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چکیده
این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم جدا شده از پنیر سنتی سمنان بر وضعیت اکسیدانی و آنتی -
اکسیدانی تام سرم ،اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در موشهای ﺻحرایی دیابتی شده با
استرپتوزوتوسین ،انجام شد .در این مطالعه تجربی  24سر موش ﺻحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه (شش رت در
هر گروه) شامل گروه سالم ،دیابتی تیمار نشده ،سالم پروبیوتیکی و گروه دیابتی تیمار شده با  1سیسی سوسپانسیون الکتوباسیلوس
پالنتارم با دوز 108 CFU/mlتوزیع شدند .جداسازی و شناسایی باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم از پنیر سنتی سمنان پس از کشت
نمونهی پنیر در محیط  mMRSو جدا کردن کلونی تک و انجام آزمایشهای بیوشیمیایی اختصاﺻی شناسایی الکتوباسیلها ،انجام شد و
پس از انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز و تعیین توالی ژنوم  16 srRNAسویه  ktbs2شناسایی گردید .دیابت در  12سر موش ﺻحرایی
از گروه دیابتی تیمار نشده و دیابتی تیمار شده با از طریق تزریق داخل ﺻفاقی استرپتوزوتوسین ( )65mg/kgالقا شد .به موشهای
ﺻحرایی گروههای سالم پروبیوتیکی و دیابتی تیمار شده با پروبیوتیک روزانه از روز ششم به مدت  21روز از طریق گاواژ پروبیوتیک
تجویز شد .قند خون ناشتا در روزهای ﺻفر (قند خون اولیه) ،روز ششم ( 5روز پس از القاء دیابت) و  21روز پس از آن (قند خون
نهایی) ،پروفایل چربی ،پارامترهای اکسیدانی و آنتیاکسیدانی تام سرم و اندیس استرس اکسیداتیو در انتهای دورهی آزمایش اندازهگیری
شدند .نتایج نشان داد تجویز سوسپانسیون الکتوباسیلوس پالنتارم به موشهای ﺻحرایی دیابتی شده به طور معنیداری باعث کاهش
قندخون ناشتا ،تریگلیسیرید ،شرایط اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو نسبت به گروه دیابتی تیمار نشده گردید نتایج مطالعهی
حاضر برای اولین بار نشان داد که الکتوباسیلوس پالنتارم سویه  ktbs2جدا شده از پنیر سنتی سمنان توانایی کاهش هیپرگلیسمی ،دیس
لیپیدمی و استرس اکسیداتیو را در موشهای ﺻحرایی دیابتی شده داشت.
کلمات کلیدی :دیابت ،الکتوباسیلوس پالنتاروم ،گلوکز خون ،پروفایل لیپیدی ،استرس اکسیداتیو
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مقدمه
ديابت ﻣلیتوس يﮑﯽ از شايعترين بیﻤاريﻫاي ﻏﺪد

بﻪ ﻋوارض ناشﯽ از اين بیﻤاري ،يافتن روشﻫاي درﻣانﯽ يا

درونريﺰ ﻣﯽباشﺪ کﻪ در آن بﻪ ﻋلت اﺧتالﻟﯽ کﻪ در

پیﺶﮔیرانﻪ در ﻣورد اين بیﻤاري سالﻫاست کﻪ ﻣورد توجﻪ

ﻣتابوﻟیﺴﻢ ﮔلوکﺰ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،سﻄﺢ ﮔلوکﺰ ﺧون افﺰايﺶ

ﻣحققین ﻣﯽباشﺪ .يﮑﯽ از جنبﻪﻫاي ﻣورد توجﻪ ،تحقیق

ﻣﯽيابﺪ .ﻋلت اﺧتالل در رونﺪ ﻣتابوﻟیﺴﻢ ﮔلوکﺰ ،نارسايﯽ

پیراﻣون اثرات ضﺪ ديابتﯽ پروبیوتیکﻫا است

( Wang et

در ترشﺢ انﺴوﻟین ،نقص در کارکرد انﺴوﻟین يا ﻫر دو ﻋلت

 .)al. 2017تا کنون در چنﺪين ﻣﻄاﻟعﻪ تأثیر پروبیوتیکﻫاي

ﻣﯽباشد ( .)Mihailovic et al, 2017بر اساس اﻋالم سازﻣان

ﻣختلف در کاﻫﺶ قنﺪ ﺧون و ﻣقاوت انﺴوﻟینﯽ در ﻣوش-

بیناﻟﻤللﯽ ديابت و سازﻣان جهانﯽ بهﺪاشت در سال 2000

ﻫاي ديابتﯽ شﺪه ،ﮔﺰارش شﺪه است ( Harisa et al. 2009,

حﺪود  250ﻣیلیون نفر ﻣبتال بﻪ ديابت بودنﺪ کﻪ اين ﻣیﺰان

.)Yadav et al. 2007

در دو دﻫﻪي اﺧیر بﻪ ﻣیﺰان دو برابر افﺰايﺶ ﺧواﻫﺪ يافت

بﻪ نظر ﻣﯽرسﺪ برﺧﯽ از ﮔونﻪﻫاي اﺧتصاصﯽ

پروبیوتیکﻫا

پروبیوتیکﻫا ،با بهبود ترکیب فلور ﻣیﮑروبﯽ روده ﻣوجب

ﻣیﮑروارﮔانیﺴﻢﻫاي زنﺪهاي ﻫﺴتنﺪ کﻪ اﮔر بﻪ ﻣیﺰان ﻣناسب

کاﻫﺶ اﻟتهاب و ﻣﻤانعت از تخريب سلولﻫاي بتا پانﮑراس

ﻣصرف شونﺪ نتايج ﻣفیﺪي براي سالﻣت ﻣیﺰبان در پﯽ

ﻣﯽشونﺪ و از سوي ديگر باداشتن ﺧاصیت آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ،

ﺧواﻫنﺪ داشـت .پروبیوتیکﻫا از طريق کاﻫﺶ آسیبﻫاي

ﻣﯽتواننﺪ افﺰايﺶ قنﺪ ﺧون را کنترل نﻤاينﺪ .اين ﻣﻄاﻟعﻪ با

اﻟتهابﯽ و افﺰايﺶ سﻄﺢ آنﺰيﻢﻫاي آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ ﻣاننﺪ:

