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چکیده 

-کسیدانی و آنتیوضعیت ابر  شده از پنیر سنتی سمنان    جدا  الکتوباسیلوس پالنتاروم  پروبیوتیک  تأثیربه منظور بررسی  این مطالعه      
سرم،یاکس تام  اکسیداتیو  دانی  استرس  سرم    اندیس  بیوشیمیایی  پارامترهای  برخی   با   شده  دیابتی  صحرایی  شهایمو  درو 

چهار گروه )شش رت در   بهطور تصادفی ه نژاد ویستار ب نر موش صحراییسر  24در این مطالعه تجربی   .شدانجام استرپتوزوتوسین، 
سی سوسپانسیون الکتوباسیلوس  سی  1شده با    دیابتی تیمار  گروه  و  یپروبیوتیکسالم    ،نشده  تیمار  دیابتی  ،سالم  گروه( شامل گروه  هر

از کشت  پس    سنتی سمنان  پنیراز    پالنتارومالکتوباسیلوس  جداسازی و شناسایی باکتری    شدند.    توزیعCFU/ml  810ز  وپالنتارم با د
انجام شد و    ،هاالکتوباسیل  شناسایی  های بیوشیمیایی اختصاصیآزمایشو انجام   و جدا کردن کلونی تک   mMRS  در محیط پنیر  ینمونه

سر موش صحرایی 12دیابت در  شناسایی گردید.  ktbs2سویه  srRNA 16  مژنو ی و تعیین توال ای پلیمرازواکنش زنجیره پس از انجام 
های  موشبه      .( القا شدmg/kg65طریق تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین )از  گروه دیابتی تیمار نشده و دیابتی تیمار شده با  از  

از طریق گاواژ پروبیوتیک روز    21از روز ششم به مدت  روزانه  پروبیوتیک  شده با    ی تیمارو دیابت  یپروبیوتیکسالم  های  صحرایی گروه
)قند خون  آن    پس ازروز    21و    روز پس از القاء دیابت(  5، روز ششم ))قند خون اولیه(  های صفرناشتا در روز  خون قند  .  تجویز شد

گیری اندازه  آزمایش   یانتهای دوره  در  و اندیس استرس اکسیداتیو تام سرم  اکسیدانیهای اکسیدانی و آنتیچربی، پارامتر  پروفایل  ،نهایی(
باعث کاهش  داری  طور معنیه  ب  های صحرایی دیابتی شدهبه موش  سوسپانسیون الکتوباسیلوس پالنتارم   تجویز  تایج نشان دادن    .شدند

یمطالعهنتایج    گردید  دیابتی تیمار نشده  نسبت به گروه  اندیس استرس اکسیداتیوو    تام  اکسیدانی  شرایط  ،گلیسیریدقندخون ناشتا، تری
دیس    هیپرگلیسمی،کاهش  توانایی  جدا شده از پنیر سنتی سمنان    2ktbsسویه    پالنتارم  الکتوباسیلوسنشان داد که    برای اولین بارحاضر  
داشت.  های صحرایی دیابتی شده استرس اکسیداتیو را در موش و لیپیدمی
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 مقدمه
  غدد   بیماريهاي  ترينشايع  از  يکی  ملیتوس  ديابت     

  در   که  اختاللی  علت  به   آن  در  که  میباشد  ريزدرون

میدهد، سطح  گلوکز  متابولیسم افزايش    خون  گلوکز  رخ 

  نارسايی   گلوکز،  متابولیسمروند    در  اختالل  علت   میيابد.  

