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Abstract
Introduction: Lactobacillus bacteria are known as living microorganisms in the stomach,
biliary secretions, and pancreas. They attach to the epithelial cells and colonize the human
intestines. Many probiotics belong to a large group of bacteria called lactic acid bacteria. Due to
immunomodulatory effect of probiotics and the impact of these bacteria on the performance of
immune responses, the aim of this study was to evaluate the effect of Lactobacillus reuteri cell
wall and cytoplasmic extract effects on the stimulation of IL-4 and IFN γ cytokines production.
Materials and methods: For this purpose, 20 samples of traditional dairy and pasteurized dairy
products were collected. Molecular identification was performed using molecular-specific
primers. Bacterial DNA was extracted and the identification of bacterial species was determined
by genetic sequencing of PCR product. Human heparin blood was then prepared and peripheral
mononuclear blood cells were isolated. To evaluate immune stimulation, IL-4 and IFN γ
cytokines production were measured by ELISA method.
Results: The results of this study showed that from 20 dairy samples, 7 isolates of Lactobacillus
reuteri were identified. The immune system for the production of interleukin-4 and IFN γ in the
presence of cell wall and cytoplasmic cell extracts of Lactobacillus reuteri was not stimulated.
Lactobacillus casei extract compared to other two bacteria has the greatest effect on immune
stimulation and increased IL-4 production.
Discussion and conclusion: The level of cytokines produced in human monocular cells did not
increase after stimulating the immune system. The Lactobacillus reuteri bacterium will not be
used in immunotherapy.
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چكیده
مقدمه :الک ویاسیلواها ،ری موجودات زند اداند کیه در مدید  ،ترشی ات صی راود و پیانکراا وجیود دارنید ،ییه
سلو هاد اپی لیا م صل و در رودۀ انسا کلونی میشوند .یسیارد از پروییوتیکها یه گرو ی رگی از یاک ردها یه نا
یاک ردهاد الک یکاسید تدلق دارند .یاتوجهیه ویژگیهاد تنظیمکنندگی سیس م ایمنیی پروییوتییکهیا و اثیر تنظیمیی
سنها یر عملکردهاد سیس م ایمنی ،ارزیایی اثر دیوارۀ سلولی و عصارۀ سی وپاسمی یاک رد الک ویاسییلوا روتیرد ییر
ت ریک تولید سی وکیاهاد این رلوکیا 4-و این رفرو گاما هدف مطالدۀ حاضر است.
مواد و روشها :تدداد 20نمونه م صیو لبنیی سین ی و پاسی وری جمی سورد و شناسیایی مولکیولی ییا اسی اد از
سغازگرهاد اخ صاصی انجا شد DNA .یاک ردها جداسازد و شناسایی گونههاد یاک ردها ییا تدیییا تیوالی کن یکیی
م صو  PCRانجا شد؛ سپس خو هپارینۀ انسانی تهیه شد و سلو هاد تکهس هاد خو م یطی جداسازد شیدند.
می ا ت ریک سیس م ایمنی ،سی وکیاهاد این رلوکیا 4-و این رفرو گاما یه روش االی ا انداز گیرد شدند.
رتایج :از تدداد  20نمونه م صوالت لبنی 7 ،جدایۀ الک ویاسیلوا روترد جداسیازد و شناسیایی شید .سیسی م ایمنیی
یییراد تولییید این رلییوکیا 4-و این رفییرو گامییا در حدییور دیییوارۀ سییلولی و عصییارۀ سییلولی سی وپاسییمی یییاک رد
الک ویاسیلوا روترد ت ریک نشد.
بحث و رتیجهگیری :سطح سی وکیاهاد تولیدشد در سلو هاد تکهس هاد خو م یطی انسانی پیساز ت رییک
سیس م ایمنی اف

ایش نیافت و درن یجه ،یاک رد الک ویاسیلوا روترد در ایمونوتراپی کاریردد ندارد.

واژههای کلیدی :الک ویاسیلواها ،ایمونوتراپی ،سی وکیا ،سلو هاد تکهس هاد خو م یطی
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مقدمه.

و پیشایرد ع ونتهاد رود اد؛  -7تداد یاک ردهاد

پروییوتیکها ،ری موجودات زند اداند که در مدد ،

یومی (.)5

ترش ات ص راود و پانکراا وجود دارند ،یه سلو هاد

الک ویاسیلوا روترد ،یاک رد گر مثب ی است که

میشوند.