توجﻪ بﻪ نبود پﺰوﻫﺶ در زﻣینﻪي تأثیر پروبیوتیک

سوپراکﺴیﺪديﺴﻤوتاز و ﮔلوتاتیونپراکﺴیﺪاز استرس-

الکتوباسیلوس پالنتارم ﻣوجود در پنیر سنتﯽ سﻤنان ،براي

اکﺴیﺪاتیو را ﻣهار ﻣﯽکننﺪ ( .)Kumar et al, 2017استرس

نخﺴتین بار بﻪ ﻣنظور بررسﯽ تأثیر پروبیوتیک

اکﺴیﺪاتیو و آسیبﻫاي ناشﯽ از آن باﻋث بروز انواع ﻣختلفﯽ

الکتوباسیلوس پالنتاروم بر وضعیت اکﺴیﺪانﯽ و آنتﯽ

از فراينﺪﻫاي پاتوﻟوژيک در بیﻤاريﻫاي ﻣختلف از جﻤلﻪ

اکﺴیﺪانﯽ تام سرم و انﺪيس استرس اکﺴیﺪاتیو در ﻣوشﻫاي

(.)Tecilazich & Veves, 2018

ديابت ﻣﯽشود (.)Leal lopes et al, 2015

صﺪﻣات

صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه با استرپتوزوتوسین صورتﮔرفت.

اکﺴیﺪاتیو ناشﯽ از راديﮑالﻫاي آزاد و ﮔونﻪﻫاي فعال
اکﺴیژن از ﻋواﻣل بﺴیار ﻣهﻢ و ﻣؤثر در اتیوﻟوژي ﻋوارض

مواد و روش کار

ناشﯽ از بیﻤاري ديابت ﻣحﺴوب ﻣﯽشونﺪ .بنابراين تقويت

آمادهسازی پروبیوتیک

سیﺴتﻢ دفاع آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ در اين بیﻤاران ﻣﯽتوانﺪ تا

در اين ﻣﻄاﻟعﻪ ،باکتري الکتوباسیلوس پالنتاروم از پنیر

حﺪودي ﻣانع از ايجاد و پیشرفت ﻋوارض اين بیﻤاري ﮔردد.

سنتﯽ سﻤنان در ﮔروه بهﺪاشت ﻣواد ﻏذايﯽ دانشﮑﺪهي

از آنتﯽاکﺴیﺪانﻫاي ﻏیرآنﺰيﻤﯽ ﻣﯽتوان بﻪ برﺧﯽ ويتاﻣینﻫا،

داﻣپﺰشﮑﯽ دانشگاه سﻤنان جﺪاسازي شﺪ .شناسايﯽ باکتري

( Kumar et al.

الکتوباسیلوس پالنتاروم بﺪين صورت انجام ﮔرفت کﻪ بعﺪ

 .)2017با توجﻪ بﻪ اثرات ﻣفیﺪ پروبیوتیکﻫا و توانايﯽ آنﻫا

از کشت نﻤونﻪي پنیر در ﻣحیط  mMRSو جﺪا کردن کلونﯽ

در پايین آوردن ﻣیﺰان ﮔلوکﺰ ،تأثیر آنﻫا در درﻣان بیﻤاري

تک ،آزﻣايﺶﻫاي بیوشیﻤیايﯽ اﺧتصاصﯽ الکتوباسیلﻫا

ديابت نیﺰ دور از انتظار نیﺴت (.)Mihailovic et al, 2017

انجام شﺪ و پس از انجام ﻣراحل استخراج  DNAاز پرﮔنﻪ-

در بین پروبیوتیکﻫا ،الکتوباسیلوسﻫا از توجﻪ بیﺶتري

ﻫاي ﻣورد ﻣﻄاﻟعﻪ ،بﻪ ﻣنظور تقويت ناحیﻪي کﺪ کننﺪه

برﺧوردارنﺪ ( .)Harisa et al, 2009با توجﻪ بﻪ افﺰايﺶ

 )1500bp( rRNAواکنﺶ زنجیرهاي پلیﻤراز انجام شﺪ.

روزافﺰون تعﺪاد ﻣبتاليان بﻪ ديابت در جهان و اﻫﻤیت توجﻪ

Bioer ( PCR Thermal Cycler

ﻋناصر کﻤیاب و پروبیوتیکﻫا اشاره نﻤود

واکنﺶ  PCRدر دستگاه

16s
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 )xp,Chinaصورت ﮔرفت .پرايﻤرﻫاي يونیورسال ﻣورد

ساﻋت و درجﻪي حرارت  20±2درجﻪي سانتﯽﮔراد و

استفاده در واکنﺶ زنجیرهاي پلیﻤراز بﻪ ﻣنظور تقويت کل

رطوبت  60توزيع شﺪنﺪ ،اين ﮔروهﻫا شاﻣل:

تواﻟﯽ ژن  16s rDNAﻋبارت بودنﺪ از

F= 5´-

ﮔروه اول :کنترل ساﻟﻢ شاﻣل رتﻫاي ساﻟﻤﯽ کﻪ ﻫیچ

´ AGAGTTTGATCA/CTGGCTCAG-3و

R= 5´-

کار درﻣانﯽ بر روي آنﻫا تا پايان ﻣﻄاﻟعﻪ صورت نپذيرفت

´Partoei et al, ( AAGGAGGTGA/TTCCAA/GCC-3

و بﻪ ﻋنوان کنترل بوده و فقط آب و ﻏذاي ﻣعﻤوﻟﯽ ﺧود را

 .)2015تعیین تواﻟﯽ ﻣحصوالت  PCRتوسط شرکت

بﻪ ﻣﺪت سﻪ ﻫفتﻪ دريافت کردنﺪ.

تﮑاپوزيﺴت انجام ﮔرديﺪ .سپس بﻪ جﺴتجوي شباﻫت

ﮔروه دوم :ﮔروه ديابتﯽ تیﻤار نشﺪه ،حیوانات اين ﮔروه

National

با داروي استرپتوزوتوسین ديابتﯽ شﺪه و در طﯽ دوره تیﻤار،

تواﻟﯽ ژن  16s rRNAدر اطالﻋات ﻣوجود در

)Centre for Biotechnology Information (NCBI
) homepage (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLASTو

با استفاده از

Basic Local Alignment Search Tool

) (BLASTپرداﺧتیﻢ و بر اساس نتايج ،ﮔونﻪي ايﺰوﻟﻪ با
سويﻪي الکتوباسیلوس پالنتاروم سويﻪي  ktbs2ﻫﻤخوانﯽ
داشتﻪ است.
تهیه دوز تلقیح

