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غذاداروهاپروبیوتیکها ، پریبیوتیکها و
(Neutracuticals)

صبیحه سلیمانیان زاد

پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی 
دانشگاه صنعتی اصفهان
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غذاداروها (Nutraceuticals)

داشتنازغیرکههستندغذاییمواد
ازپسکهمیشوندباعثغذایی،ارزش
راندهکنمصرفایمنیسیستممصرف
برخیایجادازپیشگیریباعثوارتقاء

.بشوندبرخیدرمانیاوبیماریها
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Neutracuticals
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Dietary Supplements Functional Foods



Functional Foods

غذاهای فراسودمند

ومتعارفغذاهایشبیهغذاهایی•
وانبهعنکهزمانیاماهستندمعمولی
مصرفغذاییرژیمازبخشی

تغذیهایخواصبرعالوهمیشوند،
ودخازفیزیولوژیكمزایایپایه،
سطحارتقاءدرومیدهندنشان

بهابتالخطرکاهشوسالمتی
.مؤثرندمزمنوسختبیماریهای
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انواع غذاهای فراسودمند

غذاهایفراسودمندمزایایسالمتبخشخودرابهشكلهایمختلف•
.شوددریافتمیکنندومعموالًهمینتفاوتهااساسطبقهبندیآنهامی
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پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها

كاهش كلسترول

فیبرهای رژیمی

امالحغنی سازی  به وسیله ویتامین و

آنتی اكسیدان ها 

گیاهان سنتی و دارویی

فیتو كمیکال ها 



انواع پروبیوتیک ها

• Lactobacillus

• Bifidobacterium

• S. thermophilus

• Saccharomyces

• Propionibacterium

• Bacillus

• Enterococcus

• E. coli 

Images courtesy of Prof. Lorenzo Morelli



ویژگیهای فرآورده های پروبیوتیک
پروبیوتیكلمحصودرباکتریهاتعدادگوارشدستگاهمفیددرمیكروبیجمعیتحفظبرای•

ودتولیهنگامآنهافیزیكیوژنتیكیپایداریحفظوباشدcfu/ml10⁶حداقلباید
.شودتضمینکنندهتولیدتوسطمشتریبهفروشمرحلهتانگهداری

رامحصولیدیتهاسنبایدباکتریهااینواستمهمبسیارپروبیوتیكمحصوالتوطعمبوحفظ•
.دهندافزایشحدازبیش

باالراولمحصدرباکتریهامناسبتعدادوپایداریازاطمینانخنك،میزانمحیطدرنگهداری•
.بردمی

محصولوپروتئینهایاچربیهتخریبمیزاندرپروبیوتیكهالیپولیتیكوپروتئولیتیكخواص•
.استمهم

.استاهمیتحائزمحصوالتتهیهدراستارترباکتریهایمتقابلاثرات•
.دارداهمیتشوندافزودهمحیطرشدبهازمرحلهکدامدرهاپروبیوتیكاینكه•
اینرفمصباتادارندانتظارکنندگانمصرفبازاردرپروبیوتیكمحصوالتعرضهبا•

اکتریهابابتدادرکاراینبراییابنددستآنهادرموردشدهادعامفیداثراتبهمحصوالت
عبوربامصرفازپسضمندروبمانندزندهآندرمحصولانقضایتاریخپایانتابایستی
.شوندمستقرآنجادرورسیدهبزرگرودهانتهایقسمتبهکافیتعدادبهازروده
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پریبیوتیک ها

رودهدرکههستندهضمغیرقابلترکیباتیهاپریبیوتیك:(2004)همكارانوگیبسون•
درمهوساختاردرهمتغییراتی،باعثوشوندمیتخمیرشدهانتخابصورتبه

سالمتبرایرافوایدیهمچنینوگردندمیگوارشدستگاههایمیكروبفعالیت
.دارندهمراهبهمیزبان
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بزرگرودهبهکهغذاییمادههر
هایکربوهیدراتازاعمرسدمی