یهطور طبیدی در رودۀ پس اندارا و پرندگا زندگی

یسیارد از پروییوتیکها یه گرو ی رگی از یاک ردها یه

میکند .ای دا در دهۀ  1980توضیح داد شد یرخی

نا یاک ردهاد الک یکاسید تدلق دارند ( .)1از میا

گونههاد ایا یاک رد پروییوتیک هس ند .از قر

ری موجودات پروییوتیک ،یاک ردهاد الک یکاسید

نوزدهم ،الک ویاسیلوا روترد در طبقهیندد علمی

مهمتریا گرو یه شمار میسیند و در ایا میا  ،جنس

یاک ردهاد الک یکاسید ثبت شد ( .)6پروییوتیکها

الک ویاسیلوا م داو تریا ری موجود یهکاررف ه در

نهتنها م رک رشد یه شمار میسیند ،یراد ت ریک

تولید م صوالت پروییوتیکی است ( .)2سیودسورد

سیس م ایمنی ید و پیشایرد از ای ا یه یسیارد از

پژوهشها در زمینیۀ ییاک ردهیاد الک یکاسیید و نیاز

ییماردهاد ع ونی یه کار میروند (.)7

اپیتلیا م صل و در رودۀ انسا کلونی

کشورها یه ایا یاک ردها سبب شد است

پروییوتیکها در سطوح م دددد ازجملیه افی ایش

کشورهاد درحا توسده از مدتها پیش یهطور جدد

سیطح سی وکایاها و ایمونوگلویولیاها ،اف ایش تکثیر

یراد شناسایی یاک ردهاد الک یکاسید یومی تاش

سلو هاد مونونوکلئیاز ،فدیا کییرد

ماکروفاکهییا،

کنند (.)3

افی ایش فدالیییت سلو هاد  ،killer Naturalتددیل

تما

پروییوتیکها از طریق تولیدات خود مانند اج اد

خیودایمنیی و ت رییک ایمنی در یرایر یاک ردهاد

سلولی ،م ایولیتها و  DNAیر عملکرد سیس م ایمنی

ییماردزا و پروتوزوسها رود سیسی م ایمنیی تأثیر

می یا اثر میگذارند؛ یه عبارتی ،اج اد پروییوتیکها

میگذارند (.)8

یهویژ  DNAو پپ یدوگلیکا پاسخهایی را در سیس م
ایمنی ذاتی یه را میاندازند (.)4

ایمنیدرمانی یا ایمونوتراپی ،روشی درمانی یراد
یرخی ییماردها ازجمله سرطا است که یا ت ریک یا

در ییا پروییوتیکها ،الک ویاسیلواها توجه ییش رد

سرکوب پاسخ سیس م ایمنی عمل میکند .یرخی

را یه خود مدطوف کرد اند .مهمتریا اثر پروییوتیکها،

این رلوکیاها ،سی وکیاها و کموکیاها در ایا روش

جایا ینی سنها در رودۀ کوچک است که سبب

درمانی یه کار میروند .ت ریک سیس م ایمنی یراد

ت ریک رود و پاکسازد س و یهایاترتیب ،مان

درما سرطا و یرخی از انواع نقصهاد سیس م ایمنی

چسبید ییماردزاها و مهار اثر سمی توکسیاها میشود.

یه کار رف ه و سرکوب سیس م ایمنی در درما حساسیت

مصرف پروییوتیکها سثار م یدد یر سامت افراد دارد

 ،رد پیوند اعدا و  ...سزمود شد است .درما سرطا

که ازجملۀ سنها عبارتند از -1 :یهبود هدم الک وز در

یکی از مهمتریا زمینههاد پژوهشی علو پایه و یالینی

افرادد که ت مل الک وز ندارند؛  -2کمشد کلس رو ؛

در علو پ شکی است .پساز جراحی ،شیمیدرمانی و

 -3کمک یه پیشایرد از سرطا ؛  -4ت ریک سیس م

رادیوتراپی ،روش ایمونوتراپی یا اس اد از سیس م ایمنی

ایمنی؛  -5کن ر ع ونت ادرارد در خانمها؛  -6کن ر

مهمتریا روش مکمل و تأثیرگذار در درما سرطا

تأثیر دیوارۀ سلولی و عصارۀ سی وپاسمی یاک رد الک ویاسیلوا روترد یر ت ریک تولید سی وکیاهاد این رلوکیا  /...الها مدظمیا و همکارا

است و امروز  ،کارسزماییهاد یالینی وسیدی در انواع
مخ لف س

درحا

انجا است .یررسی پیچیدگی
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 10میلیلی ر از تدلیقهاد تهیهشد یهطور جداگانه یه 200
میلیلی ر م یطکشت

