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 9          فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

های پروبیوتیک بر کاهش میزان های تجاری حاوی مخلوط سویهفراورده تأثیر

 آبیسفنول

 

 0 فاضلي، محمدرضا 1*سلوکیسوگند 

 

 واحد علوم دارويي، تهران، ايران، دانشکده داروسازي، دانشگاه آزاد اسلامي شناسيسمداروسازي و گروه 1

 گروه کنترل غذا و دارو، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران0

 

 چکیده

ر بسياري از حرارتي د هاياغذک و هاي اپوکسيرزينها، کربناتيک ترکيب صنعتي مهم مورد استفاده در توليد پليآ بيسفنول

ندي شده يا بغذاهاي بستهنظير  مواجهه با اين ترکيب از منابع مختلفي است. سراسر جهانهاي توليدي مواد شيميايي در کارخانه

غذايي موجودات زنده به طور  يزنجيرههاي اخير ورود اين ماده شيميايي خطرناک به پذير است. در سالامکان هانوشيدني

 هاياکتريبالقاي  ، امروزهاز طرفي داشته است. به همراهها را بر سلامت انسان يريناپذجبرانچشمگيري افزايش يافته که تبعات 

 قالاز طريق انت حلراهاين  .سلامت بدن استافزايش سطح و  زيستي مفيد براي نرمال کردن شرايط يهاحلراهسودمند يکي از 

بيوتيک گويند. وها، پراست که به اين نوع از ميکروب پذيرامکانباکتريايي زيست پذير به داخل بدن ميزبان  هايسلولمکملي از 

ا تقويت کند و باعث ها رند همکاري و همزيستي ميان باکتريتواميهاي مختلف تيکي از گونههاي سازگار پروبيوالبته ترکيب سويه

ازار پروبيوتيک موجود در ب هايباکتريهاي تجاري حاوي سيوناين مطالعه اثر برخي از فرمولدر ا شود. افزايش اثربخشي درمان

اي پروبيوتيک هآ در محيط حاوي فراوردهبيسفنولبررسي شده است. براي اين منظور مقدار آ بيسفنولدارويي ايران بر کاهش ميزان 

ي هارآوردهتوان نتيجه گرفت که فميدر اين بررسي  آمدهدستبهشد. از نتايج  گيرياندازهساعته توسط کيت الايزا  04در بازه زماني 

م گرديد که با تنظياي . چهارچوب آزمايش به گونهاندبوده مؤثربه طور چشمگيري آ بيسفنولحاوي پروبيوتيک بر کاهش ميزان 

را در مقدار  عناداريمتعيين نمايد. اين نتايج، کاهش آ بيسفنولرا در کاهش ميزان  هامقايسه و تحليل نتايج حاصل، کارآمدترين سويه

آ بيسفنولاز  درصد 81ي مورد آزمايش در طي يک ساعت اول تا هادر تمام نمونه تقريباً در مقايسه با گروه کنترل نشان داد. آ بيسفنول

در تعديل و  ي پروبيوتيکهاتوان اميد داشت که استفاده منظم از مکملميبا توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش کاهش يافته بود. 

 اثربخش باشد.آ بيسفنولکاهش اثرات مضر 

 ي پروبيوتيکي.هامخلوط سويه شناسيسمزيست پالايي،  ،آبيسفنول: کلید واژگان

                                                           
* sogandsolooki@gmail.com 
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 قدمهم

