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 چکیده
ریوم یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده بیماری های گوارشی در انسان و حیوانات می باشد. پروبیوتیک ها به واسطه تیفی موسالمونال مقدمه:

رو در پژوهش حاضر تاثیر حفاظتی الکتوباسیلوس  تولید ترکیبات ضد میکروبی باعث مهار پاتوژن ها از جمله سالمونالتیفی موریوم می شوند از این
 هماتولوژیک رت های آلوده با سالمونالتیفی موریوم با احتمال درمان سالمونلوزیس مورد ارزیابی قرار گرفت.کازئی بر فاکتورهای 

: آلوده با B: کنترل تزریقی،Aگروه تقسیم بندی شدند.  4طور تصادفی در ه گرم( تهیه و ب 052±32رت نر) 23 مواد و روش ها:

CFU/ml02 )سالمونالتیفی موریوم
8×5/0،) Cبا الکتوباسیلوس کازئی : تیمارDتیفی موریوم و تیمار با الکتوباسیلوس کازئی. پس : آلوده با سالمونال

ائوزین رنگ آمیزی و -گیری شد. قسمتی از بافت کبد جداسازی و با رنگ هماتوکسین از اتمام دوره تیمار، به منظور ارزیابی پارامترهای خونی، خون
 کشت داده شد و تعداد باکتری در بافت کبد شمارش گردید. یتقسمتی دیگر هموژنیزه و به روش پور پل

داری نسبت به گروه کنترل  افزایش معنی B ها در گروه ها و بازوفیل نوسیتوها، م تعداد لنفوسیت نتایج نشان داد که یافته های پژوهش:

ود. در حالی که در سایر گروه ها بافت کبد ظاهر نرمالی داشت. رشد کامالً مشهود ب B داشته است. تغییرات هیستوپاتولوژیک و مرگ سلولی در کبد گروه
 بود. Bداری کمتر از گروه  به طور معنی D باکتری سالمونالتیفی موریوم در گروه

ابله با نتایج نشان داد که الکتوباسیلوس کازئی بدون اثر سوء بر فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک قادر به مق بحث و نتیجه گیری:

 سالمونالتیفی موریوم بوده و تا حدودی از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده است.
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 مقدمه 

به  قادر  که است هایی یکی از پاتوژنسالمونال 
در طیف وسیعی از اری های گوارشی ــــایجاد بیم

باشد. عفونت ناشی از گونه تیفی موریوم  داران می  مهره
از راه غذا و با مصرف شیر آلوده، تخم  در انسان عمدتاً
های آلوده طیور اتفاق می افتد. به دنبال   مرغ و فرآورده

طریق  ورود سالمونالتیفی موریوم به دستگاه گوارش از
منجر به تخریب سیتواسکلت  Mتهاجم به سلول های 

سلولی شده و بعد از آن منجر به القاء آپوپتوزیس در 
ماکروفاژها در زیر پالک های پیر می شود و با ورود 
باکتری به خون باکتریمی ناپایداری را سبب می شود و 

تکثیر  ،سپس توسط سیستم رتیکولواندوتلیال جذب
سالمونالتیفی  ر عفونت می شود.تشانیافته و سبب ا

های ترشح شده از سیستم  موریوم از طریق پروتئین
منجر به تحریک پاسخ ایمنی میزبان  IIIترشحی تیپ 

نی از جمله ـــهای ایم هایت سلولـــمی شود و در ن
ها را  ها و لنفوسیت نوسیتوهای سفید، م گلبول

م های میکروارگانیسپروبیوتیک ها،  .دهدافزایش می 
زنده و غیر بیماری زا هستند که اثرات مفیدی بر 

این باکتری ها جزئی از فلور  سالمت میزبان دارند.
. دو گروه مهم از هستندطبیعی دستگاه گوارش 

اسیلوس ها و بیفیدوباکترها پروبیوتیک ها خانواده الکتوب
مقاومت در برابر دارای خصوصیاتی از جمله هستند که 

و آنزیم های گوارشی، توانایی اسید معده، صفرا 
، توانایی واره روده، اثرات ضد سرطانیچسبیدن به دی

زا، بهبود هضم الکتوز، بهبود  مقابله با عوامل بیماری
جذب کلسیم، سنتز ویتامین ها و پروتئین ها و بهبود 

(. اخیراً مشخص شده 4)تعادل میکروبی روده می باشند
 های ابولیتمت و ها باکتری از دسته ایناست که 

