تاریخ دریافت0044/40/40:

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد

مریم سترگی و همکاران

تاریخ پذیرش0044/00/40:

دوره سی ،شماره هشت ،آبان 0040

تاثیر مخلوط پروبیوتیکهای بومی ایرانی بر فاکتورهای بیوشیمیایی و
شماره صفحه:
بافت کلیه موشهای صحرایی نر در معرض آالینده کلرید کادمیوم
شکيبا ساالر ،0زهرا کشتمند

*0

مقاله پژوهشی
مقدمه :کادمیوم ( )Cdیک آالینده محیطی و عامل شیمیایی است که سبب تخریب ساختار سلولی در بافتهای مختلف میشود.

پروبیوتیکها باکتریهای فلور نرمال هستند که در صورت مصرف کافی عالوه بر فواید تغذیهای ،دارای فواید بهداشتی نیز خواهند بود.
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مخلوط پروبیوتیکهای بومی ایرانی بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت کلیه موشهای صحرایی نر در
معرض آالینده کلرید کادمیوم میباشد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی  12سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به  3گروه  7تایی کنترل ،دریافتکننده کلریدکادمیوم (3
میلیگرم بر کیلوگرم) و دریافتکننده کلریدکادمیوم ( 3میلیگرم برکیلوگرم) +مخلوط پروبیوتیکها ( )219 CFU/mLتقسیم شدند.
کلریدکادمیوم تک دوز با تزریق درون صفاقی و پروبیوتیکها با روش گاواژ به مدت  31روز به موشها داده شد .در پایان آزمایش

واژههای کليدی :پروبیوتیک ،کلرید کادمیوم ،فاکتورهای بیوشیمیایی ،بافت کلیه ،موش صحرایی نر
موشهای صحرایی نر

ارجاع :ساالر شكیبا ،کشتمند زهرا .بررسی تاثير مخلوط پروبيوتيکهای بومی ایرانی بر فاکتورهای بيوشيميایی و بافت کليه
در معرض آالینده کلرید کادميوم .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد 2012؛ .0232-01 :)8( 31

*(نويسنده مسئول)؛ تلفن ،81104378010 :پست الكترونيكي ،zkeshtmand2001@gmail.com :صندوق پستي 1761661111:
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-1گروه زيست شناسي ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
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نمونههای خون بهطور مستقیم از قلب جهت بررسی غلظت سرمی کراتینین و اوره با روش اتوآناالیزر تهیه و بافت کلیه جهت مطالعات
میكروسكوپی رنگآمیزی  E&Hاستفاده شد .دادههای حاصل بااستفاده از نرمافزار  SPSS version 16وآزمون آماری واریانس یک
طرفه و تست توکی ارزیابی شد.
نتایج :نتایج کلریدکادمیوم باعث افزایش غلظت سرمی کراتینین و اوره نسبت به گروه کنترل به صورت معنادار شد ( )P<1/10در
حالیكه در گروه دریافت کننده مخلوط پروبیوتیک در مقایسه با گروه کلریدکادمیوم کاهش معنادار نشان داده شد .همچنین آسیب در
بافت کلیه نسبت به گروه کنترل نشان داده شد .از سویی ساختار بافت کلیه در گروه تیمار با مخلوط پروبیوتیکها در مقایسه با گروه
کلریدکادمیوم بهبودی را نشان داد.
نتيجهگيری :احتماالً بتوان به عنوان یک کاندیدا از مخلوط پروبیوتیک های بومی ایرانی (الکتوباسیلوس رامنوسوس ،الکتوباسیلوس
کازئی و الکتوباسیلوس هلوتیكوس) علیه آسیبهای ایجاد شده کلریدکادمیوم در بافت کلیه موش های صحرایی نر استفاده کرد.

