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Abstract 

Background: Aflatoxins are known as the most important toxins which their consumption could 
cause acute poisoning and create carcinogenic effects. Moreover, previous studies demonstrated the 
ability of lactic acid bacteria to connect to aflatoxin in food material. The aim of this study is to 
investigate the effect of the native probiotic Lactobacillus para casei strains TD3 against toxicity 
induced by aflatoxin B1 in vivo. 

Materials and Methods: 24 wistar male rats (250±10 g) were divided into 3 groups including: 
one negative control group and two groups treated with aflatoxin (170 µg/kg) and Lactobacillus para 
casei strain TD3 isolated from Tarkhine with aflatoxin (109 cfu/day) for 4 weeks. At the end of the 
experiment, the blood and tissue samples were collected for histopathological and biochemical studies. 

Results: The results indicated that treatment with Aflatoxin leads to a significant increase in the 
amount of liver enzymes such as AST, ALP and also liver damages.  Furthermore, the group that 
received Lactobacillus para casei strain TD3, the level of these enzymes was reduced and liver 
damages due to aflatoxin were improved. 

Conclusion: The present study showed that aflatoxin can lead to liver damages and native 
Lactobacillus para casei strain TD3 which isolated from Tarkhine, probably leads to protective effects 
by binding to aflatoxin. Thus, it is considered as a biologic agent to remove aflatoxin in vivo.  

Keywords: Liver damage, Aflatoxin, Lactobacillus para casei, Rat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding Author: 
Address: Department of Biology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
Email: m.tajabadi@iauctb.ac.ir 

72   



 

                                                                                                      73  

 ی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمقاله پژوهشی                                                                                                                   مجله علم

 72- 80، 1394 آبان، )101شماره پیاپی  (8، شماره 18                                                                                                                       سال 
  

 از ناشی سمیت مقابل در ایران بومی کازئی الکتوباسیلوس پروبیوتیکی اثر بررسی
  درون تنی شرایط در B1 آفالتوکسین
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  چکیده
 حاد مسمومیت باعث تواند می ها آن مصرف که اند دهش شناخته سمومی ترین مهم عنوان به ها آفالتوکسین :زمینه و هدف

 به اتصال توانایی اسیدالکتیک هاي باکتري که داده نشان قبلی مطالعات ،این بر عالوه .شود زایی سرطان اثرات ایجاد و
 ایران میبو TD3  سویه پاراکازئی الکتوباسیلوس اثر بررسی ،مطالعه این از هدف .دارند را غذایی ماده در  آفالتوکسین

  .باشد می  درون تنیشرایط در B1 آفالتوکسین از ناشی سمیت درمقابل
 گروه دو و منفی کنترل گروه :شدند تقسیم گروه سه به گرم 250±10 وزن با ویستار نژاد نر رت 24 :ها روش و مواد
 با ترخینه از شده جدا TD3 ویهس پاراکازئی الکتوباسیلوس و گرم کیلو بر ماکروگرم 170 دوز با آفالتوکسین با شده تیمار
 و خون هاي نمونه آزمایش انتهاي در .هفته 4 مدت به آفالتوکسین با همراهواحد تشکیل دهنده کلونی در روز  109 دوز

  .شدند آوري جمع شناسی آسیب و بیوشیمیایی مطالعات براي بافت
 ASTقبیل از کبدي هاي آنزیم میزان در توجهی قابل افزایش باعث آفالتوکسین با تیمار که داد نشان نتایج :ها یافته

 که گروهی در ،این بر عالوه .شود می کبدي هاي آسیب چنین هم و )فسفاتاز آلکالین( ALP ،)ترانسفراز آمینو آسپارتات(
 از ناشی کبدي هاي آسیب و یافته کاهش مذکور هاي آنزیم سطح کردند، دریافت را TD3سویه پاراکازئی الکتوباسیلوس

  .پیدا کردند بهبود توکسینآفال
 پاراکازئی الکتوباسیلوس و شود کبدي آسیب به منجر تواند می آفالتوکسین که داد  نشان حاضر مطالعه :گیري نتیجه

