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Abstract 

Background: Probiotics are live microorganisms that have positive effects on the host when 
consumed in sufficient amounts. According to several studies, probiotics have beneficial effects on 
prevention and treatment of many diseases. The aim of this study was to review animal and human 
studies on the role of probiotics in reducing serum cholesterol, their mechanisms of action, and a brief 
explanation of functional probiotic foods.  

Materials and Methods: This review article focused on all papers indexed in scientific 
databases from 2000 to 2012 using the related keywords, including cardiovascular diseases, probiotics, 
and serum cholesterol. 

Results: Probiotics are used both in dairy and non-dairy products. Nowadays, the role of many 
probiotic strains in health is confirmed. From the studies done in this field, it can be inferred that 
probiotics through several mechanisms, such as binding cholesterol to cell walls of probiotics in 
intestine, conversion of cholesterol into coprostanol, production of short chain fatty acids, and 
deconjugation of bile acids, reduce serum cholesterol.  

Conclusion: Certain strains of probiotics have demonstrated cholesterol-lowering properties 
and others are under study. Further studies are needed to identify other mechanisms involved in 
lowering serum cholesterol and determine their safety. 
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کاري نوین براي  راه:هاي پروبیوتیکی کاهش کلسترول سرمی با استفاده از باکتري
 عروقی هاي قلبی گیري از بیماري  پیش

  
  *4، عزیز همایونی راد3، مراد قالیباف2، فریبرز اکبرزاده1الله پیاهو

  
  نشجوي کارشناس ارشد علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران  دا-1
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران  گروه قلب، مرکز تحقیقات قلب و عروق،، دانشیار-2

  دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، تبریز، ایران، استادیار-3

 لوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ع، دانشیار-4

  
 29/6/91:  تاریخ پذیرش13/4/91 :تاریخ دریافت

 

 چکیده
 که در صورت مصرف در مقادیر کافی اثرات مفیدي بر  اي هستندهاي زنده ها، میکروارگانیسم  پروبیوتیک:زمینه و هدف

مطالعه . ها نقش دارند ريگیري و درمان بسیاري از بیما ها در پیش طبق مطالعات متعدد، پروبیوتیک. روي میزبان دارند
هاي  ها در کاهش کلسترول سرمی، مکانیسم حاضر با هدف بررسی مطالعات انسانی و حیوانی در ارتباط با نقش پروبیوتیک

  . مرتبط و مروري کوتاه بر غذاهاي عملکردي پروبیوتیکی انجام شد
 با 2012 تا 2000هاي علمی اطالعاتی از سال  ه شده در پایگانمایهدر این مقاله مروري، تمامی مقاالت : ها مواد و روش

  . پروبیوتیک بررسی و نتایج آنها ارائه گردید و عروقی، کلسترول سرمی-هاي قلبی هاي بیماري کلید واژه
هاي  امروزه نقش بسیاري از گونه. روند ها هم در غذاهاي لبنی و هم در غذاهاي غیر لبنی به کار می  پروبیوتیک:ها یافته
شود که  از مجموع مطالعات انجام گرفته تا به امروز مشخص می. یکی در سالمتی انسان به خوبی شناخته شده استپروبیوت

ها، تبدیل کلسترول به  هاي متعددي چون اتصال کلسترول به دیواره سلولی پروبیوتیک ها از طریق مکانیسم پروبیوتیک
کوتاه زنجیر و نیز دکونژوگه کردن اسیدهاي صفراوي، کلسترول کوپروستانول و دفع از طریق مدفوع، تولید اسیدهاي چرب 

  .دهند سرمی را کاهش می
هاي دیگر پروبیوتیکی در  اند و گونه ها اثرات کاهندگی کلسترول را نشان داده هاي خاصی از پروبیوتیک  گونه:گیري نتیجه

ها و ارزیابی   کاهندگی کلسترول پروبیوتیکهاي اثر مطالعات بیشتري براي شناسایی بیشتر مکانیسم. دست مطالعه هستند
  .ها نیاز است سالم بودن این میکروارگانیسم

