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-1گروه ايمنی شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ايران
 -2گروه زيست شناسی ،دانشکده علوم پايه ،مؤسسه آموزش عالی نور دانش ،واحد میمه ،اصفهان ،ايران
 -3گروه میکروب شناسی و ايمنی شناسی ،مؤسسه آموزش عالی نور دانش ،واحد میمه ،اصفهان ،ايران
دريافت ،69/12/12 :اصالح ،69/9/11 :پذيرش69/9/3 :

خالصه
سابقه و هدف :کولیت اولسراتیو ،بیماری التهابی روده است که روده بزرگ و راستروده را درگیر میکند.از آنجائیکه بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو ،سطوح بااليی از
سايتوکاينهای پیش التهابی و ضد التهابی ترشح میکنند ،هدف از اين مطالعه مقايسه اثر باکتریهای استارتر ماست و الکتوباسیلوس بولگاريکوس بر فعالیت سلولهای
مونونوکلئار خون محیطی بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو میباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه تجربیآزمايشگاهی روی  11بیمار مبتال به کولیت اولسراتیو شهرهای دزفول ،انديمشک و شوش در دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل انجام شد.
گروههای آزمايش ،شامل کشت مشترک سلولهای مونونوکلئار و باکتری مورد نظر در رقتهای  1/1و  1/11و زمانهای  14و  92ساعت و کنترل نیز شامل سلولهای
مونونوکلئار بیمار در زمانهای  14و  92ساعت بودند .متغیر  IL10و  IL1βتوسط االيزا مورد بررسی و مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها :در رقت  1/1و زمان  14ساعت ترشح  IL1βتوسط سلولهای مونونوکلئار تحريک شده با بولگاريکوس  611/1±216/91در مقايسه با استارتر 996/12±141/11
( )P=1/111و در  92ساعت توسط بولگاريکوس  969/3±213/31در مقايسه با استارتر  ،)P=1/111( 191/22±124/11در رقت  1/11و زمان  14ساعت نیز توسط
بولگاريکوس  919/2±164/21در مقايسه با استارتر  )P=1/112( 226/22±193/42و در  92ساعت توسط بولگاريکوس  919/1±162/2در مقايسه با استارتر
 )P=1/111( 114/92±131/94دارای افزايش معنیداری بود .در میزان ترشح سايتوکاينها در هر دو رقت و هر دو زمان بین هر يک از گروههای آزمايش با کنترل نیز افزايش
معنیداری مشاهده شد.
نتیجه گیری :نتايج مطالعه نشان داد که الکتوباسیلوس بولگاريکوس در مقايسه با استارتر با ترشح  IL1βموجب التهاب میگردد .بنابراين استارتر نقش بهتری در کاهش
التهاب دارد.
واژههای کلیدی :کولیت اولسراتیو ،استارتر ،الکتوباسیلوس بولگاريکوس.

مقدمه
کولیت اولسراتیو يک بیماری التهابی مزمن و عود کننده روده بزرگ است که

مشترک باکتریهای پروبیوتیک با سلولهای مونونوکلئار خون محیطی

مشخصه آن اختالل در پاسخ ايمنی مخاطی ،عدم تعادل در سنتز ،ترشح

( )PBMCنشان داده میشود ( Rana .)9و همکاران نشان دادند که بیماران

سايتوکاينها و بهبود نیافتن التهاب در نتیجه آسیب مخاطی است ( .)1اين بیماری

مبتال به کولیت اولسراتیو ،سطوح بااليی از سايتوکاينهای پیش التهابی و ضد

به نظر می رسد ،به خاطر شکست تولرانس سیستم ايمنی نسبت به آنتیژنهای

التهابی ترشح میکنند .اين شواهد نشان میدهد ،عدم تعادل بین سايتوکاينهای

درون روده ،شامل میکروبهای فلور نرمال و مواد غذايی باشد .منبع اصلی

پیش التهابی و ضد التهابی نقش مهمی در پاتوژنز اين بیماری دارد ( .)4مطالعات

میکروب های فلور نرمال ،لبنیاتی مانند ماست است که با استفاده از پروبیوتیکها

 Javedو همکاران نشان داد که باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک باعث بهبود