 خود حفاظتی اثرات اعمال به منجر آفالتوکسین به اتصال طریق از احتماال ترخینه از شده جدا ایران بومی TD3  سویه
  .شود می مطرح درون تنی شرایط در آفالتوکسین حذف در بیولوژیک عامل یک عنوان  بهگردد، از این رو،  می

  رت پاراکازئی، الکتوباسیلوس آفالتوکسین، کبدي، آسیب :واژگان کلیدي
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  مهمقد
 تولید متنوع بسیار هاي متابولیت ها مایکوتوکسین

 در مسمومیت موجب که  هستندها قارچ وسیله به شده
 ،ها مایکوتوکسین میان در .دنشو می کنندگان مصرف

 .هستند زا سرطان و سمی شدت به ها آفالتوکسین
 فالووس آسپرژیلوساز طریق  اغلب آفالتوکسین

 از یکی عنوان به و شود می تولید پارازیتیکوس وآسپرژیلوس
 مطرح کشاورزي محصوالت ياه هکنند آلوده ترین مهم

 در و بوده مقاوم حرارت به نسبت گونه دو هر .)1(است
 رطوبت و گراد سانتی درجه 25 حرارت و مختلف هاي محیط

 .)2(هستند رشد شرایط بهترین داراي درصد 85 از بیش
 خوردن از حاصل عوارض و مسمومیت ،آفالتوکسیکوزیس

 در سم این و است غذایی مواد روي آفالتوکسین سم
 آثار سبب تواند می انسان و حیوانات مختلف هاي گونه

 در رشد اختالل کلیه، کبد، سرطان جمله از؛ )1(شود بار ن زیا
 در موجود B1 آفالتوکسین .مسمومیت و حیوانات

 تولید  کرده،ایجاد متقابل واکنش DNA با کبدي هاي سلول
RNA وجوده ب کبد سرطان نهایت در و کند می مهار ار 

 آفالتوکسین که داده نشان انسان کبد روي مطالعه .)3(آید می
B1 شده متابولیزه پذیر واکنش بسیار شیمیایی ترکیب یک به 
 DNA به سرعته ب ترکیب این .دارد نام اپوکسید-9 ،8 که
 ،ترکیب این به که شود می آن شکل تغییر باعث و شده باند

 افزایشی ترکیب این تشکیل .گویند ترکیب افزایشی
 دست از به منجر و نموده مختل را سلول طبیعی هاي فرآیند
 زیادي شواهد .)4(گردد می سلولی تقسیم و رشد کنترلرفتن 
 مورد در به ویژه ها پروبیوتیک سرطانی ضد آثار بر مبنی

 مشاهده پستان و کوچک روده ،کبد کولون، هاي سرطان
 زا سرطان مواد به اتصال با ندتوان می ها پروبیوتیک .ستا شده

 حذف و بلوکه را ها آن )ها پروکارسینوژن و ها کارسینوژن(
 و ایمنی سیستم کنند، کنترل را روده باکتریال فلور کنند،
 در نهایت و کنند تحریک توموري ضد هاي پاسخ

 روده در تومورژنیک آنتی و موتاژنیک آنتی محصوالت
  .)5(مایندن تولید

 هستند اي زنده هاي میکروارگانیسم ،ها  پروبیوتیک
 و مانده زنده گوارش دستگاه از عبور ضمن توانند می که

 انواع .گذارند جا بر میزبان روي بر سودمندي و مفید اثرات
 به بیفیدوباکتریوم هاي گونه و الکتیک اسید هاي باکتري

 در ها کپروبیوتی .دنشو می استفاده پروبیوتیک عنوان
 و گوارشی غیر  وگوارشی يها بیماري درمان و گیري پیش

 بیولوژیکی زدایی سم .)6(موثرند آفالتوکسین سم حذف در
 دام و انسان در چنین  هم و غذایی درمواد ها مایکوتوکسین

 بیشتر .)7(است امیدوارکننده بسیار و جدید روش یک
 روي بر  درون تنیشرایط در زمینه این در قبلی مطالعات

 هاي سویه از برخی .است شده انجام بومی غیر هاي سویه
 ایران بومی هاي ترخینه از شده جدا پاراکازئی الکتوباسیلوس