   عروقی، پروبیوتیک، کلسترول سرمی-هاي قلبی بیماري: واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
   تبریز، خیابان گلگشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده تغذیه، گروه علوم و صنایع غذایی :نویسنده مسئول*

Email: homayounia@tbzmed.ac.ir 
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  مقدمه 
ویژه ه هاي زنده، ب کاربرد میکروارگانیسم

هاي اسید الکتیک در غذاها، روي سالمتی انسان  باکتري
در طب سنتی ایرانیان، بیان شده است که . سابقه طوالنی دارد

حضرت ابراهیم طول عمرش را با مصرف شیر شتر مرتبط "
 به معنی "پروبیوس" یونانی پروبیوتیک از واژه. "دانست می

براي زندگی آورده شده است و براي اولین بار در سال 
توصیف شد به این صورت که، ولاستیلولی توسط 1965

وسیله یک ه ها موادي هستند که ب پروبیوتیک
میکروارگانیسم ترشح شده و رشد دیگري را تحریک 

با وجود تعاریف بسیاري که تاکنون براي . )1(کنند می
ها ارائه شده است، تعریفی که توسط سازمان غذا  وبیوتیکپر

و کشاورزي و سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است 
ه ها هستند که ب گر خصوصیات پروبیوتیک بهترین نمایان

اي که در صورت مصرف  هاي زنده عنوان میکروارگانیسم
در مقادیر کافی، اثرات سالمت بخشی را بر روي میزبان 

ها  اولین سابقه مصرف پروبیوتیک. )2(اند ف شدهدارند تعری
ها بود و پس از آن  مربوط به شیر تخمیر شده توسط انسان

  . )3(ها با کاربرد در غذاي حیوانات شناخته شد پروبیوتیک
هاي پروبیوتیکی در  امروزه نقش بسیاري از گونه

عالوه بر . )4(خوبی شناخته شده است سالمتی انسان به
ها  ، پروبیوتیک)5(زایی در روده  و ایمنیارتقاي سالمتی

هاي دیگري چون حفاظت میزبان در برابر  نقش
هاي مضر، تقویت سیستم ایمنی و کاهش  میکروارگانیسم
ها، اثرات کاهندگی فشار خون، ضد سرطان،  شدت عفونت

اکسیدان، کاهش عالئم درماتیت و آلرژي، تسهیل  آنتی
لیت اولسراتیو و جذب مواد معدنی، محافظت در برابرکو

گیري از استئوپروزیس و آرتریت،  بیماري کرون، پیش
گیري از پوسیدگی دندانی و حفظ سالمتی دهان و نیز  پیش
گیري از چاقی و تعدیل انرژي مصرفی و متابولیسم  پیش

اند  اخیرا مطالعات نشان داده. )6-15، 1(ها را دارا هستند چربی
گی کلسترول و ها داراي اثرات کاهند که پروبیوتیک

مطالعه حاضر . )16(باشند گیري از آتروسکلروزیس می پیش
ها بر روي کلسترول  با هدف بررسی اثرات پروبیوتیک

هاي مربوطه و نیز مروري کوتاه بر غذاهاي  سرمی و مکانیسم
  .عملکردي پروبیوتیکی انجام شد

  
  ها روشمواد و 

در این مقاله مروري، تمامی مقاالت شده در 
 با کلید 2012 تا 2000هاي علمی اطالعاتی از سال  پایگاه

 عروقی، کلسترول سرمی و -هاي قلبی واژه هاي بیماري
  .پروبیوتیک بررسی و نتایج آنها ارائه گردید

  
  یافته ها

ها در غذاهاي لبنی و غیر لبنی یافت  پروبیوتیک
غذاهایی که عالوه بر مواد مغذي معمول، شامل . )1(شوند می

عنوان  دهنده سالمتی دیگري نیز باشند، بهاجزاي ارتقا 
. شوند غذاهاي فراسودمند یا غذاهاي دارویی تعریف می

توانند غنی شوند، اضافه  هایی که غذاها می یکی از روش
ها به غذاهاي  پروبیوتیک. ها به آنهاست شدن پروبیوتیک

