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 چکیده
وبیوتیک ها به واسطه تولید شیگلوزیس، عفونت روده ای حاصل از یکی از گونه های باسیل شیگال می باشد. اخیراً ثابت شده است که پر مقدمه:

توم بر علیه عفونت حاصل از شیگال ترکیبات مهارکننده، قادر به مهار پاتوژن ها می باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات مهاری الکتوباسیلوس فرمن
 بود. In vivoدیسانتری در شرایط 

: C ،(١/cfu/ml 8۰١۵ری)ـــانتـــ: آلوده با شیگال دیسB: کنترل، Aگروه تقسیم بندی شدند.  4سر موش صحرایی در  32 مواد و روش ها:

وره تیمار، حیوانات بیهوش و به منظور پس از اتمام د .: آلوده با شیگال دیسانتری و تیمار با الکتوباسیلوس فرمنتومDفرمنتوم،  الکتوباسیلوستیمار با 
مونه های خون و بافت مورد ارزیابی اندازه گیری فاکتورهای خونی، بررسی های هیستوپاتولوژیک و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی الکتوباسیلوس فرمنتوم، ن

 .(P0.05)لیز شدآنا ANOVA-DUNKANو آزمون آماری SPSS  داده ها توسط نرم افزار .قرار گرفت

نشان  Aسبت به گروه نتعداد گلبول قرمز و اندیکس های خونی در هیچ یک از گروه های آزمایشی تغییر معنی داری را  یافته های پژوهش:

افزایش یافت. نسبت  A داری نسبت به گروهه طور معناب  Bدر گروه (P0.01)و بازوفیل (P0.05)، مونوسیت(P0.01)نداد. میزان سایز پالکت

توپاتولوژیک نشانگر کاهش معنی دار نشان داد. مطالعات هیس Aبه نسبت گروه D(P0.01 ) و B((P0.001 وزن روده به کل بدن در گروه های
میانگین تعداد کلنی باکتری نین چ نرمال به نظر می رسید. هم بافت روده تقریباDً  که در گروه ، در حالیبودB  تخریب سطح اپی تلیوم روده در گروه

 را نسبت به گروه آلوده نشان داد. (P0.001)شیگال دیسانتری در روده گروه تیمار کاهش معنی داری

ری بوده و ـــتری شیگال دیسانتالکتوباسیلوس فرمنتوم بدون ایجاد تغییر در فاکتورهای هماتولوژیک قادر به مقابله با باک بحث و نتیجه گیری:

 حدودی از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند.ا تمی تواند 
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 مقدمه
نفی غیر متحرکی ـــشیگال میکروارگانیسم گرم م

سرولوژیک متفاوت دارد. شیگال  است که چهار سوش
شایع ترین علت اسهال خونی باکتریایی است که ساالنه 

ج سال می شود. ــباعث مرگ نیم میلیون کودک زیر پن
انتقال گونه های شیگال از راه مدفوعی دهانی می باشد 
و از طریق آب و غذای آلوده وارد بدن انسان می 

 .(١،3)شوند
مانده و  زندهشیگال در محیط اسیدی معده  باکتری
، در روده استقرار و منجر به به روده بزرگ بعد از ورود

روده، از  مخاطبعد از رسیدن به عفونت می شود. باکتری 
با القاء مرگ  کرده وسد سلول های اپی تلیال روده عبور 

سلولی که با عالمت پیش التهابی همراه است، 
در ها، فاگوزوم با فرار از مرگ در  وماکروفاژها را تخریب 

ثیر می ـــتکروده یال ــاپی تلهای سیتوپالسم سلول 
ب نکروز غشاء مخاطی، ــ. این اتفاق در نهایت موجیابد

حی، خونریزی و در نتیجه اسهال خونی ــزخم های سط
این بیماری با دردهای شدید شکمی،  (.2-۵می شود)

می شود. این  تب، مدفوع حاوی خون و موکوس شناخته
باکتری ها بسیار عفونی می باشند به طوری که حتی ده 
عدد میکروب شیگال می تواند باعث بیماری شیگلوزیس 

 (.3،6شود)
ی از یکی از گونه ـــعفونت روده ای ناش یسشیگلوز

یک بیماری اندمیک  عمدتاًهای باسیل شیگال است و 
موارد آن در دنیای در حال توسعه و  درصد 99است که 

باالترین شیوع در محروم ترین مناطق، جایی که 
بهداشت فردی و عمومی در زیر حد استاندارد است رخ 

با آنتی  ســـیگلوزـــدرمان زودرس شی (.2)می دهد
توقف دفع  بیوتیک مناسب سبب تسریع بهبودی،

ما ارگانیسم در مدفوع و کاهش انتشار عفونت می شود ا
چه در این میان مطرح است مقاومت های دارویی  آن

چندگانه است که در این باکتری ها توسط پالسمیدها 
ایجاد شده و موجب انتشار عفونت های مقاوم می شود. 
در نتیجه پرداختن به راهکارهای درمانی جدیدتر و یا 
استفاده از روش های پیشگیری مناسب تر امری مهم به 

 (.7نظر می رسد)
ا توجه به پیشرفت علم بیوتکنولوژی در دنیای امروز، ب

محققین به استفاده از متابولیت های طبیعی بازدارنده 

رشد میکروب های پاتوژن توجه بسیار زیادی نشان داده 
اند. پروبیوتیک ها از جمله ترکیباتی هستند که ذهن 

 .استمحققان را به خود مشغول 

هستند که به پروبیوتیک ها ارگانیسم های مفیدی 
فاده قرار ـــعنوان غذا یا مکمل های غذایی مورد است

می گیرند و از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تاثیرات 
سودمندی بر میزبان دارند به طوری که مطالعات صورت 
گرفته در چند دهه اخیر نشان داده است که استفاده از 

با پروبیوتیک ها به حفظ سالمت و قدرت بدن، مبارزه 
بیماری های روده ای و سایر بیماری ها کمک می 

یونانی -اصطالح پروبیوتیک که ریشه التین .(8،9)کند
دارد، به معنی برای زندگی است و سازمان جهانی 

