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  المعززات الحیویة

Probiotics  

تھ مع رنعند مقا Vergioمن قبل  1954مره عام  ألول Probioticsمصطلح المعززات الحیویة  أقترح
المجھریھ  األحیاءاالخرى تجاه  المثبطةوالمواد  Antibiotics الحیویةالستخدام المضادات  الضارةالتأثیرات 

المجھریھ للقناه الھضمیة من جھة  األحیاءمن قبل  المفضلة Probiotikaمن جھة وبین عوامل  الھضمیةللقناة 
و  Lilaمره من قبل  ألولرفت المعززات الحیویة ع. and Probiotika -Antiفي كتابھ المعنون  أخرى

Sttillwell  أخرىمجھریة  أحیاءلتي تفرز مواد لھا القابلیة على تحفیز نمو االمجھریة  األحیاءبأنھا  1965عام 
 األحیاءومواد تساھم في توازن  أحیاء أنھاالمعززات الحیویة على  Parkerعرف  1974ام وفي ع. 

الكائنات  أنھاعلى  1989عام  Fullerقبل تعریف المعززات الحیویة من  وأعید. األمعاءالمجھریھ في 
ل تحسین توازن تأثیرات مفیدة على صحة الحیوان من خال كوالتي تمتل األغذیةالمجھریة التي تستخدم في تدعیم 

 بأنھا Veldو  Havennarتم تعریف المعززات الحیویة من قبل  1992وفي عام .  لألمعاءالطبیعي  النبیت
 اإلنسانعلى صحة  مفیدةوالتي تمتلك تأثیرات  والمختلطةفي المزارع المفردة  المتواجدةالمجھریة  األحیاءتلك 

 بأنھا أیضاوعرفت المعززات الحیویة .  لمجھریة المعویةا األحیاءوالحیوان من خالل دورھا في تحسین صفات 
  .مكوناتھا التي تمتلك تأثیرات مفیدة على صحة المضیف أوالحیة  البكتیریةمستحضرات الخالیا 

 آلیة عمل المعززات الحیویة

 وتعزیزھا بصورة مباشرة او غیر اإلنسانفي الحفاظ على صحة  بأھمیتھاتتصف بكتریا المعززات الحیویة 
خالل فعالیتھا االیضیة والنواتج التي تفرزھا وتتمثل بعض فوائدھا في التنافس مع الممرضات مباشرة من 

وھناك عدة آلیات .  التي یسببھا العالج بالمضادات الحیویة الجانبیةوتحفیز الجھاز المناعي وعالج التأثیرات 
  :باألتي تلخیصھالعمل بكتریا حامض الالكتیك معززات حیویة یمكن 

 :الھضمیة قناة المجھریة المرضیھ في ال األحیاءتثبیط 

  :من خالل الھضمیة القناةالمجھریة المرضیة قي  األحیاءتثبط المعززات الحیویة 

حامض الالكتیك (كالحوامض العضویة  المجھریة المرضیھ لإلحیاءالسامة  المثبطةانتاج المواد  •
المجھریة المرضیة  األحیاءوبالتالي منع نمو  ألمعاءلعن خفض الرقم الھیدروجیني  المسؤولة) والخلیك

, CO2, االسیتألدیھاید, االخرى مثل الداي استیل  المثبطةلمواد اكما تنتج . التي تفضل البیئة القاعدیة 
البكتریوسینات والمضادات الحیویة الطبیعیة ذات التأثیر القاتل للبكتریا غیر , بیروكسید الھیدروجین

 .المرغوبة

لمحدودة او التنافس على االمجھریة المرضیة على المغذیات  األحیاءمن خالل منافسة :  التنافسي اداألبع •
  .لألمعاءالعدد المحدود من مستقبالت االلتصاق عل سطوح الخالیا الطالئیة 

وان تثبیط التصاق  األمعاء إلصابات األولىیعد التصاق البكتریا المرضیة على السطوح المخاطیة الخطوة 
 وروا شحھا Lactobacillusفقد لوحظ ان البكتریا  اإلصابةیمنع حدوث  باألمعاءالمجھریة المرضیة  ألحیاءا

