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Abstract 

Background: Gastric ulcer treatment with chemical drugs is associated with a multitude of 
side effect. One of the most important groups of probiotics is lactic acid bacteria. The aim of this study 
was to investigate the healing effects of Lactobacillus pentosus on gastric ulcer induced by acetic acid. 

Materials and Methods: In this experimental study, 45 male Wistar rats were divided into 
experimental, control 1, and control 2 groups. After one day of fasting, the rats were operated and 
gastric ulcer was induced by acetic acid. One day after surgery, the groups were treated with the 1010 
cfu/day bacteria, dissolved in one ml of milk sterilizer, 1 ml of milk sterilizer, and 1 ml of normal 
saline, respectively, via gavage. On days 1, 4, 7, 10, and 14 after the induction of gastric ulcer, the 
animals were killed and the wound size (mm2) and the effect of the bacteria on the healing of wounds 
were measured for each rat.  

Results: The treatment with Lactobacillus  pentosus strains significantly decreased wound size 
in the experimental group compared with control groups. Significant increases in the number of 
neutrophils, macrophages, fibroblasts, significant decreases in the number of neutrophils, 
macrophages, and increased numbers of fibroblasts were observed in the experimental group compared 
to the control groups. Also, significant reductions in the number of neutrophils, macrophages, and 
fibroblasts were seen in the experimental group compared with the other two groups.. 

Conclusion: Lactobacillus pentosus has healing effects on gastric ulcer induced by acetic 
acid.. 
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 زخم ترمیم بر ایران بومی پنتوسوس باسیلوسالکتو پروبیوتیک باکتري  ترمیمی اثر
 ویستار نژاد نر صحرایی موش در استیک اسید از ناشی معده

  
  3ابراهیمی آبادي تاج مریم ،1حیدریه نسرین ،*2رهنما مهدي ،1موسوي فاطمه سیده
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 چکیده
 هاي گروه از الکتیک اسید هاي باکتري .دارد زیادي جانبی عوارض شیمیایی داروهاي با معده زخم درمان :وهدف زمینه
 از حاصل معده زخم ترمیم بر پنتوسوس باسیلوس الکتو ترمیمی اثر بررسی مطالعه، این هدف .هستند ها پروبیوتیک اصلی
  .دباش می میاستیک اسید
 تقسیم 2 کنترل و 1 کنترل تجربی، گروه سه به که ویستار  نژادنر موش 45 از تجربی مطالعه این در :ها روش و مواد
 استیک اسید توسط معده زخم و گرفته قرار جراحی عمل تحت گرسنگی، روز یک از پس ها موش .گردید استفاده شده

 شیر لیتر میلی یک در محلول صورت به باکتري کلونی 1010 با بترتی به تجربی هاي گروه جراحی از بعد روز .شد ایجاد
 .شدند تیمار تشریح زمان تا گاواژ، طریق از سالین، نرمال لیتر میلی یک و زهلیاستری شیر لیتر میلی یک ، در هر روزاستریلیزه

 بر باکتري اثر میزان سپس و محاسبه زخم ابعاد و کشته معده زخم ایجاد از پس 14 و 7،10 ،4 ،1 روزهاي در را ها موش
 .گردید تعیین موش هر در معده زخم ترمیم
 .شد شاهد و تجربی هاي گروه بین زخم ابعاد دار معنی کاهش موجب پنتوسوس باسیلوس الکتو سویه تیمار :ها یافته

 تعداد افزایش و روفاژماک نوتروفیل، تعداد دار معنی کاهش و فیبروبالست ماکروفاژ، نوتروفیل، تعداد در دار معنی افزایش
 ها فیبروبالست و ماکروفاژها ها، نوتروفیل تعداد دار معنی کاهش و کنترل هاي گروه به نسبت تجربی گروه در فیبروبالست

   .گردید مشاهده تجربی گروه در
  .باشد می استیک اسید از ناشی معده زخم بر ترمیمی اثر داراي پنتوسوس باسیلوس الکتو :گیري نتیجه
 معده زخم پروبیوتیک، پنتوسوس،  باسیلوس الکتو ترمیم، :کلیدي نواژگا
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  مقدمه
 اي روده هاي میکروارگانیسم عملکرد تنوع دیدگاه