طالح را به میکروارگانیسم های ــهداشت، این اصـــب
زنده ای اطالق می کند که در صورت مصرف به میزان 

ثری برای میزبان خود الزم اثرات سالمت زایی مو
 (.9دارند)

یوتیک ها با از جمله مکانیسم هایی که این پروب
ر سودمند خود را در درمان و ثیاد تنداشتن آن می توان

پیشگیری بیماری ها از جمله بیماری های اسهالی نشان 
توان به تولید ترکیبات مهارکننده، رقابت برای  دهند می

اد غذایی، از بین بردن جایگاه های اتصال، رقابت برای مو
گیرنده های سموم، تقویت سیستم ایمنی و مهار آپوپتوز 

 (.١۰،١١)اشاره نمود
پروبیوتیک هایی که بیش از همه در زمینه های 

العه قرار گرفته اند، باکتری های ـــمختلف مورد مط
ونه های ــــامل گـــک شـــتولیدکننده اسید الکتی

 (.١١ت)ـــریا اســــیدوباکتـــلوس و بیفـــالکتوباسی
الکتوباسیلوس ها پراکندگی وسیعی در طبیعت دارند و 
بخش عمده ای از فلور طبیعی دهان، معده، روده کوچک 
و بزرگ را در انسان و سایر حیوانات خون گرم تشکیل 

تلفی از جمله ـــونه های مخـــمی دهند و گ
وس، یدوفیلـلوس اســـالکتوباسیلوس کازئی، الکتوباسی

 .الکتوباسیلوس فرمنتوم و... را شامل می شود
گزارشاتی دال بر استفاده از پروبیوتیک ها برای 

که  ایندرمان بیماری های گوارشی وجود دارد. از جمله 
(، نشان دادند که سویه های ١389دری و همکاران)

الکتوباسیلوس برای درمان اسهال و سایر بیماری های 
توان از این باکتری ها در  گوارشی مناسب هستند و می
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محصوالت لبنی به منظور پیشگیری و درمان استفاده 
(، ارزیابی ١39۵کاران)ـــــسلطان دالل و هم .(8)کرد

فعالیت الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس 
روتری علیه باکتری های انتروپاتوژن را انجام دادند و 

نشان  In vitroو  In Vivoپس از ارزیابی به دو روش 
دادند که این دو باکتری دارای اثر پیشگیری کننده بر 

در  .(7)باکتری های بیماری زای روده ای هستند
فعالیت (، ١39۰کاران)ـــرازی و همـــشیپژوهشی، 

ضدمیکروبی الکتوباسیلوس روتری و الکتوباسیلوس 
ه اسیدوفیلوس بر چندین باکتری بیماری زای خانواد

 (.١2گزارش کردند) انتروباکتریاسه را
(، تاثیر مستقیم ترکیبات 2۰۰١و همکاران) مادسن

پروبیوتیکی بر عملکرد سد اپی تلیالی روده انسان را 
 (.١3سی کردند)برر

با توجه به بیماری زایی سویه های باکتریایی در 
 ناحیه گوارش و معده و اغلب نداشتن درمان قطعی و هم

بر سالمت انسان، چنین اثرات نامناسب آنتی بیوتیک ها 
از جمله به هم زدن فلور طبیعی بدن و مقاوم بودن اکثر 

ک ها، ــریایی پاتوژن به آنتی بیوتیــویه های باکتـــس
ای از بین بردن ارگانیسم های یاد ـــتجوی راه هـــجس

بر این با توجه به اهمیت  بنا شده اهمیت زیادی دارد.
باکتری های  باکتری های اسید الکتیک در از بین بردن

پاتوژن، بی خطر بودن، تهیه ارزان و آسان و مفید بودن 
العه حاضر ــها در حفظ سالمت میزبان، هدف از مط آن

توم بر ــفاظتی الکتوباسیلوس فرمنـــثیر حای تـــبررس
عفونت حاصل از شیگال دیسانتری در نظر گرفته شده 

 است.

 ها مواد و روش

حرایی نر نژاد ـــوش صــــسر م 32 تعداد 
داری از حیوانات ــنگهرکز ـــ( از مg١۵±2۰۰ویستار)

به مدت  خریداری و دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان
یک هفته جهت سازگاری با محیط، در شرایط کنترل 

درجه  ،ساعت تاریکی ١2/ساعت روشنایی ١2 شده
 نسبیرطوبت  ودرجه سانتی گراد  (22±3)حرارت

گروه  4رت ها در سپس . نگهداری شدند (۵۰±درصد۵)
A ،B ،C ،D  بندی شدند. تقسیمبه ترتیب زیر  

رت های گروه : : رت های کنترل تزریقیAگروه 
روز تنها با آب و غذای تمیز  28کنترل تزریقی به مدت 

تیمار شدند و به منظور تحمیل استرس گاواژ، رت های 
آب مقطر این گروه به صورت یک روز در میان تنها با 

: رت های آلوده با باکتری شیگال Bگروه  گاواژ شدند.
خریداری شده از کلکسیون میکروبی سازمان  دیسانتری

رت های . (PTCC1188پژوهش های صنعتی ایران)
از باکتری  cc١آزمون با  پایان هفته دومدر  Bگروه 

)به  ١/CFU/ml 8١۰×۵شیگال دیسانتری به غلظت 
: رت های Cگروه  ه شدند.صورت درون گوارشی( آلود

خریداری شده از  تیمار با باکتری الکتوباسیلوس فرمنتوم
کلکسیون میکروبی سازمان پژوهش های صنعتی 

: رت های آلوده با باکتری Dگروه . (PTCC1744ایران)
شیگال دیسانتری و تیمار شده با باکتری الکتوباسیلوس 

از ابتدای آزمون به صورت یک  Dو  Cگروه . فرمنتوم
نتوم ـــالکتوباسیلوس فرم cc١روز در میان تحت گاواژ 

قرار گرفتند و در گروه  ١/CFU/ml 8١۰×۵ت ـــبه غلظ
D  در پایان گاواژ با الکتوباسیلوس فرمنتوم، عالوه بر

انتری به ــــاز باکتری شیگال دیس cc١هفته دوم با 
 دند.نیز آلوده ش ١/CFU/ml 8١۰×۵غلظت 