 Lb. caseiو  Lb. johnsoniiكما تثبط بكتریا , المخاطیة  باألغشیة E.coliالقدرة على منع التصاق بكتریا 
یة تعمل كحاجز حمایة یساعد على ان بكتریا المعززات الحیو. typhimurium Salmonella التصاق بكتریا
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و  Shigellaو  Salmonellaو  E.coliو  Clostridium spp (مثل  منع ارتباط الممرضات
Campylobacter   وYersinia enterocolitica  وCandida albicans(  وذلك  األمعاءبجدران
 األحیاءالتي یمكن ان ترتبط بھا  األمعاءجدران  أجزاءالمجھریھ او تغطیة بعض  األحیاءمن خالل التنافس مع 

 Lbكما ان لبكتریا .المجھریة المرضیة مؤدیة بالتالي الى طرد تلك ممرضات خارج القناة المعویة 

.fermentum فعالة سطحیة  القدرة على انتاج مركباتSurface active components  عبارة عن
  .یةالتصاق البكتریا المرض والسیمابروتینات مانعھ لاللتصاق 

 - :القناة الھضمیة  المجھریة في األحیاءتغییر الفعالیات االیضیة  •

االیضیة المختلفة في القناة الھضمیة من خالل زیادة  الفعالیاتى تغییر لتمتلك بكتریا المعززات الحیویة القدرة ع
لتقلیل من وا) الذي یخفف من سوء ھضم الالكتوز(  Galactosidase أنزیمفعالیة االنزیمات المفیدة مثل 

, Glucuronidase ,glycosidase ,nitroreductaseمثل (فعالیة بعض االنزیمات القولونیة 
azoreductase  وSteroid-7-dehyroxylase ( تعمل بكتریا . والتي تمتلك تأثیرات مسرطنة

المواد المضادة المعززات الحیویة على تحویر او تحطیم السموم التي تنتجھا البكتریا المرضیة من خالل انتاج 
  .Endotoxinsالة في تثبیط فعل السموم الداخلیة كما وتعد بكتریا المعززات الحیویة فع, للسموم

 تحفیز االستجابة المناعیة •

الخلویة فقد  المناعیةتشیر الدراسات الى التأثیر غیر المباشر للمعززات الحیویة من خالل تحفیز االستجابة 
المضادة  األجسام إفرازیحسن مناعة الجسم بتحفیزھا  Lactobacillusوجد ان تناول بكتریا 

Antibodies  وزیادة تركیز االنترفیونinterferon ة فعالیة الخالیا الملتھمة فضال ً عن زیاد
Macrophages  وعدد من الخالیا القاتلة الطبیعیةNatural Killer cells 

  :ستخدمة معززات حیویة البكتریا الم

وتأثیر بكتریا حامض الالكتیك ,  معززات حیویة ًاستخداماالمجھریة  األحیاءاكثر انواع تعد البكتریا من 
 واألوسعالمعروفة  األنواعاالخرى في مقدمة  األلبانومنتجات  Yogurtالمستخدمة في انتاج اللبن الرائب 

و  Lactobacillus وتشمل بكتریا المعززات الحیویة أنواع بكتریا. استخداما ً في ھذا المجال 
Lactococcus وBifidobacterium  وPropionibacterium  وEnterococcus   وBacillus   و

Thermophilus    وStreptococcus  وLeuconostoc 

 صفات بكتریا المعززات الحیویة 

مصدرھا وتشخیصیھا وسالمتھا الصحیة (یتطلب استخدام البكتریا بشكل معززات حیویة امتالكھا سمات عامة 
الصفات (وسمات تقنیة تطبیقیة  ,)القناة الھضمیة أعاليمقاومتھا لمؤثرات البیئیة والعوامل المثبطة السائدة في و

مات والوظیفة والتأثیرات فضال ً عن الس) النقل والخزن إثناءبقائھا وحیویتھا , التنمویة مختبریا ً وخالل التصنیع
ان تكون  أفضلیةتریا كي یمكن استخدامھا معززات حیویة وتتضمن الشروط والواجب توفرھا في البك. المفیدة

ومع ذلك فھناك , بحیث تتمكن بكتریا المعززات الحیویة من التداخل المتخصص مع المضیف اإلنسانمصدرھا 
مثل بكتریا البادئ المستخدمة في انتاج اللبن الرائب  اإلنسانبعض المعززات الحیویة المستخدمة مصدرھا غیر 

