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Abstract 
 

Background and purpose: Cadmium (Cd) is a toxic metal with a long half-life that usually 

accumulates in liver and kidney. This study assessed the effect of two probiotic bacteria (Lactobacillus 

acidophilus and Bifidobacterium lactis) on gastrointestinal cadmium elimination and accumulation of 

cadmium in rats’ liver within 4 weeks. 

Materials and methods: Experimental animals in three groups received daily bacterial oral 

solution before cadmium exposure while the animals in another group were only exposed to cadmium 

(CdCl2) daily. At the end of the second and fourth week, liver from each sacrificed rat were dissected out 

and cadmium concentration in samples was determined using polarography system. 

Results: Second week sampling revealed higher amount of cadmium in the groups receiving 

probiotics compared to that of the group that received only Cd. In fourth week, liver cadmium 

concentration in the groups that received probiotic was lower than the cadmium alone group. But this 

difference was only significant in the group that received Bifidobacterium. 

Conclusion: This study showed Bifidobacterium BB12 as the most effective in reducing the 

concentration of cadmium in liver. Therefore, considering the physiological benefits of probiotic bacteria, 

this strain could be used as a supplementary in probiotic products to protect against heavy metal toxicity. 
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 پژوهشي

 پروبيوتيك هاي باكتري وسيله به بافتي كادميوم كاهش اثر تعيين
 القاء) الكتيس باكتريوم بيفيدو و اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس(

 صحرايي هاي موش گوارش دستگاه در شده
  
  1رقيه زارع

  2محسني مهران
  3سيد محمد مظلومي
  4محمدرضا اسكندري

  5كورش كمالي
  

  چكيده
اين مطالعه به . يابد يمها تجمع  يهكلدر كبد و  عمدتاًكادميوم فلزي سمي با نيمه عمري طوالني است كه  :و هدف سابقه

جداگانه و  طور بهبررسي اثر دريافت خوراكي دو گونه باكتري پروبيوتيك الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم الكتيس 
  .ي صحرايي طي چهار هفته پرداخته استها موشتركيب با هم، بر حذف كادميوم در سيستم گوارشي و تجمع آن در كبد 

، با )CdCl2(گروه از حيوانات آزمايشگاهي روزانه قبل از مواجهه خوراكي با محلول كادميوم سه  :ها مواد و روش
در پايان هفته دوم و . ي باكتريايي گاواژ شدند و در گروهي ديگر حيوانات تنها با كلريد كادميوم مواجهه شدندها محلول
يله دستگاه پالروگراف، وس بهيري گ اندازهپس از  ها آنيري از كبد حيوانات انجام شده و غلظت كادميوم در گ نمونهچهارم 

  .مورد بررسي آماري قرار گرفت
كننده باكتري پروبيوتيك از گروه  يافتدري ها گروههاي هفته دوم نشان داد، غلظت كادميوم در  بررسي داده :ها يافته

ي ها گروه كه غلظت كادميوم در تمامييي بيشتر است؛ در نتايج هفته چهارم ديده شد تنها بهكننده كادميوم  يافتدر
  .است و اين تفاوت تنها در گروه بيفيدوباكتريوم معنادار ديده شد كمتر هايينتهباز گروه كادميوم ي پروبيوتيك

كننده بيفيدوباكتريوم و ضعيف بودن عملكرد ديگر  طور كلي با توجه به مشاهده تأثير بهتر در گروه دريافت به :استنتاج
 اكسيداني به ها از جمله خواص آنتي با توجه به اثرات فيزيولوژيكي مفيد حاصل از مصرف اين باكتريها، همچنين  گروه

هاي  هاي پروبيوتيك با هدف كاهش آسيب در توليد فرآورده BB12رسد، استفاده از گونه بيفيدوباكتريوم الكتيس  نظر مي
  .ناشي از مواجهه با كادميوم مفيد باشد

  .كادميوم، پروبيوتيك، الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس، بيفيدوباكتريوم الكتيس، كبد :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
فلزات سنگين مخاطرات گوناگوني را در بدن 

و حيوان، حتي در مقادير كم مواجهه، موجب انسان 
كادميوم فلزي سنگين با ظرفيت . )1(شوند  مي

اين فلز با نيمه عمري . )2(ار است زايي آشك سرطان
يابد و  طوالني در حدود دو تا سه دهه در بدن تجمع مي

تواند موجب سميت در ريه، كبد، كليه، سيستم قلبي  مي



     
  و همكاران رقيه زارع    
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مواجهه در . )3(عروقي، استخوان و سيستم ايمني شود 
هاي تنفسي و خوراكي در نتيجه  انسان بيشتر از راه

سيگار . شود هاي محيطي يا شغلي ايجاد مي وقعيتم
تواند منبع مهم مواجهه با كادميوم  كشيدن همچنين مي

حال تجمع كادميوم در افراد غير  با اين. )2( باشد
جه اول با سيگاري كه مواجهه شغلي ندارند، در در

اين فلز تقريباً در . )5 ،4(شود  مصرف غذا ايجاد مي
هاي گوناگون حضور  همه انواع مواد غذايي با غلظت

غذاهاي گياهي بيشترين غلظت كادميوم را در . دارد
 .)6(ارند مرغ، لبنيات و ماهي د مقايسه با گوشت، تخم