ه شيميايي هستند که از دو گرو ترکيباتها بيسفنول

بر  هاآنر تو بيشاند هيدروکسي فنيل عملکردي تشکيل شده

 نماينده ترينمحبوب 1آبيسفنولباشند. دو متيل متان مي پايه

 يک مادهآ بيسفنول. استمعروف  BPAاين گروه است که به 

لاينده يک آ عنوانبهشيميايي صنعتي است که در حال حاضر 

 توجه زيادي را به خود اختصاص داده است. محيطيزيست

مونـومر کليدي در ساخت يک  عنوانبهآ بيسفنول

ظروف آشاميدني، و ها اپوکسي رزين ،هاکربناتپلي

شود. ورزشي به طور وسيعي استفاده ميپزشکي و تجهيزات 

بي و آ در منابعمقادير قابل توجهي از اين ترکيب  از اين رو

بيسفنول . (4-1)است  شده گزارش و گيرياندازهها فاضلاب

ها به مواد در از ساختار پلاستيک 0آ داراي قابليت مهاجرت

-1)شکل  استها و غذاها نوشيدني ازجمله هاآنتماس با 

تماس و  زمانمدتبه عواملي نظير  . ميزان مهاجرت آن(الف

يک ماده  عنوانبهآ بيسفنولهمچنين، (. 5) دما بستگي دارد

شيميايي شبه استروژني امکان اختلال در عملکرد غدد 

 هاياز هورمونتواند عملکرد بعضي ميرا دارد و  زيردرون

 هاي درونيها و سيستماندامو روي  ردهزيستي را تقليد ک

 (.ب-1ات منفي القاء نمايد )شکل اثر

هاي صنعتي حضور اين ماده در فاضلاب شهري، پساب

موجودات  ي بربارزيان تأثيرهاي آبي و ورود به اکوسيستم

هاي محيطي نظير گذارد. مواجهه با ژنوتوکسينآبزي مي

و  هاآن و بيان هاژنممکن است به طور مستقيم در آ بيسفنول

 بر فراواني ژني اثر بگذارد. غيرمستقيميا 

 هاي موجودات آبزي در معرض آلاينده قرار گرفتن

                                                           
1 Bisphenol-a (BPA) 

2 Migration 

 
 

آ و فسژن برای تولید ترکیب بیسفنول الف: .1شکل 

و سیکل معیوب انباشت و مهاجرت آن  3پلیمری محصولات

در طبیعت در اثر تجزیه مواد پلاستیکی پلیمری؛ ب: شباهت 

 های استروژنی که منجر بهآ به هورمونساختاری بیسفنول

 گردد.اختلالات ژنتیکی می

 

ژنوتوکسيک، سلامت زنجيره غذايي انسان را به مخاطره 

 همنجر باندازد. چنين تهديدات اکولوژيکي ممکن است مي

هاي قابل توارث و آسيب به تنوع ژنتيکي جهش

 اثرات مدتطولاني( شده و در ايگونهبينو  ايگونهدرون)

حتي (. 0) هاي طبيعي داشته باشدبر بقاي جمعيت داريمعني

 رطبيعيغيمواجهه با مقادير بسيار کم اين ترکيب سمي، رشد 

 .(9-7) در بسياري از موجودات زنده را به همراه داشته است

مطالعات  در شدهگزارشرخي از عوارض جانبي ( ب1)جدول 

 دهد.حيواني را نشان مي

هاي متعددي همچون استفاده از تاکنون روش

( و 10هاي الکتروشيميايي )(، درمان11هاي کربني )جاذب

از آ بيسفنولحذف  منظوربه( 13هاي اکسيداتيو )واکنش

 .اندهاي آبي بررسي شدهمحيط

ا تبا وجود اينکه هر يک از فرآيندهاي پيشنهادي فوق 

اي ه، روشاندبوده آ مؤثربيسفنولدر کاهش سطح  حدودي

3 Polycarbonate polymers synthesis 
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 ... کيوتيپروب يجايگزيني روغن با اينولين بر خواص کيفي نان خرمايي و ميزان بقاي باکتر ريتأث يبررس  