St .thermophilus , Lb. bulgaricus . على  تسبب مخاطر صحیة ال وأمینةوان تكون غیر مرضیة
)Generally Recognized as صحیا ً  أمینةوصنفت بكتریا حامض الالكتیك بكتریا ً , صحة المستھلك 

afe (GRAS))S  كما یشترط ان تتصف بقدرتھا . یسمح باستخدامھا عالمیا ً في مجال المعززات الحیویة
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انتاج المواد المثبطة وتثبیط الممرضات وقدرتھا على البقاء حیة عند مرورھا من خالل القناة الھضمیة  على
 بأغشیةوقدرتھا على االلتصاق . الصفراء وأمالح) المعدة حموضة(الواطئ  الھیدروجینيومقاومتھا للرقم 

االیضیة المختلفة مثل استھالك  وامتالكھا الفعالیات االستیطانفترة  وإطالةالمخاطیة المتضررة  األمعاء
 امتالكھا مواصفاتالفیتامینات فضال عن  وإنتاج lactaseالالكتیز  أنزیماالنزیمات مثل  وإنتاج الكولسترول

اذ إن سرعة نمو السالالت وبقائھا خالل الخزن تعد من , تقنیة جیدة مثل ثابتیة السالالت والعمر الخزني لھا
  .ةاختیار المعززات الحیوی شروط

 :حیویةالمعززات منتجات  أشكال -

متخمرة أو بشكل مجفدات او بشكل  أغذیةبشكل  األسواقتجھز سالالت المعززات الحیویة الحیة في 
لقدرتھا  األلبانفي تدعیم منتجات  اإلنسانبكتریا حامض الالكتیك المعزولة من  تستعمل. مستحضرات صیدالنیة

العدید من سالالت  إضافةاذا مكن , لى تحمیض اللبن الرائبفضال عن قدرتھا ع األمعاءعلى التطبع في 
و  Lb. johnsoniiو  Lb. crispatus  Lb .caseiو  Lb .acidophilusالمعززات الحیویة مثل 

Bifidobacterium spp. تسوق المعززات الحیویة تجاریا ً بشكل كبسوالت . الى اللبن الرائب
(Capsules)  او مساحیق(powders) ب مدعم أو منتجات شبیھة باللبن الرائب ومنتجات الحلیب أو رائ

  .االخرى

إذ توصف , Lb. acidophilusمن بكتریا  (Probiotics tablets)المعززات الحیویة  أقراصأمكن انتاج 
الذین یخضعون للعالج بالمضادات  وأولئكالجھاز الھضمي  باضطراباتالمصابین  لألشخاص األقراصھذه 

مواد  إضافةویمكن . ین الى بلدان تختلف في ظروفھما المناخیة وعادتھا الغذائیة عن بلدانھمالحیویة والمسافر
. مرغوبا ًطعما  إلكسابھابكتریا حامض الالكتیك  و مجفداتالمصنعة من مركزات  األقراصھذه  النكھة الى 

والحلیب المتخمر وغیر الدوائیة وسیلة ناجحة لتزوید المستھلك المتخمر  واألقراصالكبسول  ویعد استخدام
الحاویة على مزارع المعززات الحیویة لیصل الى  األلبانمجال استخدام منتجات  أتسعوحدیثا ً فقد . المتخمر 
ومن , واللبن الرائب المجمد فضال ً عن االغذیة والمشروبات غیر اللبنیة ice creamالمثلجات اللبنیة .االجبان 

مللیتر اوغرام /خلیة معزز حیوي 710 (ھذه المنتجات على ما ال یقل عن یجب مراعاتھ ھنا ھو احتواء ما أھم
  .من المنتوج

 ,Streptococcusالعائدة الى جنسي  األنواعالمجھریة والسیما  األحیاءیؤدي استخدام خلیط من 
Lactobacillus  ل من خال اإلنسانالمتخمرة التجاریة الى إظھار تأثیرات واعده لصحة  األلبانفي منتجات

وخلیط من كما وأدى استخدام تركیز بكتیري عالمي . المجھریة والمضیف األحیاءماتعطیھ من تأثیر على بیئة 
في  الخلطاتوذلك عندما ساھمت تلك , السالالت الى حدوث تأثیرات سریریة في مجال العالج البكتیري الفموي

اع بكتریا حامض الالكتیك لتحضیر خلیط من بعض انو استخدام. من التھاب القولون مختلفةعالج حاالت 
,  .acidophilus Lb  ,plantarum Lb. ,caseiLb.غرام من بكتریا /خلیة 1110(المعززات الحیویة 

bulgaricus Lb.  ,Streptococcus thermophilus .Bifidobacterium  غرام 6وبكمیة بلغت 
 غرام 3عطاء  أدىمرضى التلیف الكبدي فیما  ذلك الى التقلیل من مخاطر النزف في أدى, یوماً لمدة شھر واحد