تهیه می شود (3و .)2مطالعات نشان داده که گونههای مختلف میکروب ،دارای

بیماریهای التهابی روده میشود ( .)6طبق مطالعه  Zeuthenو همکارانش،

اثرات متفاوتی روی سیستم ايمنی مخاطی شامل ،لنفوسیتهای  Tتنظیم کننده

گونههای پروبیوتیکی نظیر باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک سبب تولید

( (T regulatoryو لنفوسیتهای  Tاثرگذار ( )Effector T-cellمیباشند

 IL10و در نتیجه مهار لنفوسیت  Tاثرگذار ( )TH1و به دنبال آن مهار

( .)1-9در واقع ،تفاوت میان سويهها ،از طريق میزان ترشح سايتوکاينها در کشت

سايتوکاينهای التهابی میشوند ( .)11مطالعهای که توسط  Donkorو همکارانش

 اين مقاله حاصل پايان نامه کارشناسی ارشد زينب احمدی دانشجوی رشته میکروبیولوژی موسسه آموزش عالی نور دانش ،واحد میمه می باشد.
* مسئول مقاله :زينب احمدی
E-mail: Zeynab.ahmadi20@gmail.com
آدرس :اصفهان ،میمه ،بلوار دانش ،مؤسسه آموزش عالی نور دانش .تلفن131-12129911 :
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مقايسه اثر باکتریهای استارتر ماست و الکتوباسیلوس بولگاريکوس ...؛ عبدالکريم شیخی و همکاران

بر روی پروبیوتیکها انجام شد ،نشان داد که تعامل پروبیوتیکها با سلولهای ايمنی

مدت  21دقیقه سانتريفیوژ شد؛ که بر حسب چگالی از باال به پايین چهار فاز جداگانه

بدن و ترشح سايتوکاينها ،باعث اثرات ايمنی بر روی سلولهای اثر گذار محلی

شامل پالسما ،بافیکوت (شامل سلولهای مونونوکلئار) ،فايکول و گلبول قرمز

میشود .همچنین باعث ايجاد تمايز سلولی  TH17و لنفوسیتهای  Tتنظیمی نیز

تشکیل شد .بعد از جداسازی سلولهای مونونوکلئار 2ml ،به آن RPMI1911

میگردد (.)11

اضافه و به مدت  2دقیقه با دور  2111سانتريفیوژ شد .سپس به رسوب تشکیل شده

مطالعات انجام شده توسط  Elizabetو همکارانش نشان داد که استفاده از

 ،3mlمحیط کشت ( CM10حاوی  RPMI1911غنی شده با سرم جنین گوساله

پروبیوتیکها روی بیماران معدهای-رودهای ،باعث تولید سايتوکاينهای ضد التهابی

( )%11 FCSو آنتیبیوتیک پنیسیلین استرپتومايسین) اضافه گرديد؛ و به مدت

و پیش التهابی در تنظیم پاسخهای ايمنی اين بیماران و همچنین باعث کاهش

يک دقیقه روی شیکر قرار داده شد .در نهايت سلولها با استفاده از الم هموسايتومتر

پاسخهای استرسی در آنها میگردد ( .)12با توجه به شیوع باالی بیماری کولیت

در زير میکروسکوپ اينورت شمارش شدند(.)19-14

اولسراتیو در کشورهای توسعه يافته و اثراتی که پروبیوتیکها میتوانند روی درمان

تهیه ماست گاومیش :جهت تهیه ماست ،باکتریها شامل الکتوباسیلوس

اين بیماری داشته باشند ،لذا اين مطالعه به منظور بررسی مقايسه اثر باکتریهای

بولگاريکوس (با نام تجاری  LBY27از شرکت کريستین هانسن دانمارک) و

استارتر ماست و الکتوباسیلوس بولگاريکوس بر فعالیت سلولهای مونونوکلئار خون

استارتر (با نام تجاری  YCX11از شرکت کريستین هانسن دانمارک) ،به شیری

محیطی بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو انجام شد.

