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Abstract
Background and Objectives: Candida albicans is the most common
human fungal pathogen causing diseases, ranging from superficial,
mucosal to systemic mycoses. Strains of Lactobacillus casei are
commonly used as probiotics, alter the composition of the gut
microbiota, and affect the host immune responses. This study aimed to
evaluate the effect of L. casei on blood parameters in Rat infected with
C. albicans.
Methods: In this experimental study, 24 rats were randomly divided
into 4 groups, including control group that received distilled water,
group infected with C. albicans, group infected with C. albicans and
treated with L. casei, and group treated with L. casei. L. casei was
administered by gavage every other day for 20 days. Then, blood
samples were collected and MCHC, MCH, MCV, HCT, HGB, PLT,
RBC, lymphocytes, monocytes, eosinophil, basophil, and neutrophil,
were studied. Results were analyzed using Mann-Whitney, KruskalWallis, and average differences analysis tests.
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Results: According to the results of this study, PLT, monocytes,
neutrophil, and RBC counts showed significant increases in the
treatment group compared to the control group. However,
lymphocytes, Eosinophil, Basophil, MCH, MCHC, HGB and HCT had
no significant difference. MCV significantly decreased in the treatment
group, as compared to the control group.
Conclusion: According to the findings of this research, L. casei might
be effective in the inhibition of the infection caused by C. albicans.
Keywords: Lactobacillus casei; Candida albicans; Probiotics.
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تأثیر الکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس
بهنازسادات حقایق زواره

 ،1محبوبه مدنی

*1

 ،فرشته قندهاری

1

1گروه میکروبیولوژی ،واحد فالورجان،

چکیده

دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.

زمینه و هدف :کاندیداآلبیکنس ،شایعترین پاتوژن قارچی انسانی است که موجب بروز
بیماریهای سطحی ،مخاطی تا میکوزهای سیستمیک میشود .سویههای الکتوباسیلوس کازئی،
عموماً بهعنوان پروبیوتیک به کار برده میشوند ،همچنین فلور میکروبی روده را تغییر داده و بر
پاسخهای ایمنی میزبان اثر دارند .این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر الکتوباسیلوس کازئی بر
پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،تعداد  24رت بهطور تصادفی در چهار گروه شامل :گروه

کنترل که آب مقطر دریافت کردند ،گروه آلوده به کاندیدا آلبیکنس ،گروه آلوده به کاندیدا
آلبیکنس و تیمار با الکتوباسیلوس کازئی و گروه تیمار با الکتوباسیلوس کازئی تقسیم شدند.
الکتوباسیلوس کازئی به روش گاواژ بهصورت یکروز در میان و در طی  20روز تجویز شد.
سپس نمونههای خون جمعآوری و ،RBC, ,PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC
لنفوسیت ،مونوسیت ،ائوزینوفیل ،بازوفیل و نوتروفیل بررسی شدند .نتایج با استفاده از آزمون
ناپارامتری کراسکال – والیس ،منویتنی و تحلیل میانگین اختالفات ،آنالیز شدند.
یافتهها :براساس یافتههای این مطالعه ،تعداد پالکت ،مونوسیت ،نوتروفیل وگلبول قرمز ،افزایش
*نویسنده مسئول مکاتبات:

معنیداری در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل نشان دادند ،درحالیکه لنفوسیت ،ائوزینوفیل،

محبوبه مدنی؛ گروه میکروبیولوژی،

بازوفیل HGB، MCHC، MCH ،و  HCTاختالف معنیداری نداشتند MCV .نیز کاهش

واحد فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی،

معنیداری در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل داشت.

اصفهان ،ایران.

نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد الکتوباسیلوس کازئی احتماالً در مهار عفونت القاشده
توسط کاندیدا آلبیکنس مؤثر است.

آدرس پست الکترونیکی:
m_madani@iaufala.ac.ir

کلیدواژهها :الکتوباسیلوس کازئی؛ کاندیدا آلبیکنس؛ پروبیوتیک.