  .البطن وإالم واإلمساك اإلسھالمتعاقبة الى العالج حاالت  أیام 10لمدة  أعالهیوماً من الخلیط 

بلیون خلیة من بكتریا ) 2-1(أشیر الى ان معدل الجرعة الجیدة للمعززات الحیویة تتراوح مابین 
Lactobacillus  والجرعة نفسھا لبكتریاBifidobacteria , شاي في كل دفعھ او  ملعقة) 2-1(وان تناول
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ً فعالً ) 1-4( ً یعد عالجا فیما تبلغ جرعة المعززات الحیویة في وقت . كبسولة لكل نوع ولثالث مرات یومیا
المعززات الحیویة ) كبسولة(بلیون خلیة لكل یوم یحتوي احد مستحضرات ) 25-6(استخدام المضادات الحیویة 

والتي تشمل خلیط من , بلیون خلیة بكتیریة 4على اكثر من  (Probiotics Ultra Max Capsule)المسمى 
 Streptococcusو  Lb .acidophilus, Lb .rhamnosusانواع بكتریا حامض الالكتیك 

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

في تدعیم االغذیة والحصول  أھمیة Bifidobacteriaت بكتریا حامض الالكتیك ان لالتحاد الترابط بین السالال
مللیتر لثالث سالالت من / خلیة 311*10 إذ إن احتواء تلك المنتجات على, على منتجات المعززات الحیویة

Bifidobacteria (B.breve , B.longum , B .infantis) سالالت من  وأربعLactobacillus  
(Lb. bulgaricus . Lb. acidophilus , Lb. plantarum, Lb. casei)  وساللھ واحدة من

(Streptococcus thermophilus)  كما وتركز . األمعاءدور فعال في السیطرة على حاالت التھاب لھ
 األطفال أغذیةانتاج وتطویر األغذیة الحاویة على بكتریا حامض الالكتیك والسیما  أھمیةبعض الدراسات على 

  المختلفة الصیدالنیةلرضع والمستحضرات ا

 :التأثیرات الوقائیة والعالجیة لبكتریا المعززات الحیویة -

القناة  وإصاباتتمتلك مزارع المعززات الحیویة تأثیرات عالجیة عدیدیة تشمل عالج سوء ھضم الالكتوز 
  .عن الحمیة من السرطانفضالً  واإلسھال اإلمساكالدم وعالج حاالت  كولسترولوالبولیة وخفض الھضمیة 

 :اإلسھالالفعل الوقائي والعالجي تجاه 

والمتسبب  Acute diarrheaالحاد  اإلسھالتستخدم المعززات الحیویة عالج بكتیري فموي للعدید من حاالت 
ً عن  المكتسب خالل السفر  Traveler's diarrheaالمسافرین  وإسھال Rotavirusالروتا  فیروسغالبا

 Antibiotics)المصاحب الستخدام المضادات الحیویة  واإلسھالاو بكتیریة  فیروسیة أما ابھأسبوالذي تكن 
associated diarrhea).  

 13بعمر  األطفال أعطاءإذ لوحظ إن , الحاد اإلسھالدورا في عالج حاالت  Lactobacillusتلعب بكتریا 
الى انخفاض  أدى Lactobacillusتریا الحاد بك اإلسھالوالذین یعانون من ) الراقدین بالمستشفى(شھر 

 أعطاءلوحظ ان . مقارنھ بالمجموعة التي لم تعالج بھا األطفالوالتقیؤ لھؤالء  اإلسھال أعراضخطورة 
الحاد لمدة  إسھالاشھر كانوا یعانون  8بعمر  لألطفال Lactobacillusالمستحضرات المجفدة من بكتریا 
یوم للذین لم ) 3.3(یوم مقارنة ب ) 1.9(الى  اإلسھاللى تقصیر مدة ا أدىیومین وبجرعتین في الیوم الواحد 

ضمن  Lactobacillusبكتریا  األطفال أعطاءكما یعطى ولوحظ ان  .Lactobacillusیا ربكت یعطوا
بعد العالج  اإلسھالالى تقصیر فترة  أدىمجفد أو لبن رائب مبستر  منتجات الحلیب المتخمر أو بشكل مسحوق