ون و شمارش ـــس های خـــاندازه گیری اندیک
ون رت ها توسط ماده ــــدر پایان دوره آزم :گلبول ها

از قلب  هوش و خونگیری مستقیماً بی ،هوش کننده بی
به لوله های  خون cc2 ،. پس از خونگیریگرفتانجام 
CBC و بر روی دستگاه  حاوی ماده ضد انعقاد اضافه

سلول های خونی  تعداددر پایان روتیتور قرار داده شد و 
قرار  ارزیابیمورد در نمونه ها و اندیکس های مربوطه 

 .گرفت
 :مقایسه وزن بدن و نسبت وزن روده به وزن بدن

یری از رت ها، وزن تمامی گروه های ـــبعد از خونگ
ها باز شده و روده  آزمایشی یادداشت شد؛ سپس شکم آن

و پس از توزین، به طور کامل جداسازی و شستشو گردید 
 محاسبه نسبت وزن روده به وزن بدن انجام شد.
بعد از  :تهیه الم های میکروسکوپی از بافت روده

خونگیری از رت ها، وزن تمامی گروه های آزمایشی 
یادداشت شد و سپس روده به طور کامل جداسازی و با 

بافت  پسس ؛تشو گردیدـــشس (pH=4/7)بافر فسفات
به منظور پس از توزین روده از هر رت جداسازی و 

انتقال یافت.  درصد ١۰فیکساسیون به محلول فرمالین 
ازی و ــــفاف ســـپس از انجام مراحل آبگیری، ش
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آغشته سازی قالب های پارافینی از بافت تهیه گردید و 
تهیه و به روش میکرومتری از نمونه ها  ۵اسالیدهای 
در نهایت به  .ائوزین رنگ آمیزی گردید-هماتوکسیلن

( Olympus/3H-Zوپ نوری مدل)ـــمیکروسککمک 
مورد از نظر تغییرات هیستوپاتولوژیک  ساخت ژاپن

 قرار گرفت.ارزیابی 
یک میلی گرم  :سنجش تعداد باکتری در بافت روده

ر درت های هر گروه به دقت جداسازی و از بافت روده 
یک سپس با اضافه نمودن سرم فیزیولوژی شستشو و 

یزر، دستگاه هموژناکمک با  سرم فیزیولوژی میلی لیتر 
نیزه هموژنمونه هر میکرولیتر از  ١۰۰. گردیدهموژنیزه 

انتقال و به روش پورپلیت  یگال آگارش-سالمونالمحیط  به
جه در 37ساعت در  24مدت  کشت داده شد. نمونه ها به

اکتری بانکوبه و پس از این مدت تعداد کلنی سانتی گراد 
 ها شمارش گردید.

 داده های حاصل از پژوهش به کمک :آنالیز آماری
الیز آماری ـــــت آنــتح ١6نسخه  SPSSنرم افزار 

one way-ANOVA از طریق ها نمودار قرار گرفت و 
MeanSD میانگین( به کمک )انحراف معیارExcel 
 ترسیم گردید.

 یافته های پژوهش
ی تغییرات پارامترهای ــــنتایج حاصل از بررس

هیچ گونه نشان داد  هماتولوژیک در گروه های آزمایشی
تغییر معنی داری در تعداد گلبول های قرمز و اندیکس 
های آن بین گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل 

 پالکت ها چنین تغییری در تعداد شود. هممشاهده نمی 
سایز  که در حالی نشددیده  و حجم متوسط پالکت ها

طور معنی ه در گروه آلوده با شیگال دیسانتری ب پالکت ها
طور که مشاهده می شود  داری افزایش یافته است. همان

از بین گلبول های سفید فقط در گروه آلوده با شیگال 
طور ه دیسانتری تعداد بازوفیل ها و مونوسیت ها ب

 شماره )جدولزایش نشان می دهدــــنی داری افـــمع
١). 

نتایج حاصل از مقایسه وزن بدن و نسبت وزن روده 
وزن با وجود کاهش مختصر در نشان داد  به وزن بدن

بدن رت های آلوده با شیگال دیسانتری این کاهش معنی 
دار نیست و وزن سایر گروه ها نیز نسبت به گروه کنترل 

. نسبت (١ شماره )نمودارتغییر معنی داری نشان نمی دهد
به کل بدن در رت های آلوده با شیگال  وزن روده

کاهش یافته  (P0.001)طور معنی داریه دیسانتری ب
وه آلوده با شیگال دیسانتری که با است و در گر

الکتوباسیلوس فرمنتوم تیمار شده بود در سطح پایین 
 نسبت به گروه آلوده با شیگال دیسانتری (P0.01)تری

نتایج حاصل از  .(2 شماره )نمودارکاهش مشاهده شد
شمارش باکتری شیگال دیسانتری در بافت روده نشان 
داد میانگین تعداد کلنی های باکتری شیگال دیسانتری 
در گروه رت های عفونی با شیگال دیسانتری و تیمار با 

توم به طور ـــــلوس فرمنـــالکتوباسی
نسبت به گروه رت های آلوده با   (P0.0001)معناداری

 شماره تری کاهش نشان می دهد)نمودارشیگال دیسان
بررسی با میکروسکوپ نوری در روده موش های  (.3

نشان از سالم بودن پرزهای اطراف صحرایی گروه کنترل 
که با فشردگی نرمال مشخص شده لومن مرکزی روده 

در گروه آلوده با ( در حالی که ١ Aشماره  )شکل دارداند 
کنترل، تخریب شدید شیگال دیسانتری نسبت به گروه 

پرزهای روده مشاهده می شود که با فلش مشخص شده 
 .(١ Bشماره  )شکلاست

در گروه آلوده با شیگال دیسانتری و تیمار شده با 
الکتوباسیلوس فرمنتوم در مقایسه با گروه کنترل، ظاهر 

 2 شماره و شکل ١شماره  حالتی بین شکل بافت تقریباً
تخریب پرزهای روده دیده  دارد؛ به این معنا که ظاهراً