تاریخ دریافت97/9/13:
تاریخ پذیرش98/4/15:

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Haghayegh Zavare BS, Madani M, Ghandehari F. The Effect of the
Lactobacillus casei on hematological parameters in rat infected with
]Candida albicans. Qom Univ Med Sci J 2019;13(6):38-46. [Full Text in Persian
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تأثیر الکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس

بهنازسادات حقایق زواره و همکاران

مقدمه

امروزه با پیشرفت علم بیوتکنولوژی ،توجه محققین به استفاده از

کاندیدا آلبیکنس ،یک مخمر همسفره انسانی است که در کانال

متابولیتهای طبیعی بازدارنده رشد میکروبهای بیماریزا

معدی  -رودهای نیمی از افراد سالم ،کلنی تشکیل میدهد .این

متمرکز شده است .یک باکتری پروبیوتیکی ممکن است

مخمر ،یک پاتوژن فرصتطلب بوده که باعث عفونتهای شدید

پاتوژنهای مختلف را با مکانیسمهای متفاوتی مانند تولید

و عودکننده گوارشی ،همچنین عفونتهای سیستمیک

ترکیبات مهارکننده ،رقابت برای جایگاه اتصال ،رقابت برای مواد

تهدیدکننده برای انسان میشود .پاسخ میزبان به کاندیدا آلبیکنس

غذایی وتقویت سیستم ایمنی مهار کند ( .)4از آنجایی که کاندیدا

با میانجیگری سیستم ایمنی ذاتی همراه است .ماکروفاژها،

آلبیکنس ،شایعترین قارچ فرصتطلب است و ضمن تحت تأثیر

نوتروفیلها و سلولهای دندریتیک با فاگوسیتوز و آزادسازی

قرار دادن سالمت جامعه ،خسارات اقتصادی فراوانی نیز به همراه

پپتیدهای ضد میکروبی ،اثر حفاظتی خود را انجام میدهند (.)1

دارد؛ تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر الکتوباسیلوس کازئی بر

درمان نیز بهوسیله آزولها ،بهخصوص فلوکونازول انجام میشود

پارامترهای خونی در رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس انجام شد.

که دارویی مؤثر در برابر کاندیدا آلبیکنس به شمار میرود؛ اما
بروز مقاومتهای دارویی ،این روش را با مشکالت جدی روبرو

روش بررسی

کرده است .مکانیسمهای مولکولی متفاوتی در پیدایش مقاومت

در این مطالعه تجربی ،از  24سر رت ماده نژاد ویستار (با محدوده

نسبت به داروی فلوکونازول در کاندیدا آلبیکنس مؤثرند که این

وزنی  (20±130gاستفاده شد .حیوانات در شرایط استاندارد

مکانیسمها شامل :کاهش انتقال دارو به داخل سلول ،تغییر در

آزمایشگاهی (دمای محیط  23±2درجه سانتیگراد ،رطوبت -55

آنزیمهایی که در مسیر تولید ارگسترول قرار دارند ،تغییر در آنزیم

 45%و طول مدت نور و تاریکی  12:12ساعت) ،در قفسهای

هدف و افزایش انتشار دارو به خارج سلول بهوسیله پمپهای

مجهز به آب و غذای کافی ،به مدت یکهفته نگهداری شدند.

غشایی و بیان ژنهای ( CDRژنهای مقاومت دارویی کاندیدا)

ابتدا سوش باکتری الکتوباسیلوس کازئی با شناسه

میباشد .از میان آنها CDR2 ،CDR1 ،باعث مقاومت کاندیدا به

از بانک میکروبی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

فلوکونازول میشوند (.)2

خریداری شد و پس از تلقیح در یک میلیلیتر آب مقطر استریل،

در سالهای اخیر ،باکتریهای پروبیوتیک به دلیل توانایی احتمالی

بر روی محیط کشت  MRS Brothبه مدت  24ساعت در دمای

در تحریک سیستم ایمنی جهت پیشگیری از بیماریهای عفونی

 37درجه سانتیگراد ،کشت و نگهداری شد .سپس از نمونههای

موردتوجه قرار گرفتهاند .طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی،

کشت میکروبی مایع ،سوسپانسیون تهیه و کدورت بهصورت

پروبیوتیکها ،میکروارگانیسمهای زندهای هستند که درصورت

چشمی با استاندارد مکفارلند مقایسه گردید .درادامه ،جذب

مصرف به مقدار کافی سالمتی انسان را بهبود میبخشند .برخی

نوری سوسپانسیون بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج

مطالعات نشان میدهند الکتوباسیل میتواند رشد سلولهای

 630نانومتر بین  0/1-0/08تنظیم شد.

