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 هاي موش در سرب توسط القاشده هماتوتوكسيسيتي برروي رامنوسوس الكتوباسيلوس اثر
  بالغ صحرايي

  1 قندهاري فرشته و *2فاطمي مهنوش ،1اللهيبيت فرحناز

  ميكروبيولوژي گروه فالورجان، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه اصفهان، 1
 شناسي زيست گروه فالورجان، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه اصفهان، 2

  24/5/96 :تاريخ پذيرش  6/10/95 :تاريخ دريافت

  چكيده
 محيط از آن حذف براي همواره محققان بنابراين. شود مي محسوب انسان سالمت براي سنگين فلزات ترين سمي از يكي سرب
 در اينرو از. كنند مي حذف محيط از را آنها سنگين، فلزات به بااتصال هاپروبيوتيك كه است شده ثابت اخيراً. اند كرده تالش

 حذف بااحتمال سرب با آلوده ماده هايرت هماتولوژيك برفاكتورهاي رامنوسوس الكتوباسيلوس حفاظتي تأثير حاضر، پژوهش
 بطور حيوانات. شد خريداري انستيتوپاستور از) گرم 130 ± 20( ماده صحرايي موش 32. قرارگرفت ارزيابي مورد بدن از سرب

 مواجهه: D و رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار: C سرب، با آلوده: B تزريقي، كنترل: A. شدند بندي تقسيم گروه 4 در تصادفي
 روي پروتوپورفيرين غلظت و خوني پارامترهاي ،)هفته 8( تيمار دوره اتمام ازپس. رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار و سرب با
 ولي داشت تغييراتي B به نسبت D گروه در روي پروتوپورفيرين غلظت و خوني پارامترهاي سطح. شد گيري اندازه خون در

 افزايش روي پروتوپورفيرين غلظت و ها پالكت ها، لنفوسيت سفيد، هاي گلبول تعداد B گروه در. نبود معنادار آماري ازنظر
 گروه به نسبت داري معني كاهش آن هاي انديكس و هوگلوبين غلظت هماتوكريت، درصد قرمز، هاي گلبول تعداد و دار معني
 احتماالً بنابراين. بود تري پايين سطح در كنترل گروه به نسبت D گروه در فاكتورها اين تغييرات حاليكه در داد نشان كنترل

 سرب مضر اثرات شده، خون به آن زياد غلظت ورود مانع روده، از آن دفع و سرب به بااتصال توانسته رامنوسوس الكتوباسيلوس
  .است داده كاهش را خوني فاكتورهاي بر

  سنگين فلزات هماتولوژيك، فاكتورهاي ،رامنوسوس الكتوباسيلوس :كليدي هاي واژه

  fatemi@iaufala.ac.ir: ، پست الكترونيكي03137420134: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 اثرات كه هستند اي زنده هاي ميكروارگانيسم ها،پروبيوتيك

 فلور از جزئي ها باكتري اين. دارند ميزبان برسالمت مفيدي
 در خطر بي تركيبات عنوان به و بوده گوارش دستگاه طبيعي
 گيرند مي قرار مورداستفاده خوراكي مواد از وسيعي طيف

 مهم ي خانواده دو هابيفيدوباكتر و هاالكتوباسيلوس). 2 و1(
 مقاومت آنها خصوصيات مهمترين. هستند هاپروبيوتيك از
 توانايي گوارشي، هاي آنزيم و صفرا معده، اسيد برابر در
 الكتوز، هضم بهبود و روده ي ديواره به اتصال در آنها

 تعادل بهبود و ها پروتئين ها، ويتامين سنتز كلسيم، جذب
 هاي ژن انتقال در آنها توانايي همچنين روده، ميكروبي

 باشند مي بيماريزا، عوامل با مقابله و ها بيوتيك آنتي به مقاوم
 و سنگين فلزات به ها باكتري اين اتصال پتانسيل اخيراً). 9(

 سطح. است شده واقع موردتوجه نيز محيط از آنها حذف
 مثبت گرم هاي باكتري ساير همچون پروبيوتيك هاي باكتري

 اسيد، تيكوئيك گليكان، و پپتيد ضخيم ي اليه يك از
 حاوي كه است شده تشكيل ساكاريدها پلي و ها پروتئين
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 و هيدروكسيل كربوكسيل، منفي هاي گروه مختلف انواع
 هاي يون به اتصال براي بااليي ظرفيت و باشند مي فسفات
 كه معتقدند محققان بنابراين. دارند سرب ازجمله كاتيوني

 حذف براي مناسبي ي گزينه توانند مي ها باكتري اين
  ).25( باشند سنگين فلزات بيولوژيك

 بدن براي غيرضروري و سمي پايدار، عنصري سرب، فلز
 هاي فعاليت زيست، محيط به آن ورود اصلي منبع. است

 سازي، باطري صنايع در وسيعي كاربرد زيرا باشد مي انساني
 دارد گياهي آفات دفع سموم از برخي و سازي رنگ صنايع

 محيط در بنزين ناقص سوخت اثر در همه از مهمتر و
 پوستي، مسير از است قادر فلز اين). 16( شود مي پخش

 مختلف هاي بافت در و شده بدن وارد خوراكي و استنشاقي
 تجمع دريايي جانداران برروي مطالعه). 11( يابد تجمع
 آنها بدن نرم بافتهاي در را سنگين فلزات ساير و سرب
 ي زمينه در دارد ضرورت بنابراين). 4 و3( است كرده تأييد
 رو ازاين. شود انجام مطالعاتي بدن از ها آالينده اين حذف