مختلفی چون انواع پنیر، بستنی، دسرهاي بر پایه شیر، 
هاي پودري یا   کره، سس مایونز، فراوردهفرموالي نوزادان،

کپسول مانند و نیز غذاهاي تخمیري با منشا گیاهی اضافه 
عوامل مختلفی چون محتواي چربی رژیمی، . )17(شود می

نوع پروتئین، کربوهیدرات و خاصیت بافري بر رشد و بقاي 
  .)18 ،1(ها اثرگذار است پروبیوتیک

روش انتقالی عنوان بهترین  هاي لبنی به وردهآفر
از . هاي پروبیوتیکی به دستگاه گوارشی انسان است باکتري

توان پنیر، ماست، بستنی و سایر  این گروه غذایی می
ها به  اضافه کردن پروبیوتیک. )1(هاي لبنی را نام برد فراورده

اضافه شدن ) شیر مراحل متعددي دارد که شامل الف
) ، ب)DVIمحیط (ها به محیط کشت استارتر  پروبیوتیک

صورت جداگانه، یکی محتوي  تولید دو ماده زمینه به
 به دستهاي پروبیوتیکی در شیر براي  میکروارگانیسم

هاي زنده ماندنی و قابل بقا و  آوردن غلظت باالیی از سلول
زمانی که مراحل . دیگري محتوي محیط کشت استارتر

تخمیر کامل شد، این دو دسته مواد با هم ترکیب خواهند 
عنوان  هاي پروبیوتیکی به استفاده از میکروارگانیسم) د، جش
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در این روش، مدت زمان الزم براي . محیط کشت استارتر
 از فرایندهاي سنتی که از استارترهاي غیر تخمیر عموماً

عالوه بر این . )17(شود، بیشتر است پروبیوتیکی استفاده می
 سازگار بایستی به محیط استارتر هاي پروبیوتیکی می گونه
هاي حاوي چربی باال اثرات مهارکنندگی را بر  ماست. باشند

ویژه بیفیدوباکتریوم ه هاي پروبیوتیکی ب روي برخی از گونه
از جمله (ها  مکمل یاري با ویتامین. اند بیفیدوم نشان داده
 گونه پروبیوتیکی الکتوباسیلوس بقا) اسید آسکوربیک

عالوه بر این . )10(دهد اسیدوفیلوس را در ماست افزایش می
ها را  برخی از پروبیوتیکبقا موادي چون پروتئین آب پنیر، 

کنندگی   ناشی از خاصیت بافريدهد که احتماالً افزایش می
بیوتیکی در تولید  استفاده از ترکیبات پري. )1(باشد آنها می

. ها را افزایش دهد تواند رشد و فعالیت پروبیوتیک ماست می
کتوالیگوساکاریدها در حفظ و ارتقاء در همین راستا فرو

  .)19(اند ها بیشتر موثر بوده فعالیت پروبیوتیک
هایی را  ها در پنیر پیچیدگی استفاده از پروبیوتیک

دارد، رطوبت کم، وجود نمک، استارتر رقابت کننده با مواد 
مغذي، تولید اسید و بو طی مراحل رسیدن، ذخیره طوالنی 

هاي بیوشیمیایی، پتانسیل  یتتوانند بر فعال مدت که می
عالوه بر .  و تغییر بافت پنیر اثرگذار باشندءاحیا-اکسیداسیون

ها در طی فرایند نگهداري پنیر، عدم تولید  پروبیوتیکبقا این 
متابولیتی که بر کیفیت پنیر و فعالیت استارتر اثرگذار باشد و 
توانایی رشد در محیط استارتر از دیگر عوامل اثر گذار 

 مطالعات متعددي نشان دادندکه انواع پنیرهاي آب. )1(تاس
 ، راس (Hergard) نمکی سفید ترکی، فتا، چدار، هرگارد

(Ras)دومیاتی ،(Domiati)المنتال ،(Emmental)دام، ا 

(Edam)پنیر نرم فیلیپین ،  (Philippine white soft) 

ها مورد  توانند همانند ماست، در اضافه کردن پروبیوتیک می
  .)17(ستفاده قرار گیرندا