کاندیدا آلبیکنس در بیوفیلم را مهار کند ( .)3الکتوباسیلوسها

از قارچ کاندیدا آلبیکنس (تهیهشده از مجموعه میکروبی دانشگاه

پراکندگی وسیعی در طبیعت دارند و بخش عمدهای از فلور

آزاد فالورجان) ،پس از کشت بر روی محیط سابورو دکستروز
0/5×108

PTCC 1608

واحد تشکیل کلنی

میکروبی دهان ،معده و روده کوچک و بزرگ در انسان و سایر

براث ،سوسپانسیونی معادل

حیوانات خونگرم را تشکیل میدهند .این باکتریها  2-3روز پس

برمیلیلیتر ( )cfu/mlتهیه گردید.

از تولد در مجاری گوارشی نوزاد مستقر شده که احتماالً از طریق

حیوانات بهطور تصادفی به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شدند:

واژن ،دهان و روده مادر قابلانتقال هستند .الکتوباسیلها در روده

 -1گروه رتهای کنترل تزریقی ،که به مدت یکماه تنها با آب

نوزادانیکه از شیر مادر تغذیه میکنند نیز به فراوانی یافت

و غذا تیمار شدند و در این مدت روزانه یک میلیلیتر آب دیونیزه

میشوند.

بـه روش گـاواژ دریـافـت کـردنـد -2 .گـروه رتهـای آلـوده بـا
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کاندیدا آلبیکنس که یک دوز زیرصفاقی کاندیدا آلبیکنس را به

یافتهها

مقدار  0/5×108واحد تشکیل کلنی برمیلیلیتر ( )cfu/mدریافت

نتایج تاثیر الکتوباسیلوس کازئی بر فاکتورهای خونی رت در

کردند-3 .گروه رتهای آلوده با کاندیدا آلبیکنس و تیمار با

جدول آمده است.

الکتوباسیلوس کازئی که روزانه و به مدت یکماه100 ،

نتایج آزمون کروسکال  -والیس نشان داد میانگین تعداد

میکرولیتر الکتوباسیلوس کازئی را به مقدار  1/5×108واحد

ائوزینوفیل ،بازوفیل ،لنفوسیت،

MCHC ،MCH ،HCT ،HGB

تشکیل کلنی برمیلیلیتر ( )cfu/mlبه روش درونگوارشی و یک

خون رتهای ماده نژاد ویستار در بین گروههای مختلف آزمایش

دوز کاندیدا آلبیکنس را به مقدار  0/5×108واحد تشکیل کلنی

(شاهد ،تیمار ،آلوده همراه با تیمار و آلوده) ،اختالف معنیداری

برمیلیلیتر ( )cfu/mlبهصورت زیرصفاقی دریافت کردند.

ندارد ( .)p<0/05از نظر تعداد  ،WBCکمترین و بیشترین تعداد

 -3گروه رتهای تیمار با الکتوباسیلوس کازئی ،که رتهای این

میانگین به ترتیب مربوط به گروه کنترل و آلوده تحت تیمار بود.