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

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

 2000سال    ی ديابت و سازمان جهانی بهداشت درلالملبین

میلیون نفر مبتال به ديابت بودند که اين میزان    250حدود  

  برابر افزايش خواهد يافت  اخیر به میزان دو   يدهه  در دو

(Tecilazich & Veves, 2018.)    ها  پروبیوتیک

میزان مناسب    اي هستند که اگر بههاي زندهمیکروارگانیسم

در میزبان  سالمت  براي  مفیدي  نتايج  شوند   پی  مصرف 

اي  هها از طريق کاهش آسیب پروبیوتیک  .  داشـت   خواهند

افزايش  ا و  آنزيملتهابی  آنتیسطح    :مانند  یاکسیدانهاي 

-استرس   پراکسیدازگلوتاتیونو    سوپراکسیدديسموتاز

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

باعث بروز انواع مختلفی از آن    هاي ناشی اکسیداتیو و آسیب 

جمله    هاي مختلف ازبیماري  درفرايندهاي پاتولوژيک  از  

می صدمات    (.  Leal lopes et al, 2015)  شودديابت 

راديکال از  ناشی  گونهاکسیداتیو  و  آزاد  فعال  هاي  هاي 

اکسیژن از عوامل بسیار مهم و مؤثر در اتیولوژي عوارض  

بنابراين تقويت    .شوندناشی از بیماري ديابت محسوب می

آنتی دفاع  میسیستم  بیماران  اين  در  تا  اکسیدانی  تواند 

  مانع از ايجاد و پیشرفت عوارض اين بیماري گردد.حدودي  

ها،  برخی ويتامینتوان به  می هاي غیرآنزيمی  اکسیدانآنتیاز  

 .Kumar et al)  اشاره نمودها  عناصر کمیاب و پروبیوتیک

ها  آن  توانايی  و  پروبیوتیکها   مفید  اثرات  به  توجه  با  .  (2017

 بیماري   درمان  در ها  ثیر آنأت  گلوکز،  میزان  آوردن   پايین  در

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

بین   بیش  ازها  الکتوباسیلوس،  هاپروبیوتیکدر  تري  توجه 

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

روزافزون تعداد مبتاليان به ديابت در جهان و اهمیت توجه  

هاي درمانی يا  به عوارض ناشی از اين بیماري، يافتن روش

هاست که مورد توجه  گیرانه در مورد اين بیماري سالپیش

می جنبه   باشد.  محققین  از  تحقیق  يکی  توجه،  مورد  هاي 

اثرات ضد ديابتی    Wang et) ها است  وتیکپروبی پیرامون 

al. 2017.)   هاي در چندين مطالعه تأثیر پروبیوتیک  کنون  تا  

-انسولینی در موش  در کاهش قند خون و مقاوت  مختلف

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

Yadav et al. 2007 .) 

میه  ب     گونهنظر  از  برخی  اختصاصی  رسد  هاي 

، با بهبود ترکیب فلور میکروبی روده موجب  هاپروبیوتیک

هاي بتا پانکراس  کاهش التهاب و ممانعت از تخريب سلول

، اکسیدانیخاصیت آنتی  داشتن باشوند و از سوي ديگر  می

با    اين مطالعه  افزايش قند خون را کنترل نمايند.  توانند  می

زمینه در  پزوهش  نبود  به  پروبیوتیک    يتوجه  تأثیر 

الکتوباسیلوس پالنتارم موجود در پنیر سنتی سمنان، براي  

بار منظور  نخستین  پروبیوتیکأت  بررسی  به    ثیر 

پالنتاروم آنتی  بر      الکتوباسیلوس  و  اکسیدانی  وضعیت 

  موشهاي   دردانی تام سرم و انديس استرس اکسیداتیو  یاکس

 گرفت. صورت استرپتوزوتوسین با شده  ديابتی صحرايی

 

 کار   مواد و روش
 سازی پروبیوتیک مادهآ

از پنیر    الکتوباسیلوس پالنتارومدر اين مطالعه، باکتري      

دانشکده غذايی  مواد  بهداشت  گروه  در  سمنان    ي سنتی 

شناسايی باکتري      .جداسازي شد  دامپزشکی دانشگاه سمنان

بدين صورت انجام گرفت که بعد   پالنتارومالکتوباسیلوس  

و جدا کردن کلونی    mMRS  در محیط  پنیر  ي از کشت نمونه

آزمايش اختصاصی  تک،  بیوشیمیايی  ها  الکتوباسیلهاي 

-از پرگنه  DNA  پس از انجام مراحل استخراج  وانجام شد  

 16sکد کننده  ياي مورد مطالعه، به منظور تقويت ناحیه ه

rRNA  (bp1500زنجیره واکنش  شد. (  انجام  پلیمراز   اي 

 PCR Thermal Cycler  (Bioerدر دستگاه    PCRواکنش  
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xp,China  .گرفت مورد    پرايمرهاي  ( صورت  يونیورسال 

اي پلیمراز به منظور تقويت کل  استفاده در واکنش زنجیره 

ژن   -´F= 5از    بودند  عبارت  16s rDNAتوالی 

AGAGTTTGATCA/CTGGCTCAG-3´  و    R= 5´-

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

محصوالت      .(2015 توالی  شرکت    PCRتعیین  توسط 

گرديد. انجام  شباهت    سپس   تکاپوزيست  جستجوي  به 

 Nationalدر اطالعات موجود در    16s rRNAتوالی ژن  

Centre for Biotechnology Information (NCBI) 

homepage (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST)   و

از استفاده   Basic Local Alignment Search Tool  با 

(BLAST)  بر  پرداختیم گونه  و  نتايج،  با    ياساس  ايزوله 

همخوانی    ktbs2  يالکتوباسیلوس پالنتاروم سويه  يسويه

 داشته است. 

