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چکیده
کادمیوم فلزی سنگینی است که گسترش باالیی در محیط دارد و عوارض متعددی برای سالمتی انساا و ییواناا
مطالعا

مختلفی نشانگر یذف فلزا

سنگین توسط باکتریهاست .هادف از ایان مطالعاه بررسای اثارا

ایاااد مایکناد.

بااکتریهاای باسایلوس

کواگوالنس و الکتوباسیلوس پالنتاروم بر کاهش تامع کادمیوم در بافت های کلیه و کبد موش صحرایی میباشد .در این بررسای 42
سر موش صحرایی نژاد ویستار بهطور تصادفی در  6گروه شاهد و تیمار تقسیم شادند .گاروههاای مواجهاه باا کلریادکادمیوم (011
میکروگرم در میلی لیتر) و ییوانا
باکتری را بهمد

تیمار شده با پروبیوتیک ( )019 CFU/mlروزانه  0میلی لیتار محلاوک کاادمیوم و یاا سوسیانسایو

 42روز از طریق میل مخصوص گاواژ دریافت کردند .در روز  42موشها پس از بیهوشی با اتار کشاته شادند و

میزا کادمیوم در مدفوع ،کلیه و کبد آ ها با روش اسیکترفوتومتری جذب اتمی گرافیت فورانس اندازهگیری شاد .پروبیوتیاکهاای
باسیلوس کواگوالنس و الکتوباسیلوس پالنتاروم بهترتیب سبب افزایش  49/8و  09/3درصدی دفع کادمیوم از طریق مدفوع و کااهش
 01/9و  40/5درصدی تامع این فلز سنگین در کلیه موش صحرایی شدند .نتایج این مطالعه نشا داد که هار دو پروبیوتیاک تااویز
شده اثرا

قابلمالیظهای در کاهش جذب گوارشی کادمیوم داشتند.

واژههای کلیدی :باسیلوس کواگوالنس ،الکتوباسیلوس پالنتاروم ،پروبیوتیک ،کادمیوم ،موش صحرایی
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ترکیبات را دارند و جاذبهای ضعیفتری برای فلزات

وجود فلزات سنگین در جیره غذایی روزانه حتی در

میباشند ( .)Gavrilescu, 2004از آنجا که باکتریهای

غلظتهای پایین اثرات نامطلوبی بر سالمت انسان و

الکتیک اسید دارای بار منفی سطحی میباشند ،برای

حیوانات دارند ( .)Ibrahim et al., 2006کادمیوم فلزی

اتصال کاتیونها مناسبند (.)Halttunen et al., 2007

بسیار سمی است و جزو گروه  Iاز ترکیبات سرطانزای

اخیراً تعداد زیادی از مطالعات نشان دادهاند که  53سویه

انسانی طبقهبندی شدهاند ;( Halttunen et al., 2007

مختلف باکتریهای الکتیک اسید ،تحمل و تمایل زیادی

Malago and Koninkx, 2011; Monachese et al.,
) .2012بهعلت حاللیت باالی این فلز در مقایسه با

برای جذب فلزات سنگین مثل سرب و کادمیوم در آب

دیگر عناصر ،بهراحتی در گیاهان جذب شده و وارد
محصوالت غذایی میگردد .دوز قابلتحمل این فلز بر
اساس نظر  WHOو  FAOمقدار 2 mg/kg/week
میباشد ) .(FAO and WHO, 2001کادمیوم بیشتر در
کلیه و کبد تجمع مییابد و نیمهعمر طوالنی ( 11تا 31
سال) در بافتها و بهویژه کبد دارد ( Monachese et

 .)al., 2012مواجهه انسان با کادمیوم از طریق غذا ،هوا،
آب ،تولیدات صنعتی و بهصورت شغلی حادث
میگردد .اثرات سمی حاصل از خوردن کادمیوم شامل
اختالالت استخوانی ،افزایش فشار خون ،نقص در
عملکرد ماهیچهای قلب ،دفع پروتئین در ادرار ،نارسایی
کلیوی ،ادم ریوی و مرگ میباشد ( Nwokocha et al.,