وهاپپتیدبرخیوهضمغیرقابل
عنوانبهتوانندمیهاپروتئین

اکثرهالبت.کنندعملپریبیوتیك
ایاولیگوساکاریدهبرهابررسی
.تاسگرفتهانجامهضمغیرقابل



10

بهمالکهایطبقهبندیترکیباتغذایی
عنوانپریبیوتیك

مقاومتبهمراحلهضمقبلازروده

تخمیرانتخابیتوسطمیكروفلورروده

سودمندیبرایسالمتمیزبان

تحریكانتخابیپروبیوتیكها

پایداریدرمقابلشرایطفرآوریغذا



انواع تركیبات پریبیوتیک

مانندسبزیجاتوهامیوهعسل،شیر،درگوناگونمقادیردر:طبیعیهایپریبیوتیک•
.داردوجودجووچاودارموز،فرنگی،ترهمارچوبه،وفرنگیکنگرپیاز،سیر،کاسنی،

دها،ساکاریپلیکردنهیدرولیزتوسططبیعیمنابعاز:تجارتیهایپریبیوتیک•
شوندمیراجاستخساکاریدیدیسوبستراهایازشیمیاییسنتزهمچنینوآنزیمتوسط
ولوزالکتایزومالتوز،زایلواولیگوساکاریدها،فروکتواولیگوساکاریدها،مانند

.گاالکتواولیگوساکاریدها

واقعدرونیستندخالصیمحصوالتغذاییدرجهدارایاولیگوساکاریدهایمجموعدر
اکاریدهایسپلیشاملمتفاوتپلیمریزاسیوندرجهبااولیگوساکاریدهایازمخلوطی

.باشندمیآنهاهایمونومریاوساکاریدهادیاولیه،
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كاربرد پریبیوتیک ها در صنعت غذا
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اثرت درمانی تركیبات پریبیوتیک

اصالحفلورمیكروبیروده•
دررودهبزرگوبهدنبالآندرمدفوعpHکاهش•
افزایشمادهخشكدفعشدهدرمدفوع•
کاهشیبوستواثراتاحتمالیبرازدیادحرکاتروده•
جلوگیریازاسهال•
رودهای-اثرحفاظتیدرمقابلعفونتدرمجاریمعدی•
(آهن،کلسیمومنیزیم)افزایشدرجذبامالحگوناگون•
(بهخصوصسرطانروده)کاهشریسكابتالبهسرطان•
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Prebiotic vs Probiotic

Prebiotic

• Usually carbohydrate

• Not alive

• Beneficial health effect

• Food ingredient 

• Act on microbiota

• Focus is colon, but broader 
effects also seen

Probiotic

• Microorganism 

• Alive

• Beneficial health effect

• Food, dietary supplement, 
drugs 

• May act on microbiota, but 
other mechanisms

• Can act on numerous sites 
around the body



تیکچالش های توسعه فرآورده های پروبیوتیک و پریبیو

انتخابسویه-1
سطحافزودنپروبیوتیك-2
سمیت-3
سازگاریبامراحلفرآوریمحصول-4
لنهاییشناساییوشمارشجمیعیتمیكروبیفعالوزندهدرمحصو-5
پایداریسویههادرحیننگهداری-6
تغییراتایجادشدهدرویژگیهایحسیمحصول-7
یكباهزینهکموشناساییمنابعمناسببرایتولیدترکیباتپریبیوت-8

بازدهیباال
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انتخاب سویه

16



اساس انتخاب سویه
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یویژگی های تکنولوژیک کویژگی های بیولوژی



سطح افزودن پروبیوتیک

خصوصیاتمحصول•
نوعمحصول•
نوعسویهوشرایطرشد•
هزینهها•
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cfu/g108-106



سمیت

بررسیمنشاءسویهپروبیوتیك•

نساناستفادهازمیكروارگانیسمهاییکهسالهاستتوسطا•

مصرفمیشودوریسكآلودگیپایینیدارد

غذاsafetyبررسیسطح•
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سازگاری با مراحل فرآوری محصول
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نوع سوبسترا