 11     فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

 ترينارزانيکي از مورد نياز است.  تريکاربرديارگانيک و 

ها، زيست ممکن جهت حل مشکل آلودگي فنول هايحلراه

ي از . بسياراستميکروبي  هايسلولبا استفاده از  پالايي

ز ل، استفاده اوکاهش فن يزمينهمطالعات انجام گرفته در 

 منظور گزارشهاي کشت ميکروبي را براي اين محيط

کاتاليزورهاي  عنوانبهتوان ها مي(. از باکتري14) اندکرده

 (.15)فت بهره گرآ بيسفنولبيولوژيک  يتجزيهزيستي، در 

 عنوان ابزاري در جهت اصلاح زيستي شناخته به هاپروبيوتيک

در اي را گزينه هاآنشود که . اين نکته باعث مياندشده

دانست. امروزه  محيطيزيستهاي آلاينده حذف

در توليد محصولات لبني به طور وسيعي مورد  هاپروبيوتيک

بر  هانآ. همچنين به علت اثرات مفيد اندقرارگرفتهاستفاده 

. است هافزوده شد شانمحبوبيت سلامت انسان روز به روز بر

ي موجود در غذا از قبيل زاسرطانتوانايي اتصال به مواد 

ن آفلاتوکسي , بنزو )آ( پيرين و(10) هاي هتروسيکليکآمين

B1 هايريباکتم و وهايي از قبيل بيفيدوباکتريدر گونه 

رود که انتظار مي لذا (.17است ) شدهگزارشاسيدلاکتيک، 

تصل شده و مآ بيسفنولدر دستگاه گوارش به  هاپروبيوتيک

اي آن، از انسان در برابر اثرات نامطلوب با مهار جذب روده

 د.ناين ترکيب شيميايي سمي محافظت کن

مطالعه حاضر با هدف ارزيابي، سنجش و مقايسه اثر 

 و در تخريبهاي مختلف پروبيوتيکي مخلوط سويه

طراحي شده است. براي اين منظور از آ بيسفنول اييزدسم

هاي تجاري پروبيوتيک موجود در بازار ايران استفاده فراورده

تفاده با اس آزمايش موجود در محيطآ بيسفنولگرديد. مقدار 

شد. سپس نتيجه  گيرياندازه h04از آزمون الايزا در طول 

قرار  موردبررسيتوسط پارامترهاي آماري  آمدهدستبه

 گرفت.

 (12) بر سلامتی موجودات زنده BPA بارزیانمخرب و  تأثیرات .1جدول 

 سال مطالعه شدهگزارش تأثیرات (µg/kg/day) دز

 0115 يدستگاه تناسلدر  يدائم ييراتتغ 105/1

 0115 زاسرطانو مواد  هاهورمونها به تغيير در بافت پستان و حساس کردن سلول 105/1

 0119 و ايجاد سرطان توليدمثلبر  مدتطولانيمخرب  تأثيرات 1

 1997 درصدي وزن پروستات 31افزايش  0

 0110 ترطولانيو تحريک جنسي  زودرسآنوژنيتال، ايجاد بلوغ  يفاصلهکاهش وزن بدن، کاهش  0

 0114 کاهش تستسترون در بيضه 4/0

 0117 پستان هايسلولافزايش احتمال ابتلا به سرطان در  5/0

 0110 و سرطان هاهورمونپروستات به  هايسلولحساسيت بيشتر  11

 0110 کاهش رفتارهاي مادرانه 11

 0113 جنسي طبيعي در ساختار مغز و رفتار هايتفاوتدگرگوني  31

 0118 ايجاد اثرات عصبي نامطلوب در پستانداران 51

 0119 گذاريتخمکاختلال در فرايند  51

 0110 ناخودآگاههاي حرکتي افزايش فعاليت 01

 0114 مدتکوتاهبيش فعالي و اختلال در حافظه  01

 0115 0افزايش احتمال ابتلا به ديابت نوع  07
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 هامواد و روش

 تجاري پروبيوتيکي يفراورده ها:مشخصات مکمل

کي دي لاکت، کي  "هاي به نام در اين پژوهش موردبررسي

اکتوفم لدي لاکت زينک، فمي لاکت، لاکتوکر، ژري لاکت، 

اوي ها حاين فرآورده .اندشدهاز شرکت زيست تخمير تهيه  "

هاي مفيدند و براي گروه هايباکتريبالايي از  نسبتاًميزان 

. توضيحات لازم در مورد سويه و اندشدهسني خاص طراحي 

ارائه شده  0 در جدول mg 511هر کپسول  دهندهتشکيلمواد 

 است.

از  درصد 99با خلوص  آبيسفنول :آبیسفنولپودر 

داراي وزن  وخريداري شده  1شرکت سيگما آلدريچ

 .است mg/l 311و حلاليت در آب  g/mol 09/008مولکولي 

: آولبیسفن گیریاندازهکیت الایزا مخصوص 

در آ بيسفنولمقدار  گيرياندازه جهت 0رقابتي هايکيت

آمريکا تهيه  R&Dهاي زيستي از شرکت ديتروئيد نمونه

چاهکه، يک  90 يصفحهشامل يک  تيهر کگرديده است. 