 بر بنا قادر به مهار پاتوژن ها می باشند ها آن تولیدی
 .(8)ها دارندی سیعی در درمان بیماراین کاربرد و

پرو آپوپتوتیک ها و  پروبیوتیک ها خاصیت مهاری بر
مسیر آپوپتوتیک دارند و بدین صورت می توانند فرآیند 
آپوپتوزیس را مهار کنند)یان و پولک( مطالعات نشان 

توزیس القاء شده دند که باسیلوس ها می توانند آپوپدا
-ILیا   TNF-α, IL-1αیی مانند توسط سیتوکین ها

1α (01را مهار کنند.)  از این رو در تحقیق حاضر تاثیر
نوان یکی از ــــبه ع یـــکازئ حفاظتی الکتوباسیلوس

و  بر فاکتورهای هماتولوژیک باکتری های پروبیوتیک
تیفی سالمونالهای آلوده با  رت هیستوپاتولوژیک در

 . مورد ارزیابی قرار گرفت موریوم

 ها مواد و روش
سویه باکتری  :کشت و تهیه سوسپانسیون میکروبی

از کلکسیون  (PTCC1709)ومــــفی موریـسالمونالتی
و با استفاده از خریداری شد  میکروبی دانشگاه تهران

ی سویه رنگ آمیزی گرم و انجام آزمون ها بیوشیمیای
بعد از کشت سالمونالتیفی  خریداری شده تائید گردید.

شیگال آگار و انکوباسیون به -محیط سالمونال رموریوم د
درجه سانتی گراد  21ساعت در دمای  34مدت 

CFU/mlمعادل سوسپانسیون میکروبی 
8 

 از 5/0×02
 تهیه گردید.باکتری 

 ATCC)کازئیسوش باکتری الکتوباسیلوس 

میکروبی سازمان پژوهش های علمی  ( از بانک7469
و پس از کشت در محیط و صنعتی ایران خریداری شد 

MRS Broth  ابتدا کدورت به صورت چشمی با
سپس جذب نوری  استاندارد نیم مک فارلند مقایسه شد.

سوسپانسیون آماده شده با دستگاه اسپکتروفتومتر در 
  تنظیم گردید. 0/2-82/2نانومتر بین  022طول موج 

انحراف ±داده ها به شکل میانگین آنالیز آماری:
( در نظر گرفته شد و توسط نرم افزار Mean±SDمعیار)

SPSS vol.19  و با استفاده از آزمونANOVA  مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نمودارها با کمک 

 ترسیم شد Excelافزار  نرم
رت نر  سر  23 :نگهداری و گروه بندی حیوانات

گرم از  052±32 غ نژاد ویستار با محدوده وزنیبال
و در قفس دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان تهیه 

در هفته  4به مدت  ی کافیهای مجهز به آب و غذا
در طول مدت آزمون آزمایشگاه نگهداری شدند. شرایط 

تا  45گراد، رطوبت  درجه سانتی 32-35دمای محیط 
ساعت  03:03ی و طول مدت نور و تاریکدرصد  55

 4به طور تصادفی به  حیواناتبرای جانوران فراهم شد. 
 گروه هشت تایی تقسیم شدند. رت های گروه کنترل

:A cc0 هفته به صورت  4به مدت  را سرم فیزیولوژی
در پایان درون گوارشی و به صورت  یک روز در میان

گروه  .طور زیرصفاتی دریافت کردنده ب cc 0هفته دوم 
B: در ،تیفی موریومسالمونالی گروه آلوده با رت ها 
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 میکرولیتر 022تزریق زیر صفاقی هفته دوم، 
CFU/ml02 تیفی موریوم)سالمونال

 :C گروه (.5/0×8
 گاواژ :رت های تیمار با باکتری الکتوباسیلوس کازئی

cc0 الکتو باسیلوس کازئی( CFU/ml02
به  (5/0×8

 :D گروه .به صورت یک روز در میان  مدت چهار هفته
 سالمونالتیفی موریوم وروه رت های آلوده با ــــگ

 cc0 با گاواژ :کتوباسیلوس کازئیالتیمار با 
صورت یک هفته به  4مدت به  الکتوباسیلوس کازئی

زریق زیر ــــروز در میان و در پایان هفته دوم ت
پس از (. 8)سالمونالتیفی موریومیک دوز اقی ــــصف

با رعایت ، رت ها چهارمیان هفته اتمام دوره تیمار در پا
توزین  هوش و بیپزشکی توسط دی اتیل اتر  اخالق
ها انجام  گیری مستقیماً از قلب آن خون پســشده س

به شد. خون ها به لوله های محتوی ماده ضد انعقاد 
داد سلول ها و اندیکس های خونی عت منظور ارزیابی

کبد به جهت محاسبه نسبت وزن وزن کبد  .انتقال یافت
چنین  هم وزن کل بدن پس از تشریح اندازه گیری شد.