برون تنی  شرایط در B1 آفالتوکسین کاهش توانایی نظر از
 همکاران و آبادي تاج ،مثلبراي  .اند گرفته قرار بررسی مورد

 ورحض در B1 آفالتوکسین کاهش 1390 سال در
 روش با را ترخینه دوغ و ترخینه از شده جدا هاي الکتوباسیل

 هاي باکتري ها نشان داد که نتایج آن. ندکرد ارزیابی الیزا
 دامنه TD3 سویه جمله از ترخینه از شده جدا الکتیک اسید

 نشان آفالتوکسین کاهش میزان در را تغییرات از وسیعی
بررسی  حیوانی مدل روي ها سویه این اثرات اما .)8(دهند می

 حفاظتی اثرات بررسی ،مطالعه این از هدف .است نشده
در  TD3 سویه ییپاراکاز الکتوباسیلوس پروبیوتیک باکتري

 شرایط در آفالتوکسین از طریق شده القاء سمیت مقابل
 محصوالت از  باکتري این ، چونچنین هم .استدرون تنی 

 ذخایر کشف به تواند می ، است شده جدا ایران بومی
  .کند کمک ایران میکروبی

  
  ها روش ومواد 

  حیوانات
 ویستار نژاد بالغ نر رت 24 ،تجربی مطالعه این در

 شهید دانشگاه حیوانات خانه از گرم 250±10 تقریبی وزن با
 تقسیم تایی هشت گروه 3 به ها رت .شدند خریداري بهشتی

در دماي  آزمایش شروع از قبل هفته یک مدت به و شده
 و محیطی شرایط با تا شدند نگهداريق و نور طبیعی اتا
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 که است ذکر به الزم .ندبیا سازگاري نظر مورد غذایی رژیم
 بر و اخالقی موازین کامل رعایت با آزمایش مراحل تمامی
 کمیته جلسه در که 1975 سال در هلسینکی پروتکل اساس
 انجام رسید نهایی تصویب به 28/1/85 مورخ پزشکی اخالق

  .تگرف
   پروبیوتیک کشت و تهیه

 سویه یئپاراکاز الکتوباسیلوس لیوفلیزه پودر
TD3 زیست ژن تک شرکت از ترخینه از شده جدا 

 لیوفلیزه پودر از گرم هر در باکتري تعداد .شد خریداري
  .بود  واحد تشکیل دهنده کلونی در گرم1×109

 آفالتوکسین تهیه
 15117ATCC با پارازیتیکوس آسپرژیلوس قارچ

 7 مدت به درجه 25 دماي در آگار دکستروز پتیتو  محیط در
 به آفالتوکسین استخراج براي سپس .شد داده کشت روز

  درصد80 متانول سی سی 80 ،آگار محیط گرم 25 هر يازا
 مخلوط دقیقه 10 مدت به و شتک اضافه Nacl گرم 5/2 و
 صافی کاغذ از سپس ،دگرد حاصل یکنواختی محیط تا دش

 هاي ناخالصی برداشتن منظور به بعد وشد  داده بورع واتمن
شد و  گذرانده افینیتی ستون از شده صاف مایع ،باقیمانده

 غلظت و گردید تبخیر دار ازت ماري بن متانول آن از طریق
 »کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی« روش با سم

(HPLC) شد تعیین. HPLC با مایع کروماتوگرافی یعنی 
 روشی ،عالی کارکرد با مایع کروماتوگرافی یا زیاد فشار
 .است مواد گیري اندازه و سازي جدا و تشخیص براي

HPLC فاز که است شده تشکیل متحرك و ثابت فاز دو از 
 ردیابی دقت .است مایع متحرك فاز و جامد ثابت

  قسمت در میلیونHPLC 1روش در آفالتوکسین
 .)6(باشد می

 آزمایش طراحی
 را پایه غذایی رژیم تنها ثبتم کنترل گروه

 پایه غذایی رژیم بر عالوه منفی کنترل گروه .کردند دریافت
 با را آفالتوکسین ماه یک مدت به بار دو اي هفته روزانه،