، يک عدد ويال حاوي آبيسفنول استانداردعدد ويال حاوي 

و بافرهاي مورد استفاده در  HRP3متصل به آنزيم آ بيسفنول

بر  .استو محلول شستشو  کنندهرقيقهاي ها و محلولنمونه

متصل آ نولبيسفتوپ و اپيآ بيسفنولاين اساس، رقابت بين 

 باديآنتيهاي اتصال که جهت تعيين تعداد جايگاه HRPبه 

BPA-anti صورت  4ها پوشانده شدهدر کف چاهک

نايي اتصال نژوگه که تواوکآ بيسفنولبنابراين مقدار ؛ گيردمي

ها را دارد به طور معکوسي با غلظت چاهک يهمهبه 

آزاد در محيط متناسب است. سپس مقدار آ بيسفنول

                                                           
1 Sigma Aldrich 

2 Competitive 

3 Horseradish peroxidase 

 يريگاندازهاي که به هر چاهک متصل شده است با نژوگهوک

 گيرياندازه TMB5در زمان اضافه شدن  آمدهدستبهرنگ 

ها اتفاق در چاهک HRPبا  TMBهاي شود. واکنشمي

 رنگبيآافتد. با اضافه کردن اسيد سولفوريک، محصول مي

 nm 451در طول موج  وتبديل  زردرنگبه يک محصول 

با آ بيسفنول. اين کيت توانايي تعيين (18) شودميخوانده 

در ادرار، سرم، پلاسما، سلول  pg/ml 11هاي بيشتر از غلظت

 انسان و حيوان، آب و پساب را دارد. يروزانهو بافت، غذاي 

 نمونه: سازیآمادهو  وش کارر

 C 37°سرم فيزيولوژي را به دماي ml 1111 ابتدا -1

 .رسانده شد

سرم  ml 1111 در آبيسفنولاز  pg/ml 511×5 مقدارسپس 

ش خوان يمحدودهاين مقدار با توجه به  .شدفيزيولوژي حل 

 در محيط آبي 0بيسفنول LC50منحني استاندارد کيت و 

 روزانه يک دز وروديو چندين برابر  (11حاوي باکتري )

هاي انتخاب شده تا اثرگذاري فراورده (19) انسان بالغ

 سنجيده شود. آبيسفنولپروبيوتيک در مواجهه با 

 ها به محيط آزمايش،پيش از اضافه نمودن باکتري -1

مونه عنوان نآ بهبخشي از سرم فيزيولوژي حاوي بيسفنول

 .گرفته شدکنترل در نظر 

ارلن  0حاوي سم را در  فيزيولوژي سرم ml 111بعد از آن 

ml 051  هايفراورده پروبيوتيکي به نام 0الي کوت کرده و  

لاکت،  فم  زينک،  لاکت  دي کي  لاکت، دي  کي 

اضافه  هارا به هر يک از ارلن لاکتوکر، ژري لاکت، لاکتوفم

 .شد

4 Coated 

5 Tetra methyl benzadine 

6 BPA LC50 = 54.5 mg/l 
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 آ سفنوليب زانيبر کاهش م کيوتيپروب يهاهيمخلوط سو يحاو يتجار يهافراورده ريتأث  
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 و min 31 ، h1،h  0 ،15 ،1هاي سپس در زمان -1

h  04  يخته رکرده و درون ميکروتيوب  بردارينمونهاز محيط

 .شد

حاوي نمونه را در سانتريفوژ با  هايميکروتيوب -0

طوري قرار گرفت،  min 01 الي 15هزار به مدت  4الي  3دور 

 μl 411 ها آسيبي نبيند. سپس حدودديواره سلولي باکتري که

را برداشته و داخل  آمدهدستبهاز سوپرناتانت 

ه شده ک نشينته)مواد  ريخته شدجديدي  هايميکروتيوب

شود(. پروبيوتيک است، دور ريخته مي هايسلولهمان 

تا قبل از استفاده از کيت در فريزر  آمدهدستبههاي نمونه

 .شد دارينگه

ا ب سازيآمادهمراحل  رسم منحنی استاندارد: -3

ر ه کيت الايزا انجام شد. توليدکنندهتوجه به دستورالعمل 

اتصال  تيباقابلچاهک  3(، LBچاهک بلانک ) 3کيت شامل 

د. و( ب6S-1S) نقطه منحني استاندارد 0و  (B0خيلي زياد )

افزايش صحت آزمايش و انجام يک تحليل  منظوربههمچنين 

سه بار  صورتبهها نمونه دقيق آماري تمامي استانداردها و

در مقابل 0B/Bها ريخته شدند. سپس درصد تکرار به چاهک

 های مورد استفادهمشخصات مکمل .2جدول 

 .شده استگزارش (CFU) يدهنده کلونواحد تشکيل يدز مکمل بر مبنا کيهاي زنده در برآورد تعداد باکتري *