 عملکردهاي که هایی کتريبا با بالینی مطالعات توسط انسان،
 مثبت اثر ها، پروبیوتیک عنوان به که آنهایی و دارند اي ویژه

 در آغازین هاي تالش .است آمده دست به دارند سالمتی بر
 بنا پروبیوتیک هاي باکتري سودمندي بر دقیق علمی حمایت

 هاي گونه شامل خاص طور به که بود شده نهاده
 بیفیدیوباکتریوم و (Lactobacillus) الکتوباسیلوس

(Bifidiobacterium) کشت ها، پروبیوتیک .)1(شود می 
 کافی تعداد به اگر که هستند مفیدي هاي میکروارگانیسم

 سالمتی و روده بومی جمعیت تعادل حفظ به شوند مصرف
 ذخایر مدرن زندگی .)2(گذارند می مطلوبی اثرات میزبان
 کرده کم گوارش دستگاه درون در را ها باکتري طبیعی
 با برخورد و غذایی تنوع که متمادي هاي سال از بعد .است
 از استفاده نیز و یافته افزایش غذاها در موجود شیمیایی مواد
 که نیست آور تعجب داروها، وسایر ها بیوتیک آنتی انواع
 فاکتورهایی .)3(کند تغییر بدنمان طبیعی فلور مقدار و نوع
 هاي یکروارگانیسمم کنش میان روي منفی تاثیرات که

 به منجر غذایی رژیم و نظیراسترس دارند یکدیگر با اي روده
 چنین هم .)4(بود خواهند سالمتی روي بر مضر تاثیرات
 برخی از گیري پیش و درمان جهت ها بیوتیک آنتی از استفاده
 آنها در دارویی مقاومت ایجاد باعث تنها نه ها باکتري

 دستگاه مفید نرمال فلور خوردن هم به موجب بلکه شود، می
 اي روده يها بیماري انواع به مستعد را بدن و شده گوارشی

 هاي میکروارگانیسم ها پروبیوتیک .نماید می اسهال قبیل از
 ایمنی، سیستم بهبود مانند مفیدي تاثیرات که هستند اي زنده

 کاهش زا، بیماري هاي باکتري رشد و استقرار از جلوگیري
 را کولون سرطان به ابتال احتمال اهشک و کلسترول جذب
 عنوان به ها پروبیوتیک از استفاده .)5(دارند

 میکربی عوامل با زنده محیط در که هایی میکروارگانیسم
 برابر در را فرد خوراکی طریق از کنند می مقابله پاتوژن
 تعادل حفظ به توانند می و )6(کرده مصون زا بیماري عوامل

 کمک مختلف درمانی هاي روش هب نتیجه در و میکروبی
 پروبیوتیک هاي باکتري هاي گروه ترین مهم از یکی .)4(کنند

 به وابسته آنها عمل که هستند اسید الکتیک هاي باکتري
 باکتري کافی میزان به بستگی و باشد می خاص سویه و گونه

 و شناسایی در پیچیدگی حال این با .دارد ها روده در حاضر
 است ممکن فقط منافع که آن دلیل به ا،ه سویه بندي طبقه

 کرده مشکل را تحقیقات باشد، خاص سویه به متعلق
 به غذایی هاي مکمل و غذاها در ها پروبیوتیک .)7(است

 موجود ها شکل سایر و پودر ها، قرص ها، کپسول صورت
 ماست پروبیوتیک حاوي غذاهاي از هایی مثال .هستند

 از بعضی ، Miso، Tempeh تخمیري، غیر شیر تخمیري،
 و غذاها در .باشد می سبوسی مشروبات و ها شربت
 کار آغاز در است ممکن ها باکتري پروبیوتیکی، هاي مکمل
 .)9 ،8(شوند اضافه سازي آماده طی یا و باشند داشته وجود
 الکتیک هاي باکتري به شده داده نسبت پروبیوتیکی اثرات
 تمام از تنها نه شده تخمیر لبنی محصوالت و اسید

