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چکیده

. کنندهاي پروبیوتیک نقش مفیدي در سالمت جانوران ایفاء می مطالعات نشان داده است که باکتري:زمینه و هدف

 سیستم ها و تقویتها در دستگاه گوارش، بهبود مصرف چربیتوانند باعث جلوگیري از رشد پاتوژنباکتریهاي پروبیوتیک می

انتروکوکوس از نمونه پنیر محلی ایران جداسازي گردیده و فعالیت پروبیوتیکی آنها هاي گونهدر تحقیق حاضر . ایمنی شوند

.گردیدبررسی ) IL-6, IL-10, IL-2 (هايسایتوکاین و گلوکز، هامانند اثر بر سطح چربی

هاي هاي موجود در پنیر محلی بواسطه محیط کشتوکوكانتر.  نمونه پنیر محلی از استان اردبیل تهیه گردید:روش کار

هاي جداسازي شده اثرات بازدارنگی انتروکوك. هاي تخمیر قند شناسایی شدندبا استفاده از تست انتخابی جداسازي گردیده و

، اکلیشیگال دیسانتري، اشریشیشاملگوارش دستگاه هايپاتوژنبر روي سودوموناس ائروژینوزا و بروش کشت چاهکی 

 هاي جداسازي شده در جانوران زنده، براي مطالعه اثرات پروبیوتیکی انتروکوك. موریوم بررسی گردیدسالمونال تیفی

هاي جداسازي ي مختلف تقسیم شده و به مدت دو هفته دوزهاي مختلف انتروکوكههابه گرو NMRIهاي سوري نژاد موش

CFU/mL10 (2هاي  معادل کدورتهايشده را  در رقت
8

 ×6( ،3 )CFU/mL 10
8

CFU/mL  10 (4و) 9× 
8

مک فارلند ) 12× 

پس از دو هفته تیمار مداوم  سطح کلسترول، . دریافت کردند) گاواژ(بصورت دهانی به ازاي هر موشمیلی لیتر  1 به حجم

 سرم به 10 و 6، 2هاي ه از اسپکتروفتومتر و سطح  اینترلوکین به روش طیف سنجی و با استفادHDLو  LDL، گلیسیریدتري

  .یزا اندازه گیري شدلروش ا

دهد که تیمار با گونه فاسیوم باعث کاهش سطح کلسترول خون و افزایش  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می:یافته ها

 6 و 2هاي گلیسریدها و اینترلوکینلوکز، تريداري بر سطح گگردد اما اثر معنیها می در سرم موش10سطح اینترلوکین 

آورد ولی باعث جود نمیوهاي خون بداري در سطح، گلوکز و چربیتیمار با گونه فکالیس تغییر معنی). >05/0p(ندارد 

دهد که نتایج بدست آمده همچنین نشان می). >05/0p (شود سرم می10 و 6هاي داري در سطح اینترلوکینافزایش معنی

.هاي روده نداشتندداري بر روي رشد پاتوژنهاي مذکور اثر معنیدام از گونهکچهی

 در موش ها           باعث کاهش کلسترول سرمفاسیومگونه با تیمار مداوم  بیانگر آن است که مطالعهنتایج این  :نتیجه گیري

   .ایتوکائنی، فعالیت سیستم ایمنی را تغییر دهدهمچنین تیمار مداوم با هر دو گونه می تواند با تاثیر برالگوي س. شودمی

  ها سایتوکاین؛هاچربیپروبیوتیک؛ ؛  انتروکوك:کلیديکلمات 
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مقدمه