 دریافت وزن کیلوگرم هر ازاي به میکروگرم 170 دوز
 170 روزانه، پایه غذایی رژیم بر عالوه تجربی، گروه .کردند

 و )9( بدنوزن کیلوگرم هر ازاي به سینآفالتوک میکروگرم
 پاراکازئی الکتوباسیلوسواحد تشکیل دهنده کلونی  1×109

 دریافتاي دوبار به مدت یک ماه  را هفته TD3 سویه
   .)10(کردند

  برداري نمونه و بیوشیمیایی آزمایشات
شدند و  هوش بی اتر با ها رت آزمایش انتهاي در

 سرعت با خون هاي مونهن ها گرفته شد  آننمونه خون قلب
 و  شدندسانتریفیوژ دقیقه 15 مدت به و دقیقه در دور 3000

 اثرات و آفالتوکسین سمیت .)6(گردید جدا آنها سرم
 سمیت مقابل در یئپاراکاز الکتوباسیلوس حفاظتی

 کبدي هاي آنزیم فعالیت گیري اندازه طریق از آفالتوکسین،
 فسفاتاز آلکالین و )11( (AST) ترانسفراز آمینو آسپارتات

(ALP) )12( با و تشخیصی هاي کیت از استفاده با 
  .شدند بررسی BT 3000دستگاه

  شناسی بافت آزمایشات
 ها آن کبد شدند، کشته ها رت گیري خون از پس

 شسته  درصد9 فیزیولوژي سرم محلول با و گردید خارج
 در و گرفتند قرار  درصد10 فرمالدئید در شدند، سپس

 ضخامت به پارافینی هاي بلوك و شدند تعبیه عمولیم پارافین
 ،میکروتوم با برش از بعد سپس .ندآمد دست به متر میلی 5

  شدندآمیزي رنگ ائوزین و هماتوکسیلین هاي رنگ با ها الم
  .)13(گردیدند بررسی نوري میکروسکوپ با ها  نمونهو

  آماري تحلیل
 از دهاستفا با مطالعه این در آمده دست به هاي داده

 آزمون و Prism افزار نرم ،طرفه یک واریانستحلیل  روش
 دار معنی اختالفات .شدند تحلیل  تی تستحقیقی اختالف

  و>p< ، 01/0**p<، 001/0***p*05/0 شده مطرح
0001/0 ****p< تمام در .شدند مقایسه کنترل گروه با 

 گرفته نظر در >05/0pبرابر با  يدار معنی سطح ها بررسی
 داده نشانانحراف معیار ±میانگین صورت به ها دهدا .شد

  .)14(شدند
  ها یافته

 AST آنزیم مقدار ،(B)مثبت کنترل گروه در
 کنترل گروه با مقایسه در سی ام روز در )32/8±4/279(
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 و یافت توجهی قابل افزایش) 69/3±0/210( (A)منفی
 مشاهده) >05/0p( دو این بین داري معنی آماري اختالف

 این غلظت ،نظر مورد دوز با آفالتوکسین ،نتیجه در .شد
 گروه در  میزان این آنزیماما .داد افزایش سرم در را آنزیم

 TD3 سویه (C)یئالکتوباسیلوپاراکاز کننده دریافت تجربی
 کاهش مثبت کنترل گروه به نسبت )7/216 33/3±(

  ).1 نمودار(کرد پیدا گیري چشم
 

Lactobacillus.paracasei
Ctro

l-

Ctro
l+

TD3
0

100

200

300

A
B

CAS
T(

IU
/L

)

BC****

AB****

 بـر ی ئالکتوباسـیلوس پاراکـاز    پروبیوتیـک  بـاکتري  تیمار اثر .1 ارنمود
 از طریق  شده مسموم صحرائی هاي  موش در سرم AST آنزیم سطح

 نشان موش 8 براي راانحراف معیار   ± میانگین ،ستون هر .آفالتوکسین
 حــالل واننــع بــه را فــسفات بــافر ،منفــی کنتــرل گــروه .دهــد مــی

  >p< ، 0001/0****p***001/0 .کردند دریافت آفالتوکسین
 

 مثبت کنترل گروه در ALPمیزان آنزیم 
 )0/334±6/15( منفی شاهد گروه به نسبت )904/5±6/458(