 .)2012میکروارگانیسمهای فلور دستگاه گوارش با
فلزات و دیگر آالیندههایی که از طریق تغذیه وارد بدن
میشوند واکنش میدهند (.)Turroni et al., 2009
باکتریهای گرم مثبت بهخصوص گونههای باسیلوس
بهعلت مقادیر زیاد پپتیدوگلیکان و تیکوئیکاسید در
دیواره سلولی قابلیت جذب باالیی برای فلزات سنگین
دارند .دیواره باکتریهای گرم منفی مقدار کمی از این
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و محیط کشت دارند ( ;Halttunen et al., 2007

.)Ibrahim et al., 2006; Monachese et al., 2012
در سااالهااای اخی ار حااذ

زیسااتی بااا اسااتفاده از

گونههای باکتریاایی بارای محافظات زیساتی و کااهش
اثرات سوء فلازات سانگین و دیگار آالینادههاا از بادن
انسااان مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات .بنااابراین

پروبیوتیاااکهاااایی مثااال باسا ایلوس کواگاااوالن

و

الکتوباسیلوس پالنتاروم ارگانیسمهای مطلوبی میباشاند
کااه بااهعنااوان یااک اباازار مناسااب در مقاباال جااذب و
مسمومیت احتمالی با فلزات سانگین قابال اساتفادهاناد
( .)Monachese et al., 2012بنااابراین تهیااه غااذاهای
حاوی این ارگانیسمها مثل شیرهای تخمیاری در مناازل
و صنعت میتواند گزینهای مطلوب برای میلیونها انسان
در سراسر دنیا باشد که روزانه باهصاورت ناخواساته در
معرض فلزات سنگین قرار میگیرند .از ایانرو در ایان

مطالعااه اثاار پروبیوتیااکهااای باسایلوس کواگااوالن

و

الکتوباسیلوس پالنتاروم بر کاهش تجمع کادمیوم در کبد
و کلیه موش صحرایی بررسی شد.
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) ،MRS broth (Merck, Germanyدر دمای  32درجاه

مواد و روش کار

سلسیوس بهمدت  44ساعت کشت داده شاد .ساپ

 آمادهسازی کادمیوم برای تاویزمحلول  111میلیگرم در لیتر کلریدکادمیوم ( Merck,

4

شد و برای بهدسات آوردن غلظات 11بااکتری در هار

 آمادهسازی محلوک یاوی پروبیوتیکبا نام تجااری

«پارسی الکت» لیوفیلیزه شده از شارکت پاردی

رشاد

مهرگان شیراز دریافت گردیاد و باهصاورت هاوازی در
محیط کشات Nutrient Yeast extract Salt Medium

) agar (NYSM agarدر دماای  32درجاه سلسایوس و
به مدت  24ساعت کشت داده شد .سپ

یاک کلنای از

باکتری در  511میلیلیتر محیط  NYSM brothکشات و
بهمدت  44سااعت در انکوبااتور شایکردار ()251 rpm
در دمااای  32درجااه سلساایوس گرمخانااهگااذاری شااد.
سوسپانسیون حاوی باکتری سه بار و هر مرتبه با دور g

×  3111و بااهماادت  21دقیقااه سااانتریفوژ گردیااده و
رسوب بهدست آماده باا محلاول نرماالساالین اساتریل
شستشااو داده شااد .بااه رسااوب نهااایی  111میل ایلیتاار
نرمالسالین استریل افزوده شد .برای تعیین تعداد اساپور

باساایلوس کواگااوالن

دور  3111 × gبهمادت  21دقیقاه ساانتریفوژ گردیاد و
رسوب بهدست آمده با نرمالسالین استریل شستشو داده

 )Germanyدر نرمال سالین تهیه گردید.

سویه پروبیوتیک باسیلوس کواگوالن

در

و کشااتن ساالولهااای رویااا،

سوسپانسیون حاصاله باهمادت  21دقیقاه در دماای 41
درجااه سلساایوس حاارارت داده شااد و پاا

از تهیااه

رقتهاای متاوالی ،از آن روی محایط کشات NYSM

 agarکشت سطحی داده شاد .در نهایات سوسپانسایون
حاوی اسپور باکتری با غلظت  114اساپور در میلایلیتار
نرمالسالین استریل تهیاه و تاا زماان اساتفاده در دماای
یخچال نگهداری گردید).(Ripamonti et al., 2009
الکتوباسیلوس پالنتاروم  CNR273لیوفیلیزه شده از
بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز تهیه شد و در محایط

میلیلیتر ،مجدداً در نرمالسالین استریل قرار داده شاد و
برای استفاده در یخچال نگهداری گردید.
 -تیمارها