که از قبل جوشیده و استريل شده بود و به دمای  12°Cرسیده بود ،بطور جداگانه
اضافه شدند و به مدت سه تا چهار ساعت درون انکوباتور قرار گرفتند .اين مراحل تا
کشت پنجم باکتریها تکرار شد.
کشت و استخراج باکتریها از ماست :در اين مرحله جهت استخراج باکتریها از

مواد و روش ها
اين مطالعه تجربی -آزمايشگاهی پس از کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه

ماست ،آب رويی تشکیل شده روی ماست برداشته و درون لوله فالکون ريخته شد؛
و بعد از سانتريفیوژ به مدت  2دقیقه ،محلول رويی برداشته و به محیط کشت

علوم پزشکی دزفول با کد  ،DUR-10انجام گرفت.

 MRS brothاضافه گرديد .لولههای آزمايش جهت رشد و رسوب باکتریها ،به

نحوه انتخاب نمونهها و گروهبندی آنها :تعداد  11بیمار مبتال به کولیت اولسراتیو

همراه گاز پک ،درون جار بیهوازی و سپس درون انکوباتور به مدت  14ساعت در

مراجعه کننده به کلینیکهای شهرستانهای دزفول ،انديمشک و شوش انتخاب

دمای  39°Cقرار داده شدند .بعد از سانتريفیوژ ،رسوب آن سه بار با  PBSشسته

شدند .طی مصاحبهای ،اطالعات تمامی افراد شامل سن ،مدت زمان ابتالء به

شد و با استفاده از اسپکتروفوتومتر میزان  ODاندازه گیری شد (در طول موج 264
116

باکتری وجود دارد)16( ).

بیماری ،عالئم و نحوه تشخیص بیماری ،نوع و دوز داروهای مصرفی ،جمع آوری

نانومتر ،جذب معادل  1/64است و درون محلول

شد .بیماران با عالئمی مانند استفراغ و اسهال (بیش از دو بار در روز) ،يبوست ،وجود

سپس باکتریها به مدت يک شب زير نور  uvقرار گرفته و کشته شدند و درون

خون در مدفوع و وجود زخم در روده بزرگ يا راست روده (با روش تشخیصی

اپندورف ريخته و جهت نگهداری در فريزر در دمای  -91°Cقرار داده شدند.

کولونوسکوپی) ،وارد مطالعه شدند و در صورت داشتن عالئمی مانند خونريزی شديد

کشت مشترک باکتریها و سلولهای مونونوکلئار :در اين مرحله دو رقت  1/1و

روده ،سرطان ،بیماری قلبی و تنفسی ،آنمی ،سن زير  12سال و باالی  91سال و

 1/11از سوسپانسیون میکروبی تهیه شد (برای تهیه رقت  1/11نیز  141الندا بافر

بیمارانی که راضی به شرکت در اين پژوهش نبودند ،از مطالعه خارج شدند .حجم

 PBSبه  21الندا از رقت  1/1اضافه شد ).دو چاهک از میکروپلیت به حجم 221

نمونه با استفاده از معادل برآورد حجم نمونه  )13( Fleissو با در نظر گرفتن توان

الندا ( 211الندا از سلول و  21الندا از سوسپانسیون میکروبی با رقت  1/11و دو

آزمون  α=1/12 ،1/4و تغییرات میانگین  2واحد 4/41 ،نفر بدست آمد که با احتیاط

چاهک ديگر با رقت  )1/1پر شدند .سپس میکروپلیت در انکوباتور  39°Cو %2

بیشتر از بین افراد مبتال به کولیت اولسراتیو داوطلب ،تعداد  11نفر انتخاب شد .اين

کربن دیاکسید به مدت  14ساعت قرار داده شد .بعد از خروج از انکوباتور يک

تعداد ،بین گروههای آزمايش و کنترل مشترک بود .نمونهگیری با کسب رضايت

ستون از چاهکهای میکروپلیت درون اپندورف ريخته شد ،نام باکتری و مدت زمان

آگاهانه از بیماران انجام گرفت .گروههای مطالعه شامل دو گروه آزمايش و يک

نیز بر روی آن مشخص گرديد و در فريزر در دمای  -41°Cقرار داده شد؛ و بار

گروه کنترل بودند.