ها، طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني  پروبيوتيك
)WHO (اي هستند كه وقتي در  هاي زنده ميكروارگانيسم

 يزبان بهمقادير كافي مصرف شوند، فوايد سالمتي براي م
 زيادي فيزيولوژيكي فوايد بر عالوه. )7(آورند  همراه مي

- 8( كند مي فراهم انسان براي ها باكتري اين مصرف كه
 هاپروبيوتيك از برخي دهند، مي نشان اخير مطالعات ،)10

 را كادميوم جمله از سنگين فلزات حذف و اتصال توانايي
 نظر به بنابراين. )14- 11( دارند آزمايشگاهي هاي محيط در
 كاهش براي خوبي عوامل توانند مي ها باكتري اين درس مي

. باشند بدن در كادميوم از ناشي سميت و گوارشي جذب
 فرضيه اين بررسي براي شده انجام مطالعات حال اين با

 توانايي مطالعه، يك تنها اخيراً و بوده محدود بسيار
 »حاد سميت« كاهش در را پروبيوتيك هاي باكتري
 كوتاه زمان مدت براي زنده موجود در كادميوم

 در پژوهشي تاكنون اما ؛)15( است داده قرار موردبررسي
 زنده موجود روي بر بلندمدت در فرآيند اين خصوص

 اثر بررسي به حاضر مطالعه دليل همين به. است نشده انجام
 الكتوباسيلوس باكتري گونه دو خوراكي دريافت

 كه BB12 الكتيس بيفيدوباكتريوم و LA5 اسيدوفيلوس
 مورد پروبيوتيك هاي فرآورده توليد در گسترده طور به

 هم با تركيب و جداگانه طور به )16( گيرند مي قرار استفاده
 كبد در فلز اين تجمع و گوارشي كادميوم حذف بر

 براي. است پرداخته هفته چهار مدت به صحرايي هاي موش
 ميزان براي شاخصي عنوان به يا كلي مواجهه كنترل

 بهترين احتماالً كبد بافت در فلز اين غلظت بدن، كادميوم
يباً نيمي از ميزان كادميوم بدن را تقركبد . است مقياس
همچنين ميزان كادميوم در اين بافت بسيار . كند يمانباشته 

در برابر سميت  معموالًپايدار است و بر خالف كليه، كبد 
  .)17(كادميومي مقاوم است 

  

  ها مواد و روش
  حيوانات آزمايشگاهي

موش صحرايي نر از نژاد ويستار با ميانگين سر  64
گرم از مركز حيوانات آزمايشگاهي  150-180وزني 

انستيتوپاستور تهران خريداري و به محل نگهداري 
حيوانات آزمايشگاهي دانشكده داروسازي دانشگاه 

هاي  قفسحيوانات در . علوم پزشكي زنجان منتقل شد
درجه  22±2مجهز به جايگاه آب و غذا، در دماي 

درصد و سيكل روشنايي و  55±5گراد و رطوبت  سانتي
انطباق و آزمايش  هاي ساعته در طول دوره 12خاموشي 

شدند و دسترسي آزاد به آب و غذا در  نگهداري مي
  .ها فراهم بود تمام دوره براي آن

ها  هفته، موشمدت يك  پس از طي دوره انطباق به
طور تصادفي به هشت گروه به شرح زير تقسيم شده و  به
  :مدت چهار هفته مورد مطالعه قرار گرفتند به

كننده رژيم  يافتدري صحرايي ها موش: 1گروه 
  ؛)كنترل(غذايي استاندارد و آب سالم 

كننده رژيم  يافتدري صحرايي ها موش: 2گروه 
وباسيلوس غذايي استاندارد همراه با محلول الكت

اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم الكتيس با هم و آب 
  آشاميدني سالم؛

كننده رژيم  يافتدري صحرايي ها موش: 3گروه 
و آب  1غذايي استاندارد همراه با محلول شير پس چرخ

                                                 
1 Skim milk 



  ها و كادميوم كبد موشپروبيوتيك
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  آشاميدني سالم؛
كننده رژيم  يافتدري صحرايي ها موش: 4گروه 

يوم غذايي استاندارد همراه با محلول كلريد كادم
)CdCl2(؛  

كننده رژيم  يافتدري صحرايي ها موش: 5گروه 
غذايي استاندارد همراه با محلول الكتوباسيلوس 

  اسيدوفيلوس و محلول كلريد كادميوم؛
كننده رژيم  يافتدري صحرايي ها موش: 6گروه 

غذايي استاندارد همراه با محلول بيفيدوباكتريوم الكتيس 
  و محلول كلريد كادميوم؛

كننده رژيم  يافتدري صحرايي ها موش: 7گروه 
غذايي استاندارد همراه با محلول الكتوباسيلوس 
اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم الكتيس با هم و محلول 

  كلريد كادميوم؛
كننده رژيم  يافتدري صحرايي ها موش: 8گروه 

غذايي استاندارد همراه با محلول حاوي شير پس چرخ و 
  .وممحلول كلريد كادمي

  
  هاي باكتريايي و كلريد كادميوم تهيه محلول

از آنجا كه محصوالت لبني پروبيوتيك بايد در 
 107cfu/ml )Colony-106زمان مصرف حداقل حاوي 