درك  تغییرات چشمگیري درشاهد دهه اخیر در

. باشیمدر ارتقاء سطح سالمت انسان  مینقش غذاها

بعنوان منبع بررسی نقش غذاتحقیقات علمی از

 بدن به بررسی فعالیت نقش ساختمانی در انرژي و

جهت  هاي مختلف تغییرارگانبیولوژیکی غذاها در

  .]2, 1[ داده است

اي هستند که در مواد ها موجودات زندهپروبیوتیک

کنند و براي سالمت انسان مفید غذایی زندگی می

این موجودات زنده بطور طبیعی در مواد . هستند

مثل ماست، شیر و پنیرهاي (غذایی تخمیر شده 

وجود دارند و خواص مفید ) تخمیر شده و غیره

گاه  و مخصوصاً در دسترندفراوانی براي انسان دا

   .]3, 1[ کنندگوارش اثرات مفیدي را اعمال می

 يهاسمیکروارگانیموجود دهنده  نشانیقات قبلیتحق

ا یات مناطق مختلف دنی در لبنیکیوتیت پروبیبا فعال

د در مواد و موجيهاکیوتید پروبیاثرات مف .باشدیم

. ده استی به اثبات رسی در مطالعات مختلفییغذا

مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده است که مصرف 

 فعال سبب کاهش خطر يهاکیوتی پروبيغذاهاي حاو

تحریک سیستم بهبود سالمت قلب،ان،ابتال به سرط

        بهبود سالمت اهش عالیم یائسگی،ــــک ایمنی،

بروز اثرات ضدالتهابی،هاي گوارش و ادراري،دستگاه

  . ]4- 6[ شودویروسی می میکروبی و ضد ضد

هاي پروبیوتیک به سه معمولترین میکروارگانیسم

. شوندمخمرها تقسیم می وهاقارچها،گروه باکتري

 به يشتری فوق امروزه توجه بيهان گروهیاز ب

 و تولید محصوالت ییها، در جهت شناسايباکتر

مطالعات قبلی فعالیت پروبیوتیک . شودیوتیک میپروب

         هاي موجود در لبنیات مانندبرخی از باکتري

هاي الکتوباسیلوسهاي انتخابی باکتريسویه
1
، 

بیفیدوباکتریوم
2

 انتروکوك و
3

  را نشان داده است

]8،7[.  

                                                            
1 Lactobacillus
2 Bifidobacterium

  ی محصوالت لبنیعی از فلور طبیها بخشانتروکوك

      ن یا مختلف يهاگونهوجود .  هستنديریتخم

 باعث بوجود آمدن بو و طعم خاص ریها در پنيباکتر

- 9[ شودی مناطق مختلف میر محلیپن يهادر نمونه

ها در بدن ين باکتری اين وجود غلظت باالیبا ا. ]11

, 10[  گردديماریجاد عفونت و بی باعث اممکن است 

12[ .  

  يهايشتر مطالعات در خصوص باکتریگرچه ب

ها متمرکز شده است لی الکتوباسيک بر رویوتیپروب

           ها مطالعات نشان داده است که انتروکوكاما 

ک مورد توجه یوتی پروبيک باکتریتوانند بعنوان یم

ن نوع یها چندنتروکوك ا.]14،13[ رندیقرار گ

نیوسیباکتر
4

ن امر مانع رشد یکنند که اید می تول

ن در یهمچن. ]16, 15, 10[ شودیپاتوژنها در روده م

 يبر روها ها به اثرات انتروکوك از گزارشیبرخ

. ]18, 17[ اشاره شده استبدن  یمنیستم ایس

 یها بخشن مسئله که انتروکوكیبا در نظر گرفتن ا

 و با توجه به ر هستندی موجود در پنيهاياز باکتر

 ير کشورهای پنيها در نمونه ها انتروکوكییشناسا

ران ی ایر محلیها در پنكگر، احتمال حضور انتروکوید

 يهاتیها فعالين باکتریاحتمال دارد ا ز باال است وین

در این .  جانوران داشته باشندي برايدیفک میوتیپروب

هاي در پنیر تحقیق سعی شده است حضور انتروکوك

محلی استان اردبیل و فعالیت پروبیوتیکی آنها در 

.جانوران بررسی گردد

  