جهت تهیﻪي دز تلقیﺢ جﺪايﻪ الکتوباسیلوس پالنتاروم
بﻪ ﻣحیط آبگوشت  MRSﻣنتقل و بﻪ ﻣﺪت  24تا  48ساﻋت
در  30درجﻪي سانتﯽﮔراد ،ﮔرمﺧانﻪﮔذاري شﺪ .سپس از
کشت آبگوشت  MRSرقت تهیﻪ کرده و با استفاده از
دستگاه اسپﮑتروفتوﻣتر با طول ﻣوج  600نانوﻣتر ،رقتﯽ کﻪ
 ODآن ﻣعادل  0/1باشﺪ را ﻣشخص کرده ضﻤناً ﻣحتويات
اين ﻟوﻟﻪ تحت شﻤارش باکتريايﯽ بﻪ روش کشت پورپلیت
قرار ﮔرفت تا ﻟوﻟﻪ حاوي تقريباً  108باکتري در ﻫر ﻣیلﯽﻟیتر
ﻣشخص شود (.)Misaghi et al, 2017
پروتکل انجام آزمایش

براي انجام اين ﻣﻄاﻟعﻪ  24سر ﻣوش صحرايﯽ نر باﻟغ
نژاد ويﺴتار ( 180-200ﮔرﻣﯽ) از ﻣرکﺰ پرورش حیوانات
آزﻣايشگاﻫﯽ آﻣوزشﮑﺪه داﻣپﺰشﮑﯽ شهﻤیرزاد دانشگاه
سﻤنان تهیﻪ شﺪنﺪ و بﻪ صورت کاﻣالً تصادفﯽ بﻪ چهار ﮔروه،
در ﻫر ﮔروه شﺶ رت با دسترسﯽ آزاد بﻪ رژيﻢ ﻏذايﯽ
استانﺪارد (پلت استانﺪارد) و آب و سیﮑل نوردﻫﯽ 12
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آب و ﻏذاي ﺧود را دريافت کردنﺪ.
ﮔروه سوم :ساﻟﻢ تیﻤار شﺪه با پروبیوتیک ،ﻣوشﻫاي
ساﻟﻤﯽ کﻪ روزانﻪ پروبیوتیک را از طريق ﮔاواژ بﻪ ﻣﺪت سﻪ
ﻫفتﻪ دريافت کردنﺪ.
ﮔروه چهارم :ديابتﯽ تیﻤار شﺪه باپروبیوتیک ،ﻣوشﻫاي
ديابتﯽ ﻫﺴتنﺪ کﻪ روزانﻪ پروبیوتیک را از طريق ﮔاواژ بﻪ
ﻣﺪت سﻪ ﻫفتﻪ دريافت کردنﺪ.
القاء دیابت

براي اﻟقاء ديابت ،ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ﮔروهﻫاي کنترل
ديابت و ديابت  -پروبیوتیک بﻪ ﻣﺪت  12ساﻋت ﮔرسنﻪ
نگﻪ داشتﻪ شﺪنﺪ و پس از اين زﻣان ﻣحلول تازه تهیﻪ شﺪه
استرپتوزوسین (( )Sigma-Aldrich, USAﻣحلول در بافر
سیترات  0/1ﻣوالر )pH=4.5 ،بﻪ ﻣیﺰان  65ﻣیلﯽﮔرم بﻪ ازاي
ﻫر کیلوﮔرم وزن بﺪن بﻪ صورت داﺧل صفاقﯽ بﻪ ﻣوشﻫا
تﺰريق شﺪ.

پس از ﮔذشت پنج روز از تﺰريق

استرپتوزوتوسین (روز ششﻢ) ،سﻄﺢ قنﺪ ﺧون ناشتا ﻣوش-
ﻫاي صحرايﯽ توسط دستگاه ﮔلوکوﻣتر

(Accua-Check-

 )Germanyانﺪازهﮔیري شﺪ و ﻣوشﻫاي صحرايﯽ کﻪ قنﺪ
ﺧون ناشتاي آنﻫا بﻪ بیﺶ از  200ﻣیلﯽﮔرم در ﻫر دسﯽﻟیتر
رسیﺪ ،ديابتﯽ در نظر ﮔرفتﻪ شﺪنﺪ.

تأثیر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم سویه  Ktbs2بر ظرفیت . . .

تجزیه و تحلیل آماری

اندازهگیری پارامترهای بیوشیمیایی وپارامترهای اکسیدانی

پس از تعیین نرﻣال بودن دادهﻫا توسط آزﻣون

وآنتی اکسیدانی تام سرم
سنجﺶ ﮔلوکﺰ ،کلﺴترول ،تري ﮔلیﺴريﺪ LDL ،و

HDL

کوﻟﻤوﮔروف-اسﻤیرنوف ،با آزﻣون آناﻟیﺰ واريانس يک

کلﺴترول ،ظرفیت آنتﯽ اکﺴیﺪانﯽ و آنتﯽ اکﺴﺪانﯽ تام سرم

طرفﻪ و تﺴت تعقیبﯽ توکﯽ در نرمافﺰار آﻣاري  SPSSدادهﻫا

قنﺪ ﺧون ناشتا پنج روز پس از تﺰريق استرپتوزوتوسین

تحلیل شﺪنﺪ.

(روز ششﻢ) و  21روز پس از انجام ﻣﻄاﻟعﻪ توسط دستگاه
ﮔلوکوﻣتر انﺪازهﮔیري شﺪ و سپس بﻪ ﻣوشﻫاي ﮔروهﻫاي

نتایج

سوم و چهارم پروبیوتیک تجويﺰ شﺪ .سنجﺶ کلﺴترول،

تأثیر دریافت الکتوباسیلوس پالنتارم بر وضعیت گلوکز سرمی

 ،HDL ،LDLتريﮔلیﺴريﺪ سرم با کیتﻫاي ﻣخصوص

رتها

شرکت زيﺴتشیﻤﯽ و توسط دستگاه اتوآنااليﺰر

در  Fig 1ﻣقايﺴﻪي ﻣیانگین  ±انحراف ﻣعیار ﻏلظت قنﺪ

) (Mindray-H120, Chinaصورت ﮔرفت .ظرقیت آنتﯽ
اکﺴیﺪانﯽ و اکﺴیﺪانﯽ تام سرم بﻪ ترتیب توسﺰ روش

ﺧون ناشتا اوﻟیﻪ و نهايﯽ ﻫر ﮔروه ﻣشخص شﺪه است.

Erel

اطالﻋات اين نﻤودار نشان ﻣﯽدﻫﺪ کﻪ تجويﺰ

( )2004و  )2005( Erelانﺪازهﮔیري شﺪ .کلیﻪي ﻣراحل

استرپتوزوتوسین ﻣنجر بﻪ افﺰايﺶ ﻣعنﯽدار ()P<0/05

انجام اين تحقیق بﻪ تأيیﺪ کﻤیتﻪي اﺧالق دانشﮑﺪهي

ﻏلظت نهايﯽ قنﺪ ﺧون ناشتا نﺴبت بﻪ ﻏلظت اوﻟیﻪي آن در

داﻣپﺰشﮑﯽ رسیﺪه است.

ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ﮔروه دوم و چهارم ﮔرديﺪه است کﻪ با
تجويﺰ پروبیوتیک ،ﻣیﺰان اين افﺰايﺶ در ﮔروه چهارم نﺴبت

اندیس استرس اکسیداتیو

بﻪ ﮔروه دوم کﻢتر بوده است.

درصﺪ وضعیت اکﺴیﺪانﯽ تام سرم بﻪ وضعیت آنتﯽ-
اکﺴیﺪانﯽ تام سرم بﻪ صورت انﺪيس استرس اکﺴیﺪاتیو بیان
ﻣﯽشود (.)Dokuyucu et al, 2016
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Fig 1: Mean initial and final serum glucose
Concentrations (mg/dl) between different groups
indicates a significant difference (P <0.05) between primary and final blood sugar between groups

*

نشریه دامپزشكي ایران ،دوره شانزدهم ،شماره  ،3پاییز 97 1399

سحر مسلمی ،مهرنوش پارساییمهر و همکاران

تأثیر دریافت الکتوباسیلوس پالنتارم بر پروفایل چربی سرمی

( .)Fig 5نﮑتﻪي قابل توجﻪ کاﻫﺶ ﻣعنﯽدار ()P>0/05

در رتها

ﻏلظت کلﺴترول تام ،تري ﮔلیﺴريﺪ و  HDLکلﺴترول در

نتايج حاصل از دريافت ﺧوراکﯽ الکتوباسیلوس پالنتارم

ﮔروه ساﻟﻢ –پروبیوتیک نﺴبت بﻪ ﮔروه ساﻟﻢ بود کﻪ نشان

HDL

ﻣﯽدﻫﺪ تجويﺰ پروبیوتیک بﻪ ﻣوشﻫاي ساﻟﻢ باﻋث کاﻫﺶ

کلﺴترول بﻪ ترتیب در  Fig 2, 3, 4 and 5نشان داده شﺪه

اين پاراﻣترﻫا ﮔرديﺪه است ( .)Fig 2, 3 and 5ﻫﻤچنین

است .نتايج نشان داد ﻏلظت کلﺴترول تام ،تري ﮔلیﺴريﺪ

ﻏلظت کلﺴترول تام ،تري ﮔلیﺴريﺪ LDL ،و

و  LDLدر ﮔروه ديابتﯽ نﺴبت بﻪ ﮔروه ساﻟﻢ افﺰايﺶ يافتنﺪ

کلﺴترول پس از تجويﺰ پروبیوتیک در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ

کﻪ در ﻣورد ﻏلظت کلﺴترول تام و تريﮔلیﺴريﺪ افﺰايﺶ

ديابتﯽ شﺪه نﺴبت بﻪ ﻣوشﻫاي ديابتﯽ کﻪ پروبیوتیک

HDL

دريافت نﮑرده بودنﺪ کاﻫﺶ پیﺪا کرد کﻪ اين کاﻫﺶ در

بر ﻏلظت کلﺴترول تام ،تريﮔلیﺴريﺪ LDL ،و

ﻣعنﯽدار بود ( ،)Fig 2 and 3( )P>0/05اﻣا ﻏلظت

ﻏلظت تري ﮔلیﺴريﺪ ﻣعنﯽدار بود (.)Fig 3( )P>0/05

کلﺴترول در ﮔروه ديابتﯽ نﺴبت بﻪ ﮔروه ساﻟﻢ کاﻫﺶ يافت

*
*
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Fig 2: Mean cholesterol concentrations (mg/dl) between different groups
a significant difference (P <0.05) between the 3 rd and 4th groups with other groups
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Fig 3: Mean triglyceride concentrations (mg/dl) between different groups
a significant difference (P <0.05) between the 3 rd and 4th groups with other groups
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Fig 4: Mean LDL concentrations (mg/dl) between different groups
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a significant difference (P<0.05) between the 3rd and 4th groups with other groups
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Fig 5: Mean HDL concentrations (mg/dl) between different groups
*Indicates

a significant difference (P <0.05) between the 3rd and 4th groups with other groups
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Fig 6: Mean total oxidant status (μmol H2O2 Eq/L) between different groups
*

Indicates a significant difference (P<0.05) between the 3rd and 4th groups with other groups
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Fig 7: Mean total anti-oxidant status (μmol Trolox Eq/L) between different groups
Indicates a significant difference (P <0.05) between the 3 rd and 4th groups with other groups
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تأثیر دریافت الکتوباسیلوس پالنتارم بر وضعیت اکسیدانی

* Indicates

پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتارم (ﮔروه چهارم) با ﮔروه-

نتايج حاصل از دريافت ﺧوراکﯽ الکتوباسیلوس پالنتارم

ﻫاي ساﻟﻢ و ساﻟﻢ-پروبیوتیک ﻣشاﻫﺪه ﮔرديﺪ (.)P>0/05

بر پاراﻣترﻫاي اکﺴیﺪانﯽ تام سرم در  Fig 6نشان داده شﺪه

ﻫﻤچنین کاﻫﺶ ﻣشخصﯽ در وضعیت اکﺴیﺪانﯽ تام سرم در

است.

ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه و دريافت کننﺪهي

افﺰايﺶ ﻣعنﯽداري در شرايط اکﺴیﺪانﯽ تام سرم در

پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتارم نﺴبت بﻪ ﻣوشﻫاي

ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه بﺪون تجويﺰ پروبیوتیک

صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه بﺪون دريافت پروبیوتیک الکتو-

الکتوباسیلوس پالنتارم (ﮔروه دوم) و پس از تجويﺰ

باسیلوس پالنتارم ﻣشاﻫﺪه ﮔرديﺪ .نﮑتﻪي قابل توجﻪ کاﻫﺶ
ﻣعنﯽدار ( )P>0/05وضعیت تام اکﺴیﺪانﯽ سرم ﻣوشﻫاي

100

نشریه دامپزشكي ایران ،دوره شانزدهم ،شماره  ،3پاییز 1399
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صحرايﯽ ساﻟﻢ دريافت کننﺪهي پروبیوتیک نﺴبت بﻪ ﮔروه

ديابت کﻤپلﮑﺴﯽ از اﺧتالالت ﻣتابوﻟیک است کﻪ بﻪ

ساﻟﻢ بود کﻪ نشان ﻣﯽدﻫﺪ تجويﺰ پروبیوتیک بﻪ ﻣوشﻫاي

وسیلﻪي ﻫیپرﮔلیﺴﻤﯽ ﻣتﻤايﺰ ﻣﯽشود و در نتیجﻪي آن توﻟیﺪ

ساﻟﻢ باﻋث کاﻫﺶ شرايط اکﺴیﺪانﯽ تام سرم ﮔرديﺪه است

ﮔونﻪﻫاي واکنﺶپذير اکﺴیژن ( )ROSافﺰايﺶ ﻣﯽيابﺪ.