 .خردسالان است يگروه سن يسولفات برا نکيز mg 5 يبيوتيک حاوي سينفراورده نيا ونيفرمولاس **

 .، تالکميزيلاکتوز، استئارات من ک،يوتيبيعنوان پربه FOS :باتيترک ريسا ***

 *هاي پروبيوتيکسويه گروه سني مکمل

ی  
س کازئ

لاکتوباسیلو
س 
س اسیدوفیلو

لاکتوباسیلو
 

س
لاکتوباسیلو

 
رامنوز

 

س
لاکتوباسیلو

 
س

بولگاریو
 

س
لاکتوباسیلو

 
پلنتاروم

 

س
لاکتوباسیلو

 
فرمنتوم

 

س
لاکتوباسیلو

 
ی

گاسر
 

بیفیدوباکتریوم
 

بریو
 

بیفیدوباکتریوم
 

لانگوم
 

بیفیدوباکتریوم
 

س
اینفنتی

 

س
استرپتوکوکو

 
س

ترموفیلو
 

 همه اعضای فمي لاکت

 خانواده

911×7 911×0 911×5/1 811×0 _ _ _ 1111×0 911×7 _ 1111×5/1 

 0×811 _ 1×911 0×1111 _ _ _ 5×811 7×911 3×1111 3×911 سالمندان ژري لاکت

 0×911 5×1111 _ 0×1111 _ _ _ 0×911 3×1111 0×1111 3×1111 کودکان کيدي لاکت

کيدي لاکت 

 **زينک

 0×911 5×1111 _ 0×1111 _ _ _ 0×911 3×1111 0×1111 3×1111 کودکان

افزایش  لاکتوکر

 سطح ایمنی

911×3 1111×3 911×7 811×5 _ _ _ 1111×0 911×1 _ 811×3 

 _ _ _ _ 0×1111 7×911 5/1×1111 _ _ 5×1111 _ هاخانم لاکتوفم
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با استفاده از نتايج استانداردها در مقياس  BPAغلظت 

 افزارنرملوگاريتمي رسم شد. رسم منحني استاندارد توسط 

 انجام گرفت. 2R=989/1با دقت  1اکسل و برازش منحني

بار  3 صورتبهها گيرياندازهتمامي  آنالیز دادگان:

اعلام  انحراف معيار ±ميانگين  صورتبهتکرار انجام و نتايج 

اي هي اختلاف نتايج حاصل از گروهگرديد. براي مقايسه

مختلف با يکديگر و با گروه کنترل از آناليز واريانس با 

استفاده  19نسخه  SPSS افزارنرمدر  0هاي مکررگيرياندازه

توسط آزمون  متغيرهاشد. همچنين، نرمال بودن توزيع 

 کولموگروف اسميرنوف بررسي شد.

 نتایج

با  آمدهدستبه، مقادير 0B/Bدرصد  يمحاسبهپس از 

وجود در مآ بيسفنولمنحني استاندارد تقاطع داده شد تا مقدار 

 يفراوردهدر مورد هر  بردارينمونههاي مختلف زمان

در آ فنولبيسآيد. حال با داشتن مقدار  به دستپروبيوتيکي 

 شدهحاصلتوان روند تغييرات مي يراحتبههاي مختلف زمان

 0 تغييرات در شکل . روندنمودرا رسم  h04در بازه زماني 

مشخص گرديد که  يروشنبهاست.  شدهدادهنشان 

چشمگيري در کاهش  تأثيرهاي پروبيوتيکي فراورده

ط فراورده تغييرات توس . بيشتريناندداشتهآ محيط بيسفنول

 وايجاد شد که حاوي بالاترين دز باکتري بود  لاکتوکر

درصد  .ودب کيدي لاکت زينککمترين تغييرات متعلق به 

نشان  3 هاي مختلف در شکلآ در زمانولنکاهش بيسف

ها تا طور که مشخص است، باکتري است. همان شدهداده

، p6يان، . در اين ماندداشتهيک ساعت اول بيشترين فعاليت را 

p2  وp5  تا 15داشته و در فواصل زماني  تريسريععملکرد 

min 31  درصد از غلظت  9/01و  5/53، 0/45به ترتيب

 .انددادهآ را کاهش بيسفنول

 