  روش کار

جمع آوري نمونه ها

از محصوالت (نمونه پنیر محلی از استان اردبیل ده 

     ) بالنر مستقر در دامنه سی توسط عشايدیتول

گراد  درجه سانتی- 20آوري و در دماي جمع

  .نگهداري شد

                                                                                       
3 Enterococci
4 Bacteriocin
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  آماده سازي نمونه ها

هاي پنیر بافت سخت دارند و به راحتی با نمونه

 گرم 10شوند، از اینرو ابتدا محیط کشت مخلوط نمی

و کردیم از هر نمونه پنیر در شرایط استریل وزن 

 30-40هاي از قبل استریل شده حاوي داخل هاون

لیتر آب  میلی90سپس . شدندگرم ماسه ریخته 

 به هاون اضافه کرده و %2حاوي سیترات سدیم 

       %2و با کمک سیترات سدیم کردیم پنیرها را له 

 هاي متفاوت تارقت
6-

  . ]19-21[  تهیه شد10

  کشت و جدا سازي

 به مقدارها تهیه شده و از نمونهاي مختلف هرقت

 KF-Streptococcusیط کشتدر مح لیترمیلی1/0

agar  و یاMRS agar در شرایط استریل با کمک

اسپاتول دریگالسکی کشت داده و به شکل هموژن در 

هاي کشت در پس محیطس .گردیدسطح آگار پخش 

  ساعت48- 24به مدت گراد درجه سانتی 37

هاي مشکوك به  و کلنیگذاري شدندگرمخانه

لنی تست کاتاالز و هاي کانتروکوك بر مبناي ویژگی

آمیزي گرم انتخاب شدند و در محیط بالد آگار رنگ

 جنس انتروکوك توسط مجددا کشت داده شدند و

 درجه 10 -  45دماي هاي توانایی رشد در تست

 و رشد در نمک% 5/6رشد در حضور ، گرادسانتی

صفراوي و هیدرولیز بایل هاي نمک% 40 حضور

هاي جدا انتروکوكنهایتا . شناسایی شدنداسکولین 

هاي تخمیر قند در سطح گونه تستشده بر مبناي 

  .]22, 21[ شناسایی شدند

 مخمرهاي مهارسازي جهت در طی مراحل خالص

  .)U/ml 50( موجود در محیط از نیستاتین استفاده شد

هاي وکــانتروک یستیونـــاگــآنت رــاث یررســب

 روده در يزايماریب يهاياکترـب هیعل شدهجدا

  یشگاهیط آزمایشرا

 اثر ی بررسيبراجدا شده ه از انتروکوك یسوپنج 

کدستییکلن 4-5تعداد  انتخاب شدند، یستیآنتاگون

 طیمحدرها،هیسوازکدام هري ساعته 24 کشتاز

BHI1( هارت اینفیوژن آگار نیبر
د و در یگرد حیتلق )