(.)Fig 6

استرس اکﺴیﺪاتیو حاصل (ﻋﺪم تعادل بین توﻟیﺪ ﮔونﻪﻫاي
واکنﺶپذير اکﺴیژن و دفاع آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ) ﻣﯽتوانﺪ نقﺶ

تأثیر دریافت الکتوباسیلوس پالنتارم بر وضعیت آنتیاکسیدانی
تام سرم

کلیﺪي در بیﻤاريزايﯽ ديابت بازي کنﺪ
.)Rousselot, 2002

(Bonnefont-

ديابت اﻟقاء شﺪه توسط

نتايج حاصل از دريافت ﺧوراکﯽ الکتوباسیلوس پالنتارم

استرپتوزوتوسین ﻣﺪل کاﻣالً شناﺧتﻪ شﺪهاي است کﻪ شرايط

بر وضعیت آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ تام سرم در  Fig 7نشان داده شﺪه

ديابت را شبیﻪسازي ﻣﯽنﻤايﺪ و جهت ارزيابﯽ ﻋوارض

است .کاﻫﺶ ﻣعنﯽداري در شرايط آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ تام سرم

ديابت ﻣفیﺪ است .در ﻣﻄاﻟعﻪي حاضر ﻫﻤان ﮔونﻪ کﻪ انتظار

در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه بﺪون تجويﺰ پروبیوتیک

ﻣﯽرفت استرپتوزوتوسین شرايﻄﯽ از ديابت کﻪ با

الکتوباسیلوس پالنتارم (ﮔروه دوم) و پس از تجويﺰ

ﻫیپرﮔلیﺴﻤﯽ ﻣتﻤايﺰ ﻣﯽشود را اﻟقاء نﻤود .نشان داده شﺪه

پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتارم (ﮔروه چهارم) با ﮔروه-

است کﻪ اثرات ايجاد ديابت توسط استرپتوزوتوسین حﺪاقل

ﻫاي ساﻟﻢ و ساﻟﻢ-پروبیوتیک ﻣشاﻫﺪه ﮔرديﺪ (.)P>0/05

بخشﯽ بﻪ توﻟیﺪ بیﺶ از حﺪ ﮔونﻪﻫاي واکنﺶپذير اکﺴیژن

ﻫﻤچنین وضعیت آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ تام سرم ﻣوشﻫاي

ﻣربوط ﻣﯽشود کﻪ ﻣنجر بﻪ ﻣﺴﻤوﻣیت سلولﻫاي پانﮑراسﯽ

صحرايﯽ ساﻟﻢ دريافت کننﺪهي پروبیوتیک نﺴبت بﻪ ﻣوش-

شﺪه و سنتﺰ و آزادسازي انﺴوﻟین را کاﻫﺶ ﻣﯽدﻫنﺪ

ﻫاي صحرايﯽ ساﻟﻢ افﺰايﺶ يافت کﻪ نشان ﻣﯽدﻫﺪ تجويﺰ

( .)Szkudelski, 2001توانايﯽ ﮔونﻪﻫاي الکتوباسیلوس در

پروبیوتیک بﻪ ﻣوشﻫاي ساﻟﻢ باﻋث افﺰايﺶ شرايط آنتﯽ-

کاﻫﺶ سﻄﺢ ﮔلوکﺰ ﺧون را ﻣﯽتوان بﻪ تحريک جﺰائر

اکﺴیﺪانﯽ تام سرم ﮔرديﺪه است (.)Fig 7

النگرﻫانس ،بهبود حﺴاسیت ﻣحیﻄﯽ بﻪ باقﯽﻣانﺪهي
انﺴوﻟین ،ﻣهار آﻟفا ﮔلوکوزيﺪاز و يا ﺧواص آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ
قﺪرتﻤنﺪ آن ﻣربوط دانﺴت

( Kim et al, 2012; Bejar et

تأثیر دریافت الکتوباسیلوس پالنتارم بر اندیس استرس

 Yadav .)al, 2013; Chen et al, 2014و ﻫﻤﮑاران در سال

اکسیداتیو

 2007اثرات ضﺪ ديابتﯽ پروبیوتیک داﻫﯽ ( )dahiحاوي

نتايج حاصل از دريافت ﺧوراکﯽ الکتوباسیلوس پالنتارم

الکتوباسیلوس

بر انﺪيس استرس اکﺴیﺪاتیو در  Fig 8نشان داده شﺪه است

الکتوباسیلوس

اﻟقاء ديابت در ﮔروه ديابتﯽ (ﮔروه دوم) بﻪ طور ﻣعنﯽداري

 )acidophilusرا بر ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه توسط

کازئﯽ

(casei

اسیﺪوفیلوس

)Lactobacillus

و

( Lactobacillus

( )P>0/05ﻣنجربﻪ افﺰايﺶ انﺪيس استرس اکﺴیﺪاتیو در

جیرهي ﻏنﯽ از فروکتوز بررسﯽ نﻤودنﺪ و نشان دادنﺪ کﻪ

ﻣقايﺴﻪ با ﮔروه ساﻟﻢ و ساﻟﻢ-پروبیوتیک شﺪ .با تجويﺰ

پروبیوتیک باﻋث کاﻫﺶ سﻄﺢ قنﺪ ﺧون و تحﻤل ﮔلوکﺰ

پروبیوتیک در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه انﺪيس

ﻣﯽشود.