 

 وز تلقیح تهیه د

تهیه     تلقیح  يجهت    الکتوباسیلوس پالنتارومجدايه    دز 

ساعت    48تا    24منتقل و به مدت   MRS به محیط آبگوشت 

سپس از     .شداري  گذخانهگراد، گرمسانتی  يدرجه  30در  

آبگوشت  و    MRS  کشت  کرده  تهیه  از رقت  استفاده  با 

رقتی که    ،نانومتر  600  با طول موج  دستگاه اسپکتروفتومتر 

OD    ضمناً محتويات    باشد را مشخص کرده  0/ 1آن معادل

تحت شمارش باکتريايی به روش کشت پورپلیت    هاين لول

لیتر باکتري در هر میلی  810  تا لوله حاوي تقريباً  گرفت قرار  

 (.Misaghi et al, 2017)مشخص شود 

 

 پروتکل انجام آزمایش 

اين مطالعه       انجام  بالغ    نر  موش صحرايیسر    24براي 

حیوانات  مرکز پرورش  گرمی( از    180-200)  ويستار نژاد  

آموزشکده  دانشگاه  شهمیرزاد  دامپزشکی    آزمايشگاهی 

  گروه،   چهار  به  تصادفی  ت کامالًصور  هبو    شدندتهیه  سمنان  

غذايی    رت  شش  گروه  هر  در رژيم  به  آزاد  دسترسی  با 

نوردهی   سیکل  و  آب  و  استاندارد(  )پلت    12استاندارد 

درجه و  و  سانتی   يدرجه  20±2حرارت    يساعت  گراد 

 :  شامل هاگروه اين ،توزيع شدند 60رطوبت 

هاي سالمی که هیچ  شامل رت  سالم  کنترل:   گروه اول    

مطالعه صورت نپذيرفت ها تا پايان  کار درمانی بر روي آن

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

 دريافت کردند. هفته سهبه مدت 

، حیوانات اين گروه  تیمار نشده  گروه ديابتی  گروه دوم:      

با داروي استرپتوزوتوسین ديابتی شده و در طی دوره تیمار،  

 آب و غذاي خود را دريافت کردند. 

با    سالم    :گروه سوم     هاي  پروبیوتیک، موشتیمار شده 

 سهبه مدت  از طريق گاواژرا سالمی که روزانه پروبیوتیک 

 .  دريافت کردندهفته 

هاي  پروبیوتیک، موشی تیمار شده باديابت  گروه چهارم:      

روزانه   که  هستند  را  ديابتی  گاواژپروبیوتیک  طريق  به    از 

 .  هفته دريافت کردند مدت سه

 

 دیابت  ءالقا 

هاي کنترل گروه  هاي صحرايیموشديابت،    ءبراي القا    

ساعت گرسنه    12به مدت    پروبیوتیک  - ديابت و ديابت  

محلول تازه تهیه شده    داشته شدند و پس از اين زمان  نگه

بافر    (Sigma-Aldrich, USAاسترپتوزوسین ) )محلول در 

به ازاي  گرم  میلی   65به میزان  (  pH=4.5  موالر،  0/ 1سیترات  

ها  شمو   به   صفاقی  خلدا  رت صو   هر کیلوگرم وزن بدن به 

شد گذشت      .تزريق  از  از    پنجپس    يقرتزروز 

-موش  سطح قند خون ناشتا  ،)روز ششم(  استرپتوزوتوسین 

گلوکومتر  هاي صحرايی دستگاه  -Accua-Check)  توسط 

Germany)  قند هاي صحرايی که  شوگیري شد و ماندازه

لیتر گرم در هر دسیمیلی  200بیش از  به  ها  نآخون ناشتاي  

 . ند، ديابتی در نظر گرفته شدرسید

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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پارامتراندازه اکسیدانی  گیری  وپارامترهای  بیوشیمیایی  های 

 وآنتی اکسیدانی تام سرم

گلوکز کلسنجش  گلیسريد،  ،  تري    HDLو    LDLسترول، 

    اکسیدانی و آنتی اکسدانی تام سرم، ظرفیت آنتی کلسترول

  استرپتوزوتوسین   تزريق  از   پنج روز پس  قند خون ناشتا     

توسط دستگاه  روز پس از انجام مطالعه    21و    )روز ششم(

هاي  هاي گروهموش  به  سپس  و  شد  گیرياندازه  گلوکومتر

 سنجش کلسترول،   .  شد  پروبیوتیک تجويز  مو چهار  سوم

LDL،  HDL،  کیت تري با  سرم  مخصوص  گلیسريد  هاي 

زيست  اتوآنااليزر شرکت  دستگاه  توسط  و  شیمی 

(Mindray-H120, China)  .آنتی ظرقیت      صورت گرفت

 Erelبه ترتیب توسز روش  سرم    و اکسیدانی تام  اکسیدانی

مراحل    يکلیه   گیري شد.اندازه  Erel  (2005)( و  2004)

تحقیق  انجام   تأاين  کمیتهيبه  دانشکده  يید   ياخالق 

 دامپزشکی رسیده است. 