هاي لبنی جهت اضافه کردن  یکی دیگر از فراورده
این . )20(ها، بستنی و دسرهاي لبنی منجمد است پروبیوتیک

ها مزایاي ذخیره شدن در دماهاي پایین را دارا هستند  فراورده
عالوه بر . دهد و تخریب آنها در دماهاي پایین کمتر رخ می

هاي سنی  آن توسط تمام گروههاي  این بستنی و فراورده

قابلیت مصرف داشته و از پروتئین، چربی، الکتوز و سایر 
پروبیوتیک الزم است، بقا ترکیبات شیر که براي رشد و 

هاي  برخی از گونهبقا با این وجود، . تشکیل شده است
پروبیوتیکی ممکن است در طول فرایند تهیه و انجماد 

 ات از جملهبرخی از ترکیب. )20(یابد کاهش می
ها را در بستنی افزایش  پروبیوتیکبقا ها و غیره،  بیوتیک پري
. )21(دهد و عوامل زیادي در این زنده مانی دخیل هستند می

نشان داده شده است که اینولین سفتی، سرعت ذوب شدن 
 بقا  چنین هماینولین . )22(بخشد بستنی را بهبود می

ریوم الکتیس را الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکت
اضافه شدن الیگوفروکتوز به بستنی کم . )23(دهد افزایش می

، بیفیدوباکتریوم La-5الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بقا چرب 
 را طی فرایند Bb-12انیمالیس و الکتوباسیلوس الکتیس

براي تولید بستنی . )22(دهد سازي افزایش می ذخیره
تریایی مقاوم در هاي باک پروبیوتیکی بهتر است که از گونه

 چرا که طی فرایند تولید بستنی از ،برابر اکسیژن استفاده شود
هوازي چون  هاي بی شود که براي گونه هوا استفاده می

هاي لبنی،  از دیگر فراورده. بیفیدوباکتریوم مضر است
عنوان  که به توان به دسرهاي لبنی شکالتی اشاره کرد می

اي پروبیوتیک استفاده ه مواد اولیه جهت اضافه شدن گونه
  .)24(شود می

هـاي   هاي اسـتفاده از فـراورده      برخی از محدودیت  
ــوتیکی شــامل حــضور   ــد محــصوالت پروبی ــراي تولی لبنــی ب

ها و عدم تحمل به الکتوز، نیـاز بـه محـیط سـرد بـراي        آلرژن
این عوامل باعث ظهـور  . باشد ماندگاري و محتواي چربی می 

جات،   غیرلبنی از جمله میوه  اي در جهت استفاده از مواد      ایده
ــراورده   ــد ف ــراي تولی ــالت ب ــات و غ ــبزیجات، حبوب ــاي  س ه

دلیـل   جـات و سـبزیجات بـه      میوه. پروبیوتیکی گردیده است  
هـا، مـواد معـدنی، فیبـر       دارا بودن مواد مغذي چـون ویتـامین       

عنـوان مـواد اولیـه مفیـد بـراي           ها، به  اکسیدان رژیمی و آنتی  
ــ اضــافه کــردن پروبیوتیــک ــا م ــواع آب . باشــند یه ــرا ان اخی

 ،25(هاي پروبیوتیکی نیز مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت          میوه
ها، نیـاز بـه    هاي پروبیوتیکی در آب میوه استفاده از گونه  . )26

ایـن شـرایط    . حفاظت از آنهـا در برابـر محـیط اسـیدي دارد           
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هاي ریزپوشانی عملی گـردد کـه     تواند با استفاده از روش     می
 .شود ها در ماتریکس می اختن سلولباعث به دام اند

ــه ــتوك    گونـ ــیلوس و لوکونوسـ ــاي الکتوباسـ هـ
ــاروم،   ــیلوس پالنتـــ ــه الکتوباســـ ــوتیکی از جملـــ پروبیـــ

 در الکتوباسیلوس کازئی، الکتوباسـیلوس دلبروکـی معمـوالً    
ایـن  . شـود  زیجات از جمله آب کلـم یافـت مـی        بترکیبات س 