از  mg 0کبد بافت در باکتری به منظور ارزیابی تعداد 
بعد از اضافه  جدا و گروه های آزمایشیکبد بافت 
 طــــنمونه ها توسسرم فیزیولوژی  cc 0 نمودن

و پس از دستگاه هموژنایز هموژنیزه گردید 
سوپرناتانت  rpm 2222وژ در دور ـــریفیــــسانت

جداسازی و از سوپرناتانت حاصله از هر بافت به میزان 
 میکرولیتر برداشته و بر روی محیط های انتخابی 022

 ت ـــبه روش پورپلیت کش

 34درجه به مدت  21داده شد. نمونه ها در انکوباتور 
ساعت شمارش کلنی  34ساعت انکوبه گردید. بعد از 

به منظور ارزیابی  محاسبه شد.انجام و تعداد باکتری 
ای از کبد از هر رت  تغییرات هیستوپاتولوژیک قطعه

پس  نتقال داده شد.درصد ا 02فرمالین  جداسازی و به
-آغشته سازی-شفاف سازی-از انجام مراحل آبگیری

میکرومتری از بافت ها تهیه  5های  برشقالب گیری 
رنگ  و به کمک رنگ هماتوکسیلین و ائوزین اسالیدها

 (.02)شدآمیزی 
و  ها ابی تعداد سلولـــت ارزیـــنمونه خون جه

پتیک سآ ای خونی در شرایط کامالًــــس هــاندیک
د نیز در ـــت کبــقسمتی از باف جمع آوری گردید.

ابی تعداد باکتری ــــارزیجهت گروه های آزمایش 
چنین  و همبه روش پورپلیت موریوم سالمونالتیفی 

 رات بافتی جدا گردید.ارزیابی تغیی

 یافته های پژوهش
 :نتایج حاصل از بررسی شمارش سلول های خونی

یر ـــچ گونه تغیــــهی 3و  0شماره  با توجه به جدول
معنی داری در تعداد گلبول های قرمز و اندیکس های 

چنین  هم درصد هماتوکریت، غلظت هموگلوبین، ،آن
روه های بین گ های آن و اندیکس ها تعداد پالکت

ازئی و گروه آلوده با ـــــیلوس کــــتیمار با الکتوباس
توباسیلوس ــوریوم و تیمار با الکــــسالمونالتیفی م

 .نشد کازئی نسبت به گروه کنترل مشاهده
 

 
 

 نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای هماتولوژیک .1شماره  جدول

HGB 

(/µl 025) 
RBC 

(/µl 022) 
Bas 

(/µl 022) 

Eos 

(/µl 022) 

Mon 

(/µl 022) 

Lym 

(/µl 022) 

Neu 

(/µl 022) 

WBC 

(/µl 022) 

 پارامتر های خونی
 گروه ها

32/2±14/04 51/2±10/8 224/2±2035/2 200/2±20/2 02/2±41/2 1/0±03/8 4/2±33/0 5/3±13/3 A 

01/0±55/05 30/2±44/3 *234/2±2235/2 205/2±21/2 ***3/2±11/0 *8/0±58/02 3/2±52/0 2/3±35/03 B 

5/2±5/05 53/2±43/3 223/2±205/2 23/2±251/2 33/2±50/2 5/0±20/3 2/2±23/0 8/0±52/02 C 

50/2±32/05 25/2±20/3 223/2±208/2 23/2±250/2 **0/2±8/2 8/2±22/02 5/2±4/0 8/3±03/03 D 

در نظر گرفته شده  ***(P≤0.001)و  (**P≤0.01) ،(*P≤0.05)محاسبه شده است و سطح معنی داری به صورت mean±SDداده ها به شکل -
 : آلوده با سالمونالتیفی موریوم تیمار با باکتریD: تیمار با الکتوباسیلوس کازئی، C: آلوده با سالمونالتیفی موریوم، B: کنترل،  A- است.