 حاصل شان سلولی دیواره اجزاي و ها میکروارگانیسم
 پلی و پپتیدها قبیل از ها متابولیت از بلکه شود، می

 نیز تخمیر زمان در شده تولید سلولی خارج ساکاریدهاي
 ساکارید اگزوپلی تولید توانایی تعیین .)10(گردد می ناشی

(Exopolysaccharide- EPS) سویه هر توسط 
 ساکارید اگزوپلی زیرا است، اهمیت داراي کپروبیوتی
 .)11(شود می سبب را روده دیواره به میکروارگانیسم اتصال

 ها میکروارگانیسم این توسط شده تولید ساکارید اگزوپلی
 فعالیت ،)12(ایمنی تحریک قبیل از سالمتی محرك خواص

 .دارند )14(کلسترول وکاهش )13(گوارشی هاي زخم ضد
 شناخته سالمتی ضامن عموما ساکارید زوپلیاگ این چنین هم
 ایمونولوژي پدر وسیله به ابتدا ها پروبیوتیک .)15(شود می

 مطرح بیستم قرن اوایل در (Elic metchinkoff) مدرن
 الکتوباسیلوس حاوي ماست خوردن که کرد ادعا او )16(شد

 در مضر هاي باکتري وسیله به شده تولید سم کاهش موجب
 17(گردد می میزبان عمر طول افزایش باعث و شود می روده

امیلی و  ، 2007 سال در آزمایشگاهی بررسی یک در .)18،
 پروبیوتیک کهدریافتند  بار اولین برايهمکاران 

Lactobacillus rhammosus GG ترمیم تسریع به قادر 
 غشاي فیزیولوژیک عملکرد بر سویه این .است معده زخم
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 در که هایی معده روي بر اما د،ندار اثر طبیعی معده مخاطی
 کمک آنها ترمیم به و داشته اثر شده ایجاد زخم آنها
 داراي لبنیات که شد گزارش سال همان در )19(کند می

 Lactobacillus acidopilus جمله از پروبیوتیک باکتري
 ترمیم بر توجهی قابل فعالیت Bifidiobacterium lactis و

 اثر بر ها زخم این که هایی مدل در گوارشی هاي زخم
 .)20(دارند بودند، آمده وجود به ایبوپروفن و اتانول استرس،

 نقش مطالعه ها، باکتري این مثبت تاثیرات رغم علی
 هاي سویه خصوص هب خاص سویه تاثیرات و ها پروبیوتیک

 و کامل طور به هاي گوارشی هاي زخم ترمیم بر ایران بومی
 سیگار، الکل، مصرف ینچن هم .است نشده بررسی گسترده

 و شده بیماري این افزایش باعث غیره و زندگی شیوه
 گوارشی هاي زخم درمان در شیمیایی داروهاي از استفاده

 درمانی حل راه یافتن این بنابر .است جانبی عوارض با همراه
 داشته کمتري جانبی عوارض و بیشتري درمانی اثر که جدید

 توجه با .شود می صوبمح پزشکی علم در مهم چالش باشد
 گوارشی، دستگاه در پروبیوتیک هاي باکتري مهم کاربرد به

 باسیلوس الکتو باکتري اثر بررسی جهت حاضر مطالعه
 زخم ترمیم بر ایران لبنی هاي فرآورده از شده جدا پنتوسوس

  .است شده طراحی معده
  

  ها روش و مواد
  از آنهدف و بوده تجربی نوع از مطالعه این

 از شده جدا پنتوسوس الکتوباسیلوس باکتري اثر بررسی
 از ناشی معده زخم ترمیم بر ایران سنتی لبنی محصوالت

 تراکم زخم، بهبود شاخص به توجه با استیک اسید
 واحد در سفید گلبول و ماکروفاژ نوتروفیل، ها، فیبروبالست

  .باشد می سطح
 ژاد ن نر صحرایی موش سر 45 مطالعه این در

 تهیه شد و بهشتی شهید دانشگاه از )گرم 250±20( ویستار
 در محلول باکتري 1010 با تیمار(تجربی تایی 3 گروه3 به