به قرار داده شد تا گراد درجه سانتی 37انکوباتور 

سپس سطح . رسدبفارلند مک5/0معادلکدورت

محیط با افزودن پارافین استریل پوشانده شد و به 

زمان الزم براي تولید مواد ضد  ( روز4مدت 

گذاري گراد گرمخانه درجه سانتی37 در )میکروبی

در مرحله بعد پارافین را خارج کرده و محیط . شد

کشت به لوله استریل جدید انتقال یافت و به مدت 

  دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید3000 دقیقه با 10

هاي و محلول رویی جهت مطالعات بعدي در لوله

  . جدید انتقال یافت

 استانداردهیسو 4جهت مطالعه اثر بازدارندگی از 

 يسانتریگال دیششاملگوارشدستگاهنپاتوژ

)PTCC1188(
2

نوزا یائروژ، سودوموناس

)PTCC1430(یاکلیشی، اشر) PTCC1399( سالمونال ،

)ATCC 1596( ومیموریفیت
3

و در استفاده شد  

 4-5بدین منظور  .میکشت داد BHIط کشت یمح

 3 به باکتري هرساعته 24 کشتازکدستییکلن

 يدما درو شد اضافه براثتنینوترطیمحمیلی لیتر 

 ساعت 2-1انکوباتور به مدت گراد درجه سانتی 37

فارلند مک 5/0  معادلتا به کدورتداده شد قرار 

  .برسد

ياسواپ سرپنبهباپاتوژنيباکترونیسوسپانس از

طور بهنتون آگاریهمولرکشتطیمحبهلیاستر

       ل یاسترپانچکمکبابعد. شدحیتلقکنواختی

 حفرطیمحدر متریلیم 6 قطربهییهاچاهک

 حاصل از کشت          ییول روـــمحلو ازکــــرده 

 مقدار به در مرحله قبل شدهجداهاي انتروکوك

       و شدختهیرها چاهکداخلتر دریکرولیم 200

بعد قرار داده شد وگراد  درجه سانتی37 درهاتیپل

 شد يریگاندازهشدرعدمقطر هالهساعت 24 از

]23 ,24[.

                                                            
1 Brain Heart Infusion Agar
2 Persian Type Culture Collection
3 American Type Culture Collection
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ت ی پل5 انتروکوك يهاگونه پاتوژن و ياز هر باکتر

  .  تکرار شدگونه  هر ي بار برا3ش یه شد و آزمایته

هاي جدا سازي شده بر روي اثرات باکتري یبررس

موشهاي سرم و سایتوکاینگلوکز ها، چربی

 28±3با وزن بین  NMRIهاي نر نوزاد نژاد موش

هاي و به گروهگرم از انستیتو پاستور ایران تهیه شد 

   . ندمختلف به ترتیب زیر تقسیم شد

 دریافت آب مقطراین گروه فقط : گروه کنترل

  کردند 

 فکالیسانتروکوکوسيگونهکننده گروه دریافت

CFU/mL 10 (فارلندمک 2معادل کدورت 
8×6 (

فکالیس انتروکوکوسگونهکننده گروه دریافت

CFU/mL 10 (فارلندمک 3معادل کدورت 
8×9(  

فکالیس انتروکوکوسگونهکننده گروه دریافت

CFU/mL 10(فارلند مک 4معادل کدورت  
8×12 (

فاسیوم انتروکوکوسگونهکننده گروه دریافت

CFU/mL 10( فارلندمک 2معادل کدورت 
8×6 (  

فاسیوم انتروکوکوسگونهکننده گروه دریافت

CFU/mL 10(فارلند مک 3معادل کدورت 
8×9 (  

فاسیوم انتروکوکوس گونهکننده افتگروه دری

CFU/mL 10(فارلند مک 4معادل کدورت 
8×12 (  

 1 مختلف استاندارد مک فارلند در حجم يهاغلظت

ها به گروه .مار شدندی هر موش تيتر به ازایلیلیم

باکتري را بصورت هر روز یک بار هفته  مدت دو

.گاواژ دریافت کردند

س از بیهوشی توسط پمار مداوم ی ت روز 14بعد از 

ها خونگیري از قسمت گوشه چشم از تمام موشاتر

به نحوي که در سینوس اوربیتال ایجاد گسیختگی 

گردد با استفاده از لوله هماتوکریت انجام شد و 

هاي خون بالفاصله درون سانتریفوژ قرار داده نمونه

هاي سرم حاصله براي نمونه .شد و سرم آن جدا شد

  .استفاده شدند ی سرميکتور ها فاياندازه گیر

    ،LDL ،HDL، کلسترول سطح يریگجهت اندازه

ک ساخت یماتی آنزيهاتیاز ک هاگلیسیریدتري

ها بر د و غلظتیشرکت پارس ژن استفاده گرد

 اسپکتروفتومتر ر رنگ با استفاده از دستگاهییاساس تغ

 از هانیلوکرنتی ايریگجهت اندازه.  شديریگاندازه

  (BioSource International, USA)يزایالروش 

  . شداستفاده

  يز آماریآنال

ز یآنال SPSSج بدست با استفاده از نرم افزار ینتا

کطرفه یانس یز واری آناليد و آزمون آماریگرد

ها مورد استفاده قرار ن گروهی تفاوت بیجهت بررس

  . گرفت

  