 
 
 
 
 



 فرشوه قندهار  و همکاران -...ها  هماتولوژیک و هیسووپاتولوژیک تکووباییلو  تکائیی بر رو  فاتکووراثر ال

 

46 

 

 نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای هماتولوژیک .2شماره  جدول

PDW 

(/µl 022) 
MPV 

(/µl 022) 
PLT 

(/µl 022) 

RDWcv 

(/µl 022) 

MCHC 

(/µl 022) 

MCH 

(/µl 022) 

MCV 

(/µl 022) 

HCT 

(/µl 022) 

 پارامتر های خونی  
گروه                       

 ها

230/2±42/8 33/2±25/8 04/322±3/880 31/0±40/01 5/2±45/33 05/2±53/00 12/0±22/51 48/3±08/43 A 

48/0±03/3 15/2±02/8 235/021±8/854 83/3±53/03 0/0±0/33 00/2±53/00 03/0±18/50 15/5±00/52 B 

40/2±30/8 21/2±15/1 23/50±5/340 22/0±41/08 24/2±20/33 83/2±20/00 44/3±11/55 33/0±80/53 C 

18/2±13/8 55/2±38/1 0/003±0/851 20/0±13/08 45/2±08/38 41/2±31/00 53/0±15/50 02/3±04/52 D 

-A  ،کنترل :B : ،آلوده با سالمونالتیفی موریومC ،تیمار با الکتوباسیلوس کازئی :Dآلوده با سالمونالتیفی موریوم تیمار با باکتری : 
 

 
از بین گلبول های سفید در گروه آلوده با 

و  (P≤0.001)نوسیت هاوسالمونالتیفی موریوم تعداد م
به طور  (P≤0.05)ل هاـــو بازوفی  وسیت هاــــلنف

نوسیت ها در وافزایش نشان داد. تعداد م معنی داری
وده با سالمونالتیفی موریوم و تیمار با ـــگروه آل

الکتوباسیلوس کازئی نیز نسبت به گروه کنترل به طور 
اما در مقایسه با  (P≤0.01)معنی داری افزایش یافته

 ش درـــــگروه آلوده با سالمونالتیفی موریوم این افزای
 سطح کمتری است.

مقایسه وزن بدن و نسبت وزن کبد حاصل از  نتایج
وجود  با 3، 0 شماره با توجه به نمودار :به وزن بدن

و نسبت وزن کبد به وزن بدن  کاهشی مختصر در وزن 
تیفی موریوم این کاهش های آلوده با سالمونال رت

بدن و نسبت وزن کبد به وزن  معنی دار نیست و وزن
نترل تغییر ــــوه کسایر گروه ها نیز نسبت به گر بدن

 نداده است.معنی داری نشان 

 
 
 

 
محاسبه  mean±sDها به شکل  بررسی مقایسه میانگین وزن کلی بدن رت های گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل داده .1شماره  نمودار

 : گروه آلوده با Dیلوس کازئی. : گروه تیمار با الکتوباسC تیفی موریم.: گروه آلوده با سالمونالB: گروه کنترل. Aشده است. 

 تیفی موریم و تیمار با الکتوباسیلوس کازئی سالمونال
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 : گروه کنترل.Aمحاسبه شده است. SD± Meanها بر اساس  مقایسه مقایسه وزن کبد در گروه های مورد آزمایش. داده. 2شماره  نمودار

 Bموریم.تیفی : گروه آلوده با سالمونال C .گروه تیمار با الکتوباسیلوس کازئی :D گروه آلوده با سالمونالتیفی موریم و تیمار : 

 با الکتوباسیلوس کازئی 

 

 

نتایج حاصل از بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک 
الف -0شماره  شکل بافت کبد در گروه های آزمایشی:

اهرگ مرکزی و ـــهای منظم، سی بافت کبد با لبول
های هپاتوسیتی نرمال اطراف آن را در گروه  طناب

های آلوده با  دهد. در کبد رت کنترل نشان می
های التهابی در  سالمونالتیفی موریوم نشت سلول

اطراف فضای پرتال و بی نظمی و پرخونی سیاهرگ 
و با  ب-0شماره  شکل مرکزی بسیار مشهود است

دژنراسیون چربی و مرگ  ،ج-0شماره  توجه به شکل

ها مشاهده  های کبدی در کبد این گروه از رت سلول
تیفی های آلوده با سالمونال بافت کبد در رت شود. می

شماره  شکل موریوم و تیمار با الکتوباسیلوس کازئی
د و تنها در ـــظاهری نسبتاً طبیعی نشان می ده د-0
یاهرگ مرکزی ـــها پرخونی س متــــضی از قســبع

های تیمار  ود. در رتــــهده می شو سینوزئیدها مشا
نرمال و  ت کبد کامالًـــبا الکتوباسیلوس کازئی باف