Forming Unit (ها باشند  از اين باكتري)براي ، )19 ،18
هاي باكتريايي در هر روز از اين مطالعه به  تهيه محلول

گرم پودر كشت خشك  01/0ازاي هر موش صحرايي، 
 Hanssen)هاي مذكور يباكتر 1شده در شرايط انجماد

Denmark, DVS:L.acidophilus LA5 & B.lactis 

BB12( ًدر تهيه محصوالت پروبيوتيك  كه مستقيما
حاوي بيش از  معموالًگيرند و  يممورد استفاده قرار 

cfu/g 1011  در )20(ميكروارگانيسم هستند ،ml1  نرمال
 كننده پروبيوتيك دريافتي ها گروهسايلين حل و به 

  .خورانده شد

                                                 
1 Freeze-dried 

ي ها بسته) گرم در cfu(شمارش كلي ميكروبي 
حاوي پودر باكتريايي، در ابتداي هفته اول، پايان هفته 

آگار  MRSدوم و پايان هفته چهارم با كشت بر روي 
)De Man Rogosa Sharpe Agar(  گرمخانه گذاري و

ساعت در شرايط  72گراد به مدت  يسانتدرجه  37در 
نهايي  cfu/g عنوان به ها آن ميانگينهوازي محاسبه و  يب

در بخش (ها در نظر گرفته شد  يباكترپودر هر كدام از 
  ).ها به نتايج اين بخش اشاره شده است يافته

هاي پروبيوتيك خشك  يباكتراز آنجا كه پودر 
اي شير پس چرخ  ينهزمشده به روش انجماد داراي ماده 

اين  8، براي حذف اثر احتمالي اين ماده، در گروه است
 2گرم شير پس چرخ 01/0مطالعه حيوانات روزانه 

سي نرمال سايلين قبل از محلول  يسمحلول در يك 
  .كلريد كادميوم دريافت كردند

براي ي صحرايي ها موشكادميوم در   LD 50ميزان 
گرم براي هر  يليم 4000 -5000تهيه محلول كادميومي، 

ي مواجهه ها گروهدر و  )21(كيلوگرم در نظر گرفته شد 
ي ها موشي مرتبط، هر يك از ا مطالعهبا كادميوم بر پايه 

 سي آب مقطر حاوي يسصحرايي روزانه با يك 
ppm200  22(شدند  يمگاواژ  3كادميومكلريد( .

دريافت كادميوم حدود يك ساعت پس از محلول 
  .گرفت يمباكتريايي يا شير پس چرخ صورت 

  
  و سنجش ميزان كادميوم در كبد يريگ نمونه

يري، كبد حيوانات در پايان هفته دوم گ نمونهبراي 
و پايان هفته چهارم ) از سه موش صحرايي در هر گروه(
) ها گروهمانده در  يباقيي صحرايي ها موشاز تمامي (

براي هضم سپس . تحت شرايط بيهوشي جداسازي شد
گرم از  2/0 4ها طبق دستورالعمل دستگاه هاضم نمونه

 H202 ليتر و يك ميلي HNO3 65% ليتر ميلي 8كبد به 

                                                 
2 Quelab, Canada 
3 Merck, Germany 
4 Sino-MDS-10, China 



     
  و همكاران رقيه زارع    
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  تركيب زمان و دماي بكار رفته در دستگاه هضم :1جدول 
 (W)قدرت (ºC)دما )دقيقه(زمان  مرحله

1 10 130 400 

2 5 150 400 

3 10 180 400 

  
در سل دستگاه هاضم اضافه شده و طي سه مرحله  35%

هضم انجام ) 1جدول شماره (زير  گرمايي با مشخصات
  .شد

يري ميزان گ اندازهي هضم شده تا زمان ها نمونه
ي آزمايشگاهي در بسته و در ها لوله، در ها آنكادميوم 

  .يخچال نگهداري شدند
 دستگاه از كبد كادميوم غلظت سنجش براي

 عناصر و تركيبات غلظت كه شد استفاده 1پالروگراف
 روش اين. كند مي گيري اندازه ولتامتريك روش به را

 است كمي گيري اندازه هاي روش ترين حساس از يكي
 هاي غلظت در تركيبات و عناصر گيري هبه انداز قادر كه

 در قسمت حتي و ميليون در قسمت حد تا كم، خيلي
 در كادميوم فلز تشخيص قابل محدوده( است بيليون
). است mg/L50 تا µg/L1/0 از پالروگراف دستگاه

 دستگاه، دستورالعمل طبق ها نمونه سازي آماده از پس
 ASV )Anodic روش به ها آن كادميوم غلظت

Stripping Voltammetry (گيري اندازه تكرار بار سه و 
  .شد

 ياز روش افزودن استاندارد داخل ASVروش  در
 يوهش يندر ا. شود يها استفاده م صحت داده يبررس يبرا
 يبراسيونصورت جداگانه نمودار كال هر نمونه به يبرا

 ينا يبرا. دهد مي دقت آن را افزايش كه شود ميرسم 
از عنصر  »استاندارد محلول«تحت عنوان  يمنظور محلول

) addition 3( مرحله سه در و يهته) يومكادم(مورد نظر 
نمونه، با اعالم دستگاه به نمونه  يهاول يريگ پس از اندازه

 2(در هر مرحله دو بار  يريگ اندازه. شداضافه 

replication ( شد تكرار.  
                                                 