MRS (Man, Rogosa and

یرخورد سیس م ایمنی یا تومور الزمۀ ارائۀ راهکار درمانی

) Sharpمای (شرکت سیاما -سلدریچ سمریکا) من قل

مناسب یراد ایمونوتراپی سرطا است ( 9و .)10

شد تا یاک ردها یه ییش ریا مقدار خود یرسند و یهمدت

هدف مطالدۀ حاضر ،ارزیایی ت ریک سیس م ایمنی

 24ساعت در شرایط کمهوازد (شرایط اتمس رد یا

تیپ  1و  2در سلو هاد تکهس هاد خو م یطی

فشار اکسیژ

کم) و دماد  37درجۀ سان یگراد

انسانی یا اس اد از الک ویاسیلوا روترد است.

گرماگذارد شد؛ تما مراحل یادشد زیر هود المینار و
شرایط اس ریل انجا شدند (.)11

مواد و روشها.

ناسایی اولیۀ باکتری :شناسایی یاک ردهاد

روع م ال ه :مطالده یهطور مقطدی از خرداد  1397تا

خالصشد

یر اساا ص تهاد شکلی کلنی،

اردیبهشت  1398انجا شد .جم سورد نمونه یراد

رنگسمی د گر  ،سزمو کاتاالز و اکسیداز انجا شد

جداسازد یاک ردها یهطور تصادفی از م صوالت لبنی

(.)12
ناسایی مولكولی :اس خراج  DNAیا اس اد از

انجا  ،شناسایی یاک ردها یه روش مولکولی انجا و اثر
یاک ردهاد جداشد یر سلو هاد منوکلئار و ت ریک

کیت (یک اتجهی سزما -ایرا ) و یر اساا دس ورعمل س

تولید این رلوکیا  4و این رفرو گاما یا اس اد از

انجا

سزمایش االی ا ارزیایی شد.

سغازگرهاد اخ صاصی الک ویاسیلوا و تکثیر ک

جمعآوری رموره :تدداد  20نمونه از م صوالت لبنی

شد .یهمنظور شناسایی دقیقتر و تکثیر از
16S

 rDNAاس اد شد ( .)12واکنش زنجیر اد پلیمراز یا

سن ی و پاس وری شامل شیر ،ماست ،پنیر ،کشک و ...

دس اا ترموسایکلر ) (Bio Rad-USAانجا شد .تما

یهطور تصادفی از اس ا فارا جم سورد و یراد

اج اد واکنش از شرکت یک اتجهی سزما خریدارد

جداسازد یاک رد یه سزمایشاا میکروبشناسی من قل

شدند .مخلوط واکنش شامل  25ماکرولی ر Master

شدند.

( Mixشامل یافر  PCRیا غلظت  10یرایر ،کلریدمنی یم

.جداسازی الکتوباسیلوسها از محصوالت لبنی:

 ،dNTPسن یم Taq DNAپلیمراز) 3 ،ماکرولی ر ،DNA

تدلیق یاک ریایی از نمونههاد م صوالت لبنی یا اس اد

 2ماکرولی ر سغازگر رفت (5′- AGA GTT FLB190

از م لو پپ و فی یولوکیکی اس ریل ( 8/5گر یرلی ر

) 2 ،TGA TCA TGG CTC AG -3′ماکرولی ر

کلریدسدیم و  1گر یرلی ر پپ و یاک ریولوکیکی) تهیه

سغازگر یرگشت (5′- CGG TAT TAG RLB190

شد .ای دا حدود  10گر از نمونههاد لبنی یا قاشقک

) CATG TTT CC -3′یا غلظت  10پیکومو و 18

اس ریل و  10میلیلی ر از نمونههاد شیر و دوغ یهطور

ماکرولی ر سب یود ( .)13یهمنظور سغاز فرایند

PPS (Physiological

پلیمری اسیو در ایا روش ،دس اا ترموسایکلر یهمدت

) Peptone Solutionاس ریل من قل شد .پساز

 1دقیقه رود دماد  94درجۀ سلسیوا تنظیم و م داقبا

یکنواختکرد نمونهها یا تکا داد یهمدت نیم ساعت،

 35چرخۀ  PCRیهشکل  1دقیقه در  94درجۀ سلسیوا،

جداگانه یه  100میلیلی ر
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 30ثانیه در  55درجۀ سلسیوا و  1دقیقه در دماد 72

کمک دس اا سونیکاتور یا دامنۀ  60درصد انجا شد.