هاوابستهدرموردشیرحیوانمختلفنیزمیزانرشدپروبیوتیك•
.بهسویهبودهاست

شتهایرشدسویههایپروبیوتیكدرشیرنسبتبهمحیطک•
سویههایباقابلیت.خالصآهستهترومحدودتراست

تررشدبهتریپروتئولیتیكوفعالیتبتاگاالکتوزیدازیبیش
.خواهندداشت

ویههانیزقابلاثرفرموالسیون،ترکیباتوافزودنیهابهشیربرس•
.توجهاست
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استارترهای الكتیکی رقابت كننده

این.دکشتهایآغازگرباعثمیشوندرشدپروبیوتیكهامحدودشو•
.ولیدشدهاستمسئلهبهدلیلتولیدباکتریوسینهاودیگربازدارندههایت

أثیرمحیطکشتاثراتبینسویههایمختلفاستارتروپروبیوتیكتحتت•
.است

:استراتژیهایکاهشاثراتبازدارندهاستارترها•
حذفاستارترهاازفرموالسیونواستفادهازپروبیوتكها
تغییردرنوعسویههایاستارتر
بهینهسازیمیزاناستارترهایافزودهشده
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تیمار حرارتی

.نیستدرجهسانتیگرادبرایپروبیوتیكهاکشنده45دماهایزیر•
یكهادرجهسانتیگراداستبرایپروبیوت65تیمارهایحرارتیباالی•

.بسیارکشندهاند
:استراتژیهایمتفاوتیبرایرفعاثرکشندهاینتیمار-
زودهنگامافزودنپروبیوتیكهاپسازتیمارحرارتیوبستهبندی-

محصولدرشرایطاسپتیك
تكنیكریزپوشانی-
شتیمارهایایجادسازگاریدرسویههایپروبیوتیكبااستفادهازپی-

،نمكهایصفراویNaClمختلفاعمازاسترسهایحرارتیمالیم،
وپراکسیدهیدروژن
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مراحل دیگر فرآوری
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شناسایی و شمارش جمعیت میکروبی زنده
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پایداری سویه ها در حین نگهداری
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عوامل مؤثر در طول تگهداری
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pH

ناكسیژ

سویه  
کپروبیوتی

دیبسته بن
كشت  
آغازگر



بسته بندی

نوع، ضخامت، گاز و رطوبت درون بسته و: عوامل موثر•

خال، تحت)نفوذپذیری نسبت به نور و روش بسته بندی 

... (اصالح شده، فعال و 

ای فعال  استفاده از بسته بندی ه) میزان اکسیژن درون بسته •

(و پالستیک های با ممانعت زیاد در برابر اکسیژن

اطر استفاده از بسته های پالستیکی بجای شیشه ای بخ•

مسایل اقتصادی و سهولت حمل و نقل
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تغییرات ایجاد شده در ویژگی های حسی محصول
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تولید محصوالت جدید فراسودمند

ی نیاز مصرف کننده، شرایط تکنولوژ: عوامل اثر گذار•

تولید و  قوانین

اری پیچیده، هزینه برو همراه با ریسک بودن تولید و تج•

سازی این محصوالت 

نقش اساسی دانش مصرف کننده•
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ین تركیباتشناسایی منابع پریبیوتیک ها و استخراج ا
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ا•



سینبیوتیک ها

.شودمیعرضهجهانسراسردرسینبیتوکتمحصوالاکنونهم•
وتواولیگوساکاریدهاگاالکفروکتواولیگوساکارید،بیوتیكپریترکیبات•

محصوالتتصوربهپروبیتكتجاریهایسویهکناردراینولینمشتقات
.شوندمیارائهسینبیوتیك

ترکیبنوعدوهرافزودنازحاصلهزینهدلیلبهمحصوالتاین•
روبیوتیكپهایسویهافزودنقبیلازراهكارهاییدلیلهمینبه.گرانترند