1 Metrohm 797, Swiss 

مقادير گزارش شده از محلول استاندارد توسط  :2جدول 
  دستگاه پالروگراف

  
گزارش شده توسط  يها دقت داده يبررس براي

 يهاز محلول استاندارد ته يمختلف يها دستگاه، غلظت
. قرار گرفت يريگ دستگاه مورد اندازه وسيله بهو 

 شود، يم مشاهده دو شماره طور كه در جدول همان
 ياربس ياعداد اعالم شده توسط دستگاه به اعداد واقع

دهنده دقت دستگاه در اعالم  بوده كه نشان يكنزد
  .تاس يجنتا

در اين مطالعه، الكترود كار دستگاه از نوع قطره 
دور  2000برابر  2، سرعت همزن)HMDE(جيوه آويزان 

وسيله نيتروژن براي  در دقيقه، مدت زمان هوادهي به
ثانيه، پتانسيل احياء  300برابر  3اكسيژن زدايي محلول

و  -V 15/1 برابر 4ها بر سطح الكترود الكتروليت
ثانيه، زمان الزم براي توزيع  90برابر  5زمان آن مدت

ثانيه،  10 6ها بر سطح الكترود يكنواخت الكتروليت
 V 05/0 8، پتانسيل پاياني-V 15/1برابر  7پتانسيل شروع

 .است -V 56/0و پتانسيل اكسيد فلز كادميوم 

  
  تجزيه و تحليل آماري

 5/11افزار  دست آمده با استفاده از نرم نتايج به
SPSS ون آناليز واريانس و آزمANOVA به روش 

Post Hoc )LSD(  و در موارد الزم با استفاده از
 .هاي ناپارامتريك مورد ارزيابي قرار گرفت روش

دار در نظر گرفته  معنا 05/0اختالف آماري كمتر از 
  .شد

                                                 
2 Stirrer/RDE 
3 Purge time 
4 Deposition potential 
5 Deposition time 
6 Equilibration time 
7 Start potential 
8 End potential 

  ppm 2  ppm 1 ppm 5/0  ppm 25/0 استانداردCdمقدار
مقدار گزارش شده 

  (µg/l)توسط دستگاه 
63±2/2140  

ppm)14/2(  
16±2/988 

ppm)98/0( 

9/10± 3/500  
ppm)5/0(  

2±4/242 

ppm)24/0( 
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هاي استفاده شده در اين  يباكتر cfu/gمقادير  :3جدول 
  مطالعه
 ميانگين پايان هفته چهارم پايان هفته دوم هفته اولابتداي  )cfu/g(باكتري

 LA5 1011×7  1011×46/1 1011×5/1 1011×5/3 يلوسالكتوباس

 BB121012×8/2 1011×6/3 1011×5/8 1012×3/1بيفيدوباكتريوم 

  

  يافته ها
  هاي باكتريايي ادير سلولي محلولمق

پودر  cfu/g يكروبيمشمارش كلي نتايج حاصل از 
در سه نوبت كشت در جدول  هاي مورد استفاده يباكتر

   :آمده است 3شماره 
گرم از پودر  01/0بدين ترتيب با توجه به اينكه 
شد، هر يك از  يمباكتري براي تهيه محلول استفاده 

كننده  يافتدري صحرايي در گروه ها موش
، گروه cfu/ml 109×5/3الكتوباسيلوس روزانه 

 cfu/ml 1010×3/1 بيفيدوباكتريوم الكتيسكننده  يافتدر
كننده تركيب دو باكتري روزانه مجموع  يافتدرو گروه 

  .اين دو مقادير را با هم دريافت كردند
  

  
مقادير بيانگر ميانگين . 2 هفته - هاي مواجهه غلظت كادميوم در گروه: 1نمودار 

را ) >P 05/0(دار بودن نتايج  متفاوت بودن حروف معني. انحراف معيار است ±

: Cd .دهد آناليز واريانس نشان مي) LSD(ها پس از آزمون تعقيبي  بين گروه

كننده الكتوباسيلوس و  گروه دريافت: La .تنهايي كننده كادميوم به گروه دريافت

گروه : La+Bb. م و كادميومكننده بيفيدوباكتريو گروه دريافت: Bb. كادميوم

كننده شير پس  گروه دريافت: Sk. كننده تركيب دو باكتري و كادميوم دريافت

  .چرخ و كادميوم

انحراف معيار غلظت كادميوم كبد در  ±ميانگين  :4جدول 
ها در  دست آمده از مقايسه گروه به p valueو  (mg/g)ها  گروه

  گيري دو نوبت نمونه
  p value  هفته چهارم  هفته دوم  هاي مطالعه گروه

NC  03/0 ± 03/0 22/0 ± 10/0  57/0  
PC  04/0 ± 07/0 01/0  كمتر از حد تشخيص  
SC  04/0 ± 06/0 06/0 ± 04/0  65/0  
Cd  10/1 ± 44/5 82/1 ± 31/13  02/0  

La+Cd  43/0 ± 83/6 44/1 ± 58/11  03/0  
Bb+Cd  18/1 ± 51/6 36/1 ± 30/10  03/0  

La+Bb+Cd  30/4 ± 19/9 24/2 ± 92/11  28/0  
Sk+Cd  77/0 ± 17/6 40/2 ± 39/12  02/0  

NC :،گروه كنترل نرمال PC: ،گروه كنترل پروبيوتيكي SC :،گروه كنترل شير پس چرخ 
Cd: هايي،تنهكننده كادميوم ب گروه دريافت La+Cd: كننده الكتوباسيلوس و  گروه دريافت