می شود اما با شدتی کمتر از گروه آلوده با شیگال 
 .(١ Cشماره  )شکلدیسانتری
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 . مقایسه میانگین پارامتر های خونی1جدول شماره 
HGB 

)L3١۰/µ( 
RBC 

)L3١۰/µ( 
Bas 

)L3١۰/µ( 
Eos 

)L3١۰/µ( 
Mon 

)L3١۰/µ( 
Lym 

)L3١۰/µ( 
Neu 

)L3١۰/µ( 
WBC 

)L3١۰/µ( 
 ونیخ پارامترهای

 گروه ها

92/۰±74/١4 ۵8/۰±76/8 ۰۰4/۰±۰١/۰ ۰6/۰±۰9/۰ ۰7/۰±24/۰ ۰8/١±١9/8 26/۰±8١/١ 84/١±79/9 A 

6۵/١±7۵/١4 ١/١±۰١/9 **۰2/۰4±۰/۰ ۰8/۰±١2/۰ *۵9/8١±۰/۰ 67/١١/١±١۰ ۵6/۰±92/١ 9١/١±97/١2 B 

۰3/١±26/١۵ 7/۰±3/9 ۰١/۰±۰١/۰ ۰2/۰±۰8/۰ 24/۰±۵۵/۰ 6/١±7/8 83/۰±8/١ 99/2±١١/١١ C 

١4/١±۵/١۵ 7/۰±2/9 ۰±۰١/۰ ۰8/۰±١/۰ 39/۰±۵4/۰ 69/١±۵4/8 42/۰±6١/١ 8١/2±3١/١۰ D 

 
                

 گرفته شده است. در نظر( P0.001***)، (P0.01**)، (P0.05*)و سطح معنی دار به شکلبیان شده است  MeanSDداده ها بر اساس 
 Dگروه آلوده با شیگال دیسانتری و تیمار با الکتوباسیلوس فرمنتوم=، Cگروه تیمار با الکتوباسیلوس فرمنتوم=، Bگروه آلوده با شیگال دیسانتری=، Aگروه کنترل=

 

 

 
 ترسیم شده است MeanSD. مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های مورد آزمایش. نمودار بر اساس 1نمودار شماره 

 در نظر گرفته شده است.( P0.05( ،)P0.01( ،)*****P0.001*)و سطح معنی دار به شکل 

 

 
و سطح ترسیم شده است  MeanSD. مقایسه میانگین وزن روده در گروه های مورد آزمایش. نمودار بر اساس  2نمودار شماره 

 در نظر گرفته شده است.( P0.05( ،)P0.01( ،)*****P0.001*)معنی دار به شکل

۱۵۰

۱۷۰

۱۹۰
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PDW 
)L3١۰/µ( 

MPV 
)L3١۰/µ( 

PLT 
)L3١۰/µ( 

RDWcv 
)L3١۰/µ( 

MCHC 
)L3١۰/µ( 

MCH 
)L3١۰/µ( 

MCV 

)L3١۰/µ( 

HCT 
)L3١۰/µ( 

 ونیخ پارامترهای
 گروه ها               

4/۰±44/8 22/۰±۰۵/8 ١3/2۰3±86/8 27/١±46/١7 ۵/۰±4۵/29 6۵/۰±۵9/١6 74/١±۰4/۵7 48/2±69/49 A 
**76/26±۰/9 38/۰±39/8 ۵١/١93±46/8 62/١/١±١9 9/۰±92/28 ۵2/۰±4١/١6 ١/١±7١/۵6 8/۵±۰2/۵١ B 

29/۰±89/8 26/۰±١/8 ١3/١29±۵۵/9 27/١±64/١7 3/۰±27/29 88/۰±46/١6 73/2±26/۵6 47/3±١۵/۵2 C 

3١/۰±6١/8 2/۰±١١/8 66/١۵6±86/8 82/۰±67/١7 8۵/۰±46/29 ۵/۰±84/١6 4/١±2١/۵6 74/3±67/۵١ D 
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 ترسیم شده است MeanSD. مقایسه میانگین تعداد کلنی گروه های مورد آزمایش. نمودار بر اساس 3نمودار شماره 

 در نظر گرفته شده است.( P0.05( ،)P0.01( ،)*****P0.001*)و سطح معنی دار به شکل 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونه مرگ  (. بخشی از پرزهای روده با ظاهری نرمال. هیچ×40نمایی برش طولی از روده گروه کنترل)بزرگ A:. 1شکل شماره 

 (. فلش ها نشانگر ×40نمایی برش طولی از روده گروه آلوده با شیگال دیسانتری)بزرگ B:سلولی دیده نمی شود. 

 با شیگال دیسانتری و برش طولی از روده گروه آلوده  C:تخریب سطح پرزهای روده می باشد. 

 (×40نمایی تیمار شده با الکتوباسیلوس فرمنتوم)بزرگ
 

 

 یجه گیریتبحث و ن

با  یسیگلوزــکه درمان زودرس ش با توجه به این
آنتی بیوتیک مناسب سبب تسریع بهبودی، توقف دفع 
ارگانیسم در مدفوع و کاهش انتشار عفونت می شود اما 
مهم ترین مسئله ای که موفقیت داروهای ضدمیکروبی 

قاومت ـــتشدید م رفت وـــرا تهدید می کند پیش
اثر برای نخستین بار در این پژوهش ارگانیسم ها است. 