 از سرب حذف مكانيسم براينكه فرض با حاضر تحقيق در
 حفاظتي تأثير باشد، محيط از آن حذف مشابه بدن

 هاي باكتري از يكي عنوان به رامنوسوس الكتوباسيلوس
 با آلوده هايرت در هماتولوژيك برفاكتورهاي پروبيوتيك

  .  گرفت قرار ارزيابي مورد سرب

  روشها و مواد
 سوش: ميكروبي سوسپانسيون ي تهيه و كشت روش
 بانك از) ATCC 7469( رامنوسوس الكتوباسيلوس باكتري

 ايران صنعتي و علمي هاي پژوهش سازمان ميكروبي
 و تلقيح استريل مقطر آب سي سي 1 در و شد خريداري

 24به مدت   MRS Broth كشت محيط در انتقال از پس
 سپس. گرديد انكوبه سانتيگراد درجه 37 دمايساعت در 

 نموده تهيه سوسپانسيوني مايع، ميكروبي كشت ي نمونه از
 فارلند مك نيم استاندارد با چشمي صورت به كدورت و

 با سوسپانسيون نوري جذب همچنين. گرديد مقايسه
 – 1/0 بين نانومتر 630 موج طول در اسپكتروفتومتر دستگاه

×  CFU/ml 108 معادل كدورت اين. گرديد تنظيم 08/0
 .است باكتري 5/1

 ماده صحرايي موش سر 32: حيوانات تيمار و بندي گروه
 انستيتو از گرم 130 ± 20 وزني ميانگين با ويستار نژاد

 غذاي و آب به مجهز هاي قفس در و خريداري پاستور
 شرايط با سازگاري جهت هفته يك مدت به كافي

 دماي آزمون مدت طول در. شدند نگهداري آزمايشگاه
 و درصد 55 تا 45 رطوبت سانتيگراد، درجه 23 ± 2 محيط
 جانوران براي ساعت 12:12 تاريكي و نور مدت طول
 تايي هشت گروه 4 به تصادفي طور به حيوانات. شد فراهم
 هفته 8 مدت به تزريقي كنترل گروه هايرت. شدند تقسيم
 1 روزانه مدت دراين و شدند تيمار غذا و آب با تنها
- رت. كردند دريافت گاواژ روش به يونيزه دي آب سي سي

 سرب استات mg/kg 400 روزانه سرب، با آلوده گروه هاي
 گروه هايرت. كردند دريافت گوارشي درون روش به

 از CFU/ml 108  ×5/1 ميزان روزانه باكتري، با تيمار
 دريافت گوارشي درون روش به ميكروبي سوسپانسيون

 باكتري، با تيمار سرب با آلوده هايرت گروه و كردند
 CFU /ml 108  ×5/1 و سرب استات mg/kg 400 روزانه
 اتمام ازپس. كردند دريافت گوارشي درون روش به باكتري
 و شده بيهوش هارت هشتم، ي هفته پايان در تيمار ي دوره
. شد انجام آنها قلب از مستقيماً خونگيري توزين، از پس
 منظور به انعقاد ضد ي ماده محتوي هاي لوله به ها خون

 ارزيابي و خوني هايانديكس و ها سلول تعداد ارزيابي
 تعداد ارزيابي منظور به ينهمچن. يافتانتقال  ZPP فاكتور
- رت از گروه هر مدفوع ي تازه ي نمونه از مدفوع، در كلني

 1 مدت به سپس. شد هموژنيزه  پپتون در و برداشته ها
 سانتريفيوژ 5000 دور در دقيقه 5 مدت به و ورتكس دقيقه
 و برداشته آن رويي مايع از ميكروليتر 100 نهايت در و شد
 ساعت 24 از پس و شد كشت MRS Agar محيط در

 محيط در ها كلني تعداد درجه 37 دماي در انكوباسيون
  .شد شمارش
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 ميانگين صورت به پژوهش اين در ها داده كل: آماري آناليز
 واريانس آناليز آماري آزمون از و محاسبه معيار انحراف ±

 هاي گروه بين اختالف آناليز براي) ANOVA( يكطرفه
 كمك با ها داده وتحليل تجزيه. شد استفاده آزمايشي

 داري معني سطح و گرفت انجام 20 نسخه SPSS افزار نرم
0,05 P≤، 0,01 P≤0,001 P≤ شد گرفته نظر در.  

  نتايج
: خوني هاي سلول شمارش بررسي از حاصل نتايج

 گروه خوني پارامترهاي مقايسه در ،1 جدول به باتوجه
 با تيمار گروه و كنترل گروه به نسبت سرب با آلوده

 و سفيد گلبولهاي تعداد ،رامنوسوس الكتوباسيلوس
كمتر و  )≥P 0,001( داري معني كامالً بطور ها لنفوسيت

 يتو هماتوكر ينقرمز، هموگلوب يبرعكس تعداد گلبولها
 ≥P 0,05و ≥P≤، 0,01P 0,001با يببه ترت داري يبطور معن

 ،ها تعداد پالكت. باشد ياز گروه آلوده با سرب م يشترب
MCH  وMCHC 0,01با يبدر گروه كنترل به ترت P≤، 
0,01 P≤0,001 و P≤ با  يمارسه فاكتور در گروه ت ينو هم

 ،≥P 0,05 سطوح در ترتيببه رامنوسوس الكتوباسيلوس
0,05P≤  0,01وP≤ باشد ياز گروه آلوده با سرب م يشترب .
 يدسف ياست كه باوجود كاهش تعداد گلبولها درحالي اين
 و قرمز هاي گلبول پالكتها، تعداد افزايش و ها لنفوسيتو 