درجۀ سلسیوا اجرا شد؛ درنهایت ،عمل طویلسازد

یهمنظور جلوگیرد از اف ایش دماد م لو و پروب

نهایی یهمدت  4دقیقه در  72درجۀ سلسیوا انجا شد و

سونیکاتور ،دس اا یهمدت چهار دقیقه خاموش شد؛

سپس یراد اطمینا یاف ا از تکثیر ک ،16S rDNA

درنهایت ،نمونهها یهمدت  30دقیقه در دماد  4درجۀ

الک روفورز رود ک سگارز  1درصد حاود یافر TBE

سلسیوا یا  15000دوردردقیقه سان ری یوک شدند،

 1Xیهمدت  60دقیقه در ول اک  90انجا شد .درنهایت،

م لو رویی جدا و رسوب حاصل (دیوارۀ سلولی) جدا

دس اا  UV Transilluminator-USAیراد مشاهدۀ

شد؛ سپس رسوب حاصل یهمدت یک شبانهروز درو

ن ایج ک اس اد شد ( 13و .)14

دس اا خشککا انجمادد قرار داد شد تا خشک

توالییابی :م صو نهایی واکنش  PCRیراد تدییا
توالی یه شرکت  First Baseمال د ارسا شد.

شود .یهمنظور تهیۀ غلظتهاد مخ لف ،مقادیر الز وز
و یهمدت  15دقیقه در دماد  121درجۀ سلسیوا

.تهیۀ عصارۀ سیتوپالسمی و دیوارۀ سلولی از

گرمخانهگذارد شدند تا اس ریل شوند .عمل رقیقسازد

الکتوباسیلوسها :مقدار  10میلیلی ر م یطکشت MRS

یه کمک م یطکشت  RPMI-1640انجا شد و در

یهمدت  48تا  72ساعت در شرایط ییهوازد و دمیاد

شرایط اس ریل ،رقتهاد  4000 ،2000 ،1000و 8000

 30درجۀ سلسیوا کشیت شید .پساز رشد یاک ردها،

میکروگر درمیلیلی ر از رسوب تهیه شدند (.)15

سیان ری یوک یهمدت  15دقیقه در  3500دوردردقیقه و

.جداسازی و کشت ردۀ سلولهای تکهستهای

دماد  4درجۀ سلسیوا انجا و رسیوب حاصییل دویار

خون

ییا یییافر فس ات  0/1موالر (اسیدی ۀ  )6/9شس شو شد.

تکهس هاد خو م یطی از خو  10 ،میلیلی ر خو

رسوب حاصل یهمدت یک شبانهروز در دماد من ی 80

انسانی حاود مادۀ ضداندقاد هپاریا تهیه شد؛ سپس 5

درجۀ سلسیوا ناهدارد شد و سپس ،یاک ردها از

میلیلی ر نرما سالیا سرد یه خو اضافه و یهسرامی

حالت انجماد خارج شدند و  1میلیلی ر یافر لی کنند یه

مخلوط شد تا خو لی نشود .فایکو در لولۀ سان ری یوک

سنها اضافه شد .یافر لی کنند یه شرح زیر تهیه شد:

تمی ریخ ه و  8تا  10میلیلی ر خو رقیقشد یا

محی ی:

یهمنظور

جداسازد

سلو هاد

ای دا م لولی شامل  140میلیموالر 2/7 ،NaCl

نرما سالیا سرد یهسرامی یه س اف ود شد .لولۀ حاود

میلیموالر  10 ،KCLمیلیموالر 1/8 ،Na2HPO4

فایکو و خو یهمدت  20دقیقه در  14000دوردردقیقه

میلیموالر  KH2PO4یا اسیدی ۀ  7/3تهیه و در اتوکاو،

سان ری یوک شد و الیۀ حاود سلو هاد تکهس هاد خو

اس ریل شد؛ م لو حاصل تا زما اس اد در یخچا

م یطی یا پییت شارکد که ییا فایکو در زیر و

ناهدارد شد .یهمنظور تهیۀ یافر 10 ،درصد گلیسیریا،

نرما سالیا در یاال قرار دارد ،جدا و یه لولۀ تمی من قل

 0/2میلیموالر لی وزیم 10 ،میلیموالر  -2مرکاپ واتانو

شد .سلو هاد تکهس هاد دو یار یا نرما سالیا شس ه و

و  0/1تا  2درصد تری و  x -100یهطور روزانه یه

پساز سخریا شس شو یه حجم  1میلیلی ر رساند شدند؛

یادشد اضافه شد؛ در مرحلۀ یدد ،عمل

سپس یک قطر از س یراد شمارش اس اد شد .در

خردکرد یاک ردها در کنار یخ یهمدت دو دقیقه و یه

ادامه ،سلو ها در م یطکشت  RPMI-1640حاود 10

م لو
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درصد سلبومیا سر گاود 2 ،میلیموالر ا  -گلوتامیا،