تاثير مخلوط پروبيوتيک بر کليه موشهای صحرایی نر در معرض آالینده کلرید کادميوم

تنهایی قادر به از بین بردن رادیكالهای آزاد ایجاد شده در بدن

مقدمه

نیست ،به همین جهت نیاز به تأمین آنتـیاکسـیدان از منابع

کادمیوم فلزی سنگین با ظرفیت سرطانزایی آشكار است

خارجی دارد که از طریق منابع غذایی تأمین میشود .از اینرو،

که به عنوان یک عامل سمی برای انسان و حیوان شناخته شده

نیاز به آنتیاکسیدانهای قوی با سمیت کمتر و اثربخشی بیشتر

است که مواجهه با این فلز در انسان بیشتر در نتیجه

یک ضرورت اجتنابناپذیر است .بسیاری از متخصصین تغذیه

موقعیتهای محیطی ،شغلی ،راههای تنفسی و خوراکی ایجاد

برای تأمین آنتیاکسیدانهـای مورد نیاز بدن ،مصرف ترکیبات

میشود ( .)2امروزه از کادمیوم در صنایع گوناگون از جمله

یا موادی با فعالیت آنتیاکسیدانتی را توصیه مینمایند ،زیرا

گالوانیزه ،رنگرزی ،پالستیکسازی و باطریسازی به طور

معموالً مصرف آنتیاکسـیدانهـا عـوارض جـانبی کمتـر و

گسترده استفاده میگردد ( .)1این فلز با نیمهعمری طوالنی در

درمـان بهتـری ایجـاد میکنند ( .)6از آنجایی که

حدود دو تا سه دهه در بدن تجمع مییابد و میتواند موجب

کلریدکادمیوم به عنوان یک آالینده اثرات جانبی بر بافتهای

سمیت و آسیب بافتی در اندامهایی نظیر کبد ،ریه ،کلیه ،بیضه،

مختلف دارد از اینرو ،امروزه پژوهشگران به دنبال یافتن

سیستم قلبی عروقی ،استخوان و سیستم ایمنی شود (.)3

ترکیباتی هستند که بتوانند این اثرات را کاهش دهند ،یكی از

مكانیسمهای مولكولی سمیت کادمیوم هنوز به خوبی مشخص

این ترکیبات پیشنهادی پروبیوتیکها میباشند که بهطور

نشده است و در مقایسه با فلزات واسطه ،اثر اکسیداتیو کادمیوم

گسترده به عنوان میكروارگانیسمهای سالمتی در نظرگرفته

غیر مستقیم و وابسته به جداشدن گروه سولفیدریل از ترکیبات

میشوند .سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ( )FAOو

شیمیایی است .مسیرهای احتمالی القا آسیب کلیوی کادمیوم

سازمان

عمدتاً از طریق اختالل در متابولیسم لیپیدها ،کربوهیدراتها،

بهداشت

جهانی

()WHO

پروبیوتیکها

را

میكروارگانیسمهای زنده تعریف میکنند که در صورت تجویز

اسیدهای آمینه ،ایجاد پراکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع،
اختالل در فعالیت بیولوژیكی سلولها و در نتیجه وقفه در

عالوه بر این ،کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCاظهار داشته

سنتزپروتئین ،القا استرس اکسیداتیو و اثر رادیكالهای آزاد

است که :پروبیوتیکها موجوداتریزی هستند که استفاده

است ( .)3،0همچنین نشان داده شده که ،تغییرات آنزیمهای

خوراکی از آنها برای چند هفته میتوانند تعداد باکتریهای

دخیل در روند استرس اکسیداتیو نیز ممكن است در پاتوژنز

مفید در روده را افزایش دهد .اینها با طیف وسیعی از مزایای

نفروپاتی ناشی از کادمیوم دخالت داشته باشد و گزارش شده،

بالقوه برای سالمت روده و همچنین تعدیل عملكرد سیستم

کادمیوم باعث کاهش فعالیت پمپ آدنوزینتریفسفاتاز

ایمنی همراه هستند ( .)8در سالهای اخیر ،مطالعاتی در

( )ATPaseدر کلیه شده و تغییر آنزیمهای دخیل در روند

جهـت اسـتفاده از پروبیوتیـکهـا در پیشگیری ،کنترل و حتی

استرس اکسیداتیو نیز ممكن است در پاتوژنز نفروپاتی ناشی از

درمـان بیماریهای مختلـف انجامشده است ( .)9از ویژگیهای

کادمیوم دخالت داشته باشد ( .)0به دنبال مواجهه با کادمیوم

عملكردی پروبیوتیکها میتوان به تعدیل سیستم ایمنی،

عملكرد میتوکندری در سلولها مختل شده و تولید گونههای
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مقادیرکافی ،شرایط سالمتی را برای میزبان فراهم میکنند (.)7