 با تیمار( 2 کنترل ،)استریلیزه شیر با تیمار( 1 کنترل ،)شیر
 از پس 14 و 10 ،7 ،4 ،1 روزهاي در و تقسیم )سالین نرمال
  .دگرفتن قرار بررسی مورد استیک اسید با معده زخم ایجاد

 الکتوباسیل باکتري، رشد کینیتیک تعیین از پس
 48 براي Lactobacilli MRS broth محیط در پنتوسوس

دي  درصد 5 غلظت در وگراد  سانتی درجه 37 در ساعت
 با و آمده دست به ثابت فاز تا شد داده رشداکسید کربن 

 تا شد گیري اندازه آن نوري جذب اسپکروفوتومتر دستگاه
 دور با ها باکتري سپس .آید دست به نظر مورد باکتري میزان
 دو و جدا کشت محیط از و سانتریفوژ دقیقه 20 براي 4000

) 7 و 4 هاي pHدر (به وسیله بافر فسفات استریل شده  بار
 ماده .گردیدند معلق استرلیزه، شیر در و شده داده شستشو

 لیتر میلی هر در باکتري 1010  شامل تجربی گروه براي تلقیح
  .گردید تعیین استریلیزه شیر

 ها رت جراحی از قبلجهت ایجاد زخم معده، 
 آب به طورآزاد به اما شدند، محروم غذا از ساعت 24 براي

 )زایالزین+کتامین( هوشی بی از پس .داشتند دسترسی
 دو معده، خروج و شکم در کوچکی برش ایجاد و ها موش

 60 استیک اسید محلول لیتر میلی 12/0 و مسدود معده سر
 اسید ثانیه 45 از بعد .گردید تزریق معده تنه ناحیه به درصد
 باز اولیه جاي به و شستشو سالین نرمال توسط معده و خارج

 قرار انفرادي هاي قفس در ها رت آن از پس .شد گردانده
 آب و آزمایشگاهی استاندارد غذایی رژیم یک با و گرفته

  .)21(شدند تغذیه معمولی
   زخم بوديبه سنجش روش

 مرجع عنوان به که اول روز در زخم گیري اندازه
 صورت معده زخم ایجاد از پس روز یک شد استفاده
 در صفر روز معده زخم ایجاد و جراحی انجام روز .گرفت

 552 اول روز در زخم مساحت میانگین .شد گرفته نظر
 در زیر فرمول از استفاده با بهبود درصد .بود مربع متر میلی
 .شد گرفته نظر

 = اول روز در زخم اندازه -  xروز در زخم اندازه × 100
  زخم بهبود درصد

  گوارشی زخم ناحیه گیري اندازه
 خلفی و قدامی دیواره در )متر میلی( زخم اندازه

 براي معده و گیري اندازه شده ذکر روزهاي در ها موش معده
 از پس .شد گرفته قرار درصد 10 فرمالین داخل در تثبیت
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 رنگ ائوزین و هماتوکسیلین با بافتی برش تهیه و پاساژ
 دار کش خط مدرج چشمی عدسی از استفاده با و آمیزي
 و ماکروفاژ نوتروفیل، فیبروبالست، تعداد نظر از بافتی مقاطع
  .شدند بررسی سطح واحد در سفید گلبول

 از استفاده با شده آوري جمع اطالعاتدر پایان 
 طرفه یک واریانس آنالیز و 17نسخه  SPSS افزار نرم

(Ony way Anova)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ، .
  .شد گرفته نظر در دار معنی >05/0p آماري استنتاج معیار

  
  ها یافته

 دوره طـول  افـزایش  بـا  معـده  زخـم  بهبـود  درصـد 
 و دهـد  مـی  نـشان  را يدار  معنـی  افزایش گروه3 هر در درمان

 بیشتر گروه سایر به نسبت تجربی گروه در افزایش این مقدار
   ).1شکل و 1جدول(باشد می

  
 از انحراف و میانگین روي بر مختلف هاي تیمار اثرات .1 جدول
  )>05/0p( تیماري هاي گروه در معده زخم بهبودي درصد معیار