  یافته ها

   يهایدهنده حضور و رشد کلنانــج نشیاــنت

 .باشدیل می اردبیر محلیدر نمونه پنها انتروکوك

باکتري  11 طبق نتایج بدست آمده از شناسایی روي

فکالیس گونه ایزوله متعلق به  6انتروکوك جدا شده، 

. ودبفاسیوم گونه ایزوله متعلق به  5و 

هیعلشده جداهاي انتروکوك یستیآنتاگوناثرات

   رودهيزايماریبيهايباکتر

محلول ق حاضر نشان داد که یج حاصله از تحقینتا

هاي كرویی بدست آمده از کشت انتروکو

هیچگونه اثر بازدارندگی بر روي  شده يجداساز

  . هاي مورد آزمایش نداشتباکتري

 بر روي  شدهي جداسازيهااثرات نمونه باکتري

 سرم يهاچربی

تیمار با داد ق نشان ین تحقیج بدست آمده در اینتا

 تأثیر  فکالیسهاي مختلف انتروکوکوسغلظت

با این . شترول سرم نداداري بر سطح کلستمعنی

 فارلند انتروکوکوس مک4 و 3هاي کدورتحال 

 4فارلند مککدورت   تام و سطح کلسترولومیفاس

ي کاهش دارها را بطور معنیموشسرم  LDL سطح

  ).1جدول () >05/0p (داد

فکالیس و هاي مختلف انتروکوکوستیمار با غلظت

  سطح درداري  معنیرییتغانتروکوکوس فاسیوم 

  اوردیبوجود نسرم  HDLدها و یسریگليتر

)05/0p< () 1جدول.(  
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جداسازي شده بر سطح هاي كاثرات انتروکوکو

 سرماینترلوکین هاي 

نشان داد که تیمار مداوم با  کطرفهیانس یز واریآنال

دار در فکالیس باعث افزایش معنیانتروکوکوس 

شود ولی اثر  خون می10و  6هاي غلظت اینترلوکین

تیمار .  نداشت2داري بر سطح اینترلوکین معنی

فاسیوم انتروکوکوس  مختلف يهامداوم با غلظت

 خون 10دار در غلظت اینترلوکین باعث افزایش معنی

 و 6هاي داري بر سطح اینترلوکینر معنیشد ولی اث

).3 و 2، 1نمودارهاي () >05/0p ( نداشت2

  بحث

هاي   گونهدهنده وجودنشان نتایج تحقیق حاضر

انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم در پنیر 

 نتایج حاصله نشان داد که .باشدمحلی اردبیل می

طح انتروکوکوس فاسیوم اثري بر روي س هايگونه

سریدهاي خون ندارد و اما باعث یگلگلوکز و تري

 LDL  تام وداري در سطح کلسترولکاهش معنی

 انتروکوکوس فکالیس تغییر  گونه .شودخون می

داري در سطح فاکتورهاي باال بوجود نیاورده معنی

  اثر دوزهاي مختلف انتروکوکوس فکالیس و فاسیوم بر سطح چربی هاي خون. 1جدول 

  HDL  LDL  کلسترول تام  گلیسریدتري    

  3/38 ± 8/1  44  ± 1/2  3/110  ± 3/4  94 ± 1/7کنترل  

  2/36 ± 4/2  3/40 ± 2/3  5/102 ± 3/6  5/90 ± 1/6  2مک فارلند 

  انتروکوکوس فاسیوم  6/31 ± 1/2  39 ± 6/4  1/81 ± 4/6  6/88 ± 5  3مک فارلند 

  4/26 ± 9/1  7/46 ± 2/5  6/80 ±  2/5  1/81 ± 4/6  4مک فارلند 

  1/38 ± 1/2  3/41 ± 8/2  5/108 ± 3/8  6/80 ±  2/5  2مک فارلند 

  انتروکوکوس فکالیس  4/38 ± 2/2  42 ± 1/4  1/102 ±  2/7  6/89 ±  6/6  3مک فارلند 

  3/26 ± 8/1  7/44 ± 2/3  6/104  ±  3/6  2/92 ±  9/4  4مک فارلند 

 