کاهش کلسترول سرمی ،کاهش عفونتهای گوارشی ،کاهش

اکسیژن آزاد ( )ROSافزایش مییابد .عدم تعادل بین  ROSو

میزان اسهالهای مزمن مسافرتی و همچنین کاهش میزان

آسیب سلولی میشود .بین تولید  ROSداخل سلولی و مرگ

موجوداتی با فعالیت آنتیاکسیدانی مختلف سبب محافظت در

برنامه ریزی شده یا آپوپتوز که به دنبال مواجهه با کادمیوم رخ

برابر مسمومیت کلیوی میشود .احتماالً انسداد مسیرهای

میدهد رابطه مستقیم وجود دارد ( .)0علـیرغـم وجـود

اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدها ،آسیب بافت را کاهش

آنتیاکسیدانهای مختلف در پالسما ،سیستم دفاعی بدن به

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
2005
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سیستم آنتیاکسیدانی داخلی سبب بروز استرس اکسیداتیو و

سرطان اشاره نمود ( .)21با توجه مطالعات ،مصرف ترکیبات و

شکيبا ساالر و همکارش

 )1گروه دریافتکننده کلریدکادمیوم ( 3میلیگرم بر

میدهد و باعث جریان خون در بین کلیه و در نتیجه بهبود

کیلوگرم) را به صورت تک دوز درون صفاقی دریافتکردند.

فعالیت کلیه میشود .با توجه به صنعتی شدن جوامع و افزایش

)3گروه دربافتکننده کلریدکادمیوم و پروبیوتیک (غلظت

آالیندهها و از سویی عملكرد مفید پروبیوتیکها در بهبود

9

.)21 cfu/ml

سالمت و از آنجا که تاکنون پژوهشی در ارتباط با تاثیر مخلوط
پروبیوتیکهای بومی ایرانی در بافتکلیه در معرض

برای تهیه غلظت پروبیوتیکها ،یک گرم پروبیوتیک در نه

کلریدکادمیوم صورتنگرفته لذا در این مطالعه تاثیر

سیسی آب مقطر حل گردید .برای ترکیب بهتر محلول1/2 ،

پروبیوتیکهای بومی (الکتوباسیلوس کازئی ،الکتوباسیلوس

میلیلیتر پروبیوتیک در آب مقطر ،از شیكر استفاده شد و به

رامنوسوس و الکتوباسیلوس هلوتیكوس) بر بافت کلیه

مدت سی روز در یک ساعت مشخص (هشت صبح) به هر

موشهای صحرایی نر در معرض کلریدکادمیوم بررسی شد.

موش از این محلول یک سیسی گاواژ شد ( .)22بعد از سی
روز ،موشها با کتامین زایالزین ( %2کتامین  87میلیگرم،

روش بررسی

زایالزین  23میلیگرم) بیهوش و خونگیری مستقیم از قلب

در این مطالعه تجربی  12سر موش صحرایی نر نژاد ویستار

انجام شد .پس از خونگیری نمونههای خون با دور  0111دور

بالغ و سالم با محدوده وزنی  111تا  101گرم از انستیتو

در دقیقه ،به مدت  20دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم آنها،

پاستور ایران خریداری شد .یک هفته پیش از شروع آزمایشات

جهت اندازهگیری سطح کراتینین و اوره با دستگاه اتوآناالیزر

موشها به منظور سازش با محیط آزمایشگاه به حیوان خانه

جدا شد .به منظور انجام این آزمایش از کیتهای سنجش

دانشكده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

شرکت پارسآزمون استفاده شد .همچنین بعد از تشریح ،بافت

منتقل شدند .نگهداری از حیوانات در شرایط استاندارد ،دوره

کلیه جدا و در سرم فیزیولوژی شستشو داده شد .جهت

 21ساعت روشنایی و  21ساعت تاریكی (سیكل طبیعی) در
دمای  13±1سانتیگراد ،درون قفسهای پلكسیگالس

بلوك های پارافینی ،مقاطع بافتی سریال با ضخامت حداکثر 0

مخصوص با دسترسی کافی به آب و غذای مناسب ،انجام

میكرومتر توسط دستگاه میكروتوم تهیه و با رنگ آمیزی

گرفت .تمامی آزمایشها منطبق با دستورالعمل مراقبت و

هماتوکسیلین -ائوزین المها برای ارزیابی تغییرات بافتی ،از

استفاده از حیوانات آزمایشگاهی انجام شد.

