در همان گونه
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هاي باکتريايي ديده مي شود .بارو و همکاران( )2795نشان دادند که شدت و ميزان برقراري ارتباط با سلول
هاي مخاطي خاردار معده خوک براي سويه هاي متفاوت موجود در گونه هاي مشابه الکتوباسيل ها متفاوت مي
باشد .اين امر ممکن است ناشي از اين مطلب باشد که برخي از گونه هاي الکتوباسيلوس از نظر ژنتيکي حاوي
يک گروه همولوگ نيستند .براي مثال ،براساس فن آوري هيبريدسازي  ،DNAالکتوباسيلوس اسيدوفيلوس
يک گروه هترولوگ از باکتري ها را تشکيل مي دهد .اختصاصي بودن براي گونه هاي ميزبان مربوط به
ميکروفلور روده اي از مطالعات بر روي تعيين ويژگي ها مشخص گرديد(اختصاصات در بيوتيپ ها ،سروتيپ
ها و انواع پالسميد) .در مطالعه اي که توسط کان وي و همکاران( )2799انجام گرديد ،باکتري هاي اسيد
الکتيکي مورد آزمايش براي سلول هاي دوازدهه خوک و انسان شيوه هاي مختلف و قابل مقايسه برقراري
اتصال را نشان دادند .به عبارت ديگر ،تعجب آور نيست که ميرا -ماکينين و همکاران( )2793نشان دادند که
الکتوباسيل هاي به دست آمده از مواد گياهي و شير و پنير و کشت داده شده در خارج از بدن حيوانات به سلول
هاي مخاطي خوک ها و گوساله ها اتصال نمي يابند .عامل ديگري که در برقراري اتصال مؤثر مي باشد مصرف
غذا است .برخالف طيور معمولي سويه هاي الکتوباسيلوس در طيور با  21ساعت محدوديت غذايي به ديواره
چينه دان اتصال نمي يابند .ميزان ارتباط در آزمايشات خارج از بدن حيوانات مي تواند تحت تأثير شرايط
آزمايشگاهي مانند  ،pHحضور آنزيم ها ،ترکيب محيط کشت(يک درصد شير بدون چربي موجب افزايش
ميزان برقراري ارتباط مي گردد) و سوسپانسيون بافر قرار گيرد .اگرچه مي توان شرايط انجام آزمايش خارج از
بدن حيوانات را تا حد ممکن مشابه شرايط داخل يا روي بدن انتخاب کرد ،ولي با اين وجود نتايج بايد به دقت
مورد تفسير قرار گيرند .برقراري اتصال در شرايط خارج از بدن هيچ گونه تضميني براي برقراري اتصال در
شرايط داخل بدن و سپس استقرار بعدي را به دست نمي دهد .در يک اکوسيستم ميکروبي ،استقرار يک سويه
پروبيوتيکي نيازمند چيزي بيش از برقراري اتصال به تنهايي مي باشد .اين سويه پروبيوتيکي بايد قادر باشد پس
از استقرار روي مخاط ميزبان و عليرغم حضور مکانيسم هاي دفاعي ميزبان و تأثيرات متقابل با ميکروفلور
اطراف سويه تکثير گردد .ميکروارگانيسم هاي با قابليت رقابت با ساير ميکروارگانيسم ها براي مثال از طريق
توليد مواد ضد ميکروبي از بيشترين احتمال براي استقرار در اکوسيستم برخوردارند.
 فعاليت ضدميکروبيهنگامي که يک پروبيوتيک به منظور تضعيف عوامل بالقوه بيماريزا يا ساير ميکروارگانيسم هاي مضر در ميزبان
به کار مي رود ،برخورداري از ويژگي هاي آنتاگونيستي مي تواند سودمند باشد .باکتري هاي اسيد الکتيکي که
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اغلب به عنوان پروبيوتيک به کار گرفته مي شوند ،داراي خواص آنتاگونيستي هستند که از طرق ذيل خواص
خود را اعمال مي کنند:
 کاهش  pHاز طريق توليد اسيد الکتيک مصرف مواد غذايي در دسترس کاهش پتانسيل اکسيداسيون -احيا توليد پراکيسد هيدروژن (تحت شرايط بي هوازي). -توليد اجزاي مهارکننده اختصاصي مانند باکتريوسينها.
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