گروه : La+Bb+Cd بيفيدوباكتريوم و كادميوم،كننده  گروه دريافت :Bb+Cd كادميوم،
كننده شير پس چرخ و  گروه دريافت :Sk+Cd كننده پروبيوتيك تركيبي و كادميوم، دريافت
  .كادميوم

  

  نتايج حاصل از سنجش كادميوم كبدي
نتايج حاصل از سنجش ميزان  3جدول شماره 

ها را در دو نوبت  هاي كبدي كليه گروه كادميوم نمونه
هاي  حاصل از مقايسه داده p valueمقادير گيري و  نمونه
هاي هفته  تعداد نمونه. دهد نشان ميهاي مشابه را  گروه

  دوم در هر گروه سه عدد و در هفته چهارم در هر گروه 
  

  
مقادير بيانگر ميانگين . 4 هاي مواجهه، هفته لظت كادميوم در گروهغ: 2نمودار 

را ) >P 05/0(دار بودن نتايج  متفاوت بودن حروف معني. انحراف معيار است ±

: Cd. دهد آناليز واريانس نشان مي) LSD(ها پس از آزمون تعقيبي  بين گروه

كننده الكتوباسيلوس و  گروه دريافت: La .تنهايي كننده كادميوم به گروه دريافت

گروه : La+Bb. كننده بيفيدوباكتريوم و كادميوم گروه دريافت: Bb. كادميوم

كننده شير پس  گروه دريافت: Sk. كننده تركيب دو باكتري و كادميوم دريافت

  .چرخ و كادميوم
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 پژوهشي

  
ير بيانگر مقاد .4 و 2هاي مواجهه، هفته  مقايسه غلظت كادميوم در گروه: 3نمودار 

: La .تنهايي كننده كادميوم به گروه دريافت: Cd. انحراف معيار است ±ميانگين 

كننده  گروه دريافت: Bb. كننده الكتوباسيلوس و كادميوم گروه دريافت

كننده تركيب دو باكتري و  گروه دريافت: La+Bb. بيفيدوباكتريوم و كادميوم

  .چرخ و كادميومكننده شير پس  گروه دريافت: Sk. كادميوم

  
كه در  7و  6، 5، 2هاي  جز در گروه به(پنج عدد است 

تجزيه و ). هر كدام يك عدد ريزش وجود داشت
نشان داد، ميزان هاي اين جدول  تحليل آماري داده

اين فلز نسبت به هاي مواجهه با  كادميوم كبد در گروه
گيري افزايش  هاي كنترل، در هر دو نوبت نمونه گروه
همچنين ميزان اين فلز در ). >05/0P(داري دارد  معني
هاي مواجهه در پايان هفته چهارم نسبت به هفته  گروه

كه همان گروه پروبيوتيك  7جز در گروه  دوم به
 05/0(داري بيشتر است  طور معني تركيبي است، به

P< .(هاي كنترل در دو نوبت  با مقايسه گروه
غلظت كادميوم گروه شود كه  گيري، مشاهده مي نمونه

پروبيوتيكي در هفته چهارم نسبت به هفته دوم كاهش 
  ).>P 05/0(داري دارد  معني

دهد،  گيري هفته دوم نشان مي بررسي نتايج نمونه
ميزان كادميوم در هر سه گروه پروبيوتيكي مواجهه با 

نمودار (هايي بيشتر است نتهاين فلز از گروه كادميوم ب
هاي پروبيوتيكي گروه  وهو در بين گر) 1شماره 

دهد، اما اين  بيفيدوباكتريوم كمترين ميزان را نشان مي
  ).<P 05/0(دار نبود  ها از نظر آماري معني تفاوت

  
مقادير بيانگر . 4 و 2هاي كنترل، هفته  مقايسه غلظت كادميوم در گروه :4نمودار 

كننده غذاي استاندارد،  گروه دريافت: Normal .انحراف معيار است ±ميانگين 

La+Bb :كننده تركيب دو باكتري و كادميوم،  گروه دريافتSkim : گروه

  .كننده شير پس چرخ و كادميوم دريافت

  
) 2 نمودار شماره(هاي هفته چهارم  اما در نمونه

كننده  غلظت كادميوم در گروه دريافتشود،  مشاهده مي
هاي پروبيوتيكي كمتر  بيفيدوباكتريوم از ديگر گروه

داري را در مقايسه با گروه كادميوم  است و كاهش معني
  .)>05/0P(دهد  نشان مي هاييتنهب

كننده شير پس  غلظت كادميوم در گروه دريافت
   در مقايسه با گروه كادميوم چرخ همراه با كادميوم

گيري تفاوت آماري  ايي در هر دو نوبت نمونهتنههب
  ).<P 05/0(معناداري در برنداشت 

هاي مواجهه با كادميوم و  گروه 3نمودار شماره 
هاي كنترل مطالعه را در دو نوبت  گروه 4نمودار شماره 

طور كه در  همان. دهد گيري در كنار هم نشان مي نمونه
- هبيوم شود، گروه كادم مشاهده مي 3نمودار شماره 