  

ه کنترل که فقط   در مقایسه با گروpg/mL سرم بر حسب 2اثر تیمار دوز هاي مختلف انتروکوکوس فکالیس و فاسیوم بر سطح اینترلوکین . 1نمودار 

  .اندآب دریافت کرده
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.است

ز نشان دهنده اثرات ی نی قبليها از گزاشیبرخ 

           ل خون ها در کاهش کلستروکیوتید پروبیمف

 در خصوص اثرات يادیزمطالعات چه  اگر. باشدیم

ها صورت یسم چربی متابوليها بر روانتروکوك

دهنده  از مقاالت نشانین حال برخینگرفته است با ا

. باشدیسم کلسترول میها در متابولاثرات انتروکوك

 دفنــگاتــــمطالع
1

   دهد ینشان م و همکاران 

       شده از روده خوك ي جداسازيهاانتروکوك

ط کشت کاهش یتوانند سطح کلسترول را در محیم

  . ]25[ دهد

                                                            
1 De-feng

 يهاین مقاله در خصوص اثر باکتریچندگر یاز طرف د

 چاپ شده نک مشابه بر کاهش کلسترول خویوتیپروب

 تیوتمطالعات. است
2

یرار پو همکاران،  
3

و همکاران  

ناگوینو 
4

ک موجود یوتی پروبيهالینقش الکتوباس 

اده ات را در کاهش کلسترول خون نشان دیدر لبن

ورکالقات ین تحقیهمچن. ]21-26[ است
5

و همکارانش  

ز در کاهش یک را نیوتی پروبيدوباکترهایفینقش ب

  . ]22[ استساخته کلسترول خون آشکار 

                                                            
2 Toit
3 Pereira
4 Nguyen
5 Klaver

  

  در مقایسه با گروه کنترل که فقط  pg/mL سرم بر حسب 6اثر تیمار دوز هاي مختلف انتروکوکوس فکالیس  و فاسیوم بر سطح اینترلوکین . 2 نمودار

*.آب دریافت کرده اند p<0.05 دهدمینشانراکنترلگروهازاختالف  

  

  در مقایسه با گروه کنترل که فقط  pg/mL سرم بر حسب 10یمار دوز هاي مختلف انتروکوکوس فکالیس و فاسیوم بر سطح اینترلوکین  اثر ت. 3نمودار

  .دهدمینشانراکنترلگروهازاختالف P<0.001*** و P<0.5 ،**P<0.01*. آب دریافت کرده اند
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توانند کلسترول ها می مطالعات نشان داده که باکتري