ديگر میکروپلیت به مدت  92ساعت درون انکوباتور قرار گرفت .سپس سطح

گروه آزمايش اول شامل کشت مشترک (12و )11سلولهای مونونوکلئار 11

سايتوکاينهای  IL10و  IL1βبرای هر يک از گروههای آزمايش در هر دو رقت

بیمار و باکتری الکتوباسیلوس بولگاريکوس در رقتهای  1/1و  1/11و در دو زمان

و هر دو زمان و همچنین گروه کنترل ،توسط کیتهای تجاری االيزا شرکت

 14و  92ساعت و گروه آزمايش دوم نیز شامل کشت مشترک سلولهای مونونوکلئار

( )systems,UK R&Dو االيزا ريدر مدل  stat fax 3211از شرکت

همان  11بیمار و باکتری استارتر در رقتهای  1/1و  1/11و در دو زمان  14و 92

 Awarenessآمريکا اندازهگیری شد.

ساعت بودند .گروه کنترل نیز شامل سلولهای مونونوکلئار بیماران و فاقد

روش سنجش کیتها ساندويچ االيزا بود؛ و نتايج بر حسب پیکوگرم بر میلیلیتر

سوسپانسیون میکروبی ،در دو زمان  14و  92ساعت بود.

بدست آمد .مقدار نرمال  IL10برابر با  3/6پیکوگرم بر میلیلیتر و مقدار نرمال

جداسازی سلولهای مونونوکلئار :از هر بیمار به میزان  2mlخون گرفته شد و درون

 IL1βبرابر با  1/193پیکوگرم بر میلیلیتر بود.

لوله آزمايشی که حاوی  2سیسی هپارين بود ،اضافه گرديد و سپس به اندازه دو

تجزيه و تحلیل آماری :اطالعات مربوطه با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه

برابر مقدار خون به آن  PBSاضافه شد و به خوبی هموژن گرديد .سپس  2mlاز

 19و نمودارها نیز توسط برنامه  EXCELرسم شدند .ابتدا از آزمون کولوموگروف

مخلوط هموژن خون و  PBSبه  3mlمحلول فايکول اضافه و با دور  2111به

اسمیرونوف جهت تعیین طبیعی بودن توزيع متغیرهای موجود در پژوهش استفاده

12

J Babol Univ Med Sci; 20(12); Dec 2018
Comparison of the Effect of Yoghurt Starter Bacteria and Lactobacillous …; A. Sheikhi, et al

شد .سپس از آزمون آنالیز واريانس يکطرفه برای بررسی تفاوت بین گروهها استفاده

(( )p<1/12جدول  .)1همچنین افزايش معنیداری در میزان ترشح  IL10توسط

گرديد .جهت نشان دادن تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه آزمايش و بدون در

استارتر در رقتهای  1/1و  1/11و زمانهای  14و  92ساعت ،نسبت به کنترل

نظر گرفتن کنترل از آزمون تعقیبی  LSDو بین هر يک از گروههای آزمايش با

مشاهده شد (( )p<1/12جدول  .)2در رابطه با میزان ترشح  IL1βتوسط

کنترل از آزمون تعقیبی  Dunnett T3استفاده شد .دادهها بصورت

بولگاريکوس ،در رقتهای  1/1و  1/11و زمانهای  14و  92ساعت ،نسبت به

 Mean±SDارائه شدند و  p<1/12معنی دار درنظر گرفته شد.