تعداد  24سر موش نر صحرایی نژاد ویستار با وزن
تقریبی  125±21گرم ،یک هفته قبل از شروع آزمایش
از موسسه واکسن و سرمسازی رازی شیراز دریافت ،و
به محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی منتقل شدند تا
با محیط و رژیم غذایی مطابقت پیدا کنند .این حیوانات
در قف های جداگانه در دمای  21-23درجه سلسیوس
و سیکل نوری  12ساعت روشنایی و  12ساعت
خاموشی و رطوبت  51-01درصد نگهداری شدند و
تغذیه آنها با استفاده از پلتهای آماده انجام گردید.
پ

از یک هفته حیوانات بهطور تصادفی به  0گروه

چهارتایی تقسیم شده و بهمدت  24روز ،روزانه یک
میلیلیتر ترکیبات زیر بهصورت گاواژ به آنها خورانده
شد:
گروه ( 1کنترل) :نرمال سالین

گروه  :)LP( 2سوسپانسیون الکتوباسیلوس پالنتاروم
گروه  :(BC) 3سوسپانسیون باسیلوس کواگوالن
گروه  :(Cd) 4محلول حاوی کادمیوم
گروه  :(Cd+LP) 5محلول حاوی کادمیوم و

سوسپانسیون الکتوباسیلوس پالنتاروم
گروه  :)Cd+BC( 0محلول حاوی کادمیوم و

سوسپانسیون باسیلوس کواگوالن
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در پایان دوره درمان ،موشها به مدت  12ساعت از

( ،)GT AASصورت گرفت ( Szkoda and Mudzki,

غذا محروم گردیدند (ولی به آب آشامیدنی سالم

.)2005

دسترسی داشتند) و با اتر کشته شدند .پ

از

نمونهگیری از مدفوع ،کبد و کلیه و شستشو با سرم

 -آنالیز آماری

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری

فیزیولوژی ،در  -41درجه سلسیوس نگهداری شدند.

 SPSSنسخه  10استفاده شد .برای مقایسه نتایج از

 -اندازهگیری کادمیوم در کبد ،کلیه و مدفوع ییوانا

آزمون آنالیز واریان

( )ANOVAاستفاده شد .در

مورد آزمایش

مواردی که اختال

مقدار  2تا  11گرم از نمونه همگن شده وزن گردید

معنیداری بین تیمارهای مختلف

دیده شده است از تست تعقیبی دانکن استفاده گردید .

و در یک آون  121 ± 21درجه سلسیوس یک شب
حرارت داده شد تا زمانی که نمونه کامالً خشک گردید.

یافتهها

در یک کوره  451 ± 21درجه سلسیوس حرارت

در نمودار ( )1میزان کادمیوم در گروههای مختلف

داده و روز بعد نمونه از کوره خارج گردیده و در دمای

نشان داده شده است .بر اساس نتایج مطالعه میزان

اتاق سرد شد .یک میلیلیتر اسید نیتریک غلیظ به آن

تجمع کادمیوم در مدفوع حیواناتی که این فلز را

اضافه شده و روی یک پلیت داغ قرار گرفت تا خشک

دریافت کرده بودند بهطور معنیداری ( )p < 0.01بیشتر

گردید .نمونه در کوره  451درجه سلسیوس بهمدت یک

از گروه کنترل بود .پروبیوتیکها باعث افزایش تجمع

ساعت حرارت داده و در دمای اتاق سرد شد .خاکستر

کادمیوم در مدفوع گروههایی شدند که به همراه

در  2-11میلیلیتر  HClیک نرمال حل گردید .نمونه به

کادمیوم ،الکتوباسیلوس پالنتاروم و یا باسیلوس

یک لوله تمیز منتقل شد و محلول نهایی در اسید

کواگوالن

دریافت کرده بودند ( .)p ˂ 0.05بیشترین

نیتریک  1/2درصد رقیق گردید .نمونه کنترل شامل همه

میزان تجمع فلز سنگین ( 44/43میکروگرم در گرم) در

سپ

مواد مورد مصر

در حجم مساوی تهیه شده و محلول

مدفوع حیواناتی بود که باسیلوس کواگوالن

دریافت

استاندارد در غلظتهای متفاوت برای تهیه نمودار

کرده بودند که نشان دهنده دفع موثر فلزات سنگین

استاندارد جذب برای کادمیوم تهیه شد .تعیین میزان

توسط این پروبیوتیک میباشد.