 

 اندیس استرس اکسیداتیو 

آنتی     وضعیت  به  سرم  تام  اکسیدانی  وضعیت  -درصد 

بیان به صورت انديس استرس اکسیداتیو    اکسیدانی تام سرم

 (.Dokuyucu et al, 2016) شود می

 تجزیه و تحلیل آماری 

داده     بودن  نرمال  تعیین  از  آزمون    هاپس  توسط 

 يک  واريانس  آنالیز  آزمون  با  ،اسمیرنوف-کولموگروف

ها  داده  SPSSآماري    افزارنرم  در  توکی  تعقیبی  تست   و  طرفه

 تحلیل شدند.

 

 نتایج 

بر وضعیت گلوکز سرمی   الکتوباسیلوس پالنتارمتأثیر دریافت  

 ها رت

انحراف معیار غلظت قند    ±میانگین    يمقايسه  Fig 1  در    

گروه   هر  نهايی  و  اولیه  ناشتا  است. خون  شده    مشخص 

می نشان  نمودار  اين  تجويز  اطالعات  که  دهد 

معنی افزايش  به  منجر  (  >0P/ 05)دار  استرپتوزوتوسین 

آن در   ينسبت به غلظت اولیه  قند خون ناشتانهايی  غلظت  

که با    ه است و چهارم گرديد هاي صحرايی گروه دومموش

میزان اين افزايش در گروه چهارم نسبت    ،تجويز پروبیوتیک

  . تر بوده است کمبه گروه دوم 

 

 
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*  
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بر پروفایل چربی سرمی    الکتوباسیلوس پالنتارم   تأثیر دریافت

 هادر رت

 الکتوباسیلوس پالنتارم  خوراکی  دريافت   از  حاصل  نتايج    

تريغلظت  بر   تام،    HDLو    LDLگلیسريد،  کلسترول 

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

نتايج نشان داد غلظت کلسترول تام، تري گلیسريد      است.

 يافتنددر گروه ديابتی نسبت به گروه سالم افزايش   LDLو  

در تريغلظت    مورد  که  و  تام  افزايش  گلیسريد  کلسترول 

 HDLاما غلظت    ،(Fig 2 and 3)  (P<0/ 05)دار بود  معنی

  بتی نسبت به گروه سالم کاهش يافت کلسترول در گروه ديا

(Fig 5)  .  معنی  ي نکته کاهش  توجه  )قابل  (  P<0/ 05دار 

در   کلسترول  HDLغلظت کلسترول تام، تري گلیسريد و  

پروبیوتیک نسبت به گروه سالم بود که نشان  –گروه سالم  

هاي سالم باعث کاهش  تجويز پروبیوتیک به موشدهد  می

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

گلیسريد،   تري  تام،  کلسترول    HDLو    LDLغلظت 

هاي صحرايی  پس از تجويز پروبیوتیک در موش  کلسترول

موش به  نسبت  شده  پروبیوتیک  ديابتی  که  ديابتی  هاي 

کاهش  در بودند  نکرده  در  يافت  کاهش  اين  که  کرد  پیدا 

   .(Fig 3) (P<0/ 05)دار بود غلظت تري گلیسريد معنی

 
Fig 2: Mean cholesterol concentrations (mg/dl) between different groups 

 *Indicates a significant difference (P <0.05) between the 3rd and 4th  groups with other groups 

 
Fig 3: Mean triglyceride 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 4: Mean LDL concentrations (mg/dl) between different groups 

 *Indicates a significant difference (P<0.05) between the 3rd and 4th  groups with other groups 

 
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 

 
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 3rd and 4th  groups with other groups 

 

Fig 8: Mean oxidative stress index (μmol H2O2 Eq/L/μmol Trolox Eq/L) 

 between different groups 
 * Indicates a significant difference (P <0.05) between the 3rd and 4th  groups with other groups 

 

 

 اکسیدانی   وضعیت بر الکتوباسیلوس پالنتارم تأثیر دریافت 

 باسیلوس پالنتارمالکتو دريافت خوراکی   از حاصل نتايج    

 شده  داده  نشان  Fig 6در  تام سرم  هاي اکسیدانی  پارامتر  بر

 است. 