هر موش سه الم و از هر الم ده فیلد به وسیله میكروسكوپ

تهيه مخلوط پروبيوتيکهای بومی ایران

مخلوط

پروبیوتیکهای

بومی

ایران

نوری (ژاپن ،الیمپوس) مشاهده شد.

شامل

تجزیه و تحليل آماری

باکتریهای Lactobacillus rhamnosus - Lactobacillus

توزیع طبیعی دادهها توسط آزمون کولوموگروفاسمیرنوف گرفت

 helveticus Lactobacillus caseiبهصورت پودر و با غلظت

( )P<1/10تحلیل و تفسیر دادههای آماری با استفاده از

 2121 cfu/mlاز شرکت تکژن زیست خریداری شد.

نرمافزار  SPSS version 16و آزمون آماری واریانس یک طرفه

تهيه کلریدکادميوم
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بررسی تغییرات بافت کلیه ،پس از پاساژ روتین بافتی و تهیه

صورت گرفت .نتایج براساس میانگین  ±انحـراف معیـار محاسبه

جهت آلوده نمودن موشهای صحرایی ،خرید کلریدکادمیوم

و اختالف معنادار بین گروهها ( .)P>1/10در نظر گرفته شد.

روش آزمایش

پروپوزال این مطالعه ،توسط کمیتهاخالق دانشگاه تهران

موشها در سه گروه هفتتایی تقسیم شدند:

مرکزی

 )2گروه کنترل ،موشهای این گروه فقط با آب و غذای

مورد

تایید

قرارگرفته

است

(کد

اخالق

).)IR.IAU.CTB.REC.1400.003

پلیت شده تغذیه شدند.

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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با کد  13911از شرکت آزمیران انجام گرفت.