  معده زخم بهبودي درصد  گروه  روز
  71/30 ± 75/3  2کنترل  
  41/ 90± 60/3  1کنترل  4
  7/68 ± 37/7  تجربی  
  04/58± 83/8  2کنترل  
  73/ 45±84/3  1کنترل  7
  96/84 ± 37/4  تجربی  
  33/73 ± 13/9  2کنترل  

  83/ 04±48/5  1کنترل  10
  03/95 ±92/3  تجربی  
  66/87 ± 487/5  2کنترل  

  92/ 57± 385/6  1کنترل  14
  16/99 ± 201/0  تجربی  

  
  

  
  تیمار مختلف روزهاي در تجربی و کنترل هاي گروه  در عدهم زخم ترمیم روي بر مختلف هاي تیمار اثر .1 لشک

  
 تعداد در دار معنی افزایش شناسی بافت بررسی در

 کاهش و چهارم روز در فیبروبالست ماکروفاژ، نوتروفیل،
 تعداد افزایش و ماکروفاژ نوتروفیل، تعداد دار معنی

 در کنترل هاي گروه به نسبت تجربی گروه در فیبروبالست
 و ماکروفاژها ها، نوتروفیل تعداد دار معنی کاهش و فتمه روز

 در دیگر گروه دو به نسبت تجربی گروه در ها فیبروبالست
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   .)2 جدول و 2شکل( گردید مشاهده چهاردهم روز و دهم روز
  

  )>05/0p(  یماريت هاي گروه در ایمنی هاي سلول تعداد معیار از انحراف و میانگین روي بر مختلف هاي تیمار اثرات .2 جدول
  فیبروبالست  ماکروفاژ  نوتروفیل  گروه  روز

  533/8±515/0  10/15±184/1  30/15±931/0  2کنترل  
  766/14±830/0  93/22±987/1  66/3±586/1  1کنترل  4
  766/20±425/1  966/38±052/2  16/53±147/2  تجربی  
  70/12±801  60/40±334/3  13/27±431/1  2کنترل  
  466/17±860/0  766/28±868/2  13/19±035/1  1کنترل  7
  33/21±240/1  63/14±603/0  100/14±752/0  تجربی  
  73/15±979/0  36/25±780/1  73/16±715/0  2کنترل  

  43/11±590/0  50/18±06/1  33/13±664/0  1کنترل  10
  50/9±506/0  33/9±557/0  73/9±565/0  تجربی  
  43/16±101/1  83/15±954/0  50/10±620/0  2کنترل  

  70/8±619/0  63/8±597/0  6/5±811/0  1لکنتر  14
  40/4±466/0  90/4±465/0  366/3±468/0  تجربی  

  

  
  تیمار مختلف روزهاي در تجربی و کنترل هاي گروه در شناسی بافت هاي شاخص بینی ریز نماي .2 شکل

  
  

  بحث



                                                                              سیده فاطمه موسوي و همکاران...اثر ترمیمی باکتري پروبیوتیک الکتوباسیلوس پنتوسوس بومی 

 87                                                                                             1392اردیبهشت، 2، شماره شانزدهمل مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سا

 هاي باکتري روي بر گرفته انجام مطالعات
 plantarum حاوي شیر که است آن از حاکی پروبیوتیک

Lactobacillus ، زخم به نسبت باالیی ترمیمی فعالیت 
 صحرایی يها موش در استیک اسید از ناشی حاد معده
 باکتري روي بر گرفته انجام بررسی چنین هم .)22(دارد

 آن از حاکی نیز gasseri  Lactobacillus پروبیوتیک
 حاد معده زخم ضد بر محافظتی فعالیت باکتري این که است
 غنی .)23(دارد صحرایی يها موش در استیک اسید از ناشی

 و Lactobacillus acidophilus  هاي سویه با سازي
Bifidobacterium adolescentis تشکیل از مانع 

 از آمده دست به هاي یافته .)24 ،23(است شده روده هاي زخم
casei Lactobacillus باکتري این که است این از حاکی 

 در .باشد معده زخم درمان در ایگزینج درمان تواند می
 pentosus که شده داده نشان حاضر مطالعه