نـشان  . کننـد  هاي باکتریایی در آب چغندر نیز رشد مـی       گونه
ــمغ   ــین و ص ــه ژالت ــده ک ــه  داده ش ــاهی، گون ــاي گی ــاي  ه ه

خـوبی   بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیلوس حساس به اسید را به       
  .)27(کنند حفاظت می

ــا  تخمیـــر غالتـــی چـــون جـــو دو ســـر و جـــو بـ
ــسم ــاهش    میکروارگانیــ ــث کــ ــوتیکی باعــ ــاي پروبیــ هــ

، )پلـی و الیگوسـاکاریدها    (هاي غیرقابل هـضم      کربوهیدرات
ــود کی ــست   بهب ــزایش زی ــزین، اف ــزایش ســطوح لی ــت و اف فی

هـاي گـروه ب و تجزیـه فیتـات و نیـز آزاد        دسترسی ویتامین 
) از جملـه منگنـز، آهـن، روي و کلـسیم          (شدن مواد معـدنی     

ــی ــردد م ــاکتري. )28(گ ــیلوس   ب ــوتیکی الکتوباس ــاي پروبی ه
روتــري، الکتوباســـیلوس اســیدوفیلوس و بیفیـــدوباکتریوم   

دوسر از خود    هاي بر پایه جو    وردهبیفیدوم رشد خوبی در فرا    
  . اند نشان داده

عنوان مواد غیرلبنـی، اثـرات       مالت، گندم و جو به    
ــدگاري    ــفرا و مانــ ــل صــ ــزایش تحمــ ــدي را در افــ مفیــ
الکتوباســـیلوس اســـیدوفیلوس، الکتوباســـیلوس روتـــري و 

غذاهاي تخمیـري   . )29(اند الکتوباسیلوس پالنتاروم نشان داده   
ــه ــه گون ــر پای ــواي  هــاي پروب ب ــزایش محت ــوتیکی، باعــث اف ی

  . )30(شوند غذایی می هاي گروه ب در مواد ویتامین
فـراورده غیرلبنــی پروبیـوتیکی دیگــر، شـیر ســویا    

هاي بر پایه آن،  ها در شیر سویا و فراوده   پروبیوتیک بقا. است
هـــاي پروبیـــوتیکی الکتوباســـیلوس کـــازئی،  رشـــد گونـــه

ــدوباکتری ــانتیس و الکتوباســیلوس اســیدوفیلوس، بیفی وم اینف
ــی    ــزایش م ــدوباکتریوم النگــوم را اف ــد بیفی ــیت . دهن خاص

ــا   اکــسیدانی شــیر ســویا مــی  آنتــی ــر ب ــد در نتیجــه تخمی توان
. ها افـزایش یابـد     هاي اسیدالکتیک و بیفیدوباکتریوم    باکتري

این ایده منجر به طراحی تولیـد ماسـت سـویاي پروبیـوتیکی       
  .)31(شده است

هـاي   کـی از علـت     عروقـی ی   –هـاي قلبـی      بیماري
در ایـران نیـز   . اصلی مرگ در کشورهاي توسعه یافتـه اسـت       

 عروقی ناشـی  –هاي قلبی  همانند بسیاري از کشورها، بیماري   
عنـوان علـت اصـلی       هاي خـونی بـه     از افزایش سطوح چربی   

بینی  سازمان بهداشت جهانی پیش   . )32(شوند میرایی تلقی می  
از مـرگ و   صـد  در40، بـیش از  2020 است که تا سال  کرده

حـضور  .  عروقـی مربـوط باشـند   –هاي قلبـی   میرها به بیماري 
هـاي بـدن مهـم و        کلسترول براي عملکـرد بـسیاري از بافـت        

عنـوان   با این وجـود، افـزایش سـطوح آن بـه    . ضروري است 
 عروقـی  –هـاي قلبـی     خطـر بـراي بـروز بیمـاري        عامـل یک  

ــایج حاصــل از مطالعــات متعــدد . )33(شــناخته شــده اســت نت
یدمیولوژیکی و بالینی، ارتباط مثبـت بـین افـزایش سـطوح            اپ