مالحظات اخالقی

تاثير مخلوط پروبيوتيک بر کليه موشهای صحرایی نر در معرض آالینده کلرید کادميوم

نتایج

نزدیک نامشخص است که نشاندهنده تغییر ساختار سلولها

بررسی مقاطع میكروسكوپی بافت کلیه موشهای صحرائی

میباشد .همچنین در این گروهها درصد سلولهای لنفوسیتی و

نر نژاد ویستار رنگهای آمیزی شده با هماتوکسیلین -ائوزین

سلولهای واکوئله شده بسیار بیشتر شده که نشان دهنده مرگ

در گروههای مختلف نشانداد (شكل 2الف ،ب و ج) ،در گروه

سلولی میباشد .از سوی دیگر تصاویر مربوط به گروه تیمار با

کنترل سلولهای بافت کلیه در هر دو بخش کورتكس و مدوال

مخلوط پروبیوتیک در مقایسه با کلریدکادمیوم نشان داد که

با شكل نرمال و در ادامه همدیگر به شكل منسجم و در بخش

اندازه گلومرولهای کلیه در مقایسه با گروه دریافتکننده

مرکزی سلولهای اپیتلیالی با آرایش منظم در لولههای

کلریدکادمیوم به حالت نرمال نزدیکتر شده و خونریزی در

جمعکننده ،پیچیده نزدیک و پیچیده دور ،مشاهده شد .بررسی

داخل توبولهای کلیه به نسبت کاهش یافته ،همچنین در این

تصاویر مربوط به گروه دریافتکننده کلریدکادمیوم و گروه

گروه تعداد کمتری سلولهای لنفوسیتی و واکوئله در بافت

کلریدکادمیوم +مخلوط پروبیوتیک در مقایسه با گروه کنترل

مشاهده شد .به عالوه در بخش مرکزی بافت کلیه در لولههای

نشان داد که سلولهای بافت کلیه در هر دو بخش کورتكس و

جمعکننده خونریزی بافتی به نسبت کمتری نشان داده شد .با

مدوال شكل منسجم خود را از دست داده و آرایش سلولهای

توجه به نمودار  2میزان کراتینین و اوره در گروه دریافتکننده

اپیتلیالی بخش مرکزی بافت لولههای جمعکننده ،پیچیده

کلریدکادمیوم و گروه تیمار شده با مخلوط پروبیوتیک ،در

نزدیک و پیچیده دور ،نامنظم مشاهدهشد .همچنین ،کاهش

مقایسه با گروه کنترل افزایش معنادار مشاهده شد (،)P>1/10

اندازه گلومرولها ،خونریزی در داخل توبولها ،افزایش درصد

در حالیكه درگروه دریافتکننده کلریدکادمیوم  +مخلوط

سلولهای لنفوسیتی نسبت به گروه کنترل نشان داده شد .در

پروبیوتیک ،در مقایسه با گروه دریافتکننده کلریدکادمیوم

بخش مرکزی بافت ،تعداد سلولها در لولههای پیچیده دور و

کاهش معنیداری مشاهده گردید (.)P>1/10
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شكل  .2تصاویر میكروسكوپی بافت کلیه در گروه کنترل(الف) ،گروه دریافتکننده کلریدکادمیوم (ب) و گروه تیمار با مخلوط پروبیوتیکها(ج) با رنگ آمیزی

شکيبا ساالر و همکارش

نمودار  :2مقایسه سطح سرمی کراتینین و اوره در گروههای مختلف موش صحرایی نر.
گروه  Cd+mixدارای * P>1/10درمقایسه با گروه کنترل  P>1/10 #در مقایسه با گروه دریافت کننده Cd
(: Cdکلرید کادمیوم :Mix probiotic،مخلوط پروبیوتیک بومی ایرانی)