Lactobacillus ایران سنتی لبنی هاي فرآورده از شده جدا 
  خوراکی تلقیح .باشد می معده زخم ترمیم تسریع به قادر

pentosus Lactobacillus در باکتري 1010 مقدار به 
 76 تا را معده زخم ندازها متوالی روز چهار براي لیتر میلی

 این دار ادامه مصرف از ناشی بهبود روند .داد کاهش درصد
 اثر که کند می پیشنهاد چهاردهم روز در پروبیوتیک

pentosus Lactobacillus باشد، نمی اول فاز به محدود 
 چند مطالعه این در .است دار ادامه کامل ترمیم مراحل تا بلکه

 بررسی باشند، می ترمیم فاز دهدهن نشان که کلیدي فاکتور
 به مختلف روزهاي در شناسی بافت مطالعات بررسی .شدند

 میزان دار معنی کاهش دهنده نشان چهار روز در خصوص
 و ماکروفاژها افزایش و سطح واحد در ها نوتروفیل

 میزان در چهاردهم روز در چنین هم .بود ها فیبروبالست
 دار معنی کاهش الستفیبروب و ماکروفاژها ها، نوتروفیل

 واسطه به که است هایی مکانیزم توجه قابل نکته .شد مشاهده
 پروبیوتیک زنده هاي سویه .شود می اعمال اثرات این آن،

 چنین هم .دهند می افزایش را اپیتلیالی هاي سلول مقاومت
 و کنند می القاء را زایی رگ ها پروبیوتیک هاي متابولیت

 ترمیم را زخم و شوند می ها پروتئوگلیکان انباشت باعث
 زخم ترمیم در دخیل و مهم هاي مکانیزم از .)26 ،25(کنند می

 تکثیر به سلولی مرگ نسبت کاهش به توان می معده
 غشاي در )30 ،29(زایی رگ افزایش و )28 ،27(سلولی

 فاکتورهاي پروبیوتیک، هاي سویه .کرد اشاره معده مخاطی
 کموتریپسین شبیه یتفعال که کنند می تولید حل قابل

 کند، می مهار را اي روده تلیالی اپی هاي سلول در پروتئوزوم
 گرمایی شوك پروتئین بیان و NF-Kb مسیر این بر بنا

 ترمیم به قادر ها باکتري این .کنند می مهار را سایتوپروتکتیو
 آنها .هستند سلولی مرگ از ممانعت یا تلیالی اپی

AK/Protein Kinase B فعال مهار و فعال، توزيآپوپ ضد 
 پیش P38/mitogen-activated protein kinase سازي

 مهار .دارند را IFNγ یا TNF-α، IL-1α توسط آپوپتوزي
 تسهیل را گوارشی هاي سلول بقاء است ممکن سلولی مرگ

 بخشند، ارتقاء را تلیالی اپی جراحت احیاء حین در تکثیر و
 توسط را سلولی ثبات و استحکام توانند می ها پروبیوتیک

 فسفوریالسیون تعدیل طی در اي روده سد عملکرد
 قرار تاثیر تحت محکم اتصال و سیتواسکلتون هاي پروتئین

 سد عملکرد پروبیوتیک هاي باکتري که مکانیزمی .دهند
 ممکن اما نیست مشخص کنند می تسهیل را روده مخاطی

 بیان در غییرت یا کلرید ترشح یا مخاط در تغییر به وابسته است
 .)31(باشد اپیتلیالی هاي سلول توسط محکم اتصاالت پروتئین

 تکثیر به مرگ نسبت کاهش و زایی رگ افزایش فرآیند در
 پروتئین بیان افزایش قبیل از رشد فاکتورهاي سلولی،
 رشد فاکتور ،)34( Bcl-2 و )33 ،32( دکربوکسیالز اورنیتین

 ،35 ،22 ،16( اپیدرمی درش فاکتور گیرنده و عروقی اندوتلیال
 با که شد حاصل نتیجه این بررسی یک در .دارند نقش )36