معنی     در  افزايش  سرم  تام  اکسیدانی  شرايط  در  داري 

پروبیوتیک  موش تجويز  بدون  شده  ديابتی  صحرايی  هاي 

از  الکتو  پس  و  دوم(  )گروه  پالنتارم  جويز  تباسیلوس 

-باسیلوس پالنتارم )گروه چهارم( با گروهالکتو پروبیوتیک  

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

در  همچنین کاهش مشخصی در وضعیت اکسیدانی تام سرم  

کنندهموش دريافت  و  شده  ديابتی  صحرايی    ي هاي 

پالنتارمالکتو پروبیوتیک   موش  باسیلوس  به  هاي نسبت 

دريافت   بدون  شده  ديابتی  -الکتوپروبیوتیک  صحرايی 

قابل توجه کاهش   ينکته    مشاهده گرديد.  باسیلوس پالنتارم

هاي  ( وضعیت تام اکسیدانی سرم موشP<0/ 05)دار  معنی
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ه  گرونسبت به  پروبیوتیک    يصحرايی سالم دريافت کننده

هاي  دهد تجويز پروبیوتیک به موشبود که نشان میسالم  

 گرديده است   شرايط اکسیدانی تام سرمسالم باعث کاهش  

(Fig 6) . 

 

اکسیدانی بر وضعیت آنتی   الکتوباسیلوس پالنتارمتأثیر دریافت  

 تام سرم 

 باسیلوس پالنتارمالکتو   خوراکی  دريافت   از  حاصل  نتايج    

  شده   داده  نشان  Fig 7اکسیدانی تام سرم در  بر وضعیت آنتی

اکسیدانی تام سرم داري در شرايط آنتیکاهش معنی  است.

هاي صحرايی ديابتی شده بدون تجويز پروبیوتیک  در موش

از  الکتو  پس  و  دوم(  )گروه  پالنتارم  جويز  تباسیلوس 

-گروه)گروه چهارم( با    باسیلوس پالنتارمالکتو پروبیوتیک  

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

آنتی وضعیت  موشهمچنین  سرم  تام  هاي  اکسیدانی 

-پروبیوتیک نسبت به موشي  دريافت کنندهسالم  صحرايی  

دهد تجويز  که نشان می  هاي صحرايی سالم افزايش يافت

-هاي سالم باعث افزايش شرايط آنتیپروبیوتیک به موش

 . (Fig 7)  اکسیدانی تام سرم گرديده است 

 

 

دریافت   پالنتارمتأثیر  استرس  بر    الکتوباسیلوس  اندیس 

 اکسیداتیو 

 باسیلوس پالنتارمالکتو خوراکی    دريافت   از  حاصل  نتايج    

است    شده   داده  نشان  Fig 8در    بر انديس استرس اکسیداتیو

داري  طور معنیه  ب  )گروه دوم(  گروه ديابتی   ديابت در   القاء

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

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

موش در  شده  پروبیوتیک  ديابتی  صحرايی  انديس هاي 

داري  طور معنیه استرس اکسیداتیو نسبت به گروه ديابتی ب

دار استرس اکسیداتیو در گروه  افزايش معنی    يافت.   کاهش

پروبیوتیک مشاهده  -سالمپروبیوتیک نسبت به گروه  -ديابت 

 .(Fig 8)  (P<0/ 05گرديد )

 بحث 

از  کمپلکس  ديابت      ب  یکمتابول  اختالالتی  که  ه  است 

آن تولید    يشود و در نتیجههیپرگلیسمی متمايز می  يوسیله

واکنشگونه ) هاي  اکسیژن  می(  ROSپذير   يابد. افزايش 

هاي  گونهاسترس اکسیداتیو حاصل )عدم تعادل بین تولید  

دواکنش و  اکسیژن  آنتیفپذير  میاع  نقش  اکسیدانی(  تواند 

در   کندبیماريکلیدي  بازي  ديابت  -Bonnefont)  زايی 

Rousselot, 2002  .)   توسط شده  القاء  ديابت 

اي است که شرايط  استرپتوزوتوسین مدل کامالً شناخته شده

شبیه  را  میديابت  و  سازي  عوارض نمايد  ارزيابی  جهت 

گونه که انتظار    حاضر همان  يدر مطالعه  ديابت مفید است.  