اس اندارد شمارۀ  88 ( 3پیکوگر یرمیلیلی ر) یه ویا ،C1

 100میکروگر درمیلی لی ر اس رپ ومایسیا و 100

می ا

 60میکرولی ر از اس اندارد شمارۀ 29( 2

میکروگر درمیلیلی ر پنیسیلیا کشت شدند ( 16و .)17

پیکوگر یرمیلیلی ر)یه ویا  ،D1می ا  60میکرولی ر از

.کشت سلولهای تکهستهای خون محی ی و تیمار

اس اندارد شمارۀ  9( 1پیکوگر یرمیلیلی ر) یه ویا  E1و

آرها با عصارۀ سیتوپالسمی و دیوارۀ سلولی :پلیتهاد

می ا  65میکرولی ر از اس اندارد ص ر (HI4Sz-KPG:

96تایی یراد کشت سلو اس اد شدند .یراد هر ییمار،

) CNیه ویا  F1اضافه شد .می ا  60میکرولی ر یه یاقی

 3ردیف  8تایی چاهک در نظر گرف ه و تدداد 1×105

ویا ها نمونۀ مدنظر اضافه شد .یهمنظور انداز گیرد

در هر چاهک اضافه شد .یهمنظور ارزیایی

می ا تولید این رفرو گاما ،می ا  60میکرولی ر از

ت ریک سلو هاد تکهس هاد خو م یطی یهواسطۀ

اس اندارد شمارۀ ( 5اس اندارد (IFNS-KPG: CNیا

دیوارۀ سلولی و عصارۀ سی وپاسمی یاک رد ،مقدار 100

غلظت  600پیکوگر یرمیلیلی ر) یه ویا  ،A1می ا 60

نانوگر درمیلیلی ر دیوارۀ سلولی یاک ریایی و 5

میکرولی ر

(200

میکرولی ر عصارۀ یاک ریایی اس خراجشد یه چاهکهاد

پیکوگر یرمیلیلی ر) یه ویا  ،B1می ا  60میکرولی ر از

جداگانه اضافه شد .در سزمایش حاضر ،سلو هاد یدو

اس اندارد شمارۀ  66/6( 3پیکوگر یرمیلیلی ر) یه ویا

تیمار یراد شاهد من ی و لیپوپلیساکارید یاک رد یراد

 ،C1می ا  60میکرولی ر از اس اندارد شمارۀ 22/2(2

شاهد مثبت اس اد شد .سلو ها یهمدت  72ساعت در

پیکوگر یرمیلیلی ر)یه ویا  ،D1می ا  60میکرولی ر از

گرمخانۀ  37درجۀ سلسیوا حاود  5درصد  CO2و 95

اس اندارد شمارۀ  7/4 ( 1پیکوگر یرمیلیلی ر)یه ویا E1

درصد رطویت ناهدارد شدند .پساز گذشت 72

و می ا

 60میکرولی ر از اس اندارد ص ر (HIFNSz-

ساعت ،مای رویی کشت جم سورد ،یه تیوبهاد

) KPG: CNیه ویا  F1ضافه شد؛ در ادامه ،نمونهها

اپندورف من قل و یهمنظور یررسی سی وکیا  IL-4و

یهمدت دو ساعت رود شیکر و در دماد  37درجۀ

 IFN-γیه روش االی ا در فری ر من ی  20درجۀ سلسیوا

سلسیوا گرمخانهگذارد شدند .پساز گرمخانهگذارد

ذخیر شد (.)18

مناسب ،سه مرتبه شس شود پلیتها یا م لو شس شو

سلو

از

اس اندارد

شمارۀ

4

.جمعآوری محلول رویی و اردازهگیری اینترفرون

انجا شد .می ا  60میکرولی ر از سن ییادد کونژوگه یه

گاما و اینترلوکین :4-در پژوهش حاضر از کیت االی ا

تما ح ر ها اضافه و یهمدت  1ساعت در دماد اتاق

(شرکت کارمانیا پارا ک  ،ایرا ) اس اد شد .پلیت

رود شیکر گرمخانهگذارد شد .پساز گرمخانهگذارد

االی ا از کیت خارج و در م یط خشک یه دماد اتاق

مناسب ،سه مرتبه شس شود پلیتها یا م لو شس شو

رساند شد .یهمنظور انداز گیرد این رلوکیا ،4-می ا

انجا شد .می ا  60میکرولی ر از م لو Avidin-HRP