زیست است که سبب ایجاد آسیب در اندامهای مختلف بدن از

اثر رادیكالهای آزاد است ( .)21کادمیوم سیتوزولی به طور غیر

جمله کلیه میشود .این فلز در هوا ،آب آشامیدنی ،خاك ،گیاهان

مستقیم گونههای اکسیژن فعال را تولید میکند که این امر قادر

و تولیدات دامی یافت میشود .گردش کادمیوم در سیستمهای

به ایجاد آشفتگی در وضعیت آنتیاکسیدانی درونی ،اختالل در

زیست محیطی از طریق منابع اصلی صنایع معادن ،ذوب فلزات و

متابولیسم لیپیدها ،وقفه در سنتز پروتئین ،کربوهیدراتها،

استفادههای صنعتی افزایش پیدا میکند ( .)2در این مطالعه

اسیدهای آمینه و تغییر در حمل و نقل مواد از طریق پمپ سدیم

برای اولین بار اثر مخلوط پروبیوتیکهای بومی ایرانی

ـ پتاسیم است .به نحوی که گزارش شده ،کادمیوم باعث کاهش

و

فعالیت پمپ  ATPآز در کلیه نیز میشود ( .)23همچنین نشان

الکتوباسیلوس هلوتیكوس) بر غلظت سرمی کراتینین ،اوره و

داده شده است که تغییرات آنزیمهای دخیل در روند استرس

بافت کلیه موشصحرایی نر نژاد ویستار در معرض کلریدکادمیوم

اکسیداتیو نیز ممكن است در پاتوژنز کلیوی ناشی از کادمیوم

بررسی شد .نتایج بررسی بافت کلیوی در گروه موشهای آلوده

دخالت داشته باشد ( .)20مطالعات پیشین نشان داده است که

شده با کلریدکادمیوم نشان داد که اندازه گلومرولها نسبت به

کادمیوم باعث تحریک تولید رادیكالهای آزاد ،در نتیجه

بافت نرمال کاهش پیدا کرده و خونریزی در داخل کپسول بومن

آسیبهای اکسیداتیو لیپیدها ،پروتئینها DNA ،و آغاز

مشاهده شد .درصد سلولهای لنفوسیتی در بافت کلیه در گروه

آسیبهای پاتولوژیک مختلف در انسان و مدلهای حیوانی

دریافتکننده کلریدکادمیوم نسبت به سایر گروهها افزایش یافته

میشود و اثرات سمی کادمیوم بر بخشهای مختلف سیستم

و مرگ سلولهای اپیتلیالی دیواره کپسول بومن در گلومرولها

کلیوی از قبیل آسیبهای توبوالر ،آسیبهای گلومروالر و اختالل

مشاهده شد .همچنین در این گروه ترشح سلولهای لنفوسیتی

در بازجذب مواد نشانداده است ( .)20،26از سوی دیگر نتایج

بین بافتی و سلولها واکوئله شد که نشان دهنده مرگسلولی

بررسی بافت کلیه در پژوهش حاضر در گروه درمان با مخلوط

است ،بسیار بیشتر شده ،در حالت کلی کلریدکادمیوم باعث مرگ

پروبیوتیک نشان داد که اندازه گلومرولهای کلیه در مقایسه با

(الکتوباسیلوس

رامنوسوس،

الکتوباسیلوس

کازئی
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کادمیوم یكی از فراوانترین فلزات سمی آلوده کننده محیط

آسیب کلیوی کادمیوم عمدتاً از طریق القای استرس اکسیداتیو و
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بحث

سلولی در سلولهای بافت کلیه میشود .روند پاتوبیوشیمیایی

تاثير مخلوط پروبيوتيک بر کليه موشهای صحرایی نر در معرض آالینده کلرید کادميوم

این گروهها نسبت به گروه دریافتکننده کلریدکادمیوم کاهش

کلیرانس کراتینین را میتوان در نتیجه تغییر در عملكرد توبولها

تعداد سلولهای لنفوسیتی و واکوئله شده ،تا حدودی خونریزی

نیز دانست .به این دلیل که کراتینین نه تنها فیلتره میشود بلكه

بافتی در بخش مرکزی بافت در لولههای جمعکننده و ترشح

در توبولها نیز ترشح میشود ( .)13نتایج حاصل از مطالعه

سلولهای لنفوسیتی بین بافتی مشاهده شد .آنتیاکسیدانها

 Brozoskaو همكاران در سال 1113نشان داد که تغییر در

موادی هستند که میتوانند با عمل مستقیم یا غیر مستقیم ،از

غلظت کراتینین و اوره سرم در گروههای کادمیوم وابسته به دوز

اکسیداسیون مولكولهای زیستی پیشگیری کنند یا آنرا کاهش

بوده و میزان این پارامترها در سرم متناسب با غلظت کادمیوم در

دهند ( .)27گزارش شده است که درمان با آنتیاکسیدانها با

ادرار بیان شد Brozoska .و همكاران با استناد به این نكته که

اثرات محفاظتی و به دام انداختن رادیكالهای آزاد ناشی از

افزایش غلظت اوره سرم ،همزمان با کاهش سطح ادراری اوره و

سمیت کادمیوم میتوانند در کنترل آسیبها موثر باشد (.)28

افزایش دفع پروتئین از طریق ادرار ،نشان دهنده اختالل در

 Abdel-Salamو همكاران ( )1121اثرات مثبت مصرف شیر

عملكرد گلومروالر میباشد ،تغییرات حاصله را توجیه نمودند.

تخمیر شده مادیان حاوی فیبر باال و پروبیوتیک بر سمیت القا

البته آسیب به ساختار گلومرول نیز گزارش شد ( .)10در مطالعه

شده کادمیوم در بافتهای مختلف کلیه ،کبد و مغز را گزارش

حاضر نیز افزایش سطح کراتینین و اوره در گروه دریافتکننده

دادند ( .)29در این تحقیق برای بررسی آسیبهای کلیوی ،میزان

کلریدکادمیوم مشاهدهشد که با مطالعات پیشین همسو میباشد.