با استرپتوزوتوسین  رفت  می که  ديابت  از  شرايطی 

نشان داده شده    .  شود را القاء نمودمی هیپرگلیسمی متمايز  

حداقل  است که اثرات ايجاد ديابت توسط استرپتوزوتوسین  

پذير اکسیژن  هاي واکنشگونهبخشی به تولید بیش از حد  

هاي پانکراسی  شود که منجر به مسمومیت سلولمربوط می

و    شده سنتز  میو  کاهش  را  انسولین    دهند آزادسازي 

(Szkudelski, 2001).    ر دالکتوباسیلوس  هايگونهتوانايی

می را  خون  گلوکز  سطح  جزائر  به    توانکاهش  تحريک 

به   محیطی  حساسیت  بهبود    يماندهاقی بالنگرهانس، 

اکسیدانی  و يا خواص آنتی  ، مهار آلفا گلوکوزيدازانسولین

 Kim et al, 2012; Bejar et)   دانست قدرتمند آن مربوط  

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

ديابتی    2007 ضد  حاوي   (dahi)  داهیپروبیوتیک  اثرات 

 و   (Lactobacillus casei)   کازئی  الکتوباسیلوس

 Lactobacillus)  اسیدوفیلوس   الکتوباسیلوس

acidophilus) شده توسط  یتديابهاي صحرايی را بر موش  

از    يجیره دادند که غنی  نمودند و نشان  بررسی  فروکتوز 

گلوکز  پروبیوتیک   تحمل  قند خون و  باعث کاهش سطح 

مطالعه  شود.  می موش  ديگري  يدر  روي  بر  هاي  که 

گرفت   صورت  استرپتوزوتوسین  با  شده  ديابتی  صحرايی 

داري در اثر  طور معنیه  بنشان داده شد که سطح قند خون  

ها اين اثر را به  آن کاهش پیدا کرد. مصرف اين پروبیوتیک 

آنتی سیستم  کاهش    اکسیدانیبازسازي  و  پروبیوتیک  با 

سلول النگرهانس  تخريب  جزائر  بتا  دانستندهاي   منوط 
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(Yadav et al. 2008.)    Harisa  2009در سال    و همکاران  

کاهش   باعث  اسیدوفیلوس  الکتوباسیلوس  که  دادند  نشان 

آزاد وراديکال اکسیژن میهاي واکنشگونههاي    . شودپذير 

هاي نیتريک  سويهباعث اختالل در   پذيراين ترکیبات واکنش

نیتريک اکسايد   شود.  هاي صحرايی ديابتی میموشاکسايد  

هورمونمدياتور  ترين  مهم ترشح  تحريک سیستم در  و  ها 

عبارت ديگر، الکتوباسیلوس  ه  ب  .  شودايمنی محسوب می

قنداسیدو کاهش  به  منجر  کردن    فیلوس  متعادل  و  خون 

موش در  اکسايد  با  نیتريک  شده  ديابتی  صحرايی  هاي 

می و   Matsuzaki  (.  Harisa et al, 2009)شود  آلوکسان 

سال    همکاران ال  1997در  که  کردند  کتوباسیلوس  اثبات 

طور ژنتیکی مبتال به ديابت تیپ  ه  هايی که بکازئی در موش

قند خون می  2 کاهش  باعث   يمطالعهنتايج      شود.بودند 

هاي صحرايی ديابتی  قند خون در موشحاضر نشان داد که  

هاي صحرايی  داري را در مقايسه با موششده کاهش معنی

روز    21گروه کنترل ديابتی پس از مصرف پروبیوتیک براي  

 گرديد. 

مطالعه       اين  تامدر  کلسترول  شامل  لیپیدها،  و   غلظت 

معنیه  بگلیسريد  تري افزايش  طور    HDLو    LDLو  دار 

هاي صحرايی ديابتی در مقايسه با گروه  در موش کلسترول

يافتند  بهسالم   کاهش  و  افزايش  هاي مکانیسم    .ترتیب 

ها پیشنهاد  توسط پروبیوتیک  متعددي براي کاهش کلسترول

ها در روده  محتمل است وقتی میزان الکتوباسیل  شده است.  