کنترل افزايش معنیداری مشاهده شد (( )p<1/12جدول  .)3همچنین افزايش
معنیداری در میزان ترشح اين سايتوکاين توسط استارتر ،در رقتهای  1/1و 1/11
و زمانهای  14و  92ساعت ،نسبت به کنترل مشاهده گرديد (( )p<1/12جدول

يافته ها

 .)1در رابطه با میزان ترشح  IL10بین دو گروه آزمايش در رقتهای  1/1و 1/11

در مجموع  11نفر وارد مطالعه شدند که از اين میان  9نفر مرد ( )%91و  1نفر

و زمانهای  14و  92ساعت ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد (( )p<1/12جدول .)2

زن ( )%11بودند .میانگین سنی افراد  19( 13/99±33/4تا  )12سال بود؛ که اين

اما مقايسه بین دو گروه آزمايش در رابطه با میزان ترشح  IL1βنشان داد.

میزان در زنان  11/93±26/22و در مردان  4/22±39/43سال محاسبه گرديد.

الکتوباسیلوس بولگاريکوس نسبت به استارتر باعث افزايش معنیداری در میزان

نتايج حاصل ،افزايش معنیداری را در میزان ترشح  IL10توسط بولگاريکوس ،در

ترشح اين سايتوکاين در رقتهای  1/1و  1/11و زمانهای  14و  92ساعت شد

رقتهای  1/1و  1/11و زمانهای  14و  92ساعت ،نسبت به کنترل نشان داد.

(( )p<1/12جدول .)9

جدول  .1شاخصهای میانگین میزان ترشح  IL10توسط بولگاريکوس و کنترل در رقتهای  1/1و  1/11در دو زمان  14و  92ساعت
متغیر

زمان(ساعت)

IL10-0/1

14

IL10-0/1

92

IL10-0/01

14

IL10-0/01

92

گروه

Mean±SD

کنترل

29/41±21/12

ل.بولگاريکوس

222/1±163/63

کنترل

11/23±21/12

ل.بولگاريکوس

319/16±229/21

کنترل

29/41±21/12

ل.بولگاريکوس

341/19±221/26

کنترل

11/23±21/12

ل.بولگاريکوس

216/19±324/26

P-value
*1/112
*1/119
*1/111
*1/112

جدول  .2شاخصهای میانگین میزان ترشح  IL10توسط استارتر و کنترل در رقتهای  1/1و  1/11در دو زمان  14و  92ساعت
متغیر

زمان(ساعت)

IL10-0/1

14

IL10-0/1

92

IL10-0/01

14

IL10-0/01

92

گروه

Mean±SD

کنترل

29/41±21/12

استارتر

222/2±133/31

کنترل

11/23±21/12

استارتر

133±111/69

کنترل

29/41±21/12

استارتر

393/49±114/11

کنترل

11/23±21/12

استارتر

229/22±191/91

P-value
*1/112
**1/111
*1/111
**1/111

جدول  .3شاخصهای میانگین میزان ترشح  IL1βتوسط بولگاريکوس و کنترل در رقتهای  1/1و  1/11در دو زمان  14و  92ساعت
P-value Mean±SD
گروه
زمان(ساعت)
متغیر
29/3±29/19
کنترل
**1/111
14
IL1β -0/1
ل.بولگاريکوس 611/1±216/91
99±22/69
کنترل
**1/111
92
IL1β -0/1
ل.بولگاريکوس 169/3±213/31
29/3±29/19
کنترل
**1/111
14
IL1β -0/01
ل.بولگاريکوس 912/2±164/21
99±22/69
کنترل
**1/111
92
IL1β -0/01
ل.بولگاريکوس 919/1±162/2
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جدول  .1شاخصهای میانگین میزان ترشح  IL1βتوسط استارتر و کنترل در رقتهای  1/1و  1/11در دو زمان  14و  92ساعت
متغیر