 با تيمار سرب با آلوده گروه در آن انديكسهاي
 باسرب، آلوده گروه به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس

  . باشد نمي دار معني آماري ازلحاظ تغييرات اين ولي

 .هماتولوژيك فاكتورهاي بررسي از حاصل نتايج -1 جدول

   خوني پارامترهاي

MCV 
)fl(  

MCHC  
)g/dl(  

MCH 
)pg(  

HCT 
)%(  

HGB 
)g/dl(  

RBC 
)105/µl(  

PLT  
)103/µl(  

Lyn  
)103/µl(  

WBC 
)103/µl( 

 ها گروه

57/1±46/55 

  
38/0±06/34 

ººº  
7/0±81/19 

ºº  
08/2±33/38 

º  
71/0±05/13 

ºº  
35/0±57/6 

ººº  
2/185±83/816 

ºº  
21/14±43/72 

ººº  
83/0±8/6 

ººº  
A 

63/1±85/57 **68/0±5/32  **66/0±18  *28/2±26/34  **49/0±57/11***76/0±9/4  ***68/99±517  ***09/4±100  ***63/1±26/10  B  

8/1±5/55 5/0±86/33 

ºº  
76/0±45/19 

º  
44/2±23/38 

º 
77/0±02/13 

ºº 
44/0±87/6 

ººº 
94/112±5/742 

º  
6/7±51/72 

ººº  
87/0±53/6 

ººº  
C  

73/1±5/56 *75/0±9/32  *04/1±38/18  62/1±52/37 *38/0±85/11 *71/0±46/5  *116±5/571  *61/6±63/89  **82/0±5/9  D  
 شده گرفته نظر در *** )≥P 0,001(و ** )≥P≤( *، )0,01 P 0,05(صورت  به داري معني سطح و است شده محاسبه mean ± SD شكل به ها داده
 با آلوده گروه به نسبت آزمايشي گروههاي داري معني سطح) º( عالمت و كنترل گروه به نسبت آزمايشي گروههاي داري معني سطح) *( عالمت. است

 با تيمار و سرب با آلوده گروه ،)C(رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار گروه ،)B( سرب با آلوده گروه ،)A( كنترل گروه. دهد مي نشان را سرب
  )D(رامنوسوس الكتوباسيلوس

 نسبت آزمايشي هاي گروه در خوني پارامترهاي مقايسه در
-رتدر  WBC تعداد در داري معني افزايش كنترل، گروه به

 با كه سرب با آلوده گروه و سرب با آلوده گروه هاي
 در ترتيب به بودند شده تيمار رامنوسوس الكتوباسيلوس

 مشاهده كنترل گروه به نسبت ≥P 0,01 و ≥P 0,001سطح
 تعداد در مختصر افزايش باوجود كه درحالي. شود مي

WBC الكتوباسيلوس با شده تيمار هايرت گروه در 

 افزايش اين كنترل، گروه هايرت به نسبت رامنوسوس
 يشافزا  ،WBC بر عالوه. نيست دار معني آماري ازنظر
 گروه هايرت در نيز ها لنفوسيت تعداد در داري معنيكامالً 
 با شده تيمار  باسرب آلوده گروه و باسرب آلوده

 مشاهده كنترل گروه به نسبت ،رامنوسوس الكتوباسيلوس
 دار معني≥P 0,05 و≥0,001P سطح در ترتيب به كه شود مي

-رت هاي لنفوسيت تعداد در داري معني تفاوت اما. است
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 به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس  با تيمار گروه هاي
  . شود نمي مشاهده كنترل گروه

 باسرب آلوده گروه و باسرب آلوده گروه در ها پالكت تعداد
 سطح در ترتيببه رامنوسوس الكتوباسيلوس با شده تيمار
0,01 P≤ 0,05 و P≤ گروه به نسبت داري معني كاهش 
 در ها سلول اين تعداد در حاليكه در دهد مي نشان كنترل
 داري معني تفاوت رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار گروه
 RBC تعداد. شود نمي مشاهده كنترل گروه به نسبت

)0,001P≤( ،هماتوكريت درصد )0,01P≤(، غلظت 
 MCHCو  MCH يها يكساند و )≥0,01P( هموگلوبين

)0,01P≤ (در كه همچنان باسرب، آلوده گروه هايرت در 
 گروه به نسبت داري معني كاهش شود مي مشاهده جدول
كه با  باسرب آلوده هايرتدر گروه  .دهد مي نشان كنترل

 در تغيير بودند شده تيمار رامنوسوس الكتوباسيلوس
 تغييرات با مشابه كنترل باگروه مقايسه در خوني پارامترهاي

 كه تفاوت بااين باشد مي باسرب آلوده گروه در حاصله
 باسرب آلوده گروه شدت به تغييرات اين آماري ازلحاظ
 و سفيد گلبولهاي تعداد افزايش كه بطوري نيست

و   ≥P 0,05 و≥P 0,01 سطح در ترتيب به ها لنفوسيت
 تفاوت. باشد مي  ≥P 0,05 سطح در فاكتورها ساير كاهش
 به نسبت گروه دراين هماتوكريت درصد ،در داري معني
در  داري يمعن ييرتغ گونه يچه. شود نمي مشاهده كنترل گروه

 الكتوباسيلوسبا  يمارفاكتورها در گروه ت ينسطح ا
 ،MCV. شود ينسبت به گروه كنترل مشاهده نم رامنوسوس