را از محیط کشت برداشت کنند و با توجه به این 

هاي اخیر توجه زیادي به ها در سالخاصیت باکتري

هاي پروبیوتیک بر روي کاهندگی باکترياثرات

  . ]29،28[ ه استکلسترول خون صورت گرفت

قیم و پروبیوتیک از دو مسیر مست يهايرــباکت

 دهندغیرمستقیم کلسترول سرمی را کاهش می

مهار ها باعث وتیکیر مستقیم پروبیدر مس. ]29،27[

سنتز فاکتورهاي هیپوکلسترومیک مانند کلسیم 

هیدروکسی متیل گلوتارات و اسید اوریک شده و در 

        نتیجه باعث کاهش جذب کلسترول در روده 

طی رشد و جذب کلسترول در ن با یهمچن و شودمی

 کلسترول باکتريسیتوپالسم وارد ساختن آن در 

کلسترول با ورود به  .دهندیط را کاهش میمح

کمتر در دسترس باکتري سیتوپالسم و یا اتصال به 

توسط سیستم گوارشی جذب و کمتر و قرار گرفته 

تجزیه مولکول کلسترول و  .شودوارد خون می

 یکی ابولیکیــــدهاي متــــنآیاستفاده از آن در فر

       ها در کاهش وتیکی پروبيهاسمیمکان دیگر از

  . ]31،30،28[ باشدی خون ميهایچرب

هاي رود که باکترياحتمال میم یرمستقیر غیدر مس

پروبیوتیک براي کاهش سطح کلسترول محیط تولید 

 در ي صفراويدهایتولید اس . بکننداسیدهاي صفراوي

هاي  کننده نمکنتیجه فعالیت آنزیم هیدرولیز

صفراوي
1

این  .باشدها میموجود در باکتري 

اسیدهاي صفراوي تولید شده توسط آنزیم باکتریایی 

هاي آزاد را از محیط برداشت توانند کلسترولمی

  . ]31،22[ کنند

فرانز
2

ها نشان دادند که انتروکوك ناو همکار 

 هاي صفراوي هیدرولیزکننده نمکیت آنزیمیفعال

 يهارود انتروکوكین احتمال میبنابرا. ]34[ دارند

ز با یل نی اردبیر محلی شده از نمونه پنيجداساز

                                                            
1 Bile salt hydrolase
2 Franz

م باعث یرمستقیر غیفوق و بواسطه مسسم یمکان

ن حال مطالعات یبا ا. کاهش کلسترول سرم شوند

ها ين باکتریسم عمل ای مکانیی جهت شناسايشتریب

  .الزم است

        نشان از طرف دیگر نتایج تحقیق حاضر همچنین

انتروکوکوس گونه دهد که دوزهاي مختلف می

 اثري 3 و 2هاي مک فارلند فاسیوم نیز در غلظت

 دارد و بر روي 10داري بر اینترلوکین معنی

نتایج ما نشان . هاي دیگر اثري نداشته استاینترلوکین

س فکالیس باعث کو انتروکوگونه که ست انیدهنده ا

 10 و 6هاي  اینترلوکینداري در سطحافزایش معنی

. شودمی

  گونه که هر دو ست اآندهنده نتایج حاضر نشان

بر مؤثري  فکالیس اثر گونهخصوصاً  سکوانتروکو

 داشته است ولی اثرات آنها 10روي سطح اینترلوکین 

 بسیار محدود بوده است 6 و 2هاي بر اینترلوکین

 3کدورت معادل فکالیس با گونه بطوري که فقط 

را  6توانسته است سطح اینترلوکین   فارلندمک

  .افزایش دهد

هاي  مربوط به لنفوسیت2نظر بر اینکه اینترلوکین 

Th1مربوط 10 و 6هاي  و اینترلوکین Th2 ،هستند 

هاي جداشده از پنیر توان نتیجه گرفت انتروکوكمی

  Th2هاي محلی ایران باعث افزایش تعداد لنفوسیت

 يهاه انتروکوكـــها از جملکیوتی اثرات پروب.شود

 بدن در مقاالت یمنیستم ای سيک بر رویوتیپروب

 کاركقاتیتحق.  گزراش شده استيمتعدد
3

نقش  

ت ین و تقویک را در تکویوتی پروبيهاانتروکوك

 بنیاکوب خوك و مطالعاتیمنیستم ایس
4

 نقش 

ت ی اضافه شده به غذا را در تقويهاانتروکوك

   .]18،17[ کار ساخته است در سگ آشیمنیستم ایس

 مایرمطالعات
5

نشان داد که زنانی که بمدت دو هفته  

هاي پروبیوتیک مداوم از ماست حاوي باکتري

                                                            
3 Scharek
4 Benyacoub
5 Meyer
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در خون آنها  Tهاي استفاده کرده اند تعداد لنفوسیت