هایهسویبرخی.استشدهارائههاپریبیوتیكسنتزقابلیتبا
.ستندهگاالکتوالیگوساکاریدهاسنتزبهقادرهابیفیدوباکتری
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نتیجه گیری

.كوپریبیوتیكاستفادهازبسترمناسببرایترکیباتپروبیوتی•
دمندبررسیگروهمصرفکنندهوانتظاراتانهاازغذایفراسو•

عرضهشده
رکیباتبسترانتخابسویهمناسبباتوجهبهکنشمتقابلآنبات•

وفلورمیكروبیموجوددرآن
یباتتوجهبههزینههایتولیدتحمیلشدهدراثرافزودنترک•

پروبیوتیكوپریبیوتیك
وبقایپروبیوتیكهادرطولفرآوریونگهداریمحصول•

اینمعضلاستفادهازتكنیكهاییازقبیلریزپوشانیبرایحل
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Synbiotic = Probiotic + Prebiotic

درتقراراسباکهفعالیوزنده(ومخمرباکتری)هایارگانیسممیكرو
زیستیفعالیتبامناسبتعدادبه(اساساروده)بدنمختلفهایبخش
.هستندمیزبانبرایبخشسالمتخواصدربردارندهخود،

درذیراندکهپهضمیاناپذیرهضمترکیباتهابیوتیكپری
عالیتفورشدوهستندانسانبدنگوارشیهایآنزیمبرابر

تحریكیانتخابطوربهراپروبیوتیكهایمیكروارگانیسم
.(فروکتوالیگوساکاریدها)کنندمی

توامطوربهکههاییفرآورده
پریوهاپروبیوتیكدارای

توامدکاربر.هستندهابیوتیك
ایجادهدفباشدهیادعاملدو
سالمتاثراتدرافزاییهم

.گیردمیصورتهاآنبخش



Probiotics: “Live microbial food 
ingredients that alter the      
microflora and confer 

health benefit”

36

Metchnikoff, 1908

تاریخچه پیدایش فرآورده های پروبیوتیک



تاریخچه پیدایش فرآورده های پروبیوتیک

•Henberg(1980):شدهفرآوریماستتولیدپیشنهاد(Reform yogurt)
اسیدوفیلوسباسیلوسالکتوحاوی

•shirota(1930):ماریبیبهابتالازمیتواندرودهدرمناسبمیكروبیباالنس
ازختلفمبیماریهایایجادعاملرودهمیكروبیفلورتعادلعدموکندجلوگیری

اریبیم،پذیرتحریكرودهسندرمیبوستمعده،ورودهالتهاب،اسهالجمله
رعكسب.باشدمیسرطانهاازبعضیوغذاازناشیآلرژی،کولونالتهابکرون،
یستمسوخارجرودهازرابیماریزاباکتریهایرقابتطریقازرودهمتعادلفلور
کوتاه،هزنجیرباچرباسیدهایمانندحیاتیومغذیموادوکردهتحریكراایمنی

آنتیورشدهایفاکتور،گلوتامینوسیستئین،آرژنینآمینههایاسیدویتامینها،
روبیوتیكهاپمصرفکهدهدمینشانمطالعات.کنندمیتولیدمختلفاکسیدانهای

باکتریهایکلشمارشولیشوندمیرودهفلورمیكروانواعازبعضیافزایشسبب
.یابدنمیافزایشرودهدر

•) Fuller1989):نامیدغذاییهایمكملراهاپروبیوتیك
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فرآورده های پروبیوتیک

اروپا،ژهویبهجهانکشورهایدرپروبیوتیكهایفرآوردهمصرفومقبولیتامروزه•
غذاییفرآورده90ازبیشکهطوریاست،یافتهچشمگیررواجژاپنومتحدهایاالت