 60میکرولی ر از اس اندارد شمارۀ ( 5اس اندارد (HI4S-

یه تما ح ر ها اضافه و یهمدت نیم ساعت در دماد اتاق

) KPG: CNیا غلظت  855پیکوگر یرمیلیلی ر) یه ویا

و

 ،A1می ا  60میکرولی ر از اس اندارد شمارۀ 266( 4

گرمخانهگذارد مناسب ،پنج مرتبه شس شود پلیتها یا

پیکوگر یرمیلیلی ر) یه ویا  ،B1می ا  60میکرولی ر از

 60میکرولیی ر از

رود

م لو

شیکر

گرمخانهگذارد

شس شو انجا شد .می ا

شد.

پساز

فصلنامه علمی -پژوهشی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا هش م ،شمار  ،31پایی 1398

76

رتایج

پیشماد یه تما ح ر ها اضافیه شد و یهمدت  15دقیقه

جداسازی باکتری :تدداد  16جدایه یا ویژگیهاد

در دماد اتاق و رود شیکر گرمخانهگذارد شدند.
می ا  30میکرولی ر از م لو م وقفکنند یه تما

الک ویاسیلوا از  20م صو لبنی جم سوردشد از

ح ر ها اضافه شد و می ا جذب نمونهها در دس اا

مناطق مخ لف اس ا فارا جداسازد شد .کلنیهاد

 Elisa readerو طو موج  450نانوم ر انداز گیرد شد.

الک ویاسیلوا ،کرودشکل ،س یدرنگ ،نر  ،صاف،

تجزیهوتحلیل آماری :نر اف ارهاد سمارد SPSS

صیقلی ،مات و یرخی خشک و ناصاف یودند .در

(نسخۀ  )25و  (GraphPad) Prism V5.01یراد

رنگسمی د گر  ،یاسیلهاد گر مثبت ،کاتاالز و

تج یهوت لیل سمارد اس اد شدند .سزمو شاخصی

اکسیداز من ی جداسازد و شناسایی مولکولی شدند

میانایا یراد یهدستسورد  Mean±SDاس اد شد.

(شکل .)1

شکل  -1کلنی الک ویاسیلوا روترد (شکل سمت چپ) ،رنگسمی د گر یا ی رگنمایی ( ×100سمت راست)

اسی اد شیید .از  16جدایییۀ اکسیییداز و کاتییاالز من ییی8 ،

 .ناسیییییایی مولكیییییولی الکتوباسییییییلوسهای

جداسییازی ییده :پییساز اس ی خراج  ،DNAدس ی اا ک

جدایۀ الک ویاسیلوا یا اندازۀ  190ج ت یاز حاصل شد؛

الک روفییورز یییراد مشییاهدۀ یانییدهاد حاصییل از PCR

ن ایج در شکل  2مشاهد میشوند.

شناساگر 1

2

3

4

5

6

7

 8شاهد +شاهد-

190bp

شکل  -2شناسایی مولکولی الک ویاسیلواهاد جداسازدشد ؛ شناساگر  100ج ت یازد سیناک  ،چاهک  1تا  8جدایههاد جداسازدشد در
پژوهش حاضر ،شاهد من ی سویۀ اس اندارد یاک رد الک ویاسیلوا ،شاهد من ی تما مواد واکنش  PCRیهج  DNAیاک رد
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ت یییین تییوالی ژرتیكییی محصییوالت  :PCRم صییو
واکییینش  PCRتدیییییا تیییوالی و  BLASTشییید .ن یییایج
 BLASTداراد  99درصییییید تشیییییایه ییییییا ییییییاک رد
الک ویاسیییلوا روتییرد سییویۀ  LRSیودنیید .از  8نمونییۀ
ارسییالی 7 ،جدایییۀ الک ویاسیییلوا روتییرد جداسییازد و
شناسییایی شیید .جدایییههاد الک ویاسیییلوا روتییرد از
م صوالت لبنی پنیر پروییوتیک رامک ،شیر رامک ،پنیر
پاا  ،ماست سن ی رویینا جداسازد شدند.
مقایسه میارگین اثیر عصیارۀ سیتوپالسیمی و رسیو
باکتری الکتوباسیلوس روتری در تولید اینترفرون گاما و