بيشترين افزايش غلظت كادميوم را در هفته ي ايتنه
دهد و كمترين ميزان  چهارم نسبت به هفته دوم نشان مي

افزايش مربوط به گروه تركيبي و بعد از آن گروه 
شود،  ديده مي 4در نمودار شماره . بيفيدوباكتريوم است

ميزان كادميوم كبد در گروه كنترل پروبيوتيكي در هفته 
داري نسبت به هفته دوم مطالعه  شكل معني هچهارم ب

  ).>05/0P(كاهش يافته است 
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  بحث
مطالعه حاضر براي اولين بار اثر دو گونه باكتري 

 را الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم الكتيس
صورت جداگانه و تركيب با هم، به مدت طوالني بر  به

تجمع كبدي كادميوم در موجود زنده مورد بررسي قرار 
هاي اين مطالعه در پايان دوره  بررسي داده. داده است

نشان داد كه غلظت كادميوم كبدي در هر سه گروه 
 اييهتنهبم پروبيوتيكي مواجهه با كادميوم از گروه كادميو

وباكتريوم ا اين كاهش تنها در گروه بيفيدكمتر است، ام
اثر گونه بيفيدوباكتريوم الكتيس در . دار ديده شد معني

 نتيجه باكاهش تجمع كادميوم كبدي در مطالعه حاضر، 
 ها، پروبيوتيك دريافت كه )15( همكاران و 1مطالعه ژاي

 كاهش موجب را پالنتاروم، الكتوباسيلوس گونه ويژه به
 همخواني داند، مي حاد مواجهه در بافتي كادميوم غلظت
 باكتري دريافت اند، داده نشان خود مطالعه در ها آن دارد؛

 با مقايسه در( كادميوم با مواجهه از پس زنده صورت به
 با مواجهه از قبل پروبيوتيك كننده دريافت گروه

 اي روده جذب در بيشتري كاهش موجب ،)كادميوم
 استرس بهبود همچنين و آن بافتي تجمع و كادميوم
 شناسي بافت تغييرات بهبود و كليه و كبد در اكسيداتيو

 در باكتري گونه اين دريافت اند، كرده بيان ها آن. شود مي
 فيزيولوژيكي عملكردهاي دليل به كادميوم با حاد سميت
  .هاست اكسيدان آنتي با درمان از مؤثرتر آن خاص

همچنين تأثير بيشتر بيفيدوباكتريوم الكتيس در اين 
 در )14( همكاران و 2مطالعه هالتونن نتايج با مطالعه
 مؤثرترين از يكي را گونه اين كه آزمايشگاهي شرايط
 در كادميوم حذف و اتصال در بررسي مورد هاي گونه

اما گونه . دارد مطابقت داند، مي آزمايشگاهي شرايط
الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بكار رفته در اين مطالعه 

داري در غلظت كادميوم كبدي  كاهش معني نتوانست

                                                 
1 Zhai 
2 Halttunen 

هاي مواجهه با اين فلز پس از طي چهار هفته  در گروه
  .ايجاد كند

كادميوم پس از جذب از سيستم گوارشي، اين فلز 
يابد، به كبد منتقل شده و  هاي خون اتصال مي ينپروتئبه 

كه پروتئيني با وزن ) MT(در آنجا به متالوتيونين 
 )23 ،17(ي پايين و غني از سولفيدريل است مولكول

-Cd(متالوتيونين  -مكمپلكس كادميو. شود متصل مي

Mt ( ساخته شده در كبد، در چرخه خوني آزاد و
ي مجاري پروكسيمال كليوي جذب ها سلوليله وس به
براي اتصال به همه  MTهنگامي كه ساخت . شود مي
هاي غير  هاي كادميوم در كبد ناكافي باشد، كادميوم يون

شوند  متصل به متالوتيونين موجب آسيب كبدي مي
مواجهه با كادميوم  به دنبال MTتوليد در واقع . )24(

هاي كم مواجهه با  يك مكانيسم حفاظتي در برابر ميزان
  .)25(اين فلز سمي است 
هاي  هاي مختلف مورد بررسي در سال در بين روش

استفاده از  گذشته براي كاهش سميت ناشي از كادميوم،
هاي پروبيوتيك توجه خاصي را به خود معطوف  باكتري

ها جزئي از فلور طبيعي  كرده است؛ چرا كه اين باكتري
دليل استفاده گسترده در مواد  لوله گوارشي بوده و به

بندي  دسته) GRAS(خطر  غذايي، جزء تركيبات بي
 دهند، مي نشان مختلف مطالعات. )1(اند  شده

 و ها باكتري اسيد الكتيك جمله از ها پروبيوتيك
 به سريع اتصال در مؤثري عوامل ها، بيفيدوباكتريوم

 هاي محيط در كادميوم جمله از سمي فلزات
توانند  و احتماالً مي )14-11 ،1( هستند آزمايشگاهي

  .گزينه مناسبي براي حذف بيولوژيكي اين سموم باشند
در مطالعات مختلف براي فرآيند جذب فلزات 

هايي  يشگاهي، مكانيسمها در محيط آزما وسيله باكتري به
گوناگوني از جمله تشكيل كمپلكس، تبادل يوني، 