گروه از ابتدای آزمون بهطور روزانه و به مدت یکماه100 ،

براساس نتایج آزمون کروسکال – والیس ،میانگین تعداد نوتروفیل

میکرولیتر الکتوباسیلوس کازئی را به روش درونگوارشی

در خون رتها بین گروههای مختلف آزمایش ،اختالف

دریافت کردند .در پایان دوره تیمار ،رتها بیهوش شده و پس از

معنیداری داشت ( ،)p>0/01همچنین میانگین تعداد مونوسیتها

توزین ،خونگیری مستقیماً از قلب آنها به عمل آمد .بهمنظور

در خون رتها بین گروههای مختلف آزمایش ،اختالف

ارزیابی تعداد سلولها و اندیکسهای خونی ،نمونههای خونی به

معنیداری نشان داد ( .)p>0/01طبق آزمون کروسکال -والیس،

لولههای محتوی ماده ضد انعقاد منتقل شدند.

اختالف معنیداری بین میانگین  RBCدر گروههای مختلف

اطالعات به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  ،20آزمون آماری

آزمایش مشاهده گردید ( .)p>0/001همسان بودن میانگین بین

کروسکال  -والیس و منویتنی (جهت آنالیز اختالف بین

گروههای آزمایشی نشان داد میانگین تعداد  MCVدر گروههای
مختلف آزمایش با یکدیگر اختالف معنیداری دارند (.)p>0/05

گروههای آزمایشی) در سطح معنیداری ،p≤0/01 ،p≤0/05
p≤0/001

طبق نتایج آزمون کروسکال  -والیس (جهت بررسی همسان بودن

تجزیهوتحلیل شدند .دادهها در این پژوهش

میانگینها) ،میانگین تعداد  PLTبین گروههای مختلف آزمایش

بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدند.

(شاهد ،تیمار ،آلوده همراه با تیمار و آلوده) اختالف معنیداری
نشان داد (.)p>0/001

جدول :نتایج تأثیر الکتوباسیلوس کازئی بر فاکتورهای خونی
متغیر

گروه آزمایش

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین $

انحراف استاندارد

مقدار معنیداری (£)p

ائوزینوفیل (/103میکرولیتر)

کنترل

6

0/010

0/050

(0/027 )a

0/014

0/065

تیمار

6

0/010

0/020

(0/013 )a

0/005

آلوده تحت تیمار

7

0/010

0/030

(0/014 )a

0/008

آلوده

6

0/010

0/030

(0/015 )a

0/008

کنترل

6

0/011

0/025

(0/017 )a

0/005

تیمار

6

0/010

0/023

(0/016 )a

0/005

آلوده تحت تیمار

7

0/010

0/022

(0/016 )a

0/005

آلوده

6

0/010

0/023

(0/015 )a

0/006

کنترل

6

4/700

6/500

(5/478 )a

0/692

تیمار

6

5/890

9/200

(7/618 )ab

1/354

آلوده تحت تیمار

7

6/100

10/680

(8/761 )b

1/584

آلوده

6

6/100

11/140

(8/318 )b

2/144

کنترل

6

بازوفیل (/103میکرولیتر)

گلبول سفید(/103میکرولیتر)