 عفونت ایجاد شدهالکتوباسیلوس فرمنتوم بر  حفاظتی
 ورد ارزیابی قرار گرفت.ـــتوسط شیگال دیسانتری م

به  که الکتوباسیلوس فرمنتوم احتماالًیافته ها نشان داد 

ال به سلول های اپی ـــدلیل رقابت با پاتوژن ها در اتص
باکتری شیگال دیسانتری را مهار  قادر است تلیال روده

نین با مهار عفونت از اثرات سوء شیگال چ نموده و هم
ماتولوژیک نیز ـــورهای هـــدیسانتری بر فاکت

 .می کندجلوگیری 
گلبول های ارزیابی حاصل از بررسی میانگین تعداد 

و اندیکس های خونی بین گروه های آزمایشی  قرمز
بیانگر عدم تغییر معنی دار این فاکتور ها نسبت به گروه 

که  تــاسانگر آن ـــبی ر احتماالًاین امکنترل بود. 
عفونت های شیگالیی عمدتاً محدود به دستگاه گوارش 
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های مذکور نمی د در نتیجه قادر به تغییر فاکـــتورهستن
که در صورت  مطالعات گذشته نشان داده استالبته  .باشد

یمار با باکتری شیگال ـــدن دوره تــــوالنی شـــط
اپی تلیال سلول های دیسانتری، توکسین باکتری از سد 

شود که در این صورت می و وارد خون کرده روده عبور 
فاکتورهای خونی را تحت تاثیر خود قرار می تواند 

به نظر می رسد عدم تغییر در  این بر بنا .(١4دهد)
فاکتورهای مذکور در تحقیق حاضر به دلیل کوتاه بودن 

( ١993تروت و همکاران ) مدت دوره آزمون می باشد.
چنین به بررسی باکتریمی شیگال در بزرگساالن  نیز هم

های شیگالیی  اعالم کردند که عفونت و پرداختند
های  رشباشد و گزا تگاه گوارش میـــمحدود به دس

بسیار کمی از جداسازی شیگال از خون وجود دارد که 
ها از کودکان، نوزادان و افرادی است که سوء  اغلب آن

  (.١۵)تغذیه دارند
، مونوسیت ها و بازوفیل ها در سایز پالکت ها میزان
داری نسبت ه با شیگال دیسانتری به طور معناگروه آلود

 PDWفزایش در به گروه کنترل افزایش یافته که این ا
  (P0.05)مونوسیت ها به میزان در ،(P0.01)به میزان

است. در تحقیق حاضر تفاوت  (P0.01)و در بازوفیل ها
معنی داری در تعداد پالکت ها و حجم متوسط پالکت 
ها در گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل مشاهده 

در گروه آلوده با شیگال  PDW که در حالی نشد
دیسانتری به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل 

اثر PDW  علت افزایش معنی دار . احتماالًیافتافزایش 
منجر به تخریبی شیگال بر بافت روده است که نهایتاَ 

خارج شدن سلول های خونی از داخل رگ و خونریزی 
با توجه به این موضوع که پالکت ها در امر می شود. 

انعقاد خون از اهمیت باالیی برخوردار هستند و با تأثیر از 
تخوان در ـــمغز اس اندنشان داده اخیر که مطالعات 

پالکت های  کاهش می یابندمواقعی که تعداد پالکت ها 
 .جریان خون محیطی می کندوارد تولید و درشت تری را 

 PDWاین موضوع توجیه کننده افزایش د شایاین  بر بنا
این نتیجه با نتایج دباغ نیکو  .(١6)در این تحقیق باشد
 (.١7)خوانی داشت هم (١39۰خصلت و همکاران)

در تحقیق کنونی از میان گلبول های سفید تنها 
آلوده افزایش در تعداد مونوسیت ها و بازوفیل ها در گروه 

با شیگال دیسانتری نسبت به گروه کنترل مشاهده می 

که مونوسیت ها بزرگترین  با توجه به این موضوعشود. 
سوب می شوند و ـــمحمحیطی سلول در جریان خون 

در فاگوسیتوز شرکت  پاسخ های دفاعی اولیه از جملهدر 
در العات اخیر می توان گفت که ــیید مطاپس در تدارند. 

می ورت بروز آسیب بافتی، مونوسیت ها افزایش ـــص
و از طریق پدیده ای به نام دیاپدز از خون به بافت  یابند

ی به ــمهاجرت می کنند و به صورت سلول های درشت
هاتاوی و  (.١8اژها در می آیند)ــــنام ماکروف

چنین به بررسی این مسئله  نیز هم (2۰۰2همکاران)
ها در طول سطوح اولیه  مونوسیت تعداد پرداختند که
های التهابی  به سمت محلافزایش یافته و شیگلوزیس 

منجر به مرگ شیگال  یتاًکه نهاکنند  مهاجرت می
 (.١9)شوندفلکسنری می

عفونت شیگالیی از جمله عفونت هایی است که با 
مرگ ماکروفاژها و عالمت پیش التهابی همراه است و از 

مهمی در واکنش های جایی که بازوفیل ها نقش  آن
التهابی برعهده دارند، می توان افزایش معنی دار بازوفیل 
ها را در پژوهش حاضر توجیه نمود. از طرف دیگر عفونت 
با شیگال در بافت روده، باعث تخریب سلول های اپی 
تلیال روده شده و زخم و التهاب در بافت ایجاد می کند؛ 

یز افزایش پیدا این میزان بازوفیل ترشح شده ن بر بنا
یوشیموتو و این نتیجه با نتایج  .خواهد کرد

 (.2۰)خوانی داشت ( هم١999)همکاران
چنین در گروه الکتوباسیلوس فرمنتوم و گروه  هم

آلوده با شیگال دیسانتری و تیمار با الکتوباسیلوس 
های خونی در ا وجود تغییرات مختصر در پارامترفرمنتوم ب

مقایسه با گروه کنترل، این تغییرات از لحاظ آماری معنی 
اکثر  مطالعات گذشته ثابت کرده اند کهدار نمی باشد. 

ی از باکتری ـــروه بزرگــــپروبیوتیک ها متعلق به گ
جا زندگی  های اصلی فلور میکروبی روده هستند و در آن

ها  نمیزان بیگانگی آ ، پسهمسفرگی بی ضرری دارند
برای بدن به اندازه ای ناچیز است که توجه سیستم ایمنی 

تغییرات این بروز  بر بنابدن را به خود جلب نمی کند، 
توجیه در این مطالعه قابل مختصر در پارامترهای خونی 

(. عدم تغییر فاکتورها در گروه آلوده با شیگال ١١)می باشد
بیانگر آن  نیزالکتوباسیلوس فرمنتوم و تیمار با دیسانتری 

اسیل توانسته اثرات مضر شیگال بالکتو است که احتماالً
 .دیسانتری بر پارامترهای خونی را متعادل کند
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ین وزن بین ـــی میانگــارزیابی حاصل از بررس
گروه های آزمایشی نشان دهنده این مطلب است که 