 شده ایجاد گوارشی هاي زخم ترمیم میزان پروبیوتیک تیمار
 ویدرمی پفاکتور رشد ا توسط که استرس اثر در

 کاهش سبب به گیرد می صورت E2 پروستاگالندین
 معدي مخاط در Bcl-2 دقیق تنظیم توسط آپوپتوزیس

 استیک اسید تزریق با حاضر پژوهش در .)37(یابد می افزایش
 تیمار با و رفته بین از مخاطی زیر و مخاط بافت هاي سلول

 یافته زمانی افزایش بافت ترمیم تجربی گروه در باکتري
 افزایش ،ماکروفاژها شدن فعال و هجوم بررسی این در .است

 و ابالته کاهش سپس اولیه، روزهاي در ها فیبروبالست
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 که گردید مشاهده چهاردهم روز در کالژن سنتز افزایش
 افزایش .باشد می نیز ایمنی سیستم تحریک دهنده نشان

 شده بیان فاکتورهاي به توجه با معده زخم بهبود درصد
 زخم ترمیم تسهیل و تسریع در سویه این مثبت تاثیر از حاکی

 گروه در بهبود درصد افزایش چنین هم .باشد می معده
 علت به .باشد می مشهود 2کنترل گروه به نسبت 1کنترل
 ها پروتئین ها، ویتامین پروبیوتیکی، محصوالت وجود

 معده اسید شدن خنثی باعث شیر در کلسیم وجود مخصوصاً
 گروه به نسبت 1کنترل گروه در بهبودي درصد و شده

 الکتوباسیلوس که زمانی اما  است،یافته افزایش 2کنترل
 و بیشتري سرعت با روند این شد، افزوده یرش به پنتوسوس

 نتایج .داد نشان را خود دیگر گروه دو بین دار معنی اختالف
 الکتوباسیلوس سویه با سازي غنی که کند می پیشنهاد حاصل
 زخم تبدیل از ممانعت و ترمیم تسریع در تواند می کازئی

 امروزه .باشد مفید معده سرطان و مزمن به حاد معده
 یکی به پروبیوتیک هاي باکتري با شده غنی لبنی محصوالت

 روزانه .است شده تبدیل غذایی صنایع اقالم ترین موفق از
 ها ماست قبیل از پروبیوتیک محصوالت این از زیادي میزان

 تولید دنیا نقاط اکثر در پروبیوتیک هاي نوشیدنی و
 در ها باکتري این سویه و میزان چه اگر .)22(شود می

 متفاوت گوناگون کننده تولید هاي شرکت محصوالت
 تعدادي از محصوالت این از بسیاري در اما ،باشد می

 خواص داراي که شود می استفاده مشخص هاي سویه
 ها سویه این .باشند می ها سویه دیگر به نسبت بیشتري سودمند
 Lactobacillus casei ،  Lactobacillus :از عبارتند

plantarum، Lactobacillus johnsonii ، 
Lactobacillus rhamnosus منشاء داراي همگی که 

 می شناخته بازار در خود خاص تجاري نام با و بوده انسانی
   .)11-38(شوند

  
  گیري نتیجه

 که شد داده نشان بررسی این در مجموع در
 لبنی هاي فرآورده از شده جدا پنتوسوس الکتوباسیلوس

 .است دارا را معده زخم مترمی تسهیل و تسریع قابلیت ایران

 با باشد می ایران بومی سویه این که این به توجه با چنین هم
 تولید به توجه با و بوده سازگار ایران مردم اي روده فلور

 محسوب مفید اي سویه تواند می ساکارید، اگزوپلی باالي
 زمینه در بیشتر تحقیقات و بررسی این نتایج است امید .شود

 آینده در بتواند ایران بومی هاي وبیوتیکپر نقش و اهمیت
 موثر گوارشی، هاي بیماري خصوص به ها بیماري درمان در

   .شود واقع
  

  قدردانی و تشکر
 دانشگاه بیولوژي تحقیقات مرکز از وسیله بدین

 این در را ما که کسانی کلیه نیز و زنجان واحد اسالمی آزاد
  .شود می تشکر و تقدیر نمودند، یاري تحقیق
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