اینترلوکین :4-یاتوجهیه نمودار ،عصیارۀ سی وپاسیمی و
رسوب ایا یاک رد در تولید این رفرو گاما میؤثر نبیود و
ت اوت مدنیادارد در سیطح 0/05ییا شیاهد مثبیت داشیت
(شکل .)3

شییکل  -4مقایسییۀ اثییر عصییارۀ سی وپاسییمی و رسییوب یییاک رد
الک ویاسیلوا روترد در تولید این رلوکیا4؛  .Dدیوار سلولی.E ،
عصییار سی وپاسییمی .LPS ،شییاهد مثبییت و  .UTشییاهد من ییی.
نشا دهندۀ سطح مدنادارد کم ر از  0/05است.

بحث و رتیجهگیری
پروییوتیکها ،ری موجودات زند اداند که در مدد ،
ترش ات ص راود و پانکراا وجود دارند ،یه سلو هاد
اپیییتلیییا م صییل و در رودۀ انسییا کلییونی میشییوند.
یسیارد از پروییوتیکها یه گرو ی رگی از یاک ردهیا ییه
نا یاک ردهاد الک یکاسید تدلق دارند ( .)19گونیههاد
مخ لف یاک ردهاد الک ویاسیلوا از انواع یاک ردهیاد
الک یکاسید هس ند .طبقهیندد ایا یاک ردهیا ییر اسیاا

شکل  -3مقایسه میانایا اثر عصارۀ سی وپاسمی و رسوب یاک رد
الک ویاسیلوا روترد در تولید این رفرو گاما؛  .Dدیوارۀ سیلولی،
 .Eعصارۀ سی وپاسمی .LPS ،شاهد مثبیت و  .UTشیاهد من یی.
نشا دهندۀ سطح مدنادارد کم ر از  0/05است.

واکنش گر و تولید الک ییکاسیید از کریوهییداتهیاد
تخمیرشدنی گوناگو است ( .)19یکی از سیازوکارهاد
الک ویاسییییلواهاد پروییوتییییک ،ت رییییک فدالییییت
سی وکیاهاد سیس م ایمنیی یید اسیت؛ همچنییا سیبب
تقویت پاسیخ ایمنیی میشیوند .در پیژوهش حاضیر ،اثیر

ن ایج مقایسه میانایا نشا دادند عصیارۀ سی وپاسیمی

عصییارۀ سییلولی و دیییوارۀ سییلولی یییاک رد روتییرد یییر

و رسییوب اثییر تقریبییا یکسییانی در تولییید این رلییوکیا  4و

ت ریک تولید سی وکیاهیاد این رلیوکیا 4-و این رفیرو

ت ییاوت مدنییادارد در سییطح  0/05یییا شییاهد مثبییت دارنیید

گامیییا از سیسییی م ایمنیییی تییییپ  1و  2در سیییلو هاد

(شکل .)4

تکهس هاد خو م یطی انسانی یررسی شد.
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در پییژوهش حاضییر ،گونییۀ شناسییاییشیید از لبنیییات

گییر مثبییت یاسیییلوا تورنجنسیییس موجییب ت ریییک

جمیی سوردشیید جداسییازد شیید Ehsani .و همکییارا

سیسی م ایمنییی ،تولییید این رلییوکیا 2-و توقییف ت ریییک

( )2004ییییه یررسیییی و جداسیییازد الک ویاسییییلواهاد

تولید سی وکیا مهارد این رلوکیا 5-میشود (.)18

جداشید از پنیرهیاد سین ی سذریایجیا غرییی پرداخ نید

ن ییایج پییژوهش  Zeuthenو همکییارا ( )2006نشییا

( )20و گونۀ الک ویاسیلوا کازائی را یه دست سوردنید.

دادنیید گونییههییایی از پروییوتیکهییا ماننیید یییاک ردهییاد

ن ایج پژوهش حاضر نشا دادند عصیارۀ سی وپاسیمی و

الک یکاسیدد سبب تولید  IL10و درن یجه ،مهار  Th1و

دییوارۀ سییلولی ییاک رد الک ویاسیییلوا روتیرد توانییایی

یه دنبا س  ،مهار سی وکیاهاد ال هایی میشوند (.)23

ت ریییک سیسیی م ایمنییی یییراد تولییید سییی وکیاهییاد

 Galdeanoو همکییییارا ( )2006عنییییوا کردنیییید

این رلوکیا 4-و این رفرو گاما را نیداردSoltan Dallal .