ث نسبت به گروه کنترل، باکتری شیگال دیسانتری باع
اثیر ت در وزن بدن نشده است. احتماالً کاهش معنی داری

 کوتاه مدت شیگال دیسانتری بر بدن رت ها منجر به
چنین  ها نشده است. هم کاهش قابل توجه در وزن آن

یگال شدر گروه الکتوباسیلوس فرمنتوم و گروه آلوده با 
جود دیسانتری و تیمار با الکتوباسیلوس فرمنتوم با و

ن بدن گروه های تغییرات مختصر در میانگین وز
ز لحاظ اآزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، این تغییرات 

ه یافته ییدکننداکه این نتایج ت آماری معنی دار نمی باشد
د های مطالعه خاک سفیدی و رحیمی است که نشان دادن

نگین ر معنی داری بر میاـــثیأت 2 پروبیوتیک بیوپلوس
 (.2١،22)نداردوزن 

وه ل بدن در گرــــروده به ک در حالی که نسبت وزن
یگال دیسانتری به ـــــوده به شـــای آلــه

ری و و در گروه آلوده با شیگال دیسانت (P0.001)میزان
رل گروه کنتبه تیمار با الکتوباسیلوس فرمنتوم نسبت 

ئله این نتایج گویای این مس .بوده است (P0.01)میزان
بر  خریبی خوداست که باکتری شیگال دیسانتری با اثر ت

 ی شودمبافت روده باعث از بین رفتن پرزها و بافت روده 
های  ته های بررسیــــنده یافــییدکنانتایج تکه این 

انتری امر در گروه آلوده به شیگال دیسپیشین است. این 
ار با مشهودتر از گروه آلوده با شیگال دیسانتری و تیم

 می رسدالکتوباسیلوس فرمنتوم می باشد پس به نظر 
ث مهار الکتوباسیلوس فرمنتوم با اثر درمانی خود باع که

باکتری شیگال دیسانتری و  ترمیم بافت روده شده 
 (.2،23است)

یید اثر تخریبی شیگال دیسانتری بر بافت ابه منظور ت
قیق بافت روده از لحاظ ــــروده در ادامه تح

هیستوپاتولوژیک بین گروه های آزمایشی مورد ارزیابی 
بررسی با میکروسکوپ نوری در موش رار گرفت. نتایج ق

در گروه آلوده با شیگال نشان داد که های صحرایی 
دیسانتری نسبت به گروه کنترل تخریب شدید پرزهای 

که علت روده و سلول های اپی تلیال مشاهده می شود 
به بافت روده است دیسانتری اکتری شیگال بآن تهاجم 

سلول های اپی باعث از بین رفتن که با اثر تخریبی خود، 
در گروه آلوده با که  در حالی می شودتلیال روده 

الکتوباسیلوس   سانتری و تیمار باــــگال دیــــشی
فرمنتوم نسبت به گروه کنترل، تخریب پرزهای روده با 
شدت کمتری نسبت به گروه آلوده با شیگال دیسانتری 

زیرا پروبیوتیک ها قادر به پیشگیری از  دیده می شود
تخریب سلول های اپی تلیال هستند و اثر ترمیمی بر 

یان و  .(24،2۵)بافت روده بر جای می گذارند
لوس ــــتوباسیــــ(، از باکتری الک2۰۰2پولک)

های  به عنوان یک مدل از ارگانیسم  GGرامنوسوس
د که یک پروبیوتیک استفاده کردند و بر این باور بودن

های  مکانیسم ارتباطی جدید بین میکروارگانیسم
پروبیوتیک و اپی تلیال روده وجود دارد که باعث افزایش 

  می شود.های روده ای  بقاء سلول
 هایارزیابی حاصل از بررسی میانگین تعداد کلنی 

ای گروه های آزمایشی گویباکتری شیگال دیسانتری در 
در  رشد یافته باکتریاین مطلب است که میانگین تعداد 

  ر باانتری و تیماـــگال دیســــا شیــــگروه آلوده ب
گال الکتوباسیلوس فرمنتوم نسبت به گروه آلوده با شی

رحیمی و  (.P0.001)نشان می دهدکاهش دیسانتری 
م غذایی پیروی از یک رژیهمکاران گزارش دادند که 

تگاه میکروبی باعث مهار رشد باکتری های پاتوژن در دس
اثر ال که در مطالعه با گوارشی می شود. با توجه به این

رار یید قاپروبیوتیک ها بر دستگاه گوارش مورد ت مفید
این می توان پیشنهاد کرد که  بر گرفته است بنا

ی باکتررشد کاهش میزان  باعثالکتوباسیلوس فرمنتوم 
ل تقویت ثیر به دلیااین ت احتماالً و شدهشیگال دیسانتری 

می سیستم ایمنی بدن توسط پروبیوتیک ها 
 .(26،27)باشد

 رد که باکتریــــنوان کـــدر مجموع می توان ع
ورهای الکتوباسیلوس فرمنتوم بدون ایجاد تغییر در فاکت

انتری هماتولوژیک قادر به مقابله با باکتری شیگال دیس
حدودی از پیشرفت بیماری  قادر است که تابوده و 

طی  گردد که در این پیشنهاد می بر جلوگیری کند. بنا
شگیری از ـــــت پیـــــهای شیگالیی جه عفونت

ی از هار روند بیماری زایـــی و مــــهای بافت یبآس
 شود. ادهــــها به عنوان مکمل درمانی استف پروبیوتیک

 سپاسگزاری
از تمامی اساتید، پژوهشگران و همکاران 

ترم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان، که ـــــمح
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حقیق تالش ــــیدن این تــــجه رســـــدر به نتی
 گزاری می شود.ـــــکردند، تشکر و سپاس راوانـــــف
 

References 
1. Ayazi P. [Prevalence of clinical 

symptoms and laboratory findings and 

antimicrobial sensitivity of Shigella in 

children]. J Qazvin Uni Med Sci 2001; 4:46-

50. (Persian) 

2. Brooks GF, Carroll KC. Jawetz Melnick 

and Adelbergs Medical Microbiology 26th 

ed. Sunders Publication.2013; P. 285-302.  