روه کنترل ـــهای گ قابل مقایسه با بافت کبد در رت
 .است
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 ( هپاتوسیت های نرمال►( سینوزوئید، )→، )*( سیاهرگ مرکزی، )×111)الف( بافت کبد در گروه کنترل بزرگ نمایی  .1شماره  شکل

 پرخونی و تجمع گلبول های قرمز در سیاهرگ ،) *( ×111تیفی موریوم  با بزرگ نمایی ت کبد در گروه آلوده با سالمونال)ب( باف 

 ( نشت سلول های التهابی)مو نو نوکلئر( از عروق فضای پورتال، )ج( بافت کبد در گروه آلوده با →مرکزی و ) 

 های کبدی با هسته کروماتینی ( مرگ سلول►،) ×011سالمونالتیفی موریوم با بزرگ نمایی 

 تیفی موریوموه آلوده با سالمونالبافت کبد در گر )( دژنراسیون چربی )د→و ) 

 ( پرخونی ⃰ ، )  ×111و تیمار با الکتوباسیلوس کازئی با بزرگ نمایی  

 در سیاهرگ مرکزی

 

 

 

 

نتایج حاصل از شمارش تعداد کلنی های 
با توجه به نمودار  :کبدبافت  سالمونالتیفی موریوم در

در گروه  باکتری سالمونالتیفی موریوم، میانگین تعداد 2
رت های آلوده با سالمونالتیفی موریوم و تیمار با  

ازئی نسبت به گروه آلوده با ــــــیلوس کـــالکتوباس
 ه و اهش نشان دادــــوریوم کــــیفی مـــسالمونالت
ی دار ـــمعن P≤0.001 طحــــش در ســــاین کاه

 است.



 89دوره بیست و هفت، شماره اول، فروردین   م                    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایال

 

67 

 

 
 آلوده با سالمونالتیفی موریومگروه بافت در نمونه  ی موریومفتیسالمونال باکتریتعداد مقایسه  بررسی .3شماره  نمودار

  mean±SDداده ها به شکل . آلوده با سالمونال تیفی موریومنسبت به گروه و تیمار با الکتو باسیلوس کازئی  

  (*** P≤0.001(** و )P≤0.05( ،*)P≤0.01)عنی داری به صورتمحاسبه شده است و سطح م

 در نظر گرفته شده است.

 

 

 و نتیجه گیری حثب
 ستردهـــگ فادهـــــاست ذشتهــگ های دهه در

انسانی و حیوانی  های عفونت درمان ها در بیوتیک آنتی
خصـــوص  به ها باکتری از برخــی شدن مقاوم سبب

اغلب به  .است شده ها آن به منفی گرم های باکتری
چنین اثرات نامناسب  دلیل نداشتن درمان قطعی و هم

آنتی بیوتیک ها بر سالمت انسان، از جمله به هم زدن 
های  فلور طبیعی بدن و مقاوم بودن اکثر سویه

های  باکتریایی پاتوژن به آنتی بیوتیک ها جستجوی راه
این با  بر ااز بین بردن پاتوژن ها اهمیت زیادی دارد. بن

یوتیک ها در از بین بردن بـــتوجه به اهمیت پرو
آسان  ،خطر بودن، تهیه ارزان بیهای پاتوژن،  باکتری

ها در حفظ سالمت میزبان و خواص  و مفید بودن آن
های پاتوژن دارند در درمان  رقابتی که با باکتری

در  .(03)شوند ها استفاده می های ناشی از آن عفونت
ارزیابی حاصل از بررسی میانگین تعداد  پژوهشاین 

RBC آزمایشی  و اندیکس های خونی بین گروه های
بیانگر عدم تغییر معنی داری این فاکتورها نسبت به 

در پژوهش انجام شده توسط دانگانا و  .بود کنترل گروه
چنین پژوهش آنوسویا و  ( و هم3202همکاران)
هموگلوبین  ،( کاهش گلبول های قرمز3205همکاران)

این کاهش را  و اندیکس های مربوطه مشاهده گردید.

ده توسط ــــبه دلیل آسیب های کبدی ایجاد ش
چنین جذب آهن توسط  سالمونالتیفی موریوم و هم

ید شده توسط باکتری توجیه ــــهای تولسیدروفور
ـــعنی دار ییر مــــعدم تغ اما احتماالً .(3،5)نمودند

وهش حاضر می تواند کوتاه بودن ها در پژاین فاکتور
در این پژوهش افزایش تعداد  دوره آزمون باشد.