فلزات با اسپکترفوتومتری جذب اتمی گرافیت فوران
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نمودار ( -)1تأثیر باکتریهای پروبیوتیاک بار تجماع کاادمیوم در مادفوع ماوش صاحرایی:Cd .
محلول حاوی کادمیوم؛  :Cd+BCمحلول حاوی کادمیوم  +سوسپانسایون باسایلوس کواگاوالن ؛
 :Cd+LPمحلول حااوی کاادمیوم  +سوسپانسایون الکتوباسایلوس پالنتااروم .حارو
نشانگر تفاوت آماری میباشد

غیرمشاابه

).(p < 0.05

میزان کادمیوم در کبد گروههایی که این فلز را

پالنتاروم میزان کادمیوم تجمعی در کبد را به ترتیب 12

دریافت کرده بودند بهمیزان قابلتوجهی بیشتر از گروه

و  12درصد کاهش دادند اما این کاهش از نظر آماری

کنترل بود ( .)p ˂ 0.05هر چند که باکتریهای

معنیدار ( )p ˃ 0.05نبود (نمودار .)2

پروبیوتیک باسیلوس کواگوالن

و الکتوباسیلوس

نمودار ( -)2تأثیر باکتریهای پروبیوتیک بر تجمع کادمیوم در کبد موش صحرایی :Cd .محلاول حااوی
کادمیوم؛  :Cd+BCمحلول حااوی کاادمیوم  +سوسپانسایون باسایلوس کواگاوالن ؛  :Cd+LPمحلاول
حاوی کادمیوم  +سوسپانسایون الکتوباسایلوس پالنتااروم .حارو

غیرمشاابه نشاانگر تفااوت آمااری

میباشد ).(p < 0.05

میزان تجمع کادمیوم در کلیه موشهای صحرایی کاه

حیواناتی که فقط در معرض کادمیوم قرار گرفته بودند با

به همراه فلز ،پروبیوتیک دریافت کرده بودند نسابت باه

کاهش معنیداری ( )p ˂ 0.05مواجاه شاد (نماودار .)3
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دریافت نمیکردند مشابه گروه کنترل بود ).(p < 0.05

که جیره پروبیوتیک دریافات مایکردناد ولای کاادمیوم

نمودار ( -)3تأثیر باکتریهای پروبیوتیک بار تجماع کاادمیوم در کلیاه ماوش صاحرایی :Cd .محلاول حااوی کاادمیوم؛
 :Cd+BCمحلول حاوی کادمیوم  +سوسپانسیون باسیلوس کواگوالن ؛  :Cd+LPمحلول حاوی کادمیوم  +سوسپانسایون
الکتوباسیلوس پالنتاروم .حرو