دهد که نشان میاي همطالع .]24[ بیشتر از کنترل بود

ش هاي پروبیوتیک باعث افزایتیمار با الکتوباسیل

  . ]25[ شود میT هايلنفوسیت

 بر سیستم ها انتروکوكدقیق اثرسم یمکانبا این حال 

ها و لنفوسیت  آنها بريزی و اثرات تماایمنی بدن

 هنوز بخوبی شناخته نشده  مختلفيهانیتوکایسا

  .است

ست که دیواره  اعمل احتمالی اینهاي یکی از مکانیسم

حرك بر ها داراي ترکیبات مسلولی پروبیوتیک

باشد که ها میسیستم ایمنی بدن مانند پپتیدوگلیکان

هاي مرتبط با سیستم باعث افزایش فعالیت سلول

هاي دندریتی سلول. شوندایمنی در دیواره روده می

جدار ر دهاي مهم ژن یکی از سلولکننده آنتیبیان

ها جواب داده و که به حضور پروبیوتیکهستند روده 

ها در نهایت باعث افزایش ایتوکاینبا افزایش بیان س

. ]26،25[ شود در بدن میTهاي تعداد انواع سلول

ها اند که پروبیوتیکمطالعات همچنین آشکار ساخته

تأخیر ها به توانند آپوپتوزیس را در لنفوسیتمی

نیز باعث افزایش سطح طریق بیاندازند و از این 

  . ]27[ ها در خون شوندلنفوسیت

  

  ينتیجه گیر

 لیاردبدهد که پنیر محلی تحقیق حاضر نشان می

باشد که فعالیت هایی میحاوي انتروکوکوس

بر روي کلسترول خون و سیستم مؤثري پروبیوتیک 

 با توجه به نتایج بدست آمده بنظر .ایمنی بدن دارند

میرسد مصرف پنیر محلی که در فلور طبیعی آن 

 ارند، حضور د هاهایی مانند انتروکوكپروبیوتیک

تواند در کنترل کلسترول خون و تقویت سیستم می

  .  ایمنی بدن مفید واقع گردد
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 329صولتی و همکاران                                                                                                                   ....هاي جدا شده تأثیر انتروکوك
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ABSTRACT
Background & Objectives: Previous studies demonstrated that selected probiotic bacteria elicit 

beneficial effects in animals. Probiotic bacteria inhibit pathogens growth in the gut, improve lipid 
metabolism and activate immune system of animals. In the present study Enterococcus spp were 

isolated from Iranian traditional cheese and their effects on intestine pathogens (Shigella dysenteriae, 
Escherichia coli and Salmonella Typhimurium) growth, serum lipids level and activation of immune 
systems in mice were studied.
Methods: Iranian cheese samples were collected from Ardabil province. Enterococci spp were isolated 
using selective culture mediums and identified using API kites. Inhibitory effects of isolated 
Enterococci on growth of Pseudomonas aeruginosa and intestine pathogens (Shigella dysenteriae, 
Escherichia coli and Salmonella typhimurium) were tested using agar well method.  In order to study 
probiotic activities of  isolated bacteria in live animals, NMRI mice were divided into different groups 

and Enterococci was administrated orally (1 ML/mouse) with doses equal to 2 (6×108 cfu/ml) 3 (9×108

cfu/ml) and 4 (12×108 cfu/ml) MacFarland standard for 2 weeks. After two weeks continues treatment, 

blood samples were collected from retroorbital sinus and serum levels of cholesterol, triglycerides, 
LDL and HDL measured using enzymatic method. Interleukins (IL-2, IL-6 and IL-10) levels were 
measured using ELISA kites.
Results: Results of this study demonstrated that treatment with faecium species decreases serum 
cholesterol and increases serum IL-10 level, while it has not showed significant effects on serum levels 
of glucose, triglycerides, IL-2 and IL-6 (p<0.05). Administration of faecalis species have no significant 
effects on lipid levels of serum (p<0.05). Moreover, results revealed that treatment with faecalis 
species increased IL-6 and IL-10 (p<0.05). None of the species affected pathogens growth significantly 
(p<0.05).
Conclusion: The results obtained from current study demonstrate that continues treatment with both 

species can affect immune functions of animal by altering the cytokines profile and treatment with 
faecium species decreases serum level of cholesterol. 

Key words: Entrococci, Lipids, Cytokines
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