در ﻣﻄاﻟعﻪي ديگري کﻪ بر روي ﻣوشﻫاي

استرس اکﺴیﺪاتیو نﺴبت بﻪ ﮔروه ديابتﯽ بﻪ طور ﻣعنﯽداري

صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه با استرپتوزوتوسین صورت ﮔرفت

کاﻫﺶ يافت .افﺰايﺶ ﻣعنﯽدار استرس اکﺴیﺪاتیو در ﮔروه

نشان داده شﺪ کﻪ سﻄﺢ قنﺪ ﺧون بﻪ طور ﻣعنﯽداري در اثر

ديابت-پروبیوتیک نﺴبت بﻪ ﮔروه ساﻟﻢ-پروبیوتیک ﻣشاﻫﺪه

ﻣصرف اين پروبیوتیک کاﻫﺶ پیﺪا کرد .آنﻫا اين اثر را بﻪ

ﮔرديﺪ (.)Fig 8( )P>0/05

بازسازي سیﺴتﻢ آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ با پروبیوتیک و کاﻫﺶ

بحث

تخريب سلولﻫاي بتا جﺰائر النگرﻫانس ﻣنوط دانﺴتنﺪ
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سحر مسلمی ،مهرنوش پارساییمهر و همکاران

( Harisa .)Yadav et al. 2008و ﻫﻤﮑاران در سال 2009

پروفايل چربﯽ (تريﮔلیﺴیريﺪ و  )LDLرتﻫاي ديابتﯽ

نشان دادنﺪ کﻪ الکتوباسیلوس اسیﺪوفیلوس باﻋث کاﻫﺶ

پرداﺧتنﺪ و نشان دادنﺪ کﻪ کاﻫﺶ ﻣعنﯽدار در اين دو پاراﻣتر

راديﮑالﻫاي آزاد وﮔونﻪﻫاي واکنﺶپذير اکﺴیژن ﻣﯽشود.

را بازﮔشت ﻣشخص فعاﻟیت ﻟیپاز پانﮑراسﯽ دانﺴتنﺪ کﻪ

اين ترکیبات واکنﺶپذير باﻋث اﺧتالل در سويﻪﻫاي نیتريک

ﻣنجر بﻪ کاﻫﺶ ﻫیﺪروﻟیﺰ تريﮔلیﺴیريﺪ بﻪ ﻣونوﮔلیﺴیريﺪ و

اکﺴايﺪ ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ ﻣﯽشود .نیتريک اکﺴايﺪ

اسیﺪﻫاي چرب ﻣﯽشود وتا حﺪودي ﻋلت ﻣغايرت اين دو

ﻣهﻢترين ﻣﺪياتور در ترشﺢ ﻫورﻣونﻫا و تحريک سیﺴتﻢ

ﻣﻄاﻟعﻪ را ﻣﯽتوان در استفاده از دز بیﺶتر اين باکتري

ايﻤنﯽ ﻣحﺴوب ﻣﯽشود .بﻪ ﻋبارت ديگر ،الکتوباسیلوس

 9×108 cfu/mlدر ﻣﻄاﻟعﻪي ﻣذکور و طوالنﯽتر بودن ﻣﺪت

اسیﺪوفیلوس ﻣنجر بﻪ کاﻫﺶ قنﺪ ﺧون و ﻣتعادل کردن

زﻣان تیﻤار در آن ﻣﻄاﻟعﻪ کﻪ چهار ﻫفتﻪ بوده است بیان نﻤود.

نیتريک اکﺴايﺪ در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه با

 Liو ﻫﻤﮑاران در سال  2014نیﺰ اثر دﻟیل کاﻫنﺪﮔﯽ

آﻟوکﺴان ﻣﯽشود ( Matsuzaki .)Harisa et al, 2009و

الکتوباسیلوس پالنتارم بر پروفايل ﻟیپیﺪي را کاﻫﺶ

ﻫﻤﮑاران در سال  1997اثبات کردنﺪ کﻪ الکتوباسیلوس

ﻣتابوﻟیﺴﻢ چربﯽ ،اسیﺪ استیک و افﺰايﺶ سﻄﺢ اسیﺪ

کازئﯽ در ﻣوشﻫايﯽ کﻪ بﻪ طور ژنتیﮑﯽ ﻣبتال بﻪ ديابت تیپ

بوتیريک در ﻣﺪفوع دانﺴتنﺪ .ﻋلت کاﻫنﺪﮔﯽ چربﯽ ﺧون

 2بودنﺪ باﻋث کاﻫﺶ قنﺪ ﺧون ﻣﯽشود .نتايج ﻣﻄاﻟعﻪي

ناشﯽ از استفاده از پروبیوتیکﻫا جذب کلﺴترول در رودهي

حاضر نشان داد کﻪ قنﺪ ﺧون در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ

باريک ،دکونژوﮔﻪ شﺪن نﻤکﻫاي صفراوي کﻪ بﻪ ﻋنوان

شﺪه کاﻫﺶ ﻣعنﯽداري را در ﻣقايﺴﻪ با ﻣوشﻫاي صحرايﯽ

پیﺶساز ساﺧت کلﺴترول ﻣورد استفاده قرار ﮔیرنﺪ و نیﺰ از

ﮔروه کنترل ديابتﯽ پس از ﻣصرف پروبیوتیک براي  21روز

آنﻫا در ساﺧت اجﺰاي ﻏشا ﻣاننﺪ اﮔﺰوپلﯽ ساکاريﺪﻫا

ﮔرديﺪ.

استفاده ﻣﯽکننﺪ بیان شﺪه است .در ديابت نوع يک نشان

در اين ﻣﻄاﻟعﻪ ﻏلظت ﻟیپیﺪﻫا ،شاﻣل کلﺴترول تام و

داده شﺪه است کﻪ تخريب سلولﻫاي بتا جﺰاير النگرﻫانس

HDL

از پراکﺴیﺪاسیون چربﯽ ﻏشاء اين سلولﻫا ناشﯽ ﻣﯽشود و

کلﺴترول در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ در ﻣقايﺴﻪ با ﮔروه

در نتیجﻪ توﻟیﺪ انﺴوﻟین دچار نقص

ﻣﯽشود ( & Mahdavi

ساﻟﻢ بﻪ ترتیب افﺰايﺶ و کاﻫﺶ يافتنﺪ .ﻣﮑانیﺴﻢﻫاي

 )Joukar, 2014دﻟیل اصلﯽ ﻏیرطبیعﯽ بودن ﻏلظت

ﻣتعﺪدي براي کاﻫﺶ کلﺴترول توسط پروبیوتیکﻫا پیشنهاد

ﻟیپیﺪﻫاي سرم در رتﻫاي ديابتﯽ ،افﺰايﺶ جابجايﯽ

شﺪه است .ﻣحتﻤل است وقتﯽ ﻣیﺰان الکتوباسیلﻫا در روده

اسیﺪﻫاي چرب آزاد از بافتﻫاي چربﯽ ﻣحیﻄﯽ (بﻪ دﻟیل

افﺰايﺶ ﻣﯽيابﺪ ،تقاضا براي ﮔلوکﺰ باال ﻣﯽرود و در نتیجﻪ

اين کﻪ انﺴوﻟین ﻟیپاز حﺴاس بﻪ ﻫورﻣون را ﻣهار ﻣﯽکنﺪ)