  .األطفالأولئك  أوزانعلى التوالي لتلك المنتجات مع الحفاظ على , یوم)2.4و 1.4(الى 

عند  (Persistent diarrhea)المتواصل  اإلسھالوصف اللبن الرائب بكونھ االختیار الجید لعالج   
إذ , یوم) 30-15(متواصل لمده تتراوح مابین  إسھالر یعانون من ھش) 36-3(رضع بعمر ألطفالإعطائھ 

 األطفالكما ووجدان تدعیم أغذیة .  المصابین لألطفال إعطاءهتأثیر اللبن الرائب واضحا بعد یومین فقط من 
یقلل من حدوث  dumBifidobacterium bifiو  thermophilus Streptococcusالرضع ببكتریا 

  .Rotavirus فیروسالحاد وذلك المتسبب عن  اإلسھال
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 وإسھالالمصاحب للمضادات الحیویة  اإلسھالمن  دوراً في الحمایة Lactobacillus GGتلعب بكتریا 
یستعمل الحلیب . difficile Clostridiumالروتا وبكتریا  فیروسالمتسبب عن  اإلسھالالمسافرین وعالج 

 أعطاءمع ضرورة  باإلسھالن في عالج المرضى المصابی Lactobacillusبكتریا المتخمر الحاوي على 
  .للمرض السریریة األعراضیوم قبل تطور ) 3-2(لمدة  الحلیبالمرضى 

الرضع  األطفال إسھالیؤدي تناول بكتریا حامض الالكتیك الى حدوث تأثیرات وقائیة وعالجیة لحاالت   
 اإلسھالعویة مثل تمتلك المعززات الحیویة تأثیرات وقائیة وعالجیة لالضطرابات الم. والخدج والكبار

البكتیري  واإلسھالالروتا  فیروسالمتسبب عن  الفیروسي واإلسھالالمصاحب الستخدام المضادات الحیویة 
دورا في منع  Lactobacillusتمتلك بكتریا . Salmonellaو  Shigellaوالسیما ذلك المتسبب عن 

إذ لوحظ انخفاض حاالت , iEnterotoxigenic E.colالمتسبب عن بكتریا المسافرین  إسھالحدوث 
لدى السیاح المسافرین الى مصر من الذین اعطو كبسوالت حاویة )% 43الى  71(المسافرین من  اإلسھال

  ..sacidophilu Lbو  .bulgaricus Lbو  .thermophilus Sعلى خلیط من بكتریا 

ویة التي تحدثھا ابات المعوتأثیرات وقائیة تجاه االص Lb. caseiكما وتبدي بكتریا المعززات الحیویة   
من خالل تحفیز إفراز  Shigella sonneiو  Salmonellaو  typhimuriumو  E.coliبكتریا 

 Lactobacillusالعدید من الدراسات الى نجاح بكتیریا  أشارت. IgAالكلوبیولینات المناعیة المتخصصة نوع 
 .Lbوتستخدم بكتریا .  Enterotoxinsلمعویة السموم ا وإنتاج األمعاءمن استعمار  E.coliفي منع بكتریا 

acidophilus  وLb. rhamnosus  المتسبب عن بكتریا  اإلسھالفي عالجClostridium . كما ویلعب
المتسبب  اإلسھالدوراً في التقلیل من للحموضة  ة بحمال .acidophilus Lbاللبن الرائب الحاوي على بكتریا 
  .األمعاءكورة على تثبیط نمو واستعمار البكتریا المرضیة لخالیا اغشیة عن بكتریا المعززات الحیویة المذ

یؤدي  Lb. caseiو  Lb. acidophilusان تناول المعززات الحیویة الغنیة ببكتریا حامض الالكتیك مثل 
مثل  اإلمراضاالصابات وحدوث  أعراضیجابیة من خالل خفض احتمال ظھور الى حدوث تأثیرات سریریة ا

  .E.coliوالسیما المتسبب عن بكتریا  األطفالالمعدي في  اإلسھال

البكتیري والفیروسي  اإلسھالتأثیرا وقائیا وعالجیا تجاه  Lb. rahmonosusو   Lb.reuteriتمتلك بكتریا 
 Salmonellaو E.coliالروتا وبكتریا  فیروسالمتسبب عن  اإلسھالفي عالج  Lb.reuteriوتستخدم . 

spp . الى التقلیل من حدوث  أدىا مللیتر من تلك البكتریا یومی/ خلیھ 109الرضع  األطفال ءأعطااذ لوحظ ان
 وأكثرمللیتر / خلیة  910فمویا بجرعة  Lactobacillusسالالت من بكتریا  أعطاءكما ان . المائي اإلسھال