سازوکارهیایی کیه ییاک ردهیاد پروییوتییک ییر سیسی م

و همکییییارا ( )2010اثییییر تجییییوی الک ویاسیییییلوا

ایمنی تأثیر میگذارند ،ناشناخ هاند؛ یاوجودایا ،یسییارد

اسیییدوفیلوا یییر افیی ایش کارسمییدد سیسیی م ایمنییی را

از سنها یه اف ایش پاسخهاد ایمنیی ییا ذاتیی یید نسیبت

یررسی کردند ( .)21ن ایج پژوهش یادشید نشیا دادنید

داد میشوند .یهمنظور یررسی تأثیر ییاک رد پروییوتییک

مییوشهییاد دریافییتکننییدۀ پروییوتیییک الک ویاسیییلوا

الک ویاسیییلوا کییازائی در یییا گیرنیید هییاد دخییل در

اسیدوفیلوا در مقایسه یا موشهاد شیاهد ،میی ا IFNγ

پاسخ ایمنی ذاتی ،ایا یاک رد یهشیکل میوازد ییه میوش

ییش ی رد را در کشییت سییلو هییاد ط ییالی خییود دارنیید

 BALB/cت ریییق شیید .سییی وکیاهییاد این رلییوکیا،5 -

( )p<0/005و می ا این رلیوکیا 4-کیه سیی وکیا ایمنیی

این رلییییییوکیا ،6 -رسییییییپ ورهاد  CD-206و TLR-2

هومورا و مریوط یه سلو هاد  Th2است ،در موشهاد

یاتوجهیه تیمیار شیاهد درما نشید افی ایش یاف نید (.)24

گیرندۀ پروییوتیک کم ر است (.)21

 Del Carmenو همکیییارا ( )2014ییییا جداسیییازد و

 Moafiو همکیییارا ( )2017ییییه یررسیییی کیییاریرد

ان خیییاب یاک ردهیییاد الک ییییکاسیییید داراد ویژگیییی

این رفییرو گامییا در تشییخیص ییمییارا مب ی ا یییه سییالک

ضییدال هایی از نییوعی اس ی ارتر ماسییت نشییا دادنیید ایییا

پرداخ ند و ن ایج نشا دادند سطح این رفرو گامایی کیه

یییاک رد سییبب اف ی ایش  IL10نسییبت یییه  INF αو IL10

سییلو هاد تکهسی هاد خییو م یطییی ت ریکشیید یییا

نسبت یه  IL17در یافت رود میشود و شیدت ال هیاب را

سن یک م لو لیشمانیا یا می وک فی وهماگلوتینیا تولیید

کاهش میدهد ( .)25ن ایج پژوهش حاضیر نشیا دادنید

میکننیید ،در گییرو ییمییارا مبی ا یییه سییالک ال یا پییذیر

عصارۀ سلولی و دیوارۀ سلولی الک ویاسیلوا روترد در

یهشکل مدنادارد ( )p<0/001ییشی ر از ییمیارا مبی ا ییه

تولید این رفرو گاما یسیار ضدیف و یرایر یا شیاهد من یی

سالک ال یا ناپذیر است (.)22

عمل میکننید؛ هرچنید در تولیید این رلیوکیا 4-ت یاوت

 Soleimanyو همکییارا ( )2018تییأثیر پاراسییپورا

مدنادارد در سطح کم یر از  0/05ندارنید ،امیا نسیبت ییه

سی وسیدا یاک رد گر مثبت یاسییلوا تورنجنسییس را

شییاهد مثبییت کییاهش مدنییادار دارنیید .یاتوجییهیییه اهمیییت

یییر ت ریییک سییلو هاد تییکهس ی هاد خییو م یطییی و

الک ویاسیلواها در ت ریک تولید سی وکیاهیا ،پیشینهاد

توانایی تولید سی وکیاهاد این رلوکیا 2-و این رلیوکیا-

میشود اثیر دیایر گونیههاد الک ویاسییلوا ییر سیسی م

 5یررسی کردند و ن یایج نشیا دادنید توکسییا ییاک رد

ایمنی و ت ریک تولید سی وکیاها ارزیایی شود.

 الها مدظمیا و همکارا/... تأثیر دیوارۀ سلولی و عصارۀ سی وپاسمی یاک رد الک ویاسیلوا روترد یر ت ریک تولید سی وکیاهاد این رلوکیا
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