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ي غذاییبرخی عوارض جانبی مصرف پروبیوتیک ها

غذایی هايمکملپروبیوتیکها. است"زندگی براي"معنايبهیونانیايواژهپروبیوتیکواژه: مقدمه
. دارندمیزبانرويبرسودمنديتأثیراتمیکروبی رودةتعادلبهبودطریقازکههستندمیکروبی

مورد زندهصورتبهوکافیتعدادبهاگرکهزایی میباشدبیماريغیرمیکروارگانیسم هايپروبیوتیکها،
اعمالخودمیزبانبربخشیسالمتیومفیدروده، اثراتدرمیکروبیتعادلایجادراهازگیرند،قراراستفاده

.میشوندمحسوبفراسودمندغذاهايجزمی نمایند، به همین دلیل

کاهش (آلرژیها وست،یبالکتوز، اسهال،تحملعدمدرمانبهکمکپروبیوتیکها،فوایدجمله از
نفخودردخصوصا(پذیر تحریکسندرم رودهروده،التهابیبیماریهاي،) سیتوکین هاي التهابی در آلرژي

قندکاهش میزانخودایمن،بیماریهايازو پیشگیريایمنیسیستمتقویتتحریک ومعده،زخم،) شکم
.می باشدطی دو سال اول زندگیعلیه اگزماحفاظت، کلسترولکاهش، گلیکوزیلههموگلوبینوناشتاخون

هستند یا پیوند عضو داشته اند یا داروهاي شیمی درمانی دریافت می نمایند مثبت) ایدز(HIVافرادي که 
پتانسیل . همچنین افراد داراي دریچه هاي قلب مصنوعی نباید از پروبیوتیک ها استفاده نمایندو 

ا وجود دارد استفاده نامناسب یک سویه خاص  جهت کنترل خطردیگري که طی مصرف پروبیوتیک ه
پروبیوتیک ها مشابه نیستند به طوریکه بعضی از آنها در برابر . وضعیتی است که براي آن مناسب نمی باشد

عوامل پروبیوتیک .مشکالت خاصی موثر هستند در حالیکه بقیه ممکن است چنین ویژگی را نداشته باشند
: مهمترین این ویژگیها عبارتند از. تند که آنها را از سایر عوامل درمانی متمایز می سازدداراي ویژگیهایی هس

قابلیت زیست و بقائ این عوامل ،آسانی تهیه و تکثیر آنها٬زنده بودن این عوامل و تاثیر آنها بر محیط زنده
بی ٬باال در بدن میزبانقدرت تکثیر در حد٬در شرایط داخلی محیط زنده و عدم پاسخ ایمنی بدن به آنها

مانند آنچیزي که  در مورد استعمال آنتی بیوتیکها ( آنها و نداشتن عوارض سوء جانبی مصرفخطر بودن 
.)دیده می شود  و ارزانی تهیه این عوامل

نشان دادانجام شد ، طبق مطالعه اي که براي بررسی اثر پروبیوتیک در درمان و پیشگیري از آلرژي کودکان
. عملکرد آنها در پیشگیري از بروز حساسیت موثر بوده ، در حالیکه تاثیر چندانی بر درمان آنها دیده نشدکه

.بنابراین اثر پروبیوتیک ها بیشتر در پیشگیري از ایجاد آلرژي است تا درمان آن
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آورده توجه می باشد لذا طی مصرف آنها حتما به تاریخ انقضاي فرهمچنین نیمه عمر پروبیوتیک ها کوتاه
.کلنی زایی ریزسازواره ها در روده کوچک می تواند باعث افزایش زخم هاي روده و ایجاد اسهال شود.شود

:عوارض جانبی پروبیوتیکهابرخی از 
اما مصرف مقادیر زیاد آنها در بعضی .مصرف پروبیوتیکها در اکثر افراد بی ضرر می باشد:عوارض گوارشی-1

این عوارض معموال .احساس پري شکم می گرددافراد سبب بروز ناراحتیهاي گوارشی به صورت تهوع، نفخ و
اسهال عارضه اي است که با مصرف بعضی گونه هاي پروبیوتیک ها ایجاد می .با ادامه درمان از بین می روند

lactobacillus(بیلیون الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 1-2معموال این عارضه با مصرف .شود

acidophilus (در صورت ایجاد اسهال و  طول کشیدن . یجاد می شوددر روز طی مصرف آنتی بیوتیک ا
.آن، دارو باید سریعا قطع شود

در حالیکه مصرف پروبیوتیکها در افراد سالم بی ضرر در نظر گرفته می شود اما استفاده از انها :عفونت-2
کسانی که . استدرافراد دچار نقص سیستم ایمنی با احتمال افزایش عفونت و بیماریزائی این باکتریها همراه 

داراي بیماري گوارشی خاص مانند سندرم روده کوتاه هستند احتمال ایجاد عفونت هاي خطرناك ناشی از 
هستند یا پیوند عضو داشته اند یا داروهاي HIV positiveافرادي که .پروبیوتیکها در آنها بیشتر است

قلب مصنوعی نباید از پروبیوتیک ها شیمی درمانی دریافت می نمایند همچنین افراد داراي دریچه هاي
.استفاده نمایند

همچنین .مصرف پروبیوتیک ها ممکن است سبب تحریک متابولیک سیستم ایمنی شوند:اثرات متابولیک-3
در این زمینه .تغییرات ژنتیکی مانند انتقال و یا جایگزینی ماده ژنتیکی در سلول دیگر ممکن است روي دهد

.است تا بی ضرري این ترکیبات در کودکان و سالمندان را اثبات نمایدمطالعات بیشتري الزم 
عالئم .از دیگر واکنشهاي احتمالی ایجاد شده با پروبیوتیکها ایجاد حساسیت می باشد: واکنشهاي آلرژیک-4

خس خس و بلع مشکل ,التهاب صورت و گلو,این حساسیت ممکن است خفیف به صورت راشهاي پوستی
کاهش سطح هوشیاري اتفاق ,ی موارد واکنش ایجاد شده بسیار شدید بوده و آنافیالکسی در بعض.دیده شود

. می افتد
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جهت یک سویه خاصازاستفاده نامناسبپتانسیل خطردیگري که طی مصرف پروبیوتیک ها وجود دارد -5
پروبیوتیک ها مشابه نیستند به طوریکه بعضی از آنها . کنترل وضعیتی است که براي آن مناسب نمی باشد

استفاده از .هستند در حالیکه بقیه ممکن است چنین ویژگی را نداشته باشنددر برابر مشکالت خاصی موثر
گونه نامناسبی از پروبیوتیکها به جاي دریافت درمان معمول، وضعیت بیماري را بدتر می سازد، به طور مثال 

استفاده از این گونه براي .براي درمان اسهال مسافران سودمند استGCبه نام الکتوباسیلوس یک گونه اي 
درمان اسهالهاي دیگر و یا کاربرد گونه هاي متفاوت سبب بدتر شدن وضعیت بیمار و دهیدراسیون وي می 

.شود
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