 تجربی گروه در اما ،دهد می نشان را اي مالحظه قابل افزایش
 گروه به نسبت )TD3 )37/12±2/334 سویه کننده دریافت

هود مش آنزیم این کاهش ،)6/458±904/5( مثبت کنترل
 هاي پارامتر بر TD3و آفالتوکسین اثر نتایج ).2نمودار(است

   .است شده ارائه 1 جدول در بیوشیمیایی
  

ــدول ــأثیر .1 ج ــک ت ــشی  پروبیوتی ــر آزمای ــت ب   (IU/L)غلظ
  رت سرم در کبدي هاي آنزیم

  AST(IU/L)  ALP(IU/L)  ها گروه
  15/68±334/0  0/210±69/3  منفی کنترل
  5/904±458/6 4/279±32/8  مثبت کنترل
  12/37±334/2 3/33±216/7  تجربی

P  0/1793 0/7059 
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 بـر ی ئالکتوباسـیلوس پاراکـاز    پروبیوتیـک  بـاکتري  تیمار اثر .2 نمودار
 از طریق  شده مسموم صحرائی هاي  موش در سرم ALP آنزیم سطح

 نشان موش 8 براي راانحراف معیار   ± میانگین ،ستون هر .آفالتوکسین
 حــالل واننــع بــه را فــسفات بــافر ،منفــی کنتــرل گــروه .دهــد مــی

 p< ، 0001/0< ****p**01/0 .کردند دریافت آفالتوکسین
  

 منفی کنترل گروه در کبد شناسی  بافت نتایج
 و دیواره با گرد ي ها هسته با همراه را طبیعی بافتی ساختار
 کبد در ).الف ،1شکل ( دهد می نشان مشخص هستک

 )741/3±06154/0(آفالتوکسین با شده تغذیه هاي تر
 واحد در هسته تراکم ،)0/0±0/0(منفی شاهد گروه به نسبت
 بیشتري گسترش ها سینوزوئید و نامنظم ها هسته بیشتر، سطح
 ،1شکل (شود می دیده شده دژنره هاي حفره چنین هم .یافتند

 الکتوباسیلوس کننده دریافت حیوانات کبد در ).ب
 تراکم و اتساع )TD3 )04174/0±974/2 سویه زئیپاراکا

 مورفیسم پلی هاي هسته و خورد می چشم به ها سینوزوئیت
  .)ج ،1شکل (شود می دیده کمتر

 10 در بافتی آسیب مطالعه و میکروسکوپی بررسی
 گسترش بافتی مطالعات در .شد انجام دید میدان

 و ها هستک شدن ناپدید هسته، شکل یریتغ ها، سینوزوئید
 امتیاز یک آسیب هر وجود به و شد مشاهده ها هسته تراکم

ي درجه آسیب  به منزله شده داده امتیازات مجموع .شد داده
 به کبدي آسیب نتایج .هر نمونه از کبد هر حیوان است

  .است شده ارائه 2 جدول در کمی صورت
  

  کبدي آسیب هاي داده میانگین .2 جدول
   منفی کنترل  مثبت کنترل  تجربی گروه
974/2±04174/0  741/3±06154/0  0/0±0/0   (p) درجه

 آسیب
  انحراف معیار±میانگین
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ــرل گـــروه در ــافتی آســـیب ،مثبـــت کنتـ ــد بـ  کبـ
ــا مقایـــسه در )06154/0±741/3( ــروه بـ ــرل گـ ــی کنتـ  منفـ
 بـــا شـــده تیمـــار گـــروه و اســـت توجـــه قابـــل )0/0±0/0(

 بــه  نــسبت )974/2±04174/0( پاراکــازئی  الکتوباســیلوس
 نشان را کبدي بافت بهبود ،آفالتوکسین کننده دریافت گروه

  ).3 نمودار(دهد می
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 در کبـد  بـافتی  آسیب بر پروبیوتیک باکتري تیمار اثر .3 نمودار
 هـر  .آفالتوکـسین  از طریـق   شده مسموم صحرائی هاي  موش
 .دهـد   مـی  نـشان  رت 8 براي راانحراف معیار   ±، میانگین ستون