رود و در نتیجه  تقاضا براي گلوکز باال میيابد،  افزايش می

 Yadav)  شودآزادسازي گلوکز در سرم میمنجر به کاهش  

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

پروبیوتیک آنتیها  که  آناکسیدانی  صفات  مانع دارند  ها 

سلول میتخريب  النگرهانس  بتا  نتیجه  شوند  هاي  در  و 

 ,Harisa et al)  يابدشوند تا گلوکز سرم کاهش  باعث می

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

LDL  تري درو  شده  گلیسیريد  درمان  ديابتی  با   گروه 

 يمشاهده شد که با مطالعه  ديابتینسبت به گروه    پروبیوتیک

مشابهت    2013  در سالو همکاران    Bejarانجام شده توسط  

مصرف   بررسی  به  که  پالنتارمداشت   بر  الکتوباسیلوس 

)تري  چربی  و پروفايل  رتLDL  گلیسیريد  دياب(  تی  هاي 

دار در اين دو پارامتر  کاهش معنی  پرداختند و نشان دادند که

که   دانستند  پانکراسی  لیپاز  فعالیت  مشخص  بازگشت  را 

مونوگلیسیريد و  گلیسیريد به منجر به کاهش هیدرولیز تري 

شود وتا حدودي علت مغايرت اين دو  هاي چرب میاسید

می را  بیشمطالعه  دز  از  استفاده  در  باکتري  توان  اين  تر 

cfu/ml   810×9  تر بودن مدت طوالنی  ومذکور    يدر مطالعه

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

Li    همکاران سالو  اثر  2014  در  کاهندگی    دلیل  نیز 

پالنتارم کاهش    الکتوباسیلوس  را  لیپیدي  پروفايل  بر 

چربی،   سطح  اسید  متابولیسم  افزايش  و  اسید  استیک 

علت کاهندگی چربی خون     مدفوع دانستند.  بوتیريک در

  يها جذب کلسترول در روده پروبیوتیک  از  ناشی از استفاده 

نمک شدن  دکونژوگه  عنوان  باريک،  به  که  صفراوي  هاي 

نیز از    و  ساز ساخت کلسترول مورد استفاده قرار گیرندپیش

ساکاريدآن اگزوپلی  مانند  غشا  اجزاي  ساخت  در   هاها 

  نشان   يک  نوع  ديابت   در   .بیان شده است   کننداستفاده می

 النگرهانس  جزاير  بتا  هايسلول تخريب   که است   شده  داده

  و  شود می  ناشی هاسلول  اين غشاء  چربی   پراکسیداسیون از

 & Mahdavi) شودمی نقص دچار انسولین تولید نتیجه در

Joukar, 2014)  غلظت  بودن  غیرطبیعی  اصلی  دلیل  

  جابجايی  افزايش  ديابتی،  هايرت  در  سرم  لیپیدهاي

  دلیل   به)  محیطی  چربی   هاي بافت   از  آزاد  چرب   اسیدهاي

 (کندمی  مهار  را  هورمون  به  لیپاز حساس  انسولین  که  اين

  به   ديابتی   هايرت  سرم  در  مازاد  چرب  اسیدهاي   باشد.می

 دو  اين   شوند.می  تبديل  کبد  در  کلسترول  و  فسفولیپیدها

 به  است   ممکن  کبد  در  مازاد   گلیسريدتري  همراه  به  ماده

 ,Ashraf et al)  شوند  دفع   خونبه  ها  لیپوپروتئین  شکل

2013 .) 

مقادير زيادي  اتو اکسیداسیون گلوکز در ديابت ملیتوس     

هاي  اين راديکال  کند.  هاي آزاد اکسیژن را تولید میراديکال

مسؤول   اکسیژن  لیپیدهاي  آزاد  اکسیداتیو  اشباع  تخريب 

مطالعه  هستند.  نشده   معنی  يدر  افزايش  در حاضر  داري 

موش در  سرم  تام  اکسیدانی  ديابتی  شرايط  صحرايی  هاي 
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تجويز   .هاي سالم مشاهده گرديد)گروه دوم( با گروهشده 

به کاهش پارامترهاي   خوراکی الکتوباسیلوس پالنتارم منجر

هاي ديابتی در مقايسه با گروه کنترل اکسیدانی تام، در رت

شد می  .  ديابت  سطح  هايپرگلیسمی  کاهش  باعث  تواند 

پراکسیداز   گلوتاتیون  طريق  آنزيم  کوفاکتور  از  افزايش 

هاي مسؤول )يکی از آنزيم اکسیداز    NADHضروري آنزيم  

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

وقتی در  شود که  اي تعريف میمادهعنوان  ه  اکسیدان بآنتی

کم شدن   غلظت  اکسید  قابل  اولیه  مواد  با  مقايسه  در 

،  دارد  د( وجو DNAها و  ها، لیپیدها، کربوهیدرات )پروتئین

معنیه  ب را  داري  طور  اولیه  مواد  آن  تأخیر به  اکسیداسیون 

سازد.   متوقف  يا  آنتی  اندازد  اصلی  ها اکسیدانعملکرد 

راديکالح مخرب  اثرات  برابر  در  بدن  آزاد  مايت  هاي 

هاي آزاد  راديکال  (Marques et al, 2014)  است رسان  آسیب 

هايی با منشأ داخلی )مثل  ها و بافت ممکن است در سلول

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

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

هاي آزاد  راديکالدر هر صورت، افزايش تولید    تولید شوند.  