ها در گروه آلوده با  نوسیتوها و م لنفوسیت
کامالً نسبت به گروه کنترل  تیفی موریومسالمونال

در این راستا تامسون و همکاران در سال  مشهود بود.
رات تعداد سلول های ایمنی در خون در ـــتغیی 3223

و  ی کردندـــعفونت با سالمونالتیفی موریوم را بررس
نشان دادند که تعداد گلبول های سفید)لنفوسیت و 

 .(02)نوسیت( در پاسخ به عفونت افزایش می یابندوم
 3223ین اگانلیه و همکاران در سال ـــچن هم

 توزیس را به دلیل افزایش نوتروفیل ها،ـــلکوسی
ائوزینوفیل ها گزارش نوسیت ها و وم فوسیت ها،ــــلن

اثر  3202 دانگانا و همکاران در سال .(00)کردند
عفونت ناشی از سالمونال)تیفی و پاراتیفی( را بر 
پارامترهای خونی ارزیابی کردند در مراحل اولیه عفونت 

 در گروه آلوده ها  تیدر تعداد لنفوسی دار  یافزایش معن
د از مرحله در مقایسه با گروه کنترل مشاهده کردند و بع

احتماالً  .(5)نشان داد ها  تیاولیه عفونت تعداد لنفوس
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 باکترین افزایش به دلیل واکنش بدن در برابر ورود ای
یه ــــبه خون و پاسخ دفاعی بدن در برابر عفونت اول

ش دفاعی در ـــها اولین نق نوسیتومت. ـــبوده اس
در ها نیز  برابر عوامل بیماری زایی دارند و لنفوسیت

های هومورال و سلولی  بادی و پاسخ د آنتیــــولیـــت
ها نشان  این افزایش این سلول بر بنا نقش دارند.

رابر ـــدهنده تحریک سیستم ایمنی و دفاع در ب
 درباشد.  ونت زایی سالمونالتیفی موریوم میــــعف

تیفی موریوم و تیمار با لوده با سالمونالآگروه 
با وجود تغییرات مختصر در  الکتوباسیلوس کازئی

این  ،ه با گروه کنترلساتولوژیک در مقایمهفاکتورهای 
به  تغییرات از لحاظ آماری آماری معنی داری نمی باشد.

ها به طور معنی داری  ماکروفاژها که تعداد آن ءاستثنا
اثر  3203و همکاران در سال  ازآ افزایش یافته است.

ی بدن ـــم ایمنــها را بر تقویت سیست پروبیوتیک
سفید در اثر  یها  تعداد گلبول رده افزایشکبررسی 

. (2)را مشاهده کردند تیفیآلودگی عفونت با سالمونال
تعداد  به دنبال استفاده از پروبیوتیک ها که در حالی

از اثرات  .سطح نرمال بازگشتگلبول های سفید به 
به  توان می پروبیوتیک ها بر روی سیستم ایمنی

 ایمونوگلوبولین و ها یتوکاینــــح ســــسط شافزای

 فعال مونونوکلئاز، های سلول ثیرـــتک شــــافزای ها،

 خود تعدیل سلول هافعالیت  افزایش ماکروفاژها، کردن

 خود تعدیل ،سلول های کشنده طبیعی تحریک و ایمنی

 زا بیماری های باکتری برابر در تحریک ایمنی و ایمنی

 های سلول تکثیر های باکتریایی، لسلو .(1)اشاره کرد

 پیش های سیتوکاین تولید وداده  افزایش را ایمنی

کنند  می ءالقا را ۶ و اینترلوکین TNF-αمانند  التهابی
 و ها لنفوسیت بیش از حد ها تکثیر پروبیوتیک برعکس،

 تاثیر تحت را Tهای  توسط سلول ها سیتوکاین تولید

مضر  التهابی اسخپ یک ایجاد بدونو  دهند می قرار
کلید  باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن می شوند.