اوره و کراتینین در سرم خون موشهای صحرایی به عنوان

احتماالً دلیل افزایش این فاکتورهای سرمی ادراری به این دلیل

نشانگرهای آسیب کلیوی بررسی شد .این فاکتورها در اثر تزریق

باشد که فلزات سنگین سبب القاء گونههای فعال اکسیژن شده

کلریدکادمیوم در سرم بهطور معنیداری افزایش یافت .نتایج

که آنها منجر به استرس اکسیداتیو میگردد و زمانی که بین

نشان داد ،در اثر مصرف مخلوط پروبیوتیکهای بومی ایرانی در

میزان تشكیل  ROSو سیستم آنتیاکسیدانی عدم تعادل به

گروه درمان ،میزان کراتینین و اوره نسبت به گروه تیمار شده با

وجود بیاید ،سبب غلبه رادیكالهای آزاد بر سیستم دفاعی

کلریدکادمیوم کاهش یافته که میتوان به تاثیر مخلوط

میگردد .از سوی دیگر ،با کاهش آنتیاکسیدانهای درون سلول

پروبیوتیکها بر میزان این پارامترها اشاره نمود .مجلسی و

و بر هم خوردن تعادل بین آنتیاکسیدانها و عوامل اکسیدکننده

همكاران ( )1127نشان دادند که در اثر تجویز جیوه به عنوان

سلولی ،به مولكولهای حیاتی غشایی آسیب میرساند .کادمیوم

یک فلز سنگین میزان اوره ،کراتینین و بیلیروبین در سرم

باندشده به متالوتیونئین در جریان پاالیش خون به فرم آزاد در

موشهای تیمار شده نسبت به گروه کنترل بهطور معنیداری

میآید و مقدار آن از یک حد بحرانی تجاوز کرده ،عالئم سمیت

افزایش مییابد ( .)11همچنین گزارش شده است که فلزات

کلیوی ،ازجمله پروتئینوری و تغییر در مقدار سرمی کراتینین،

سنگین مانند کادمیوم ،کروم و آرسنیک منجر به آسیب کلیوی و

اوره ،سدیم ،پتاسیم و پروتئین نمایان میشود ( .)10در گروه

افزایش میزان اوره و کراتینین سرم میگردد ( .)12کادمیوم و

دریافتکننده مخلوط پروبیوتیکهای بومی ایرانی کاهش سطح

جیوه در مواجهه طوالنیمدت سبب اختالل در عملكرد کلیه شده

فاکتورها مشاهده شد .بهطور کلی مطالعات محدودی در مورد

که با دفع پروتئین مشخص میگردد ( .)11طبق مطالعات

آثار پروبیوتیکها و پری بیوتیکها بر استرس اکسیداتیو حاصل

انجامشده عملكرد کلیه تحت تأثیر غلظتهای مختلف کادمیوم

از فلزات سنگین در موجودات زنده موجود میباشد .احتماالً یكی

دچار اختالل شده و باعث تغییر در پارامترهای بیوشیمیایی

از مكانیسمهای بهبودی گروههای دریافتکننده پروبیوتیکها در

مربوط به آن در خون میشود .معموالً تغییر غلظتهای کراتینین

کاهش سطح فاکتورهای سرمی ادراری ،دفاع داخل سلولی در
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درصد خونریزی در داخل کپسول بومن مشاهدهشد .همچنین در

گلومروالر کلیه شناخته میشوند ( ،)12،11،13تغییرات در
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گروه کلریدکادمیوم به حالت نرمال نزدیکتر شده و کاهش

و اوره سرم به عنوان یک فاکتور برای ارزیابی عملكرد بخش

شکيبا ساالر و همکارش

برابر استرس اکسیداتیو بر پایه گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتاالز و

نتيجهگيری

سوپراکسیداز دیسموتاز مطرح میباشد ( .)16در پژوهش

بر اساس نتایج این مطالعه میتوان بیان داشت که مخلوط

انجامشده توسط داوری و همكاران( )1121اعالم کردند که

پروبیوتیکهای

کازئی،

مكملهای پروبیوتیک باعث افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی

الکتوباسیلوس رامنوسوس و الکتوباسیلوس هلوتیكوس)

میشوند ( .)17آنتیاکسیدان مولكولی است که قابلیـت آهـسته

میتوانند کاندیدای مناسبی در درمان و کاهش اثرات جانبی

کردن یا جلوگیری از اکسیدشدن سایر مولكولها را دارد.