زمان

IL1β -0/1

14ساعت

IL1β -0/1

 92ساعت

IL1β -0/01

 14ساعت

IL1β -0/01

 92ساعت

گروه

Mean±SD

کنترل

29/3±29/19

استارتر

996/12±141/11

کنترل

99±22/69

استارتر

191/22±124/11

کنترل

29/3±29/19

استارتر

226/22±193/42

کنترل

99±22/69

استارتر

114/92±131/94

P-value
**1/111
**1/111
**1/111
*1/111

جدول  .2شاخصهای میانگین میزان ترشح  IL10توسط دو گروه آزمايش در رقتهای  1/1و  1/11در دو زمان  14و  92ساعت
متغیر

زمان

IL10-0/1

14ساعت

IL10-0/1

 92ساعت

IL10-0/01

 14ساعت

IL10-0/01

 92ساعت

گروه

Mean±SD

ل.بولگاريکوس

222/1±163/63

استارتر

222/2±133/31

ل.بولگاريکوس

391/16±229/21

استارتر

133±111/69

ل.بولگاريکوس

341/19±221/26

استارتر

393/49±114/11

ل.بولگاريکوس

216/19±324/26

استارتر

229/22±191/91

P-value
1/914
1/222
1/426
1/433

جدول  .9شاخصهای میانگین میزان ترشح  IL1βتوسط دو گروه ازمايش در رقتهای  1/1و  1/11در دو زمان  14و  92ساعت
متغیر

زمان

IL1β -0/1

14ساعت

IL1β -0/1

 92ساعت

IL1β -0/01

 14ساعت

IL1β -0/01

 92ساعت

گروه

Mean± SD

ل.بولگاريکوس

611/1±216/91

استارتر

996/12±141/11

ل.بولگاريکوس

969/3±213/31

استارتر

191/22±124/11

ل.بولگاريکوس

919/2±164/21

استارتر

226/22±193/42

ل.بولگاريکوس

919/1±162/2

استارتر

114/92±131/94

بحث و نتیجه گیری
نتايج اين پژوهش نشان داد ،هر دو گروه آزمايش در رقتهای  1/1و  1/11و

P-value
*1/111
**1/111
*1/112
*1/111

افزايش  IL10نسبت به  INF-αو  IL10نسبت به  IL17در بافت روده شده
و شدت التهاب را کاهش میدهد )22( .نتايج اين مطالعه با نتايج پژوهش ما نیز

زمانهای  14و  92ساعت باعث افزايش معنیداری در میزان ترشح  IL10و

همسو میباشد .در مطالعهای که توسط  Chapmanو همکاران انجام شد ،نشان

 IL1βنسبت به کنترل شدند .همچنین استارتر به دلیل اينکه به میزان کمتری

داده شد مخلوطهای پروبیوتیک در برابر طیف وسیعی از نقاط التهابی دارای

سايتوکاين التهابی  IL1βرا ترشح کرد ،نسبت به الکتوباسیلوس بولگاريکوس نقش

اثربخشی بیشتری نسبت به سويه های تکی هستند( .)23اين نتايج با يافتههای

بهتری در کاهش التهاب دارد .نتايج اين مطالعه با نتايج  Elmadfaو همکاران

حاصل از اين پژوهش همسو است .نتايج مطالعات  Morenoنشان داد ماست

که نشان داد ،الکتوباسیلوس بولگاريکوس ،موجب ترشح سايتوکاينهای ضد التهابی

حاوی باکتریهای استارتر باعث کاهش سايتوکاينهای التهابی مانند اينترلوکین 12

و همچنین  IL10میشود ،اختالف دارد(.)21

و  19میشود ()21؛ که با يافتههای حاصل از اين پژوهش نیز همسو میباشد .در

پژوهش  Tomonoriو همکاران نشان داد ،الکتوباسیلوس بولگاريکوس،

مطالعهای که توسط  Meyerو همکارانش انجام شد ،نشان داده شد ماست استارتر

موجب ترشح سايتوکاينهای التهابی ( IL17و  )IFN-γمیشود که با نتايج اين

موجب افزايش سايتوکاين التهابی ( TNFαو  )IL1βمیشود )22( .اين مطالعه با

پژوهش همسو است )21( .طبق مطالعات  Carmenو همکاران ،استارتر باعث

نتايج حاصل از اين پژوهش اختالف دارد Hong .و همکارانش ،نشان دادند سويه
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تکی الکتوباسیلوس بولگاريکوس منجر به ترشح باالی سايتوکاينهای التهابی