در سرم ﻣﯽشود ( Yadav

ﻣﯽباشﺪ .اسیﺪﻫاي چرب ﻣازاد در سرم رتﻫاي ديابتﯽ بﻪ

 .)et al, 2008; Laleye et al, 2008بﻪ ﻋالوه ،بﻪ ﺧاطر اين

فﺴفوﻟیپیﺪﻫا و کلﺴترول در کبﺪ تبﺪيل ﻣﯽشونﺪ .اين دو

کﻪ پروبیوتیکﻫا صفات آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ دارنﺪ آنﻫا ﻣانع

ﻣاده بﻪ ﻫﻤراه تريﮔلیﺴريﺪ ﻣازاد در کبﺪ ﻣﻤﮑن است بﻪ

تخريب سلولﻫاي بتا النگرﻫانس ﻣﯽشونﺪ و در نتیجﻪ

( Ashraf et al,

تريﮔلیﺴريﺪ بﻪ طور ﻣعنﯽدار افﺰايﺶ و  LDLو

ﻣنجر بﻪ کاﻫﺶ آزادسازي ﮔلوکﺰ

باﻋث ﻣﯽشونﺪ تا ﮔلوکﺰ سرم کاﻫﺶ يابﺪ

( Harisa et al,

شﮑل ﻟیپوپروتئینﻫا بﻪ ﺧون دفع شونﺪ
.)2013

 .)2009در اين ﻣﻄاﻟعﻪ کاﻫﺶ در ﻏلظت سرﻣﯽ کلﺴترول،

اتو اکﺴیﺪاسیون ﮔلوکﺰ در ديابت ﻣلیتوس ﻣقادير زيادي

 LDLو تريﮔلیﺴیريﺪ در ﮔروه ديابتﯽ درﻣان شﺪه با

راديﮑالﻫاي آزاد اکﺴیژن را توﻟیﺪ ﻣﯽکنﺪ .اين راديﮑالﻫاي

پروبیوتیک نﺴبت بﻪ ﮔروه ديابتﯽ ﻣشاﻫﺪه شﺪ کﻪ با ﻣﻄاﻟعﻪي

آزاد اکﺴیژن ﻣﺴؤول تخريب اکﺴیﺪاتیو ﻟیپیﺪﻫاي اشباع

انجام شﺪه توسط  Bejarو ﻫﻤﮑاران در سال  2013ﻣشابهت

نشﺪه ﻫﺴتنﺪ .در ﻣﻄاﻟعﻪي حاضر افﺰايﺶ ﻣعنﯽداري در

داشت کﻪ بﻪ بررسﯽ ﻣصرف الکتوباسیلوس پالنتارم بر

شرايط اکﺴیﺪانﯽ تام سرم در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ
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تأثیر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم سویه  Ktbs2بر ظرفیت . . .

شﺪه (ﮔروه دوم) با ﮔروهﻫاي ساﻟﻢ ﻣشاﻫﺪه ﮔرديﺪ .تجويﺰ

ﻣوشﻫاي سرﻣﯽ ديابتﯽ شﺪه توسط  Hasiehو ﻫﻤﮑاران،

ﺧوراکﯽ الکتوباسیلوس پالنتارم ﻣنجر بﻪ کاﻫﺶ پاراﻣترﻫاي

در سال  2011نشان داد کﻪ سﻄﺢ سرﻣﯽ ﮔلوکﺰ کاﻫﺶ و

اکﺴیﺪانﯽ تام ،در رتﻫاي ديابتﯽ در ﻣقايﺴﻪ با ﮔروه کنترل

فعاﻟیت آنﺰيﻢ سوپراکﺴیﺪ ديﺴﻤوتاز افﺰايﺶ ﻣﯽيابﺪ.

ديابت شﺪ .ﻫايپرﮔلیﺴﻤﯽ ﻣﯽتوانﺪ باﻋث کاﻫﺶ سﻄﺢ

ظرفیت آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ تام سرم ،توانايﯽ سیﺴتﻢ دفاع آنتﯽ-

آنﺰيﻢ ﮔلوتاتیون پراکﺴیﺪاز از طريق افﺰايﺶ کوفاکتور

اکﺴیﺪانﯽ ﻏیرآنﺰيﻤﯽ را نشان ﻣﯽدﻫﺪ .در اين پژوﻫﺶ

ضروري آنﺰيﻢ  NADHاکﺴیﺪاز (يﮑﯽ از آنﺰيﻢﻫاي ﻣﺴؤول

انﺪيس استرس اکﺴیﺪاتیو در ﮔروه ديابتﯽ نﺴبت بﻪ ﮔروه

در استرس اکﺴیﺪاتیو) ﮔردد (.)Razmpoosh et al, 2016

ساﻟﻢ افﺰايﺶ ﻣعنﯽداري را نشان داد کﻪ پس از تجويﺰ

آنتﯽاکﺴیﺪان بﻪ ﻋنوان ﻣادهاي تعريف ﻣﯽشود کﻪ وقتﯽ در

الکتوباسیلوس پالنتاروم اين انﺪيس نﺴبت بﻪ ﮔروه ديابتﯽ

ﻏلظت کﻢ در ﻣقايﺴﻪ با ﻣواد اوﻟیﻪ قابل اکﺴیﺪ شﺪن

کاﻫﺶ ﻣعنﯽداري پیﺪا کرد.