این نوع از آلودگیها باشد .بهطوری کـه سـبب کـاهش

اکسیداسیون یک واکنش شیمیایی است که الكترونهـا را از یک

عـوارض ناشـی از کلریـد کادمیوم بر بافت کلیه میشود.

ماده به ماده اکسیدکننده منتقل میکند .این واکنشها

بنابراین پس از شناخت دقیق سوی پروبیوتیک ،مدت زمان و

رادیكالهای آزادی تولید میکنند که شروعکننده یک سری

مقدار دوز مصرفی آنها پیشنهاد میشود احتماالً بتوان به عنوان

واکنشهای آسـیبرسـان بـه سلول هستند .آنتیاکسیدانها با

یک مكمل غذایی درمانی استفاده شود .چرا که عالوه بر

برداشتن رادیكـالهـای آاد واسطهای ،باعث پایاندادن

کـاهش عـوارض ناشی از کلرید کادمیوم دارای خواص و

واکنشهای آسـیبرسـان بـه سلول و از سوی دیگر با

عملكردیست که مـیتوانـد از آسیبهای جبرانناپذیر درکلیه

اکسیدکردن خودشـان ،سـایر واکنشهای اکسیداتیو را مهار

جلوگیری نماید.

بومی

میکنند .بــا وجــود اینكــه واکــنشهــای اکــسیداسیون

سپاسگزاری

میتوانند باعث آسیب سلول شوند اما برای زندگی حیـاتیاند

این تحقیق در قالب پایاننامه دانشجوی ارشد رشته

( .)18تحقیقات نشان داده است که پروبیوتیــکهــا در

بیوتكنولوژی

ســطوح متعددی بر سیســتم ایمنــی تأثیرگذار است که از

شماره

با
در

گروه

زیستشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی انجام شد و از شرکت

فعــالکردن

پروبیوتیک تک ژن تشكر و قدردانی میشود.

ماکروفــاژها ،افزایــش فعالیت سلولهای ،Natural Killer

حامی مالی :ندارد

تعدیل خودایمنی و تحریک ایمنــی در برابر باکتریهای بیماری

تعارض در منافع :وجود ندارد.

زا و پروتوزوآها را نام برد (.)19
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Effect of a Mixture of Native Iranian Probiotics on Biochemical Factors
and Kidney Tissue of Male Rats Exposed to Cadmium Chloride
Shakiba Salar1, Zahra Keshtmand†1

Original Article
Introduction: Cadmium (Cd) is an environmental pollutant and chemical agent that destroys cell structure in
various tissues. Probiotics are normal flora bacteria that if consumed adequately, will have health benefits in
addition to nutritional benefits. The aim of this study was to investigate the effect of a mixture of native
Iranian probiotics on biochemical factors and kidney tissue of male rats exposed to cadmium chloride.
Methods: In this experimental study, 21 male Wistar rats were divided into 3 groups of 7: control, cadmium
chloride recipient (3mg/kg) and cadmium chloride recipient (3mg /kg) + mixture of probiotics (CFU/mL10 9)
were divided. Single-dose cadmium chloride was given to rats by intraperitoneal injection and probiotics by
gavage for 30 days. At the end of the test, blood samples were taken directly from the heart to study serum
creatinine and urea concentrations by autoanalyzer method and kidney tissue was used for microscopic
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studies of E&H staining. The data were evaluated using SPSS software version 16 and one-way ANOVA
and Tukey test.
Results: The results of Cadmium chloride significantly increased serum creatinine and urea concentrations
compared to the control group (P<0.05) while in the group receiving probiotic mixture compared to the
cadmium chloride group showed a significant decrease. Damage to kidney tissue was also shown compared
to the control group. On the other hand, the structure of kidney tissue in the group treated with a mixture of
probiotics compared to the group of cadmium chloride showed improvement.
Conclusion: It is possible to use as a candidate a mixture of native Iranian probiotics (Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus casei and Lactobacillus holoticus) against cadmium chloride damage to the tissues
of male rats.
Keywords: Probiotic, Cadmium chloride, Biochemical factors, Kidney tissue, Male rat.
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