میشود اثر استرپتوکوکوس ترموفیلوس روی سلولهای مونونوکلئار خون محیطی

( IL1βو  )TNFαمیشود .اين مقدار ترشح تا  21ساعت ثابت و بعد از آن کاهش

بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو نیز مورد بررسی قرار گیرد .همچنین استفاده از

میيابد ( .)29اين پژوهش ،با يافتههای مطالعه ما نیز همسو است .نکته مهمی که

آنتیبادی ضد  IL10و تاثیر آن روی میزان ترشح  IL1βدر زمان  92ساعت نیز

در تمام يافتههای حاصل از اين پژوهش وجود داشت ،کاهش ترشح  IL1βدر

از ديگر پیشنهادات میباشد.

زمان  92ساعت نسبت به  14ساعت بود که میتواند به علت تاثیر  IL10باشد که
اثر مهاری روی  IL1βدر زمان  92ساعت ايجاد کرده است .بطور کلی ،نتايج
مطالعه حاضر نشان داد که باکتریهای استارتر با ترشح سايتوکاين ضد التهابی

تقدير و تشکر

( )IL10نسبت به سويه تکی الکتوباسیلوس بولگاريکوس ،نقش بهتری در درمان

بدينوسیله از قسمت آزمايشگاه تحقیقاتی ايمونولوژی سلولی و مولکولی

التهاب ناشی از بیماری کولیت اولسراتیو دارد .اين نتیجه بدست آمده شايد به علت

دانشگاه علوم پزشکی دزفول جهت حمايت از اين تحقیق و همچنین از همکاری

اثر استرپتوکوکوس ترموفیلوس در مخلوط دو باکتری است .به همین منظور پیشنهاد

پرسنل دانشگاه تقدير و تشکر میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Ulcerative colitis is an inflammatory bowel disease and involving colon and
rectum. Since patients with ulcerative colitis have high levels of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, the
aim of this study was to compare the effects of starter bacteria of yogurt and lactobacillus boulagaricus on the activity of
peripheral blood mononuclear cells in patients with ulcerative colitis.
METHODS: This experimental-laboratory study was performed on 10 ulcerative colitis patients in Dezful, Andimeshk
and Shoosh in two experimental groups and a control group. Experimental groups included co-culture of PBMC and
intended bacteria in dilutions of 0.1 and 0.01 and at 48 and 72 hours, and control group including PBMC of the patient
at 48 and 72 hours. Variables IL-10 and IL-1β) were measured by ELISA.
FINDINGS: There was a significant increase in the secretion of IL1β at dilution of 0.1 and 48 hours by PBMC stimulated
with bulgaricus 940.4±249.61 in comparison with the starter 669.12±181.11 (p=0.004) and in 72 hours by bulgaricus
796.3±213.34 in comparison with the starter 464.25±128.41 (p=0.000), In dilution of 0.01 and 48 hours by bulgaricus
747.5±198.54 in comparison with starter 529.25±163.82 (p=0.005) and in 72 hours by bulgaricus 617.4±192.5 in
comparison with starter 408.62±134.78 (P=0.004). Also, there was a significant increase in the secretion of cytokines in
both dilution and both times between of the experimental groups and control.
CONCLUSION: The results of the study showed that Lactobacillus bulgaricus causes inflammation in comparison with
the starter by IL1β secretion. Starter bacteria has a better role in reducing inflammation.
KEY WORDS: Ulcerative Colitis, Starter, Lactobacillous Bulgaricus.
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