 يمختصر يشآن افزا هايانديكسو  RBCبرخالف تعداد 
 با تيمار سرب با آلوده و سربآلوده با يها در گروه

 آن افزايش البته كه دهد مي نشان رامنوسوس الكتوباسيلوس
  .نيست دار معني كنترل گروه به نسبت

 هاي گروه در ZPP غلظت بررسي از حاصل نتايج
 هاي-رتدر  ZPP غلظت ،1 نمودار به باتوجه: آزمايشي

 يمارت رامنوسوس الكتوباسيلوسكه با  باسرب آلوده گروه
كاهش نشان  سرب،شده بودند نسبت به گروه آلوده با

. يستن دار يمعن يكاهش ازنظر آمار ينكه البته ا دهد يم
با  يمارفاكتور در دو گروه كنترل و ت ينسطح ا

 داري يبطور كامالً معن رامنوسوس الكتوباسيلوس
)0,001P≤(، غلظت . باشد ياز گروه آلوده با سرب م كمتر

ZPP تيمار باسرب آلوده و باسرب آلوده هايرت گروه در 
 افزايش كنترل گروه به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس با

 آلوده گروه در افزايش اين ولي دهد مي نشان چشمگيري
 0,001 سطح در افزايش اين كه طوري به است بيشتر باسرب

P≤  آلوده گروه هايرت در مقدار اين ولي است دار معني 
 گروه به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار سرب با

  معني تفاوت. است دار معني  ≥P 0,01 سطح در كنترل،
 با تيمار گروه و كنترل گروه دو در فاكتور اين بين داري

  . شود نمي مشاهده رامنوسوس الكتوباسيلوس

  
 به ها داده. ي آزمايشيها گروهبين  ZPP غلظت ي مقايسه -1 نمودار
 صورت به داري معني سطح و است شده محاسبه mean ± SD شكل

)0,05 P≤(*  )0,01 P≤(** و)0,001 P≤(*** شده گرفته نظر در 
 گروه به نسبت آزمايشي گروههاي داري معني سطح) *( عالمت. است

 به نسبت آزمايشي گروههاي داري معني سطح) 0( عالمت و كنترل
  .دهد مي نشان را سرب با آلوده گروه

 الكتوباسيلوس هاي كلني تعداد شمارش از حاصل نتايج
 تعداد ميانگين ،2 نمودار به باتوجه: مدفوع در رامنوسوس

 مدفوع در رامنوسوس الكتوباسيلوس يافته رشد هاي كلني
 آلوده و رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار كنترل، هاي گروه
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 بطور رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار سرب با
 سرب با آلوده گروه به نسبت ،)≥0,001P( داري معني
 گروه دو در يافته رشد هاي كلني تعداد ميانگين. است بيشتر
 با آلوده و رامنوسوس الكتوباسيلوس  با تيمار هاي رت

 گروه به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس  با تيمار و سرب
 سطح در افزايش اين كه طوري به داد نشان افزايش كنترل

0,001 P≤  رت در ها كلني تعداد كه درحالي است دار معني 
 كاهش كنترل، گروه به نسبت سرب با آلوده گروه هاي

  ≥P 0,01 سطح در كاهش اين كه طوري به داشت شديدي
  .است دار يمعن

  
 رامنوسوس الكتوباسيلوس هاي كلني تعداد اي مقايسه بررسي -2 نمودار

 ± mean شكل به ها داده. آزمايشي هاي گروه بين مدفوع، ي نمونه در

SD 0,05(صورت  به داري معني سطح و است شده محاسبه P≤(*  
)0,01 P≤(** و)0,001 P≤(***عالمت. است شده گرفته نظر در 

 و كنترل گروه به نسبت آزمايشي گروههاي داري معني سطح) *(
 آلوده گروه به نسبت آزمايشي گروههاي داري معني سطح) 0( عالمت

  .دهد مي نشان را سرب با

 نژاد هاي رت بدن وزن ميانگين بررسي از حاصل نتايج
 رتهاي  در بدن وزن ميانگين ،3 نمودار به باتوجه: ويستار
 رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار گروه و كنترل گروه
 باسرب آلوده گروه از بيشتر) ≥0,001P(  داري معني بطور
 با تيمار سرب با آلوده گروه وزن افزايش ولي است

 سرب با آلوده گروه به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس

 هايرت گروه دو در بدن وزن ميانگين. باشد نمي دار معني
 الكتوباسيلوس با تيمار باسرب آلوده و باسرب آلوده

 نشان زيادي كاهش كنترل گروه به نسبت  رامنوسوس
 سطح در سرب با آلوده هايرت در كاهش اين كه دهد مي

0,001 P≤  با تيمار سرب با آلوده هايرت در و 
 دار معني  ≥P 0,01 سطح در رامنوسوس الكتوباسيلوس

 با تيمار هاي گروه وزن بين داري معني تفاوت. است
 مشاهده كنترل گروه به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس

  .شود نمي

  
 بين در ها رت بدن كلي وزن ميانگين اي مقايسه بررسي -3 نمودار

 و است شده محاسبه mean ± SD شكل به ها داده. آزمايشي هاي گروه
 0,001( و** )≥P≤(* ، )0,01 P 0,05(صورت  به داري معني سطح
P≤( ***عالمت. است شده گرفته نظر در )* (داري معني سطح 

 سطح) 0( عالمت و كنترل گروه به نسبت آزمايشي گروههاي
 نشان را سرب با آلوده گروه به نسبت آزمايشي گروههاي داري معني