های اصلی در پاسخ ایمنی ذاتی شامل سلول های 
و  منوسیت ها و ماکروفاژها( فاگوسیت)نوتروفیل ها،

سلول های فاگوسیت  سلول های کشنده طبیعی هستند.
و  شدهوسیله شیمیو تاکسی به محل عفونت جذب ه ب

سایر سلول  می توانندسایتوکاین ها  دبا تولیماکروفاژها 
عدم . (02)فعال کنندرا های التهابی مانند نوتروفیل ها 

سالمونالتیفی موریوم و  گروه آلوده بادر  تغییر فاکتورها
بیانگر آن  احتماالًتیمار شده با الکتوباسیلوس کازئی 

توانسته اثر تا حدودی الکتوباسیلوس کازئی است که 
موریوم را خنثی و مانع از افزایش ء سالمونالتیفی سو

حاصل از بررسی میانگین  نتایج .التهاب و عفونت شود
وزن بدن و نسبت وزن کبد به کل بدن بین گروه های 

ی در وزن بدن گروه رت های آزمایشی با وجود کاهش
آلوده با سالمونالتیفی موریوم نسبت به گروه کنترل 

معنی دار  یاز نظر آمار اما این کاهش گردیدمشاهده 
کوتاه مدت سالمونالتیفی موریوم بر  تاثیر احتماالً نبود.

ها منجر به کاهش قابل توجیه در وزن آن ها  بدن رت
به  احتماالً نیز وزن مختصر نشده است و این کاهش

دلیل کم آبی بدن و اسهال شدید در اثر عفونت با 
کاهش وزن کبد نسبت  می باشد.سالمونالتیفی موریوم 

تواند به دلیل تخریب بافتی  می احتماالً نیز به بدن
 3202و همکاران در سال  طبق مطالعات وو .باشد

ها و القاء آپوپتوزیس و در  سالمونال با ترشح سیتوکین
 یها  منجر به کاهش وزن گروه ییزا  نهایت عفونت

زیرا القاء آپوپتوزیس منجر به  شود  یمورد آزمایش م
و همکاران در سال  الیوت .(05)شود  یتخریب بافت م

روانتریت ناشی از عفونت با ـــبر روی گاست 3220
که در این  نشان داده شدسالمونال مطالعه داشتند و 

بیماری در اثر اسهال شدید و کم آبی بدن وزن بدن 
و همکاران  . طبق مطالعات موناک(0)ابدی  یکاهش م
دام ونال با کلونیزاسیون در انـــمـــسال 3224در سال 

منجر به کاهش وزن  ییزا  یمارییال و بلریتکولواندوت
زیرا باکتری منجر به القاء  .شود  یاندام مورد هدف م

در تحقیق  .(3)شود  یآپوپتوزیس و تخریب بافت م
لودگی آاگر دوره بیشتر احتمال می رود که حاضر 
تر  وزن بدن و کبد محسوس شد کاهش تر می طوالنی

وزن بدن و نسبت کبد تصری در تغییرات مخشد.  می
به کل وزن بدن در گروه های تیمار با الکتوباسیلوس 
کازئی و گروه آلوده با سالمونالتیفی موریوم و تیمار 

اما این  شدهشده با الکتوباسیلوس کازئی مشاهده 
امر  ماری معنی دار نمی باشد و این آتغییرات از لحاظ 

ها نه تنها اثر  است که پروبیوتیک آنبیانگر  احتماالً
سوئی بر وزن بدن و نسبت وزن کبد به کل بدن ندارد 
بلکه منجر به خنثی سازی اثر سوء سالمونالتیفی 
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مطالعاتی  3203محققان در سال  موریوم نیز می شود.
بر روی تغییرات وزن در اثر آلودگی با سالمونال و بهبود 

و نشان داده شد که آن توسط پروبیوتیک داشتند 
تیک ها می توانند کاهش وزن ناشی از عفونت را پروبیو

ت کبد از لحاظ ـــــبافه ـــدر ادام .(0)جبران کنند
زمایشی مورد ارزیابی آهیستوپاتولوژیک بین گروه های 

اختالفات بافتی کامالً مشخصی در نتایج  قرار گرفت.
را نشان داد به گروه آلوده با سالمونالتیفی موریوم 

رگ مرکزی پرخونی و تجمع ـــدر سیاهطوری که 
سلول های التهابی  د.رمز مشاهده شگلبول های ق

ا( از عروق فضای پورتال نشت کرده و بین )مونونوکلئره
دژنراسیون  چنین هم ها پراکنده شده بودند. لوبول

های  با مشاهده هسته چربی و مرگ سلول های کبدی
لوده آکه در گروه  در حالی .هتروکروماتینی مسجل بود

تیفی موریوم و تیمار با الکتوباسیلوس کازئی سالمونالبا 
ی ـــا در بعضو تنه هبافت کبدی نسبتاً طبیعی بود

ها پرخونی در سیاهرگ های مرکزی و  قسمت
 ت سلول هایـــاما نش گردید.سینوزوئیدها مشاهده 