غیرمشابه نشانگر تفاوت آماری میباشد

).(p < 0.05

قاارار گرفتنااد .نتااایج بااهدساات آمااده نشااان داد کااه

بحث و نتیاهگیری
بعضی از میکروارگانیسمهاای خااص مانناد الکتیاک

پروبیوتیکهای مورد استفاده دارای ظرفیت مناسبی برای

اسید بااکتریهاا قادرناد تعادادی از فلازات را از طارق

جذب زیستی فلزات سنگین میباشند .بهنظار مایرساد

زیساتی آنهاا از

کااادمیوم در روده جااذب باااکتری گردی اده و از طری اق

بدن گردند ( Halttunen et al., 2007; Ibrahim et al.,

مدفوع دفع و منجر به کاهش تجمع ایان فلاز سامی در

.)2006; Kinoshita et al., 2013; Tian et al., 2012

کبااد و کلیااه شااده اساات .گاازارش شااده اساات کااه

مطالعااات بااوریج و همکاااران در ابتاادای دهااه 1441

الکتوباسیلها با فلزات سنگین متفااوتی مانناد کاادمیوم،

میالدی نشان میدهد کاه چگوناه برخای از ساویههاای

سرب و م

متصل میگردند و آنهاا را از محایطهاای

باسیلوس قادرند با طیفی از فلزات سمی واکانش دهناد

آزمایشگاهی و زنده حاذ

( .)Beveridge and Fyfe, 1985در ایاان مطالعااه دو

) .2011هالتونن و همکاران ،نشان دادهاند که باسایلوس

باکتری پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم و باسایلوس

النگوم و الکتوباسیلوس فرمنتوم قادرند فلازات سانگین

برای کاهش اثرات سمی و تجماع کاادمیوم

کاااتیونی ماننااد کااادمیوم و ساارب را جااذب کاارده و از

در ارگانهای کبد و کلیه موش صحرایی ماورد اساتفاده

نمایناد (.)Halttunen et al., 2007

مختلف جذب نمایند و منجر به حذ

کواگوالن

محایط آبای حاذ

ماینمایناد (Schut, et al.,

مطالعااه تیااان و همکاااران نشااان داد الکتوباساایلوس
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بررسی اثر پروبیوتیکهای باسیلوس کواگوالنس و الکتوباسیلوس پالنتاروم

پالنتاروم  CCFM8661اثر محافظتی معنیداری در برابر

مجلسی و همکاران

الکتوباسیلوس پالنتاروم و باسیلوس کواگوالن

در

مسمومیت با سرب در خون و بافتهای موش داشت و

کاهش جذب کادمیوم از طریق دستگاه گوارش موثرناد.

میزان تجمع این فلز سنگین را در کلیه و خاون کااهش

بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه ،بهرهگیاری

داد که با نتایج حاصاله در ایان مطالعاه مطابقات دارد و

از باکتریهای پروبیوتیک نظیر الکتوباسیلوس پالنتااروم

میتواند به اتصال مناسب این باکتری و سرب در داخال

و باسیلوس کواگوالن

بدن موجاود زناده مارتبط باشاد.)Tian et al., 2012( .

غااذایی در پیشااگیری و درمااان مساامومیت بااا فلاازات

شیر تخمیر شده مادیاان کاه باه آن فیبار و پروبیوتیاک

سنگین در مناطق پر خطر باشد .مطالعات بیشتری بارای

افزوده شده بود از تغییرات ناامطلو و تجماع جیاوه در

بررسی اثرات پروبیوتیکها بر استرس اکسایداتیو ناشای

کلیه ،کباد و خاون ماوش صاحرایی جلاوگیری نماود

از ای ان فلاازات ساانگین و ساارطانزایاای ای ان ترکیبااات

) .(Abdel-Salam et al., 2010مکانیساامهااایی ماننااد

پیشنهاد میگردد.

تشکیل کمپلک

میتواند بهعناوان یاک راه بارد

با فلز ،تباادل یاونی ،جاذب و شاالته

کااردن در جااذب و حااذ

زیسااتی فلاازات نقااش ایفااا

مااینماینااد .از آنجاا کااه جااذب کااادمیوم متاأثر از pH

سیاسگزاری
به این وسیله از شرکت پردی

رشد مهرگان بهخااطر

میباشد ،تبادل یونی بهعنوان مکانیسم عمل برای جاذب

تاأمین ساوش بااکتری پروبیوتیاک ،آقاای دکتار هااادی

این فلز توسط باکتریها محسوب میگردد ( Halttunen

اسکندری دانشیار محترم بخش صانایع غاذایی دانشاگاه

.)et al., 2007

شیراز و خانم دکتر خدیجه ابهری بهخاطر همکااری در
این پروژه قدردانی میگردد.
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Abstract
Cadmium is a wide-spread heavy metal that causes a wide range of health problems in animals and
humans. Many reports showed the biosorption of heavy metals by bacteria. The objectives of this study
were to evaluate the potency of probiotics bacteria of Lactobacillus plantarum and Bacillus coagulans
against cadmium adsorption in rats. Twenty four male adult Wistar rats were randomly divided into six
groups. Cadmium treated groups received 1 ml of 100 µg/ml CdCl2 and probiotics groups were
administrated 1 ml of (109 CFU/ml) of probiotics during 24 days by special gavage needle once daily.
Levels of cadmium were determined by using graphite furnace atomic absorption spectrometry.
Probiotics B. coagulans and L. plantarum caused 29.8% and 19.3% increasing in removal of cadmium
through defecation and decreased 10.9 and 21.5 % of cadmium accumulation in kidney of Wistar rats.
The results showed that oral administration of both probiotics offered a significant protective effect
against cadmium adsorption in rats.
Key words: Lactobacillus plantarum, Bacillus coagulans, Probiotic, Cadmium, Rat
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