 .دهد مي

  گيري نتيجه و بحث
 حفاظتي تأثير احتمال ارزيابي منظور به حاضر درتحقيق

 دنبال به خوني برپارامترهاي رامنوسوس الكتوباسيلوس
 بر سرب تأثير از حاصل نتايج ابتدا سرب، با آلودگي

 در اي مالحظه قابل افزايش و شد بررسي خوني پارامترهاي
. شد مشاهده ها لنفوسيت همچنين و سفيد هاي گلبول تعداد

 سرب، تأثير تحت كه دادند نشان زيادي مطالعات
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 و دونگري مثال براي. يابند مي افزايش ايمني هاي سلول
 سفيد هاي گلبول تعداد در افزايش 2011 سال در همكاران

 كارگران در خوني هاي شاخص گيري اندازه ازپس را
 همچنين). 10( كردند مشاهده خودروسازي ي كارخانه
 مسموميت ايجاد از پس 2003 سال در همكاران و موگاهي
 دليل به را لكوسيتوزيس نر، بالغ هاي موش در باسرب
 هامونوسيت و هانوتروفيل ها، لنفوسيت تعداد در افزايش
  ). 18( كردند گزارش

 سفيد هاي گلبول افزايش علت است داده نشان مطالعات
 هاي اندام عملكرد در اختالل محيطي، هاي استرس دراثر

 و التهاب آن دنبال به و طحال و كليه ازجمله مختلف
 ما تحقيق در رسد مي نظر به رو ازاين). 20( است عفونت

 و ايمني سيستم تحريك باعث التهاب، باالقاء سرب نيز
 ها لنفوسيت بويژه سفيد هاي گلبول تعداد افزايش درنتيجه

 الكتوباسيلوس  با تنها كه هاييرت در. است شده خون در
 تعداد در داري معني تغيير بودند، شده تيمار رامنوسوس

 كه نشد مشاهده كنترل گروه به نسبت ايمني هاي سلول
 اين زيرا باشد بدن براي باكتري بودن ايمن مؤيد تواند مي

 گروه هايرت در. باشد مي روده طبيعي فلور جزو باكتري
 افزايش بودند شده تيمار باكتري بااين كه باسرب آلوده
 و مشهود كامالً سفيد هاي گلبول و ها لنفوسيت سطح
 كاهش تنها و بود سرب با آلوده رتهاي با مقايسه قابل

. نبود دار معني آماري ازنظر البته كه شد مشاهده مختصري
 الكتوباسيلوس كه رسيد مي بنظر اول نگاه در بنابراين

 و سفيد گلبولهاي تعداد بر مثبتي تأثير رامنوسوس
 بامقايسه اما ندارد سرب با مسموميت بدنبال ها لنفوسيت

 آلوده گروه و باسرب آلوده گروه در ها سلول اين تعداد
 گروه به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار باسرب
 هردو در ها سلول اين تعداد در داري معني افزايش كنترل،
 به باتوجه ولي شد مشاهده كنترل گروه به نسبت گروه
 در باكتري با شده تيمار رتهاي در افزايش اين ،1 جدول
 باسرب آلوده گروه به نسبت )≥0,05P( تري پايين سطح

)0,001P≤ (الكتوباسيلوس رسد مي نظر به بنابراين. بود 

 تا اما كند عمل مؤثر كامالً نتوانسته هرچند رامنوسوس
 را ايمني هاي برسلول سرب سوء اثرات توانسته حدودي
  .كند تر متعادل

 سيستم تقويت هاپروبيوتيك هاي ويژگي مهمترين از يكي
 بدن در آنها حضور رسد مي نظربه. باشد مي) 24( ايمني
 ايمني سيستم و شده بدن به آگاهي پيش يك تحميل باعث

 محض به بنابراين و است قرارداده باش آماده حالت در را
 ايمني سيستم شديد تحريك از بدن در سرب ورود

 مكانيسم مهمترين ديگر طرف از. است كرده ممانعت
 اكسيداتيو استرس القاء بدن در سنگين فلزات توكسيسيتي

 خاصيت داراي هاپروبيوتيك كه اينبه باتوجه). 21( است
 حضور رود مي احتمال ،)1( هستند بااليي اكسيداني آنتي

 ازحد بيش افزايش مانع بدن در رامنوسوس الكتوباسيلوس
 و شده بدن در سرب اثر تحت اكسيژن فعال هاي راديكال
 حاضر تحقيق در. است شده التهاب افزايش مانع بنابراين
 داري معني كاهش باسرب آلوده گروه در ها پالكت تعداد
 429 روي بر تحقيقي. داد نشان كنترل گروه به نسبت
 در داري معني كاهش سازي، باتري ي كارخانه در مرد كارگر
). 7( شد مشاهده خون سرب سطح افزايش و پالكت تعداد
 2010 سال در همكارانش و حميد نتايج، اين با تناقض در

 رت به سرب استات خوراندن از پس را ها پالكت افزايش
 عمل دقيق مكانيسم). 14( كردند مشاهده بالغ نر هاي
 گروهي. است نشده شناسايي هنوز ها پالكت برتعداد سرب

 و غشا ليپيدهاي پراكسيداسيون باعث سرب معتقدند
 و شده ها پالكت در) فعال اكسيژن هاي گونه( ROS افزايش
 سيستم عملكرد اختالل). 8( شود مي آنها تخريب به منجر