0/973

**0/006
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کنترل

6

0/030

0/800

(0/315 )a

0/301

تیمار

6

0/230

1/750

(1/095 )ab

0/504

آلوده تحت تیمار

7

0/250

2/660

(1/449 )b

0/807

آلوده

6

0/750

1/740

(1/230 )b

0/342

کنترل

6

0/150

0/550

(0/272 )a

0/151

تیمار

6

0/290

0/640

(0/457 )a

0/125

آلوده تحت تیمار

7

0/160

1/400

(0/834 )ab

0/411

آلوده

6

0/510

1/820

(1/135 )b

0/598

کنترل

6

4/560

6/500

(5/393 )a

0/746

تیمار

6

4/650

7/200

(5/797 )a

0/987

آلوده تحت تیمار

7

3/640

8/570

(5/389 )a

1/796

آلوده

6

3/720

8/610

(5/947 )a

2/049

کنترل

6

4/700

5/780

(5/347 )a

0/447

تیمار

6

7/650

8/280

(7/835 )b

0/237

آلوده تحت تیمار

7

7/250

8/300

(7/813 )b

0/397

آلوده

6

7/580

9/180

(8/075 )b

0/603

کنترل

6

12/500

14/000

(13/283 )a

0/611

تیمار

6

14/000

14/900

(14/383 )a

0/343

آلوده تحت تیمار

7

13/100

15/100

(14/271 )a

0/759

آلوده

6

12/700

15/900

(14/183 )a

1/245

کنترل

6

38/500

40/600

(39/850 )a

0/874

تیمار

6

41/600

44/800

(42/617 )a

1/139

آلوده تحت تیمار

7

39/900

43/500

(41/986 )a

1/307

آلوده

6

39/100

46/800

(42/517 )a

2/999

حجم متوسط گلبول قرمز

کنترل

6

53/800

56/300

(55/483 )b

0/900

()MCV

تیمار

6

53/400

55/700

(54/383 )ab

0/752

(فمتولیتر)

آلوده تحت تیمار

7

52/400

55/100

(53/686 )ab

1/113

آلوده

6

49/500

56/900

(52/533 )a

2/806

کنترل

6

18/200

19/100

(18/733 )a

0/356

()MCH

تیمار

6

17/900

19/000

(18/350 )a

0/432

(پیکوگرم)

مونوسیت(/103میکرولیتر)

لنفوسیت (/103میکرولیتر)

گلبول قرمز (/106میکرولیتر)

هموگلوبین (گرم بردسیلیتر)

هماتوکریت (درصد)

غلظت هموگلوبین

آلوده تحت تیمار

7

17/800

18/600

(18/229 )a

0/269

آلوده

6

17/000

19/100

(18/017 )a

0/801

غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز

کنترل

6

32/600

33/900

(33/417 )a

0/542

(( )MCHCگرم بردسیلیتر)

تیمار

6

33/200

34/500

(33/767 )a

0/497

آلوده تحت تیمار

7

32/600

34/700

(33/543 )a

1/025

آلوده

6

25/000

34/800

(32/633 )a

3/805

کنترل

6

430

560

(493/333 )a

63/460

تیمار

6

729

864

(786/833 )b

63/456

آلوده تحت تیمار

7

580

959

(809/857 )b

47/948

آلوده

6

687

788

(739/000 )b

125/067

پالکت (/103میکرولیتر)

**0/008

**0/003

0/700

***>0/001

0/099

0/054

* 0/030

0/118

0/769

***>0/001

 :Esoائوزینوفیل؛  :Basبازوفیل؛  :WBCگلبول سفید؛  :Neuنوتروفیل؛  :Monمنوسیت؛  :Lymلنفوسیت؛  :RBCگلبول قرمز؛  :HGBهموگلوبین؛  :HCTهماتوکریت؛
 :MCVحجم متوسط گلبول قرمز؛  :MCHحجم متوسط هموگلوبین؛  :MCHCمیانگین غلظت هموگلوبین؛  :PLTپالکت.
 £مقایسه بین چند گروه مستقل ،با استفاده از آزمون کروسکال  -والیس.
 $مقایسه دو گروه مستقل ،با استفاده از آزمون تعقیبی منویتنی .گروههایی که دارای حرف انگلیسی مشترک هستند ،ازلحاظ آماری فاقد اختالف معنیدار میباشند.
* :مقدار معنیداری کمتر از %5؛ ** :مقدار معنیداری کمتر از  %1و *** :مقدار معنیداری کمتر از  %0/1میباشد.
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بهنازسادات حقایق زواره و همکاران