3.Soltandallal MM, Rahimiforushani A, 

Aminharati F, Ohadianmoghadam S, 

Nikmanesh B, Rastegarlari A. [Investigation 

the Shigella serotypes invasive cells isolated 

from patients with diarrhea in HEp-2 cell 

culture]. J Shahrekord Uni Med Sci 2014; 

15:100-108. (Persian) 

4.Schroeder GN, Hilbi H. Molecular 

pathogenesis of Shigella spp. controlling 

host cell signaling invasion and death by 

type III secretion. CMR 2008; 21:134-56. 

doi:10.1128/CMR.00032-07. 

5.Honari H, Baranvand M, Arefpour MA, 

Hashemzadeh MS, Pourhakak H, Minaei 

ME, et al. [Comparison of antibody titers 

against the single mixed fused and 

recombinant proteins StxB IpaD and StxB- 

IpaD]. Sci J Ilam Uni Med Sci 2014; 22:87-

95. (Persian) 

6. Eghtedardost M, Saadati M, Nazariyan 

Sh, Zare M, Malaee F, Heyat M. 

[Identification of ipaB gene in Shigella and 

cloning of this gene in vector positive 

pET22b and determination of antibiotic 

sensitivity of Shigella strains]. IJIDTM 

2011;15:55-61. (Persian) 
7.Soltandallal MM, Keshtvarz M, Zamani S, 

Shirazi L. [Evaluation of anti-microbial 

activity of Lactobacillus acidophillus and 

Lactobacillus ruteri against entero pathoges 

by In vitro and In vivo methods]. J Gorgan 

Uni Med Sci 2016; 18:45-52. (Persian) 

8.Dorri K, Hemayatkhahjahromi V, Namdar 

N, Kargarjahromi H. [Inhibitory effect of 

Lactobacillus strains isolated from the feces 

of children on the pathogenic bacteria of the 

intestines and stomach]. JMW 2011; 3:229-

37. (Persian) 

9.Rabbanikhorasgani M, Mansouritehrani 

H. [Overview of recombinant probiotics]. 

G3M 2013; 11:3326-37. (Persian) 

10.Morseli P. [The role of probiotics in 

health]. Aja Uni Med Sci 2008; 3:21-27. 

(Persian) 

11.Vejdani R, Zali MR. [Probiotics and their 

mechanism of action in the prevention and 

treatment of human diseases]. Res Med 

2003; 27:319-30. (Persian) 

12. Shirazi L, Rahnama M, Soltandallal 

MM. [Evaluation of the antimicrobial 

activity of Lactobacillus reuteri and 

Lactobacillus acidophilus on severel 

pathogenic bacteria Enterobacteriaceae 

family]. Mic Biotech J Islam Azad Uni 

2011; 3:29-34. (Persian) 

13.Madsen K, Cornish A, Soper P, 

Mckaigney C, Jijon H, Yachimec CH, et al. 

Probiotic bacteria enhance murine and 

human intestinal epithelial barrier function. 

Gastroenterology 2001; 121:580-91. 
doi:10.1053/gast.2001.27224. 
14.Olad GhR, Tavalae M, 

Mohammadhassan Z, Ebrahimi F, Salimian 

J, Nazarean Sh , et al. [Shigella dysentery 

stxA mutant R170L-A231D-G234E gene 

design and optimization of recombinant 

protein expression and purification]. J 

Shahrekord Uni Med Sci 2011; 13:93-102. 

(Persian) 

15.Trevett AJ, Ogunbanjo BO, Naraqi S, Igo 

JD. Shigella bacteraemia in adults. PMJ 

1993; 69:466-08. 
16.Guclu E, Durmaz Y, Karabay O. Effect 

of severe sepsis on platelet count and their 

indices. AJOL 2013; 13:333-08. doi: 

10.4314/has.v13i2.19. 

17.Dabaghnikokheslat S, Amirsasan R, 

Sarisaraf V, Ahmadizad S, Mohamadvalilo 

F. [Contrast effect of daytime and aerobic 

exercise on blood coagulation variables and 

indexes of platelet of untrained young men]. 

JAEP 2011; 7:89-103. (Persian) 

18.Montazeri F, Rahgozar S, Ghaedi K. 

[Molecules and signaling pathways in the 

process of migration of leukocytes across the 

endothelial cells]. G3M 2010; 8:2043-53. 

(Persian) 

19.Hathaway LJ, Griffin GE, Sansonetti PhJ, 

Edgeworth JD. Human monocytes kill 

Shigella flexneri but then die by apoptosis 

http://journal.skums.ac.ir/browse.php?mag_id=91&slc_lang=en&sid=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1k8OJwMzRAhUFuRoKHWqhC1AQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fg3m.ir%2F&usg=AFQjCNEz6hOoQhddt3oEFjXz7vs7R2narQ&sig2=H5lT20mSg6jKuv9zifjWuw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy6cX3xMzRAhUHQBoKHWDFCI8QFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ajaums.ac.ir%2F&usg=AFQjCNGryzOQnXJNhAai7-OU7da6-v5wzg&sig2=A_6AgErJvwwVOQMrO8k-Cw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0tOTwszRAhWL2hoKHfyDAoEQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fpejouhesh.sbmu.ac.ir%2F&usg=AFQjCNFJRxyjTVZjRrDQJjN1whohY5gv6g&sig2=nX-y5lFRp9Sq4skkBQ3PHQ
http://journal.skums.ac.ir/browse.php?mag_id=91&slc_lang=en&sid=1
http://journal.skums.ac.ir/browse.php?mag_id=91&slc_lang=en&sid=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1k8OJwMzRAhUFuRoKHWqhC1AQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fg3m.ir%2F&usg=AFQjCNEz6hOoQhddt3oEFjXz7vs7R2narQ&sig2=H5lT20mSg6jKuv9zifjWuw


 فرشته قندهاری و همکاران -...اثر الکتوباسیلوس فرمنتوم بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و 

112 
 

associated with suppression of 

proinflammatory cytokine production. Infec 

Immun 2002; 70:3833-42. 

doi: 10.1128/IAI.70.7.3833-3842.2002. 