 نيز را عروق اندوتليال بر سرب آسيب اثر تحت انعقادي
 دانند مي سرب اثر در ها پالكت كاهش براي ديگري عامل

 توان مي را ها پالكت تعداد كاهش تيز حاضر تحقيق در). 7(
-رت گروه در ها پالكت تعداد. داد نسبت مذكور داليل به

 بودند شده تيمار رامنوسوس الكتوباسيلوس با كه هايي
 عدم بيانگر كه نداد نشان كنترل باگروه داري معني تفاوت

 در. باشد مي خوني فاكتورهاي بر باكتري اين توكسيسيتي
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 الكتوباسيلوس با و بوده سرب با مواجهه در كه رتهايي
 آلوده گروه با مشابه نيز بودند شده تيمار رامنوسوس

 گروه دو اين وقتي اما بود يافته كاهش پالكتها تعداد باسرب
 تعداد كاهش كه شد مشخص شدند مقايسه كنترل گروه با

 بيشتر بسيار باسرب آلوده گره در نرمال سطح از ها پالكت
)0,001P≤( باكتري با شده تيمار گروه از )0,05P≤( 

 تا رامنوسوس الكتوباسيلوس رسد مي نظر به پس. باشد مي
. باشد داده كاهش را ها پالكت بر سرب منفي اثر حدودي

 اثر دليل به غيرمستقيم بطور را آن علت بتوان شايد
. دانست خون چربي و كلسترول بركاهش هاالكتوباسيلوس

 اثر كبد بافت بر سرب است داده نشان تحقيقات زيرا
 بويژه ها چربي بيوسنتز مسير بر اختالل باعث گذاشته

 خون در كلسترول سطح افزايش منجربه و شده كلسترول
 ي ديواره در كلسترول رسوب باعث امر همين. شود مي

 ي ديواره به و همديگر به ها پالكت چسبيدن و عروق
 است شده ثابت كه اين به باتوجه). 23( شود مي عروق

 مانع و بخشند مي بهبود را كبد عملكرد هاپروبيوتيك
 رسد مي نظر به ،)26( شوند مي خون در ها چربي افزايش

 الكتوباسيلوس توسط عروق در چربي رسوب از جلوگيري
 از و شده آنها رسوب و چسبيدن بهم مانع رامنوسوس

  .است كرده ممانعت سرب اثر تحت پالكت كاهش

 غلظت قرمز، هاي گلبول تعداد حاضر، پژوهش در
  و MCH هايانديكس و هماتوكريت درصد هموگلوبين،

MCHC يآلوده با سرب، كاهش مشخص يدر رت ها 
 و پورگاللي ي مطالعه در نتايج اين تأييددر . نشان داد
 سطح در توجهي قابل كاهش 2007 سال در همكارانش
 خون سرب باالي سطح با انسان و موش در هماتوكريت

 كه دادند پيشنهاد همكاران و دونگري). 12( شد مشاهده
 كاهش به منجر تواند مي سرب باالي غلظت با مواجهه

 اين كه شود خون در هااريتروسيت و هارتيكولوسيت
 شود مي هماتوكريت درصد كاهش باعث خود ي نوبه به
 مسموميت با مرتبط خوني عالئم مهمترين از يكي). 10(

 قرمز هاي گلبول تخريب با سرب است، آنمي ايجاد باسرب

 ترشح مانع كليه، و كبد در اختالل ايجاد همچنين و
 بدين و شده ها اندام اين ي ويژه هاي سلول از اريتروپويتين

 شود مي خون در ها سلول اين تعداد كاهش باعث ترتيب
 سوء اثر مؤيد RBC كاهش نيز حاضر تحقيق در). 15(

 درصد كاهش ديگر سوي از. باشد مي ها سلول براين سرب
 تعداد كاهش با توان مي نيز را هموگلوبين و هماتوكريت

RBC سرب كه داد نشان تحقيقات براين عالوه. داد ارتباط 
 مهار با گذاشته اثر هموگلوبين بيوسنتز مسير بر تواند مي

 دلتا يعني مسير اين حياتي هاي آنزيم هاي فعاليت
 اختالل موجب) 27( فروكالتاز و دهيدروژناز آمينولولينات

 و هموگلوبين كاهش. باشد شده هموگلوبين سنتز در
و  MCH كاهش براي توجيهي تواند مي نيز هماتوكريت

MCHC سطح. باشد MCV آزمايشي هاي گروه بين در 
 كه نداد نشان داري معني تفاوت كنترل گروه به نسبت

 الكتوباسيلوس و سرب تأثير عدم نشانگر تواند مي
 ،RBC تعداد. باشد ها گلبول حجم ميانگين در رامنوسوس

MCV، در  يخون هايانديكسو  هموگلوبين يت،هماتوكر
تفاوت  رامنوسوس الكتوباسيلوسبا  يمارگروه ت هايرت
 رو ينازا. نسبت به گروه كنترل نشان نداد داري يمعن
بر بدن  ياثر سوئ هاپروبيوتيككرد كه  يدتأك توان يم

با  2008و همكاران در سال  يرزاييهمچنان كه م. ندارند
 موش، غذايي رژيم در كازئي الكتوباسيلوس تأثير يبررس
 نكردند مشاهده فاكتورها اين سطح در تغييري گونه هيچ

)17.(  

 گروه هايرت در آن هايانديكس و قرمز هاي گلبول تعداد
 شده تيمار رامنوسوس الكتوباسيلوس با كه سرب با آلوده
 نشان داري معني تفاوت سرب با آلوده گروه به نسبت بودند
 از پس ها پالكت و سفيد هاي گلبول تعداد همانند اما نداد