بحث

بازوفیلها ،ائوزینوفیلها ،لنفوسیتها ،هموگلوبین و هماتوکریت

کاندیدیازیس بدون شک یکی از مهمترین و شایعترین

در این پژوهش قابلتوجیه است ( .)8در این پژوهش برخالف

بیماریهایی قارچی فرصتطلب در انسان است .این قارچ در

مطالعه حاضر ،مشخص گردید در تعداد گلبولهای سفید

افرادی با سیستم ایمنی ضعیف؛ بهعنوان مثال در افراد مبتال به ایدز

گروههای تیمار با پروبیوتیک نسبت به گروه کنترل ،اختالف

یا سرطان ،پیوند مغز استخوان یا پیوند اعضا باعث مرگومیر

معنیداری وجود دارد؛ بهطوریکه تعداد گلبولهای سفید در

میشود .پروبیوتیکها ،باکتریهایی با اثرات مفید هستند که در

گروه آلوده همراه با تیمار نسبت به سایر گروهها ،افزایش داشته و

مطالعات متعدد تأثیر ایمونومدوالتوری آنها در طیفی از

در گروه کنترل نیز بهطور معنیداری از گروه آلوده و آلوده همراه

عفونتها نشان داده شده است ( .)5در همین راستا ،در مطالعه

با تیمار کمتر بوده است (جدول شماره  .)1افزایش مختصر در

حاضر اثر الکتوباسیلوس کازئی بر عفونت کاندیدیازیس و

تعداد گلبولهای سفید بیانگر این مسئله است که احتماالً

ارزیابی میزان فاکتورهای هماتولوژیک بین گروههای آزمایشی

الکتوباسیلوس کازئی توانسته از تحریک بیشازحد سیستم ایمنی

بررسی گردید که در نتیجه ،افزودن پروبیوتیک الکتوباسیلوس

پیشگیری کند و مانع افزایش غیرطبیعی این سلولها در خون

کازئی به میزان  1/5×108واحد تشکیل کلنی برمیلیلیتر ()cfu/ml

گردد ( .)9همچنین افزایش گلبول سفید در گروههای آلوده و

به جیره غذایی رتها ،تغییر معنیداری در تعداد بازوفیلها،

آلوده همراه با تیمار نشان داد القای پاسخ غیراختصاصی و افزایش

ائوزینوفیلها و لنفوسیتها نسبت به گروه کنترل ایجاد نکرد

فاگوسیتوز بهوسیله الکتوباسیلوسها بوده است ( .)10از مقایسه

(جدول شماره  .)1در تحقیق  Nayakدر سال  ،2010افزودن

میانگین تعداد نوتروفیل و مونوسیت مشخص گردید استفاده از

پروبیوتیک به رژیم غذایی ماهیان سبب تحریک سیستم ایمنی،

پروبیوتیکها ،تغییرات معنیداری در شمارش آنها بهوجود

افزایش تعداد لنفوسیتها ،درنتیجه افزایش مقاومت در برابر

آورده است؛ بهطوریکه بیشترین مقدار نوتروفیل مربوط به گروه

پاتوژن و استرس محیطی و در نهایت ،بهبود رشد و افزایش بقای

آلوده همراه با تیمار و گروه آلوده و کمترین میزان نیز مربوط به

جاندار گردید .نتایج این مطالعه در زمینه لنفوسیت با یافتههای

گروه کنترل بوده است (جدول شماره  .)1تحقیق اسدی حمامی و

تحقیق حاضر همخوانی نداشت که این تفاوت بین نتایج احتماالً

همکاران در سال 1396در زمینه اثر پروبیوتیک بر شاخصهای

بهعلت اختالف در گونهها و رژیمهای غذایی بوده است (.)6

خونی ماهی نشان داد تعداد نوتروفیل و مونوسیت در گروه تیمار

کریمی و رحیمی در سال  1383با بررسی تأثیر سطوح مختلف

تغذیهشده با الکتوباسیلوس فنتوس ،افزایش معنیداری در مقایسه

پروبیوتیک بر سلولهای خونی جوجههای گوشتی ،نشان دادند

با گروه شاهد داشته است .با توجه به همخوانی نتایج تحقیق فوق با

تعداد گلبولهای سفید ،درصد هموگلوبین ،هماتوکریت،

مطالعه حاضر میتوان نتیجهگیری کرد احتماالً دلیل افزایش

ائوزینوفیل ،بازوفیل ،لنفوسیت ،مونوسیت و نوتروفیلها تحت تأثیر

نوتروفیلها در گروههای آلوده و آلوده تیمار این بوده است که

مصرف پروبیوتیک قرار نمیگیرند و افزایش سطوح مختلف

نوتروفیلها عامل دفاع میزبان هستند و فعالیتهای ضد قارچی