20.Yoshimoto T, Tsutsui H, Tominaga K, 

Hoshino K, Okamura H, Akira Sh, et al. IL-

18, although antiallergic when administered 

with IL-12, stimulates IL-4 and histamine 

release by basophils. PNAS 1999; 96:13962-

66. 

21.Vejdani R, Zali MR. [Probiotics and their 

mechanism of action in the prevention and 

treatment of human diseases]. Res Med 

2003; 27:319-330. (Persian) 

22. Murry AC, JR AH, Buhr RJ. Effect of 

botanical probiotic containing Lactobacilli 

on growth performance and populations of 

bacteria in the ceca, cloaca, and carcass rinse 

of broiler chickens. International J Poult Sci  
2006; 5:344-350. doi: 

10.3923/ijps.2006.344.350. 

23. Khaksefidi A, Rahimi Sh. [The effect of 

different levels of probiotic on blood factors, 

yield and carcass characteristics of broiler 

chickens under acute heat stress]. JAST 

2005; 18:149-158. (Persian) 
24. Dickson EM, Riggio MP, Macpherson L 
.A novel species specific PCR assay for 

identifying Lactobacillus fermentum. JMM 

2005; 54:299-303. doi: 

10.1099/jmm.0.45770-0. 

25.Zhang Z, Jin L, Champion G, Seydel KB, 

Stanley SL. Shigella infection in a SCID 

mouse-human intestinal xenograft model 

role for neutrophils in containing bacterial 

dissemination in human intestine. IAI 2001; 

69:3240-47. doi: 10.1128/IAI.69.5.3240-

3247.2001. 
26.Mennigen R, Nolte K,  Rijcken  E, Utech  

M, Loeffler  B, Senninger  N, et al. Probiotic 

mixture VSL#3 protects the epithelial barrier 

by maintaining tight junction protein 

expression and preventing apoptosis in a 

murine model of colitis. AJP 2009; 

296:1140-09. doi: 

10.1152/ajpgi.90534.2008. 

27. Thomas CM, Versalovic J. Probiotics 
host communication modulation of signaling 

pathways in the intestine. Gut Microbes 

2010; 1:148-163. 

doi: 10.4161/gmic.1.3.11712. 

28. Rahimi S, Grimes JL, Fletcher O, Oviedo 

E, Sheldon BW. Effect of a direct fed 

microbial Primalac on structure and 

ultrastructure of small intestine in Turkey 

poults. PSJ 2009; 88:491-503. doi: 

10.3382/ps.2008-00272. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.1128%2FIAI.70.7.3833-3842.2002
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiww_bV85nRAhXecVAKHcl3ApUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2F&usg=AFQjCNF8L8b8kaHKmCj0CPzwGkSLYL9tsA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0tOTwszRAhWL2hoKHfyDAoEQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fpejouhesh.sbmu.ac.ir%2F&usg=AFQjCNFJRxyjTVZjRrDQJjN1whohY5gv6g&sig2=nX-y5lFRp9Sq4skkBQ3PHQ
https://www.researchgate.net/researcher/2009983419_Murry_AC
http://dx.doi.org/10.3923/ijps.2006.344.350
https://doi.org/10.1099/jmm.0.45770-0
https://dx.doi.org/10.1128%2FIAI.69.5.3240-3247.2001
https://dx.doi.org/10.1128%2FIAI.69.5.3240-3247.2001
https://doi.org/10.1152/ajpgi.90534.2008
https://dx.doi.org/10.4161%2Fgmic.1.3.11712
https://doi.org/10.3382/ps.2008-00272


 فرشته قندهاری و همکاران -...اثر الکتوباسیلوس فرمنتوم بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و 

114 
 

Effect of Lactobacillus fermentum on Hemathological and 

Histopathological Factors in Rats Infected by  

Shigella dysenteriae  
 

Ahmadi F1, Ghandehari F1*, Tajedin N2  
 

(Received: May 2, 2017        Accepted: August 23, 2017) 

 

 

Abstract 

Introduction: Shigellosis is an intestinal 

infection caused by Shigella bacteria. 

Recently, it has been reported that probiotics 

inhibit pathogens by producing inhibitory 

compounds. The aim of this study was to 

investigate the inhibitory effects of 

Lactobacillus fermentum against infections 

caused by Shigella dysenteriae in term of in 

vivo. 

 

Materials & Methods: This study was 

conducted on 32 male rats divided into 4 

groups. The first group (A) was the control 

group, the second group (B) included rats 

infected with Shigella dysenteriae 

(1.5×108cfu/ml), the third group (C) entailed 

rats treated with Lactobacillus fermentum, 

and the fourth group (D) were those rats 

contaminated with Shigella dysenteriae and 

treated with Lactobacillus fermentum. After 

the treatment period, animals were 

anesthetized and their blood and tissue 

samples were assessed to measure blood 

factors, histopathological investigations, and 

antimicrobial activity of Lactobacillus 

fermentum. Data were analyzed using SPSS 

statistical test through ANOVA-DUNKAN. 

P ≤ 0.05 was considered statistically 

significant. 

 

Findings: There was no significant change 

with regard to the number of red blood cells 

and blood index in the experimental groups 

in comparison with the control group (A). 

Moreover, there was a significant increase in 

the size of platelets (P≤0.01), monocytes 

(P≤0.05), and basophils (P≤0.01) in group 

B, compared to group A. The intestinal 

weight to body weight ratio in groups B 

(P≤0.001) and D (P≤0.01) was significantly 

lower than group A. The obtained results of 

histopathological investigations indicated 

that there was destruction in intestinal 

epithelium in group B, while intestinal 

tissues in group D almost seemed normal. 

The number of Shigella dysenteriae colonies 

in the intestines of the treatment group 

decreased significantly (P ≤ 0.001), 

compared to the infected groups. 

 

Discussion & Counclusions: Lactobacillus 

fermentum could cope with Shigella 

dysenteriae bacteria without causing any 

change in hematological parameters. 

Moreover, Lactobacillus fermentum can 

prevent such diseases to some extent. 

 

Keywords: Probiotics, Shigella dysenteriae, 

Lactobacillus fermentum
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