 سطح كه شد مشخص كنترل گروه با گروه دو اين مقايسه
 الكتوباسيلوس با تيمار از پس فاكتورها اين تغييرات

 سرب با آلوده هايرت به نسبت كمتري شدت رامنوسوس
 نظر به بنابراين. دهد مي نشان كنترل گروه با مقايسه در
توانسته اثرات سوء  رامنوسوس الكتوباسيلوس رسد يم



 1397، 2، شماره 31جلد                                                 )                                      مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

126 

تر كند كه البته  متعادل يفاكتورها را تا حدود اينسرب بر
الزم  ياديز يقاتعملكرد آن تحق يسممكان ي ◌ٔ ينهدرزم

كه  كنيم يدرمجموع ما تصور م. است انجام شود
 يا با ممانعت از جذب روده رامنوسوس الكتوباسيلوس

سرب مانع از تجمع آن در خون و بدنبال آن مانع از اثر آن 
  .شده است يخون يبر پارامترها

 خوني فاكتورهاي در ايجادشده اختالالت مشاهده دنبالبه
 خصوصاً قرمز هاي گلبول به مرتبط فاكتورهاي ويژه به

 شد مطرح فرضيه اين سرب، تأثير تحت هموگلوبين كاهش
 وارد خون به مستقيماً گوارشي سيستم از سرب احتماالً كه

 بنابراين. است شده مشكالتي چنين ايجاد موجب و شده
 ZPP غلظت خون، در سرب حضور از اطمينان براي
 دو در ZPP غلظت حاضر، پژوهش در. شد يريگ اندازه
 با تيمار سرب با آلوده و سرب با آلوده هايرت گروه

 داري معني تفاوت هم به نسبت رامنوسوس الكتوباسيلوس
 به نسبت فاكتور اين سطح گروه دو هر در ولي نداد نشان
 كه اين به باتوجه. داد نشان چشمگيري افزايش كنترل گروه

 مهار بر سرب تأثير نشانگر خون پروتوپورفيرين افزايش
 دنبال به آهن فقر از ناشي خوني كم و "هم" بيوسنتز مسير

در خون  ZPP افزايش ،)22( است سرب با مسموميت
 ينا ي،با باكتر يمارت باسرب آلوده و باسرب آلوده هايرت
كه سرب از پوشش روده گذشته و  كند يم ييدرا تأ يهفرض

آن بر  يبه گردش خون نفوذ كرده است و اثرات منف
 يزن يخون هايانديكسو  يتو هماتوكر ينهموگلوب

 يول. آن در خون است يمحضور مستق يلاحتماالً به دل
 تيمار مسموم گروه در ZPP غلظت افزايش كه ازآنجايي

 تري پايين سطح در رامنوسوس الكتوباسيلوس با شده
)0,01P≤( باسرب آلوده گروه از )0,001P≤(، مقايسه در 

 رسد مي نظر به باشد، مي كنترل گروه با گروه دو اين
 يباكتر يناز سرب موجود در روده توسط ا يمقدار
 ورود تبع بهمدفوع دفع شده است و  يقشده و از طر جذب
 يندر خون ا ZPP ازحد بيش افزايش مانع خون، به آن كمتر

 2008 سال در نيز همكاران و هالتونن. گروه شده است

 و فرمنتوم الكتوباسيلوس ي گونه دو كه دادند نشان

 ديگر كنار در آزمايشگاهي محيط در النگوم بيفيدوباكتريوم

 ازجمله فلزي هاي كاتيون حضور ويژه به محيطي عوامل

 سرب و كادميوم به رقابتي بطور آهن و كلسيم منيزيم، روي،

 رود مي احتمال رو ازاين). 13( يابند مي اتصال
 با مشابه مكانيسمي با رامنوسوس الكتوباسيلوس
 از مقداري النگوم بيفيدوباكتريوم و فرمنتوم الكتوباسيلوس

  . باشد كرده حذف گوارش سيستم از را سرب

 باسرب شده آلوده حيوانات در بدن وزن تحقيق دراين
 دنبال به بدن وزن كاهش. يافت كاهش داري معني طور به

 همكاران و رافيق ي مطالعه در سرب استات با مسموميت
 وزن كاهش احتماالً. شد مشاهده نيز) 19( 2008 سال در
 ناشي خوني كم دليل به ويژه به جانوران اشتهايي بي دليل به
 باسرب آلوده گروه هايرت بدن وزن. باشد مي سرب از

 آلوده گروه همچون نيز رامنوسوس الكتوباسيلوس با تيمار
 الكتوباسيلوس احتماالً پس. داد نشان كاهش باسرب

 ايفا سرب از ناشي بدن وزن كاهش در نقشي رامنوسوس
 ها پروبيوتيك عملكرد با متناقض نتيجه اين. است نكرده
 با ها پروبيوتيك كه است شده مشخص خوبي به زيرا است

 غذايي مواد جذب افزايش به روده پرزهاي سطح افزايش
 الكتوباسيلوس تأثير عدم بنابراين. كنند مي كمك

 تيمار تنهايي به كه زماني حتي حيوانات بروزن رامنوسوس
 نسبت تيمار مدت طول بودن كوتاه به توان مي را بود شده
 از اي گونه روي بر 2008 سال در كه اي مطالعه در. داد

 از برخي مصرف نيز شد انجام طبيعي وزن با تيالپيا ماهي
 ،اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس ازجمله پروبيوتيك هاي سويه