 آفالتوکـسین  حالل واننع به را فسفات بافر ،منفی کنترل هگرو
  p****>0001/0 .کرد دریافت

  

  
  الف                                      

  
        ب                                 

  
  ج                                          

 کبدي آسیب بریی الکتوباسیلوس پاراکاز پروبیوتیک اثر .1شکل
 کنترل  گروه  در )الف .نر رت در B1 آفالتوکسین در اثر شده القاء

 هـستک  و گـرد  هـاي   هـسته  باطبیعی   بافتی ساختار کبد ،منفی
 و نـامنظم  هـاي   هسته ،مثبت کنترل گروه در )ب .دارد مشخص

 گروه  در  )ج .شود می دیده ها سینوزوئید گسترش و هستک بدون
ــت ــده دریاف ــست ، TD3کنن ــاي هه ــرد ه ــنظم گ ــساع و وم  ات

 آمیـزي   رنـگ  ،100 یینمـا  بـزرگ  .اسـت  مشهود ها  سینوزوئید
H&E )9.(  

  
  بحث

 آفالتوکسین براي هدف عضو ترین مهم ،کبد
 آفالتوکسیکوز حاد، مسمومیت باعث سم این مصرف .است

 با تیمارکه  داد نشان مطالعه این نتایج .)15(شود می سرطان و
 عملکرد در گیري چشم افزایش باعث آفالتوکسین

 چنین  هم  وشود می سرم در  AST وALP کبدي هاي  آنزیم
 کبدي هاي سلول در را اي گسترده پاتولوژیکی بافتی تغییرات

 و ها هسته شکل تغییرموجب  که طوري به ،کند می ایجاد
 اطراف در نکروز ایجاد .دگرد می ها سینوزوئید گسترش

 این در زیرا است، نواحی سایر بیشتراز مرکزي سیاهرگ
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 بیشتري غلظت با سموم کننده متابولیزه هاي آنزیم قسمت
 واکنش دلیل به  استممکن تغییرات این .)16(دارند حضور

 قادر سم چنین هم .دنباش مراز پلی RNAمهار و DNA با سم
 شرایط در رت کبد هاي سلول در اکسیداتیو آسیب يالقا به

 کاهش .است اکسیژن آزاد هاي رادیکال تولید و درون تنی
 به احتماال پروبیوتیک، مصرف از پس ها آنزیم این سطح
 جذب مهار آفالتوکسین، به اتصال در ها آن توانایی علت
  .)17(است DNA و غشایی، آسیب مقابل در حفاظت سم،

 شرایط در 2006 سال در همکاران ونظامی لا
 طور به مکمل هاي پروبیوتیک که ندداد نشاندرون تنی 

 و دنده می کاهش بدن بر را آفالتوکسین تاثیر لوژیکیبیو
 کاهش براي موثر رژیمی روش یک عنوان به است ممکن

 همکاران وگراتز  چنین هم .)18(دنشو پیشنهاد سرطان خطر
 خصوص به ها، پروبیوتیک که دادند نشان 2007 سال در

 هاي سلول دردرون تنی  شرایط تحت ندقادر ، GG سویه
  .)19(شوند متصل آفالتوکسین به رت گوارش دستگاه

 نواحی در سنتی سوپ تهیه در اصلی ماده ،ترخینه
 گندم بلغور از متشکل ماده این .است ایران غرب کوهستانی

 به ترخینه از منطقه بومیان .است گوسفندي دوغ در خیسانده
 عمل مراحل به توجه با .کنند می استفاده درمانی خواص دلیل

 تخمیري فرآورده این مصرف و تولید قدمت و ترخینه آوري
 الکتیک اسید هاي باکتري از مناسبی منبع رسد می نظر به

 34 ،همکاران و آبادي تاج .باشد پروبیوتیکی خواص با مفید
 خصوصیات و کرده جدا ترخینه از الکتوباسیل یهسو

 .)8(ددادن قرار بررسی مورد را ها آن پروبیوتیکی

 داده نشانا تیستباپ توسط شده انجام تحقیقات در
 باعث ویستار ژادن رن هاي رت در آفالتوکسین تیمار که شد