پروبیوتیک هیچ تأثیری بر پارامترهای فوق ندارد ( .)7این نتایج با

داخل سلولی و خارج سلولی دارند ( .)11درواقع ،کاندیدا

یافتههای تحقیق حاضر در موارد ائوزینوفیل ،بازوفیل ،هموگلوبین،

آلبیکنس میتواند نوتروفیلها را تحریک کند تا فیبرهای

هماتوکریت و لنفوسیت همخوانی داشت .با توجه به این مسئله

کروماتین را آزاد سازند که به آنها ( NETدامهای خارجی

میتوان گفت اکثر پروبیوتیکها متعلق به گروه بزرگی از

سلولی نوتروفیل) نیز میگویند و قادر به کشتن سلولهای مخمری

باکتریهای اصلی فلور میکروبی روده بوده و در آنجا زندگی

شکل و رشتهای با رهاسازی یک پپتید ضدقارچی هستند (.)12

همسفرگی بیضرری دارند .مطالعات ثابت کردهاند میزان

 Salinasو همکاران در سال  2005نشان دادند در گروههای

بیگانگی آنها برای بدن بهاندازهای ناچیز است که سیستم ایمنی

دریافتکننده پروبیوتیک ،سیستم ایمنی بهوسیله الکتوباسیلوسها

بدن را به خود جلب نمیکند ،پـس تغییـرات غیرمعنیدار در تعداد

تحریک میشـود .در تحقیـق حاضـر ،کمتـریـن تعـداد مونوسیـت
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مربوط به گـروه کنتـرل و بیشتـریـن آن مربوط به گروه آلوده بود.

کاهش نشان داد ( .)17نتایج این مطالعه با یافتههای تحقیق حاضر

درواقع ،میانگین تعداد مونوسیت در خون رتها بین گروههای

در موارد هموگلوبین ،هماتوکریت MCH ،و  MCHCهمخوانی

مختلف آزمایش ،اختالف معنیداری نشان داد ( .)p≤0/05نتایج

داشت .براساس این نتایج میتوان گفت پروبیوتیکها در بهبود

تحقیق حاضر با یافتههای مطالعه اسدی حمامی و همکاران

پارامترهای خونی نقشی ندارند .ازطرفی ،اکثر پروبیوتیکها متعلق

همخوانی داشت که میتوان گفت با در نظر گرفتن اینکه

به گروه بزرگی از باکتریهای اصلی فلور میکروبی روده بوده و

مونوسیتها از بزرگترین سلولهای موجود در جریان خون هستند

مطالعات ثابت کردهاند میزان بیگانگی آنها برای بدن بهاندازهای

و در اولین مراحل واکنش ایمنی در فاگوسیتوز شرکت میکنند؛

ناچیز است که سیستم ایمنی بدن را به خود جلب نمیکند؛ بنابراین

لذا درصورت بروز صدمات بافتی ،تعدادشان افزایش یافته و

تغییرات غیرمعنیدار

هموگلوبین ،هماتوکریت MCH ،و MCHC

توانایی مهاجرت از خون به بافت (پدیده دیاپدز) را دارند که

در این پژوهش قابلتوجیه است ( .)18از نظر آماری در میانگین

درنهایت ،به سلول درشتی بهنام ماکروفاژ تبدیل و در سرکوبی

تعداد گلبولهای قرمز در تحقیق حاضر ،افزایش معنیداری

پاتوژن نقش دارند ( Picchietti .)13و همکاران در سال 2006

مشاهده گردید که با نتایج مطالعه فوق همخوانی نداشت؛ بنابراین

نشان دادند القای سیستم ایمنی توسط الکتوباسیلوسها سبب

میتوان نتیجه گرفت که افزایش معنیدار گلبولهای قرمز در

افزایش فاگوسیتوز و اثر سایتوتوکسیک میشود .در این تحقیق با

گروههای تیماری احتماالً به دلیل جذب آهن از مواد غذایی

مصرف پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی ،میانگین MCVدر همه

بهوسیله پروبیوتیکها بوده است ( .)19در بررسی میانگین تعداد

تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه کنترل ،کاهش معنیداری نشان

پالکتها بین گروههای آزمایشی مشخص گردید کمترین مقدار

داد ()14؛ درحالیکه در مطالعه  Gabrielو همکاران (سال )2004

میانگین پالکتها مربوط به گروه کنترل و بیشترین آن مربوط به

با مصرف پروبیوتیک ،افزایش معنیدار در  MCVمشاهده گردید.