 بر تأثيري بيفيديوم بيفيدوباكتريوم و كازئي الكتوباسيلوس
  ). 6( نداد نشان آنها وزن روي

 الكتوباسيلوس كلني تعداد حاضر تحقيق ي ادامه در
. شد ارزيابي آزمايشي هاي گروه مدفوع در رامنوسوس

 آن نمايانگر كنترل گروه هايرت مدفوع در كلني حضور
 هارت ي روده طبيعي فلور جزء باكتري اين كه است
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 هايرت مدفوع در ها كلني تعداد شديد كاهش و باشد مي
 مرگ باعث احتماالً سرب كه است آن بيانگر سرب با آلوده
 هاپروبيوتيك مهم اعمال از يكي. است شده ها باكتري اين

 بيشتر گسترش درازمدت در و روده پرزهاي از حفاظت
 معدني امالح جذب به كمك آن بدنبال و پرزها اين

 نظر به اينرو از). 5( باشد مي پرزها اين سطح از ضروري
 مرگ باعث ها باكتري اين به بااتصال احتماالً سرب رسد مي
 داده كاهش را روده سطح بر آنها حفاظتي اثر و شده آنها

 توانسته احتماالً خون در ZPP افزايش به باتوجه و است
 گروه در. يابد راه خون به و گذشته اي روده سد از راحتي به

 رامنوسوس الكتوباسيلوس با كه سرب با آلوده هايرت
 بطور مدفوع در باكتري هاي كلني تعداد بودند شده تيمار
 اين. داد نشان افزايش كنترل گروه به نسبت داري معني

 اضافي الكتوباسيلوس افزودن كه است آن نشانگر افزايش
 الكتوباسيلوس  تعداد توانسته جانور غذايي رژيم به

 يافته كاهش سرب توسط كه را روده در موجود رامنوسوس
 كه است داده نشان مطالعات ديگر طرف از. كند جبران بود،

 سطح به دارند تمايل كاتيونيك فلزات بويژه سنگين فلزات
 اينرو از). 13( يابند اتصال منفي بابار هاپروبيوتيك ي ديواره
 باسرب رامنوسوس الكتوباسيلوس حاضر، تحقيق در شايد

 منجر اتصال اين كه باوجودي و شده باند روده در موجود
 شده نيز بدن از سرب حذف باعث است، شده آنها مرگ به

 در اختالالت كاهش مشاهده با فرض اين كه باشد
-رت در باكتري اين حضور تأثير تحت خوني فاكتورهاي

 در دارد ضرورت و گيرد مي قوت سرب با آلوده هاي

 آزمايشي هاي گروه مدفوع در سرب ميزان بعدي مطالعات
  .شود مقايسه باهم نيز

  كلي گيري نتيجه

 سرب كه است ازآن حاكي پژوهش اين از حاصل نتايج
 در اختالل ايجاد باعث آزمون اين در شده مصرف

 مشاهده با و شده بدن وزن و هماتولوژيك فاكتورهاي
 مستقيم حضور را آن دليل توان مي خون در ZPP افزايش

 در آمده بدست نتايج تعديل اما. دانست خون در عنصر اين
 تيمار رامنوسوس الكتوباسيلوس با كه سرب با آلوده گروه
 سيستم در احتماالً باكتري اين كه دهد مي نشان بودند شده

 حذف مشابه مكانيسمي با و يافته اتصال سرب به گوارشي
 بدن از سرب حذف پتانسيل آبي، و خاكي محيط از سرب

 عالئم بهبود به حدودي تا ترتيب بدين و است داشته را
 اگر شايد و است كرده كمك سرب حضور از ناشي منفي

 اين تيمار و تيمار پيش تحت بيشتري مدت حيوانات
 مسموم گروه به مربوط نتايج شدند، مي قرارداده باكتري
 گروه سطح به رامنوسوس الكتوباسيلوس با شده تيمار
 به نتايج اين تأييد براي بنابراين. شد مي نزديكتر كنترل

 .است نياز زيادي تكميلي آزمايشات

  قدرداني و تشكر

 پژوهشي معاونت از را تشكر كمال مقاله اين نويسندگان
 كردن فراهم منظور به فالورجان، واحد اسالمي آزاد دانشگاه
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Abstract 

Lead is one of the most toxic heavy metals for the human health. So researchers are 
always trying to remove of lead from the environment. Recently it was proved that 
probiotics by binding to heavy metals remove them from the environment. Hence, in the 
present study, the protective impact of Lactobacillus rhamnosus on hematological 
factors in rats infected with the lead with a potential to remove lead from the body is 
evaluated. 32 female rats (130 ± 20 g) were purchased from Pasteur Institute. The 
animals are randomly divided into 4 groups. A: control group, B: exposed to lead, C: 
Lactobacillus rhamnosus treatment, D: exposed to lead and Lactobacillus rhamnosus. 
After completion of the treatment period (8 weeks), blood parameters and the 
concentration of zinc protoporphyrine in the blood were measured. Levels of these 
factors in group D showed no significant change compared to group B. In group B, the 
number of white blood cells, lymphocytes, platelets and the concentration of zinc 
protoporphyrine showed a significant increase and the number of red blood cells, 
hematocrit percentage, hemoglobin concentration and its indices showed a significant 
decrease relative to the control group while changes of these factors in Group D 
compared to the control group had a lower level. So probably Lactobacillus rhamnosus 
was able to bind to lead and by its excretion from intestines, prevented from entry of 
excess lead into the blood. Therefore, the harmful effects of lead on blood factors have 
reduced. 
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