 هم از و نشت طریق از اثر این که شده کبد در مسمومیت
 او .شود می اعمال کبدي ونکروز سلولی غشاء گسیختگی

 سرویسیه ساکارومایسز مانند پروبیوتیکی مصرف داد نشان
 هاي آنزیم سطح و شده سم این از ناشی سمیت بهبود باعث

  .)20(دهد  می کاهش را کبدي
 حفاظتی نقش همکاران و، هاتوت  2011 سال در

Lactobacillus casei (L1) و Lactobacillus reuteri 

(L2) رت در آفالتوکسین از ناشی سمیت مقابل در را 
 سطح  L2و  L1که رسیدند نتیجه این به و کرده بررسی

 شاهد گروه به نسبت را )اسید اوریک( UA و ALP  زیمنآ
 کرده عمل  L1از تر موثر  L2سویه و آورده پایین مثبت
 به ها پروبیوتیک اتصال توانایی احتماال امر این علت .است

 ها آن اکسیدانی آنتی خصوصیت چنین هم و آفالتوکسین
  .)21(است

 الکتوباسیلوس اثر 2011 سال در همکاران وسلیم 
 سمیت مقابل در را یفیدومب بیفیدوباکتریوم و اسیدوفیلوس

 بررسی  درون تنیشرایط در B1 آفالتوکسین از ناشی
 سطح افزایش باعث آفالتوکسین  کهداد نشان نتایج .کردند
 و شود می گوشتی هاي جوجه در ALT و ASTهاي آنزیم

 آفالتوکسین با همراه پروبیوتیک با شده تغذیه گروه در
 مذکور ايه آنزیم کاهش ،مثبت کنترل گروه به نسبت

 یک عنوان به ها باکتري این حفاظتی اثر .گردد می مشاهده
 ممکن آفالتوکسین از ناشی سمیت مقابل در بالقوه عامل
 به ها پروبیوتیک اتصال توانایی دلیل به است

 مقابل در حفاظت و آفالتوکسین جذب آفالتوکسین،کاهش
  .)6(باشد DNA و غشایی هاي آسیب

 دادند نشان همکاران واپتیستا ب ،2008 سال در
 AST و ALT فعالیت کاهش به قادر سرویسیه ساکارومایسز

 نژاد رت در ازآفالتوکسین ناشی کبدي آسیب کاهش و
  .)20(باشد می ویستار

 کازئی الکتوباسیلوس اثر ،2011 سال در کومار
 آفالتوکسین ناشی از شده القاء کبد سرطان بر شیروتا سویه
B1 تیمار هاي رت در که داد نشان و نمود بررسی را رت در 
 مانند بافتی تغییرات از اي مجموعه ،آفالتوکسین با شده

 دیده نکروز و نامنظم هاي هسته ها، سینوزوئید گسترش
 ،2011 سال  تحقیقی مشابه دردر سلیم ،چنین هم .)22(شود می

 مقابل در را اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حفاظتی نقش
که  داد نشان و دنمو بررسی آفالتوکسین سمیت

 آفالتوکسین به اتصال توانایی طریق از احتماال ها پروبیوتیک
 DNA و غشایی آسیب از محافظت و جذب مهار باعث

  .)6(شود می
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  گیري نتیجه
 که داد نشان پژوهش این از حاصل هاي یافته

 الکتوباسیلوس و شود می کبدي آسیب باعث آفالتوکسین
 مقابل در ایران در ترخینه از شده جدا TD3 سویه پاراکازئی

 نقش  درون تنیشرایط در آفالتوکسین از ناشی سمیت
 عامل یک عنوان  به بنابراین .کند می اعمال را خود حفاظتی

  .شود می مصرف آفالتوکسین حذف در بیولوژیک
  

  تشکر و قدردانی
ي همکـاران   بدین وسیله نویسندگان مقالـه از کلیـه    

ناســی دانــشگاه زیــست و گــروه زیــست ششــرکت تــک ژن 
تهران مرکزي که در این پـژوهش همکـاري نمودنـد سـپاس          
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