اکسیدانی ظرفیت آنتی  منشأ آسیب اکسیداتیو باشد.  تواند  می

اندازه راديکالتام،  میزان  توسط  گیري  شده  پاک  آزاد  هاي 

است   آزمايشی  آنتیمحلولی  ظرفیت  ارزيابی  جهت  -که 

نمونه بیولوژيک  اکسیدانی  گیرد  مورد استفاده قرار می هاي 

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

موش معنیدر  کاهش  باعث  صحرايی  وضعیت هاي  دار 

لم اکسیدانی تام سرم نسبت به گروه سالم و گروه ساآنتی

تجويز   يدر اين مطالعه  پروبیوتیک گرديد.    يکنندهدريافت

هاي ديابتی باعث افزايش  به موش  الکتوباسیلوس پالنتاروم

آنتی موشسطح  به  نسبت  سرم  تام  ديابتی  اکسیدانی  هاي 

نشده   معنیدرمان  افزايش  اين  که  نبود.گرديد هرچند     دار 

که    2013  در سال  و همکاران  Davariهاي  اين نتايج با يافته

الکتوباسیلوس خوراکی  تجويز  اثر  بررسی  هاي  به 

خوانی  هاي صحرايی همدر موش  وس اسیدوفیلوس و فرمنت

رئوتري    داشت.   الکتوباسیلوس  خوراکی  اثر    رب بررسی 

و همکاران،    Hasiehتوسط  هاي سرمی ديابتی شده  موش

سطح سرمی گلوکز کاهش و نشان داد که    2011در سال  

می افزايش  ديسموتاز  سوپراکسید  آنزيم   يابد. فعالیت 

-آنتیاکسیدانی تام سرم، توانايی سیستم دفاع  ظرفیت آنتی

می نشان  را  غیرآنزيمی  پژوهش   دهد.  اکسیدانی  اين  در 

به   گروه  انديس استرس اکسیداتیو در گروه ديابتی نسبت 

معنی افزايش  تجويز  سالم  از  پس  که  داد  نشان  را  داري 

اين انديس نسبت به گروه ديابتی  الکتوباسیلوس پالنتاروم  

 پیدا کرد. ي داراهش معنیک 

به     پنیر  از  استفاده  مورد  در  متعددي  عنوان    گزارشات 

ها از  تر اين گزارشدر بیش  ها شده است.  حامل پروبیوتیک

به شده   بیفیدوباکتريوم  استفاده  پنیر  در  پروبیوتیک  عنوان 

استفاده از    يحال گزارش نسبتاً کمی درباره   با اين  است.  

عنوان مواد افزودنی پنیر پروبیوتیک وجود    الکتوباسیلوس به

جا که   نآاز      .(Widyastuti & Febrisiantosa, 2014)  دارد

باکتريسويه بومی  الکتیکهاي  اسید  داراي    هاي 

و در  باشند  خصوصیات سازگاري با شرايط همان منطقه می

نسیل مشخصی پتاهاي تخمیري داراي انواع فرآورده يتهیه

، لذا شناسايی  باشندنیز میمیکروبی    هستند و داراي اثر ضد

هر  الکتوباسیلوس  پروبیوتیک  هاي بومی  و جداسازي سويه

مفیدي را در صنعت غذايی و سالمت  منطقه، نقش بسیار  

   .کندافراد بازي می 

با کاهش احتماالً  کار رفته در اين مطالعه  ه  پروبیوتیک ب    

هاي ديابتی باعث کاهش تولید موشسطح سرمی گلوکز در  

اکسیداتیو ناشی  هاي آزاد اکسیژن و کاهش استرس  راديکال

از سوي ديگر پروبیوتیک تجويز شده   .  ه است از آن گرديد

ب اين مطالعه  تام  در  تقويت ظرفیت  اکسیدانی ممکن نتیآا 

-سطح گلوکز خون موش   کاهشدر  را  نقش مؤثري  است  

   .ايفا نموده باشدهاي صحرايی ديابتی شده 

داد     نشان  حاضر  خوراکی که    مطالعه    تجويز 

  و   لیپیدمی  ديس  هیپرگلیسمی،  پالنتارمالکتوباسیلوس

هاي صحرايی ديابتی شده با  اکسیداتیو را در موش  استرس

 .دهدکاهش میاسترپتوزوتوسین  
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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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