اي پيشنهاد شده  جذب، چنگالي كردن و رسوب ذره
  .)14 ،12(است 
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ها، همانند ديگر  سطح الكتيك اسيد باكتري
هاي گرم مثبت، از اليه ضخيمي از  باكتري

تيكوئيك اسيد، پروتئين و پلي ) ليپو(پپتيدوگليكان، 
ساكاريد تشكيل شده است كه ساختارهاي مذكور 

هاي  هاي باردار نظير گروه حاوي انواع مختلف گروه
ن اين بنابراي. كربوكسيل، هيدروكسيل و فسفات هستند

ها داراي تعداد زيادي از باندهاي مختلف با  باكتري
هاي كاتيوني نظير كادميوم و  ظرفيت اتصال به يون

بعالوه نشان داده شده است كه . )14(سرب هستند 
در  هاي گرم مثبت داراي بار الكتريكي منفي باكتري

تواند عامل  اطراف خود هستند كه اين ويژگي مي
هاي داراي بار  ها به يون اتصال سطحي اين باكتري

  .)14 ،13(مثبت باشد 
هاي هفته دوم مطالعه نيز نشان داد،  بررسي نمونه

ميزان كادميوم كبد در هر سه گروه پروبيوتيكي مواجهه 
ه گرچ. تنهايي بيشتر است با اين فلز از گروه كادميوم به

هاي پروبيوتيكي،  كمترين ميزان كادميوم را در بين گروه
گروه بيفيدوباكتريوم نشان داد اما تفاوت آماري 

  .داري ديده نشد معني
هاي موجود  دست آمده در هفته دوم با يافته نتايج به

هاي پروبيوتيك در اتصال و  مبني بر مؤثر بودن باكتري
ين نتايج حذف كادميوم در شرايط آزمايشگاهي و همچن

اين تناقض ممكن است . متناقض است )15( ژايمطالعه 
هاي پروبيوتيك مورد  ع باكتريدليل تفاوت در نو به

ها در موجود  استفاده و در نتيجه عملكرد متفاوت آن
) 2008( همكاران و هالتونن از طرفي مطالعه. زنده باشد

 دو وسيله به سرب و كادميوم جذب روند دهد، مي نشان
 در النگوم بيفيدوباكتريوم و فرمنتوم الكتوباسيلوس گونه
 محيطي، عوامل ديگر كنار در آزمايشگاهي محيط

 ،)Zn( روي جمله از فلزي هاي كاتيون حضور ويژه به
 اختالالتي با) Mg( منيزيم و) Ca( كلسيم ،)Fe( آهن
 فلزي هاي يون اتصال ظرفيت تواند مي و است همراه

 معناداري طور به ها باكتري به را كادميوم خصوص به
 سر بر فلزات اين بين رقابت به فرايند اين كه دهد كاهش
 .است شده داده نسبت باكتريايي اتصال هاي جايگاه
 يون بين اتصال كند، مي بيان همچنين وي مطالعه

 بر عالوه و است ضعيفي اتصال باكتري سطح و كادميوم
 از متشكل هاي توده شستشوي بودن، پذير برگشت
 يا رقيق اسيدي محلول مقطر، آب وسيله به فلز، و باكتري
) كننده چنگالي عامل عنوان به( EDTA رقيق محلول

 در اين. ببرد بين از را اتصاالت اين راحتي به تواند مي
 باكتري وسيله به فلز دوباره جذب ظرفيت كه است حالي
 از. )12( يابد مي كاهش اي مالحظه قابل شكل به نيز

 همكاران و ابراهيم مطالعه جمله از متعدد مطالعات طرفي
 ها باكتري وسيله به فلزات حذف و اتصال دهند، مي نشان
 از pH افزايش با اغلب كه بوده pH به وابسته روند يك

؛ بنابراين )13(يابد  مي افزايش خطي صورت به 7 تا 4
ها در  پايين و نيز وجود ديگر يون pHممكن است 

تم گوارشي موجب اختالل در عملكرد سيس
ها براي كاهش تجمع بافتي كادميوم در  پروبيوتيك

ها در مطالعه  موجود زنده و توجيهي بر اثربخشي كم آن
رسد فاصله زماني موجود بين  به نظر مي. حاضر باشد

اتصال كادميوم و باكتري تا دفع آن از سيستم گوارشي 
أثير عوامل مختلف از تواند، فرصت الزم را براي ت نيز مي

فراهم  )12( هالتوننجمله عوامل عنوان شده در مطالعه 
  .كرده و موجب از بين رفتن احتمالي اين اتصال شود

 دريافت بودن مقدم ژاي نظريه طبق از سوي ديگر
گونه كه  كادميوم، همان دريافت بر باكتريايي محلول

تواند سبب كاهش  در مطالعه ما انجام شده است، مي
ها در اتصال به كادميوم شود،  تأثيرگذاري پروبيوتيك

ها درون  باكتري 1گزيني چراكه توانايي اتصال و النه
لوله گوارشي، در فاصله زماني ايجاد شده تا مواجهه با 

تواند از تعداد سطوح آزاد براي اتصال و  م ميكادميو

                                                 
1 Colonization 
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اين مطالعه موجود در . )15(دفع اين فلز از بدن بكاهد 
هاي  مدت باكتري صورت متوالي و طوالني زنده به