  .لمعویةالمتسبب عن البكتریا ا إسھالوحدوث  أعراضوتخفیف  باألمعاءیومیا ساعدھا على االلتصاق 

ً  Lactobacillusتلعب بكتریا المعززات الحیویة    ً وعالجیا  واإلسھالالوظیفي  لإلسھالدوراً وقائیا
لخلیط  الجافةولو لوحظ ان استخدام المستحضرات . اإلشعاعيوالعالج المصاحب للعالج بالمضادات الحیویة 

Lb.acidophililus  وLb.bulgaricus  لمصاحب للعالج بمضاد االمبسلین ا اإلسھالساھم في الحمایة من
لدى المرضى الكبار الراقدین في المستشفى على ان تعطى المعززات الحیویة ھذه بشكل مترافق مع المضاد 

لدى مجامیع %) 14(البالغة  اإلسھالمما تسبب في خفض نسبة حصول , من العالج األولىالخمسة  لألیام
كما . تلك المعززات أعطواى صفر بالنسبة للمرضى الذین الذین لم یعطوا المعززات الحیویة الالمرضى 

 اإلسھالالى منع حدوث  أدى Lactobacillusولوحظ ان استخدام اللبن الرائب الحاوي على بكتریا 
في اختزال مدة  Lactobacillusفي حین اشیر الى فعالیة بكتریا , المصاحب الستخدام المضاد الحیوي
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 األطفالعند  اإلسھالالنیومایسین فضال عن حدوث انخفاض في حاالت المصاحب للعالج مضاد  اإلسھال
  .Lactobacillusذلك المضاد مدعوماً ببكتریا  أعطواالخاضعین للعالج بمضاد االموكسیسیلن عندما 

 عالج التھاب القولون

 Lactobacillusإذ تستخدم بكتریا . حیویة فعالة لعالج حاالت التھاب القولونالتكون بكتریا المعززات 
 Clostridiumنون من العودة المتكررة اللتھاب القولون المتسبب عن بكتریا االذین یع األطفالفمویاً لعالج 

difficile . كما تستخدم بكتریاLb. rahmnosus  كعالج اللتھاب القولون المتسبب عن بكتریاCl. 

difficile.  

مویة تستطیع استعمار القناة فعززات الحیویة التشیر الدراسات الى ان التركیز العالي من مستحضرات الم
الھیدروجیني لبراز المرضى الذین یعانون من التھاب  األسالھضمیة وتؤدي بشكل واضح الى خفض 

تستخدم المعززات الحیویة في عالج االضطرابات واللتھابات المعویة والسیما التھاب . القولون التقرحي
 أولئكالتقرحي في المرضى والسیما لدى  منع عودة التھاب القولون وللمعززات دور في. القولون التقرحي

 Lbوجد ان بكتریا . Mesalamineأو  Sulfasazineالذین یعانون من عدم التحمل او الحساسیة لـ 

.plantarum  كانت اكثر فعالیة تجاهMethotrexate , بكتریا   أعطاءكما والحظوا انLb .lactis 
  .من حاالت التھاب القالون%) 50( الى اختزال أدىللفئران 

 عدم تحمل الالكتوز أعراضالوقایة من  •

تحمل الالكتوز  أعراضفي جسمھم من   Lactaseالالكتیز  أنزیمالذین یفتقرون الى  األشخاصیعاني 
)intolerant(Lactose   ووجد ان استھالك ھؤالء . واإلسھالوالتي تشمل تكون الغازات واآلم في البطن

. األعراضالالكتیز یمنع من ظھور تلك  أنزیممن منتجات الحلیب الحاویة على تراكیز عالیة ل األشخاص
ان محتوى اللبن  آذ, ء ھضم الالكتوز مقارنة مع الحلیبكما وان استھالك اللبن الرائب یقلل من اعرض سو

كتوز في اللبن ھضم الال أفضلیھوتعود . عما ھو علیھ في الحلیب%)30(الرائب من الالكتوز یقل بمقدار
الذین یعانون من  األشخاصعدم تحمل الالكتوز عند تناولھ من قبل  أعراضالرائب عن الحلیب وانخفاض 

الالكتیز الذي یحلل الالكتوز الى  أنزیمالالكتیز الى دور بكتریا حامض الالكتیك في انتاج  أنزیمنقص 
  .كلوكوز وكاالكتوز