گروه آلوده همراه با تیمار بوده است (جدول شماره  .)1درواقع،

این تفاوت در نتایج ،احتماالً مربوط به وضعیت غذایی یا بهداشتی

میانگین تعداد پالکتها در بین گروههای آزمایشی ،اختالف

رتها و درنتیجه کاهش حجم خون و افزایش اندازه گلبولهای

معنیداری نشان داد ( .)p≤0/05در مطالعه احمدی (سال )1396

قرمز میباشد ( .)15در تحقیق حاضر مشخص گردید مصرف

در ارزیابی حاصل از بررسی میانگین تعداد پالکتها و

پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی ،اختالف معنیداری در

اندیکسهای آن در میان رتهای آلوده به شیگال دیسانتری که با

فاکتورهای  MCH, MCHC, HGB, HCTدر بین گروههای

الکتوباسیلوس فرمنتوم تیمار شده بودند ،تغییرات مختصر در

تیماری نسبت به گروه کنترل ایجاد نمیکند Ramasay .و

میانگین پالکتها در گروه آلوده به شیگال دیسانتری تیمارشده با

همکاران (سال  )2010با بررسی تأثیر پروبیوتیک بر فاکتورهای

الکتوباسیلوس فرمنتوم دیده شد که از لحاظ آماری این تغییرات

خونی ماهی کپور عفونیشده با آئروموناس هیدروفیال ،نشان دادند

معنیدار نبود ( .)20با توجه به اینکه مشابه این نتیجه در هیچ تحقیق

دریافتکننده

دیگری یافت نشد؛ لذا میتوان گفت از نظر آماری افزایش

الکتوباسیلوس ،در بقیه گروهها کاهش داشته ،همچنین مقادیر

معنیدار در میانگین پالکتها و اندیکسهای آن در گروه آلوده

هموگلوبین ،هماتوکریت MCHC ،MCH ،نزدیک به گروه

همراه با تیمار نسبت به گروه کنترل ،احتماالً به این دلیل بوده که

کنترل بوده است (.)16

پالکتها بهعنوان فاکتورهای خونی ،حاوی آنزیمهای انعقادی

حسینی و همکاران (سال  )1392نیز در مطالعهای با بررسی اثر

هستند و وظیفه آنها جلوگیری از خونریزی و خارج شدن

پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی بر روی پارامترهای

گلبولهای قرمز از رگ میباشد و با توجه به اینکه کاندیدا

خونی و سرمی بچه ماهیان آزاد دریای خزر ،اختالف معنیداری

آلبیکنس نکروز ایجاد میکند و گاهی در اثر نکروز شدید

در هموگلوبین ،هماتوکریت و  MCHCمشاهده نکردند ،همچنین

احتمال تخریب بافت و ایجاد خونریزی نیز وجود دارد؛ بنابراین

تعداد گلبولهای قرمز بهطور معنیداری در مقایسه با گـروه شاهـد

افزایش در تعداد پالکتها قابلتوجیه است.

تعداد
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گلبولهای

قرمز

بهجز

گروههای

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره سیزدهم ،شماره ششم ،شهریور 1398
International License Creative Commons Attribution License 4.0
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بهنازسادات حقایق زواره و همکاران

تشکر و قدردانی

 عدم تأثیر الکتوباسیلها بر میانگین تعداد پالکتها و،از طرفی

 بدینوسیله.این تحقیق مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد است

اندیکسهای آن احتماالً مربوط به ماهیت این باکتریها بهعنوان

از مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان که در انجام این

.)21( پروبیوتیک میباشد

. سپاسگزاری میگردد،تحقیق ما را یاری دادند
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