طور روزانه تحت  پروبيوتيك را دريافت كرده و به
قرار گرفته است ) كادميوم(تأثير مواجهه با فلز سنگين 

ها از  كه اين شرايط مشابه دريافت معمول پروبيوتيك
اين . مواد غذايي و مواجهه انسان با كادميوم است

تواند فرصت كافي براي النه گزيني  يروش م
نظر  ها در سيستم گوارشي ايجاد كند و به پروبيوتيك

رسد شباهت و تطابق بيشتري با روند طبيعي مواجهه  مي
  .در انسان دارد

عدم تفاوت آماري معنادار در سطح كادميوم بافتي 
در گروه الكتوباسيلوس پس از طي چهار هفته را 

كرد كه احتماالً با توجه به نبود  گونه توجيه توان اين مي
شواهد كافي در محيط آزمايشگاهي، اين باكتري در 
اتصال به كادميوم عملكرد ضعيفي دارد يا اينكه ممكن 
است براي تأثير اين باكتري پروبيوتيك بر غلظت 

زمان بيشتري از مداخله نياز  كادميوم كبدي به مدت
  .باشد

اد، بكار بردن نتايج هفته دوم اين مطالعه نشان د
تركيب دو باكتري با هم با مكانيسم نامشخصي موجب 
افزايش بيشتر جذب گوارشي كادميوم و تجمع بيشتر 
آن نسبت به دو گروه پروبيوتيكي ديگر در كبد 

دهنده تداخل  تواند نشان شود كه اين مسئله مي مي
كاري بين دو باكتري در اتصال به كادميوم باشد؛ اما 

هاي مشابه در دو نوبت  ي گروهها مقايسه داده
كننده كادميوم  دهد، گروه دريافت گيري نشان مي نمونه

تنهايي بيشترين و گروه تركيبي كمترين افزايش  به
غلظت كادميوم را در هفته چهارم نسبت به هفته دوم 

هاي مواجهه،  طوري كه برخالف ديگر گروه دارد؛ به
به هفته  سطح كادميوم هفته چهارم گروه تركيبي نسبت

عملكرد بهتر . دهد دوم افزايش معناداري را نشان نمي
گروه تركيبي در پايان دوره نسبت به هفته دوم ممكن 

است به دليل غالب شدن گونه مؤثرتر يعني 
بيفيدوباكتريوم نسبت به الكتوباسيلوس با گذشت زمان 

همچنين بهبود روند كاهش جذب گوارشي . باشد
خصوص در  ين مطالعه، بهكادميوم در هفته چهارم ا

كننده بيفيدوباكتريوم و گروه تركيبي،  گروه دريافت
هاي پروبيوتيك  تواند به دليل تطابق بيشتر باكتري مي

  .در سيستم گوارشي موجود زنده با گذشت زمان باشد
هاي كنترل اين مطالعه كه  از طرفي با بررسي گروه

كه هاي بدون دريافت كادميوم هستند، ديده شد  گروه
ميزان كادميوم كبد در گروه پروبيوتيكي كاهش 

داري را در پايان هفته چهارم نسبت به هفته دوم نشان  معني
ها در  اين احتمال وجود دارد كه پروبيوتيك. دهد مي

هاي پايين كادميوم با تحريك توليد متالوتيونين،  غلظت
ها شده و در نتيجه  سبب انتقال كادميوم از كبد به كليه

 بنابراين به. كاهش تجمع كادميوم كبدي شوندموجب 
هاي پروبيوتيك در دوزهاي كمتر  رسد باكتري نظر مي

كادميوم تأثير بهتري در اتصال و كاهش جذب گوارشي 
  .اين فلز و در نتيجه كاهش تجمع بافتي دارند
دهد، فرايند  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي

در سيستم گوارشي ها  وسيله پروبيوتيك حذف كادميوم به
موجود زنده احتماالً با اختالالتي همراه است و ممكن 
است تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله گونه باكتريايي 
يا شرايط خاص سيستم گوارشي قرار گيرد و در نتيجه 

ها را در كاهش تجمع بافتي كادميوم  نقش اين باكتري
أثير بهتر طور كلي با توجه به مشاهده ت كمرنگ كند؛ اما به
كننده بيفيدوباكتريوم و ضعيف بودن  در گروه دريافت

ها، همچنين با توجه به اثرات  عملكرد ديگر گروه
ها از  فيزيولوژيكي مفيد حاصل از مصرف اين باكتري

اكسيداني كه ممكن است موجب  جمله خواص آنتي
كاهش عوارض استرس اكسيداتيو ناشي از مواجهه با 

رسد استفاده از گونه  نظر مي فلزات سنگين شود، به
هاي  در توليد فرآورده BB12بيفيدوباكتريوم الكتيس 
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هاي ناشي از مواجهه  پروبيوتيك با هدف كاهش آسيب
  .تواند مفيد باشد با كادميوم مي

  

  سپاسگزاري
نامه مقطع كارشناسي ارشد  اين مقاله از پايان

مصوب دانشگاه علوم پزشكي زنجان استخراج شده 

وسيله از همكاري  محققين اين مطالعه بدين. است
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، همچنين 
از همكاري صميمانه دانشگاه علوم پزشكي شيراز و همه 
دوستاني كه ما را در انجام اين پژوهش ياري كردند، 

  .دارند كمال تشكر را اعالم مي
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