الحیة یكون اكثر  Lb. bulgaricus  S. thermophilus وجد ان اللبن الرائب الحاوي على بكتریا  
فعالیة في الحمایة من حاالت عدم تحمل الالكتوز مقارنھ بالمنتجات نفسھا الحاویة على بكتریا المقتولة 

 ً   .حراریا

  الكولسترولخفض  •

لتي عدیدة وامن خالل آلیات  الكولسترول إزالةعلى  Lactobacillusتساعد بكتریا المعززات الحیویة 
المتطوعین  أعطاءن لوحظ ا. الدم داخل الجسم الحي كولسترولیشجع على استخدامھا كوسیلة لخفض 

یومیاً لمدة  Lb. bulgaricusو   Lb. acidophilusخلیة من كل من بكتریا ) 3x10(7 حاویة  أقراص
 .Lbتریا كما ان استھالك الحلیب المتخمر ببك,  سترول المصل لالى خفض مستوى كو أدى أسبوع 16

acidophilus  تناول اللبن  األھمیةومن . بعد شھر من استھالكھ% 20- 12بنسبھ  الكولسترولخفض
  .الدم كولستروللخفض  Bifidobacterium longum و Lb .acidophilusالرائب المدعم ببكتریا 
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 آلیاتالى عدة  الدم كولسترولعلى خفض  Lactobacillusتعود قدرة البكتریا المعززات الحیویة والسیما 
دھنیة قصیرة السلسلة في  أحماض وإنتاجاالغذیة غیر القابلة للھضم منھا قابلیتھا على تخمیر مشتقات 

توزیع  وإعادةفي الكبد  الكولسترولمما یؤدي الى انخفاض مستویات الدھون في الدم وتثبیط تصنیع  األمعاء
أو ارتباط  الكولسترولبكتریا عل استھالك من البالزما الى الكبد او من خالل قدرة ال الكولسترول
  . بجدار البكتریا الكولسترول

 الحساسیة أمراضالوقایة من  •

 األطفال أعطاءولوحظ ان , الحساسیةفرط  إمراضمن  اإلنسان وقایةتلعب المعززات الحیویة دوراً في 
في التقلیل من انتشار  نجحت آذیتھم من ھذا المرض االى وق أدىاشھر  6الرضع المعززات الحیویة لمدة 
ان . الذین لم یعطوا لمعززات الحیویة باألطفال المقارنةالى نصف  الحساسیةالطفح الجلدي الناتج عن فرط 

 Prebioticعلى المعززات الحیویة او المواد المحفزة للمعززات الحیویة  أمااستخدام االغذیة الحاویة 
معززا حیویا فعاال في  Lactobacillusتعد بكتریا . ساسیة الح أمراضیعطي تأثیراً وقائیاً تجاه  أوكالھما

  من خطورة مرض فرط الحساسیة المبكر األطفالوقایة 

 الوقایة من السرطان •

یعود ذلك الى , ان لبكتریا حامض الالكتیك ومنتوج اللبن الرائب الحاوي علیھا دوراً في الوقایة من السرطان
انتاج المجھریة االخرى على  األحیاءوالتي تعمل على تغییر قابلیة زیادة اعداد ھذه البكتریا في القولون 

كما وتعمل بكتریا لمعززات الحیویة على تأخیر تطور ونمو االورام والوقایة من سرطان . المواد المسرطنة
 المنع: فعلھا المضاد للمواد المطفرة ویمكن ان یتم ذلك باكثر من آلیة واحدة والتي منھا القولون من خالل

الموجودة في الجدار الخلوي ومن ثم  والكاربوھیدراتوادمصاصھا الى بولیمرات , المباشر للمسرطنات
ووجد ان بكتریا حامض . فضالً عن تثبیط البكتریا المرضیة, خفض امتصاصھا وتنشیط الجھاز المناعي

 1,2لمطفرات مثل تستطیع التقلیل من قابلیة التطفیر لبعض ا األلبانفي منتجات  المتواجدةالالكتیك 
dimethylhydrazine . كما وتمتلك البكتریا ھذه البكتریا القدرة على تثبیط نمو خالیا االورامtumors 

cells فعلى سبیل المثال یمكن لبكتریا . وخفض فعالیة االنزیمات البكتیریة المسرطنة في القناة الھضمیة
acidophilus  Lb.  والتي بدورھا تؤدي الى احتمال  األمعاءفي  الحرة األمیناتالتقلیل من مستویات