به  3203در سال  زغیر .التهابی بین بافت مشاهده نشد
پاتالوژیک در اندام های تغییرات هیستوبررسی منظور 

این  ،داخلی در اثر عفونت با سالمونالتیفی موریوم
و پس  باکتری را به موش های آزمایشگاهی گاواژ کرد

از کشتن آن ها و بررسی بافت ها در بافت روده و کبد 
تغییراتی مشاهده کرد. در کبد نفوذپذیری سلول های 

در  کوپفر، تجمع سلول های تک هسته ای)مونونوکلئر(
اطراف ورید مرکزی با تراکم عروق خونی و ارتشاح 
 سلول های التهابی در لومن مشاهده شد. که ناشی از

 سالمونالتیفی موریوم و گسترش آن با عفونت سیاهرگ

چنین در  هم در راستای پژوهش حاضر،(. 00)بود 
پژوهش انجام شده توسط زائی و همکاران اثری 

های  یبروی آس بر الکتوباسیلوس پالنتارومحفاظتی 
بافتی ناشی از سمیت کادمیوم مشاهده شد و پیشنهاد 

یم ـــوانایی ترمـــپروبیوتیک ها ت گردید که احتماالً
در تحقیق حاضر بهبود . های بافت کبدی را دارند سیبآ

تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کبد پس از تیمار 
 الکتوباسیلوس کازئی موید تاثیر این پروبیوتیک است.

هاری ـــر مــــشانگر تاثیـــنیز ن in vitroمطالعات 
 هم باشد. پروبیوتیک ها بر باکتری های پاتوژن می

چنین پروبیوتیک ها با رقابت با پاتوژن ها مانع اتصال 
ها  ثیر آنــــتک د وــمهار رش ها به بافت روده و آن
 (.1شود) می

سالمونالتیفی موریوم توانسته با تحریک سیستم 
های خونی به ویژه  ی منجر به بسیج سلولایمن

 ها شود و به دنبال آن با نفوذ ها و لنفوسیت مونوسیت
های کبد  بافت کبد منجر به التهاب و مرگ سلول به

الکتوباسیلوس کازئی احتماالً به  که در حالیشود. 
چنین  همو ایمنی واسطه اثر مثبت بر تقویت سیستم 

تیفی ثرات سوء سالمونالتوانسته ااثرات ضد التهابی 
 بر پارامترهای خونی و بافت کبد را کاهش دهد.  موریوم

  (IR.Iau.fala.rec.1395.005:)کد اخالق

 اریزسپاسگ
را از  قاله کمال تشکرــــندگان این مــــنویس
المی واحد ــــاه آزاد اســــپژوهشی دانشگ معاونت

 یهـــراهم کردن کلــــظور فــــفالورجان، به من
روژه ــــــام این پـــــط الزم جهت انجـــشرای

 دارند.
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Abstract 

Introduction: Salmonella typhimurium is 

one of the most important causes of 

gastrointestinal diseases in humans and 

animals. Probiotics inhibit pathogens, such 

as Salmonella Typhimurium by producing 

antimicrobial compounds. Therefore, this 

study assessed the protective effect of 

Lactobacillus casei on hematological 

factors in rats infected with Salmonella 

typhimurium with the possibility of 

salmonellosis treatment. 

 

 Materials & Methods: Totally, 32 male 

rats (150±20 g) were purchased and 

randomly divided into four groups, namely 

injection control group (A), infected with 

Salmonella typhimurium (1.5×108 

CFU/ml) (B), treated with Lactobacillus 

casei (C), and infected with Salmonella 

typhimurium and treated with Lactobacillus 

casei (D). After the treatment, the blood 

sample was taken in order to evaluate blood 

parameters. In addition, a part of the liver 

tissue was separated and stained with 

hematoxylin-eosin. The other part was 

homogenized and cultured based on pour 

plate method. Subsequently, the number of 

pathogen colonies was counted in tissues. 

Ethics code: IR.Iau.fala.rec.1395.005 
  
Findings: According to the results, the 

number of lymphocytes, monocytes, and 

basophiles had increased significantly in 

group B than those in the control group. 

Histopathological changes and cell death 

were evident in the livers of the group B. 

However; the liver tissues of other groups 

had normal appearance. In addition, the 

growth of Salmonella Typhimurium 

bacteria was significantly lower in group D, 

compared to group B. 

 

Discussion & Conclusions: The results 

showed that Lactobacillus casei could 

overcome Salmonella Typhimurium 

without any adverse effects on 

hematological and histopathological factors 

and it could prevent the development of 

disease to some extent. 
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