(پروتئینﻫا ،ﻟیپیﺪﻫا ،کربوﻫیﺪراتﻫا و  )DNAوجود دارد،

ﮔﺰارشات ﻣتعﺪدي در ﻣورد استفاده از پنیر بﻪ ﻋنوان

بﻪ طور ﻣعنﯽداري اکﺴیﺪاسیون آن ﻣواد اوﻟیﻪ را بﻪ تأﺧیر

حاﻣل پروبیوتیکﻫا شﺪه است .در بیﺶتر اين ﮔﺰارشﻫا از

انﺪازد يا ﻣتوقف سازد .ﻋﻤلﮑرد اصلﯽ آنتﯽاکﺴیﺪانﻫا

بیفیﺪوباکتريوم بﻪ ﻋنوان پروبیوتیک در پنیر استفاده شﺪه

حﻤايت بﺪن در برابر اثرات ﻣخرب راديﮑالﻫاي آزاد

است .با اين حال ﮔﺰارش نﺴبتاً کﻤﯽ دربارهي استفاده از

آسیبرسان است ( )Marques et al, 2014راديﮑالﻫاي آزاد

الکتوباسیلوس بﻪ ﻋنوان ﻣواد افﺰودنﯽ پنیر پروبیوتیک وجود

ﻣﻤﮑن است در سلولﻫا و بافتﻫايﯽ با ﻣنشأ داﺧلﯽ (ﻣثل

دارد ( .)Widyastuti & Febrisiantosa, 2014از آن جا کﻪ

اﻟتهاب ،بیﻤاري يا ﻣتابوﻟیﺴﻢ) يا ﻣنابع ﺧارجﯽ (اشعﻪ تراپﯽ،

سويﻪﻫاي بوﻣﯽ باکتريﻫاي اسیﺪ الکتیک داراي

آﻟودﮔﯽ ﻫوا ،ﻏذا ،دارو) و يا ﻣتعاقب کاﻫﺶ ظرفیت حﻤايتﯽ

ﺧصوصیات سازﮔاري با شرايط ﻫﻤان ﻣنﻄقﻪ ﻣﯽباشنﺪ و در

توﻟیﺪ شونﺪ .در ﻫر صورت ،افﺰايﺶ توﻟیﺪ راديﮑالﻫاي آزاد

تهیﻪي انواع فرآوردهﻫاي تخﻤیري داراي پتانﺴیل ﻣشخصﯽ

ﻣﯽتوانﺪ ﻣنشأ آسیب اکﺴیﺪاتیو باشﺪ .ظرفیت آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ

ﻫﺴتنﺪ و داراي اثر ضﺪ ﻣیﮑروبﯽ نیﺰ ﻣﯽباشنﺪ ،ﻟذا شناسايﯽ

تام ،انﺪازهﮔیري ﻣیﺰان راديﮑالﻫاي آزاد پاک شﺪه توسط

و جﺪاسازي سويﻪﻫاي بوﻣﯽ پروبیوتیک الکتوباسیلوس ﻫر

ﻣحلوﻟﯽ آزﻣايشﯽ است کﻪ جهت ارزيابﯽ ظرفیت آنتﯽ-

ﻣنﻄقﻪ ،نقﺶ بﺴیار ﻣفیﺪي را در صنعت ﻏذايﯽ و سالﻣت

اکﺴیﺪانﯽ نﻤونﻪﻫاي بیوﻟوژيک ﻣورد استفاده قرار ﻣﯽﮔیرد

افراد بازي ﻣﯽکنﺪ.

( .)Bartosz et al, 2010; Pinchuk et al, 2012اﻟقاء ديابت

پروبیوتیک بﻪ کار رفتﻪ در اين ﻣﻄاﻟعﻪ احتﻤاالً با کاﻫﺶ

در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ باﻋث کاﻫﺶ ﻣعنﯽدار وضعیت

سﻄﺢ سرﻣﯽ ﮔلوکﺰ در ﻣوشﻫاي ديابتﯽ باﻋث کاﻫﺶ توﻟیﺪ

آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ تام سرم نﺴبت بﻪ ﮔروه ساﻟﻢ و ﮔروه ساﻟﻢ

راديﮑالﻫاي آزاد اکﺴیژن و کاﻫﺶ استرس اکﺴیﺪاتیو ناشﯽ

دريافتکننﺪهي پروبیوتیک ﮔرديﺪ .در اين ﻣﻄاﻟعﻪي تجويﺰ

از آن ﮔرديﺪه است .از سوي ديگر پروبیوتیک تجويﺰ شﺪه

الکتوباسیلوس پالنتاروم بﻪ ﻣوشﻫاي ديابتﯽ باﻋث افﺰايﺶ

در اين ﻣﻄاﻟعﻪ با تقويت ظرفیت تام آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ ﻣﻤﮑن

سﻄﺢ آنتﯽاکﺴیﺪانﯽ تام سرم نﺴبت بﻪ ﻣوشﻫاي ديابتﯽ

است نقﺶ ﻣؤثري را در کاﻫﺶ سﻄﺢ ﮔلوکﺰ ﺧون ﻣوش-

درﻣان نشﺪه ﮔرديﺪ ﻫرچنﺪ کﻪ اين افﺰايﺶ ﻣعنﯽدار نبود.

ﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه ايفا نﻤوده باشﺪ.

اين نتايج با يافتﻪﻫاي  Davariو ﻫﻤﮑاران در سال  2013کﻪ

ﻣﻄاﻟعﻪ حاضر نشان داد کﻪ تجويﺰ ﺧوراکﯽ

بﻪ بررسﯽ اثر تجويﺰ ﺧوراکﯽ الکتوباسیلوسﻫاي

الکتوباسیلوسپالنتارم ﻫیپرﮔلیﺴﻤﯽ ،ديس ﻟیپیﺪﻣﯽ و

اسیﺪوفیلوس و فرﻣنتوس در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ﻫﻢﺧوانﯽ

استرس اکﺴیﺪاتیو را در ﻣوشﻫاي صحرايﯽ ديابتﯽ شﺪه با

داشت .بررسﯽ اثر ﺧوراکﯽ الکتوباسیلوس رئوتري بر

استرپتوزوتوسین کاﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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.قبال ارائﻪي اثر ﺧود وجهﯽ دريافت ننﻤودهانﺪ
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of probiotic Lactobacillus plantarum isolated from
traditional Semnan cheese on serum total oxidant and antioxidant status, oxidative stress index and
some biochemical parameters in streptozotocin-induced diabetic rats. Twenty-four male Wistar
rats were randomly divided into four groups (six rats in each group) including; negative control,
positive control (diabetic control), probiotic control and diabetic rats received Lactobacillus
plantarum suspension at a dose of 108 CFU / ml by gavage. Lactobacillus plantarum bacteria
identification was performed by mMRS culture and isolation of single colonies and the use of
specific biochemical tests and molecular identification of lactobacilli based on the amplification of
16s rRNA gen using polymerase chain reaction (PCR). Hyperglycemia was induced in 12 male rats
by intraperitoneal injection of streptozotocin (65mg/kg) (diabetic untreated, and diabetic-probiotic
groups). The healthy and diabetic rats treated by probiotic in groups 3 and 4 received probiotic on
the 6th day of the study (five days after STZ injection). Fasting blood sugar (FBS) was monitored
on days 0 (primary blood glucose), 6 and 21 of the experiment, and serum lipid profile and total
oxidant, and antioxidant parameters and oxidative stress index of the rats were measured at the end
of the experiment. The results of this study showed that Lactobacillus plantarum suspension at a
dose of 108 CFU / ml doses in treated diabetic rats significantly decreased (P<0.05) fasting blood
glucose, triglyceride, total oxidant parameter and the oxidative stress index compared to the control
group. For the first, the results of this study indicated that probiotic lactobacillus plantarum isolated
from Semnan traditional cheese had the potential to reduce hyperglycemia, dyslipidemia and
oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats.
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