سرتاسرجهاندرهاومبیفیدوباکتریواسیدوفیلوسالکتوباسیلوسحاویپروبیوتیك
.شودمیتولید

.رسدمیمصرفبهدرژاپنپروبیوتیكلبنیفرآورده53ازبیش•
حاوی1970دههازپسآمریكابازارهایدرشدهتولیدهایماستعمدهبخش•

.هستندپروبیوتیكهایباکتری
یوتیكپروبتخمیریهایفرآوردهوسوئدآلمان،فرانسههمچوناروپاییکشورهایدر•

.شوندمیراشاملتخمیریهایفرآوردهکلازدرصد25حدود
فرآوردهازیگوناگونانواعآسیاییوشمالیآفریقایاروپایی،کشورهایازبسیاریدر•

پنیرودمنجمدسرهایماست،تازه،شیرهای،تخمیریشیرهایشاملپروبیوتیكهای
.استمصرفوتولیدحالدر
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الزامات میکروارگانیسم های پروبیوتیک

.باشندبیماریزاغیربایستیپروبیوتیكهایمیكروارگانیسم•
رابیوتیكآنتیمتمقاوژنهایانتقالتواناییبایستیپروبیوتیكمیكروارگانیسمهای•

.باشندنداشته
معده،آنزیمهایسیدابرابردرمقاومتتواناییبایستیپروبیوتیكمیكروارگانیسمهای•

.باشندراداشتهگوارشی
.باشندداشتهرایزابیمارعواملبامقابلهتواناییبایدپروبیوتیكمیكروارگانیسمهای•
.باشندداشتهراودهردیوارهبهچسبیدنتواناییبایدپروبیوتیكهایمیكروارگانیسم•
بودندارا:ددارنتولیدتكنولوژیدرمهمینقشکههاپروبیوتیكخواصازبعضی•

خشكیوسرماشرایطدرمناسبماندگاریتخمیری،فعالیتمناسب،حسیخواص
.نگهداریطولدرغذاییمحصوالتمناسبماندگاریو
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اثرات پروبیوتیک ها بر سالمتی انسان

40

اپروبیوتیک ه

حفظ و تعادل 
فلور میکروبی

روده

کاهش بد 
کاهش ریسسک ابتال به هضمی الکتوز

اختالالت روده ای و 
بیماری های آلرژی  زا

اثرات ضد 
سرطانی

جلوگیری از 
افعالیت پاتوژن ه

کاهش سطح 
کلسترول خون



تنوع اثرات پروبیوتیک ها

بدنارگانهایدرمتفاوتیاثراتمختلفمكانیسمهایباپروبیوتیكمختلفهایسویه•
.گذارندمیبیماریهادرمانیاپیشگیریجهتدر
آنزیمهایفعالیتکاهشسببکازئیباسیلوسالکتوواسیدوفیلوسباسیلوسالکتو

.شوندمیمدفوعی
رکوبتومورهارادارندبیفیدوباکتریوماینفنتیسباتحریكسیستمایمنیتواناییس.

تفادهازسویهبنابرایندردرمانهایخاصکهنیازبهاستفادهازپروبیوتیكهاوجوددارداس
.مناسبضروریاست
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مکانیسم اثر پروبیوتیک ها

یدهایتولیدمحصوالتنهاییتخمیربیهوازیکربوهیدراتهاماننداس

خلقانسان،آلیکهاینترکیباتمیتوانندتوسطمیزبانجذبشدهوبر

.سطحانرژیوحتیتواناییهایشناختیفرداثرگذارباشند

ررودهدررقابتباپاتوژنهاموفقعملمیکنندواجازهرشدوفعالیتد

.رابهآنهانمیدهند

یدهایخاصشبیهسازیپاسخهایایمنیمیزبانتوسطتولیدپلیساکار
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غذای کودک
شیرینی جات

نوشابه ها
سس مایونز

سوسیس های 
تخمیری

فرآورده های 
غیر لبنی

فرآورده های 
لبنی

ماست
انواع پنیر ها

شیرخشک
دسرهای لبنی

منجمد

فرآورده های حاوی پروبایوتیک ها