با دانـسیته پـایین   لیپوپروتئین خصوص ه کلسترول تام سرمی ب 
)LDL-C (ــا بــروز بیمــاري ــشان –هــاي قلبــی  را ب  عروقــی ن

کلـسترول سـرمی بـاال     باخطر حمالت قلبی در افراد  . اند داده
 1 هـر  .)34(هـاي لیپیـدي نرمـال اسـت    سه برابر افراد با فاکتور    

 2-3لظت کلسترول سـرمی، بـا افـزایش          افزایش در غ   درصد
  . عروقی همراه است–هاي قلبی   در خطر بیماريدرصد

هاي  براي کاهش سطوح کلسترول خون، روش
مختلفی چون مدیریت رژیمی، اصالحات رفتاري، ورزش 

داروهاي کاربردي . شود منظم و دارو درمانی استفاده می
طور موثري سطوح  ه بهجهت کاهش کلسترول، اگرچ

 اما هزینه زیاد و عوارض جانبی ،دهند کلسترول را کاهش می
از این رو استفاده . آنها، استفاده از آنها را محدود کرده است

خاطر طبیعی و سالم بودنشان و عوارض  ها به از پروبیوتیک
اولین . )35(توانند روش مفیدتري باشد جانبی کمتر می

هاي لبنی خاص بر روي  هگزارش از اثرات فراورد
شاپر و . گردد  سال قبل برمی40فاکتورهاي لیپیدي به 

 نشان 1974و پس از آن مان در سال  1963 همکاران در سال
 که سطوح کلسترول سرمی، پس از مصرف مقادیر ندداد

زیادي شیر تخمیر شده با گونه پروبیوتیکی الکتوباسیلوس 
لی کاهش دهنده هاي پروبیوتیکی اص باکتري. کاهش یافت
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اند اگرچه  کلسترول، الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریاها بوده
ها نیز  هاي اسید الکتیک از جمله انتروکوکی سایر باکتري

  . )36(این اثرات را دارند
هاي متعدد پروبیوتیکی،  اثرات هیپولیپیدمیک گونه

شافی و -ال. در بسیاري از مطالعات حیوانی تایید شده است
هاي  رات کاهندگی کلسترول سرمی گونههمکاران اث

باکتریایی اسید الکتیک الکتوباسیلویس 
، به تنهایی یا در ترکیب با  NRRLB-4524پالنتاروم

هاي تغدیه شده با چربی  الکتوباسیلوس پاراکازئی را در رت
در مطالعه انجام شده توسط . )37(و کلسترول باال نشان دادند

 شد که دریافت رژیم حاوي فاضلی و همکاران نیز نشان داده
 14، به مدت A7(108 CFU/ml)الکتوباسیلوس پالنتاروم 

. )38(ها موثر است روز در کاهش سطوح لیپید سرمی در رت
در مطالعه خود  این در حالی است که نووین و همکاران

 PH04 نشان داد که رژیم حاوي الکتوباسیلوس پالنتاروم
)4*108CFU/mL( موش 12ي  روز بر رو14 به مدت 

دار در کلسترول تام سرمی   معنی هیپرکلسترولیمیک، کاهش
در . )39(و تري گلیسیرید در مقایسه با گروه کنترل نشان داد

 گرم ماست تولید شده 50 گاوارد اثرات دریافت -مطالعه ال
بر ) Bb-46غنی شده با بیفیدوباکتریوم النگوم (از شیر بوفالو 

-100با میانگین وزنی (البا کلسترول سرمی با رت 48روي 
 روز بررسی شد و نتایج مطالعه نشان داد 35به مدت ) گرم80

 به طورکه ماست تخمیر شده حاصل از شیر بوفالو 
 3/56 را LDL-C ، درصد3/50داري کلسترول تام را  معنی

 در مقایسه با گروه  درصد2/51گلیسیرید را   و تريدرصد
ان داد که گونه دانیلنیز نش. )40(دهد کنترل کاهش می