  .بسرطان القولون االصابھ

ویعزى ذلك الى قدرة البكتریا على , سرطان القولون فعالیة في تثبیط تمتلك بكتریا حامض الالكتیك   
والظروف الفیزوكیمیاویة للقولون وتحطیم  األمعاءالمجھریة في  لألحیاءتحویر الفعالیات االیضیة 

المسرطنات وقدرتھا على انتاج المركبات  بإنتاجالمجھریة المتھمة  األحیاءالى تثبیط  إضافة المسرطنات
فضالً عن تحفیز , (Antimutagenics)  والمطفرات Antitumourigenicsالمضادة لكل من االورام 

سببة ولوحظ انخفاض فعالیة بعض االنزیمات البكتریة الم. مناعة المضیف والتأثیر في فسلجة المضیف
 β- glucuronidase   ,nitroreductase ,glycocholic acidلسرطان القولون مثل 

hydrolase   وazoreductace   بعد تناول بكتریا وLb .acidophilus . ان استھالك الحلیب
 أسابیع 3لمدة  Lb .cremorisو  Lb. lactisو  B .bifidumو  Lb. acidophilusالمتخمر ببكتریا 

تشیر الدراسات الى ان تناول كمیات كبیرة من   .nitroreductase أنزیم ض فعالیة یؤدي الى خف
وان تناول . azoreductace أنزیم تخفض من فعالیة  .rhamnosus Lbالمتخمرة ببكتریا االغذیة 

ودلت . مثل سرطان الثدي والقولون والرئة والمعدة كمیات كبیرة من تلك االغذیة یقلل من مخاطر السرطان
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تریا حامض الالكتیك یقلل منع ظھور سرطان المثانة نتائج التي توصل الیھا الباحثون الى ان تناول بكال
  .المتخمرة یمنع حدوث سرطان المستقیم والقولون األلبانكما ووجد ان تناول الحلیب ومنتجات , السطحي

 تحفیز الجھاز المناعي •

ستحضرات الصیدالنیة وكحامل للقاحات ضد تستخدم بكتریا حامض الالكتیك في انتاج االغذیة والم
من خالل فعالیتھا في منع حدوث , الجھاز المناعي للمضیف تحفیزلھذه البكتریا القدرة على  آذ, األمراض

الجسم لقدرتھا على تحفیز الجھاز  أعضاءالتي تصیب مختلف  والفیروسیةاالصابات البكتیریة والفطریة 
ثبیط انتقال الممرضات تو لألمعاءالمخاطیة  لألغشیةالدفاعیة  ائفالوظفھي تعمل على تحسین , المناعي

كما وتتمكن بكتریا . اإلنساناالخرى من جسم  واألعضاء واألنسجةومنع حدوث االصابات في مجرى الدم 
الكلوبیولینات المناعیة في مصل المتطوعین  إفرازمن تحفیز  Lactobacillusمثل  المعززات الحیویة

  .Lb .johnsoniiبكتریا الذین تناولوا 

 لألمعاءالى الطبقة المخاطیة  إلدخالھ (Antigen)بكتریا حامض الالكتیك حامال للمضاد  استعمالیمكن   
 European Research) األوربیةشبكھ البحوث  وأوضحت Mucosal vaccineالذي یعرف 
Network)  ان لقاحات بكتریا حامض الالكتیكLAB Vac وقد استخدمت . وفرةتضاھي اللقاحات المت

لتي افي اللقاحات  Lactobacillus sppو  Lactococcusو  Streptococcus gordonii بكتریا
دوراً في تحفیز مناعة الجسم وعامال مساعدا  Lb .acidophilusتلعب بكتریا . جربت على الفئران

إذ لوحظ ان , تاالرو فیروسعامال مساعدا للقاح  Lactobacillus GGوتستخدم بكتریا , للقاحات
الذین اعطو بكتریا  األطفاللدى  أفضلكانت  الفیروسا ذباللقاح الفموي الحي لھ للتلقیحاالستجابة المناعیة 

Lactobacillus GG  ووجد ان اخذ بكتریا . البكتیریاالذین لم یعطوا تلك  األطفالمقارنة بمجموعة
Lactobacillus   خالل سنتین  األسنانالتقلیل من حدوث تسوس الى  أدىاشھر  6المقتولة حراریاً لمدة

  .التسویسلتحضیر لقاحات من ھذه البكتریا للوقایة من  مما یدل على ان ھناك آمال مستقبلیة, متتالیتین

  