 E. faecium CRL 183  استرپتوکوك فسیومپروبیوتیکی
تواند پروفایل لیپیدي را معادل با دارو  ها می در خرگوش

  .)41(هاي رایج بهبود بخشد درمانی
ها غلظت کلسترول  یاري با پروبیوتیک مکمل

آرون و همکاران نشان . کند ها کم می سرمی را در جوجه
ژیمی الکتوباسیلوس اسپروژنز یاري ر دادند که مکمل

)6g/kg ×108 (داري کلسترول تام،   معنیبه طورVLDL  و
گلیسیرید را در  تريلیپوپروتئین با داسیته خیلی پایین 

در یک مطالعه دیگر مکمل . )42(ها کم کرد جوجه
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم (پروبیوتیکی 

 گرم به  میلی100اندازه    به اورنیزآبیفیدوم و آسپرژیلوس
داري غلظت   معنیبه طورها  ازاي کیلوگرم در رژیم جوجه

  .دهد کلسترول سرمی را کاهش می
 اولین آزمایش بالینی، جهت 1979در سال 

هاي اسید الکتیک بر روي کلسترول  ارزیابی اثرات باکتري
در مطالعه کارآزمایی بالینی . ها انجام شد سرمی در انسان

 5 -10 شرکت کننده نتایج مطالعه کاهش 54روي متقاطع بر 
هاي متعدد   سطوح کلسترول سرمی را پس از هفتهدرصد

مصرف ماست تخمیر شده با الکتوباسیلوس بولگاري و 
  . استرپتوکوکوس ترموفیلوس را نشان داد

 108(کیاگو اثرات مصرف ماست کم چرب 

CFU/g (حاوي بیفیدوباکتریوم النگومBL1 را بر روي 
نتایج مطالعه کاهش .  نفر بررسی کرد32هاي لیپیدي فایلپرو

 و  لیپوپروتیئن با دانسیته پاییندار در کلسترول تام، معنی
 لیپوپروتئین  در غلظت درصد5/14گلیسیرید و افزایش  تري

  . )43( هفته نشان داد4 را پس از با دانسیته باال
هیلواك و همکاران نشان دادند که دریافت 

 43در  یومسونه پروبیوتیکی استرپتوکوکوفکپسول حاوي گ
  درصد12 هفته غلظت کلسترول سرمی 56دت داوطلب به م
فابیان و همکاران نشان دادند که هم در . )44(کاهش یافت

غنی شده با (گروه مداخله با مصرف ماست پروبیوتیکی 
استرپتوکوکوس ترموفیلوس و الکتوباسیلوس بولگاریکوس 

و هم درگروه ) ئس پاراکازئیو محیط کشت الکتوباسیل
غنی شده با استرپتوکوکوس (کنترل با مصرف ماست سنتی 

، نسبت )ترموفیلوس و الکتوباسیلوس بولگاریکوس
لیپوپروتئین با  و  لیپوپروتئین با دانسیته باالکلسترول تام به

 بهبود یافت و اختالف لیپوپروتئین با دانستیه باال/ دانستیه کم
در مطالعه اجتهد و . )36(روه مشاهده نشدداري بین دو گ معنی

 گرم ماست پروبیوتیکی حاوي 300همایونی، نیز دریافت 
 و بیفیدوباکتریوم الکتیس La5الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

Bb12 در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل با دریافت 
 54/4 هفته، کاهش 6معمولی به مدت  گرم ماست 300
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 LDL-C در  درصد45/7 م ودر سطوح کلسترول تادرصد 
 لیپوپروتئین با  نسبت کلسترول تام بهچنین هم. نشان دادند

 لیپوپروتئین با  بهدانسیته باال، لیپوپروتئین با دانسیته پایین
داري نسبت به گروه کنترل کاهش   معنیبه طور دانسیته باال

لیپوپروتئین با دانسیته تري گلیسیرید و  اما سطوح. )45(یافت
داري  را نشان  سبت به گروه کنترل هیچ اختالف معنینباال 
اگرچه بسیاري از مطالعات اثرات کاهندگی کلسترول . نداد

اند،  ها را در مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده پروبیوتیک
هاتاکا و . نتایج متناقضی هم در این زمینه وجود دارد

همکاران نشان دادند که استفاده روزانه دو کپسول 
 LC705وبیوتیکی حاوي الکتوباسیلوس رامنوسوس پر
)1010 CFU ( مول   میلی2/6 مرد با سطوح کلسترول 38در

هاي خونی نداشته   هفته اثري بر پروفایل4در لیتر پس از 
در یک مطالعه دیگري که توسط سیمونس و . )46(است

)  سال30-75با میانگین سنی ( نفر 46همکاران، بر روي 
 کپسول 4اده شد که مصرف روزانه انجام شد، نشان د

 )CFU 109 * 2(پروبیوتیکی حاوي الکتوباسیلوس فرمنتوم 
هاي لیپیدي ایجاد   هفته، تغییري در پروفایل10به مدت 

لویس و همکاران در مطالعه خود اثرات مصرف . )47(نکرد
  کپسول پروبیوتیکی حاوي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

)3* 1010 CFU(کتورهاي لیپیدي بررسی ، را بر روي فا
 کپسول به مدت 3نتایج نشان داد که مصرف روزانه . کردند

داري در سطوح کلسترول   داوطلب، تغییر معنی80 هفته در 6
 لیپوپروتئین با دانسیته پایین، لیپوپروتئین با دانسیته تام پالسما،

  .)48(گلیسیرید نداشته است  و تريباال
  

  بحث
اثر کاهندگی هاي متعددي براي  مکانیسم

کاهش اثرات . ها پیشنهاد شده است کلسترول پروبیوتیک
ها بیشتر از طریق اثرات آن بر  پروبیوتیککلسترول سرمی 

هاي لیپوپروتئینی   استرها و انتقال دهنده-مسیرهاي کلسترول
ها شامل برداشت و جذب کلسترول  این مکانیسم. )34(است

 کلسترول به دیواره ها، اتصال در روده براي بقاي پروبیوتیک
ها و حفظ یکپارچگی غشاهاي سلولی،  سلولی پروبیوتیک

تبدیل کلسترول به کوپروستانول و دفع از طریق مدفوع، 
تولید اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر از جمله پروپیونات توسط 

هاي پروبیوتیکی که تولید کبدي کلسترول و یا  باکتري
کند و نیز  ر میبرگشت کلسترول از پالسما به کبد را مها

شدن اسیدهاي صفراوي از ) غیر مزدوج شده(دکونژوگه 
هاي صفراوي  طریق اثر بر آنزیم هیدرولیز کننده نمک

که کلسترول ماده اولیه جهت  از آنجائی. )49-51(باشد می
سنتز اسیدهاي صفراوي است، استفاده از کلسترول براي 

ش سنتز اسیدهاي صفراوي جدید، غلظت کلسترول در گرد
  . )52(خون را کاهش خواهد داد

  
  گیري نتیجه

هاي زنده  عنوان میکروارگانیسم ها به پروبیوتیک
زا اثرات سالمت بخش زیادي از جمله، نقش در  غیربیماري

، لیپوپروتئین با دانسیته باالتعدیل فاکتورهاي لیپیدي از جمله 
گلیسیرید  ، کلسترول تام و تريلیپوپروتئین با دانسیته پایین

هاي پروبیوتیکی در  با این وجود تنها برخی از گونه. ارندد
برخی از . اند بهبود فاکتورهاي لیپیدي موثر شناخته شده

اي از مطالعات  ها در پاره هاي اثرات پروبیوتیک مکانیسم
با این وجود . سلولی، حیوانی و انسانی شناخته شده است

هاي  مطالعات بیشتري جهت روشن شدن اثر سایر گونه
هاي  پروبیوتیکی بر روي فاکتورهاي لیپیدي و نیز مکانیسم

از مجموع مطالعات چنین بر . باشد می اثر آنها مورد نیاز
ها در بروز  ها در غذاها، بهتر از مکمل آید که پروبیوتیک می

شود ضمن  لذا توصیه می. نماید اثرات سالمت بخش عمل می
تنوعی بررسی بیشتر این موضوع، غذاهاي پروبیوتیکی م

  . تولید و به بازار عرضه شود
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