 گیرینتیجهبحث و 

 ارزیابی آماری و اعتبار سنجی نتایج

هاي پژوهشي که با ثبت داده همراه هستند تمامي فعاليت

و ي اعتبار سنج منظوربههاي آماري نيازمند بررسي و تحليل

 باشند. بدين منظور درمي گيرياندازهصحت و دقت  تعيين

 يبارهسهاين پژوهش سعي گرديده است تا با تکرار 

هاي نمونه و استاندارد، از وقوع خطا ها در چاهکگيرياندازه

از نتايج  گيريميانگينتا حد امکان اجتناب شود. با 

يار را کاهش داده و سعي نموديم تا انحراف مع آمدهدستبه

از وقوع دادگان پرت جلوگيري نماييم. همچنين براي کنترل 

نتايج کيت يک چاهک کنترل در نظر گرفته شد و مقدار 

 شدهنتعييبه آن وارد گرديد که مقدار آ بيسفنولمشخصي 

 توسط دستگاه با آن مطابقت داشت.

ه، محيط پاي عنوانهبانتخاب سرم فيزيولوژي همچنين 

رديد. ها گنتايج به ساير محيط پذيريتعميمسبب افزايش 

 نتايج صحت خصوص در تکميلي هايارزيابي منظوربه

 ترينضعيف و ترينقوي ساعته 04 ينمونه ،آمدهدستبه

 و لاکتوکر ترتيب به که محيط از BPA جذب در هافراورده

 شمارش پورپليت روش به ،اندبوده زينک لاکت کيدي

 حاصل تايجن ارزيابي بر علاوه کار اين با. شدند باکتري کلوني

   بمناس ميزان و بازمان ارتباط در توانستيم الايزا کيت از

بهترين   حصول  براي ها پروبيوتيک   دز  تجديد

 

 

                                                           
1 Curve fitting 2 Repeated ANOVA test 
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ها به محیط کنترل پیش از اضافه شدن مکمل ینمونهبه  C. حرف h 28 طول آ درغلظت بیسفنول کاهش روند نمودار. 2شکل

 (.p6=، لاکتوفمp5=، لاکتوکرp4=، کیدی لاکت زینکp3=، کیدی لاکتp2=، ژری لاکتp1=)فمی لاکتاشاره دارد 

 

 

 

 ادپيشنه خصوص اين در که شود اظهارنظر نيزاثربخشي 

 آن يمصرفدز  ،زينک لاکت کيدي اثر بهبود براي شودمي

. يابد کاهش( h 10) نصف بهدز  تجديد زمان يا و برابر دو

 کيدي روي بر BPA رفتمي انتظار که طورهمان يتدرنها

 آن جمعيت روينازا و داشته کمتري اثر زينک لاکت

بر  أييديت خود نيز امر اين. بود لاکتوکر از بيشتر مراتببه

 .است الايزا کيت از حاصل نتايج

 04محيط در طول تيمار  BPAتغييرات غلظتي  بازه

است. ميانه که در شکل با  شدهدادهنشان  5ساعته در شکل 

 يک معيار عنوانبهتواند ، ميشدهمشخص قرمزرنگخطوط 

در  هاسرعت و ميزان اثرگذاري فراورده يمقايسهخوب براي 

 ترنپاييهاي قرار گيرد. ميانه مورداستفاده BPAزيست پالايي 

(p2 ،p5  وp6 سرعت )ر و د اندداشتهبيشتري  العملعکس

درصد کاهش ايجاد  81اول حدود  يدقيقه 31همان 

وجود دارد.  p6ديگري در مورد  توجهقابل. نکته اندنموده

هاي بيفيدوباکتريوم شامل سويه p6ها، برخلاف ساير مکمل

 يلوسهاي لاکتوباسرسد که استفاده از سويهنبود. به نظر مي

 قادر به ايجاد عملکرد مطلوب بوده است. تنهاييبه
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 است(. شدهمشخصمشکی  بارنگ h 28مانده در محیط پس از باقی BPAمیزان )های مختلف آ در زمانبیسفنول 1درصد کاهش .3شکل 

 

 

 

 

 

 (.cfu/ml 812*8و کیدی لاکت زینک:  cfu/ml 312*11نمودار شمارش کلونی با استفاده از روش پورپلیت )لاکتوکر: . 8شکل 

 

                                                           
1 Degradation 
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. اختلاف بین پروبیوتیک یفراورده 6ساعته با  28 تیمار طول در محیط BPA غلظتی تغییرات یبازه .5شکل 

 های مکرر بررسی گردید. تمامیگیریاندازههای باکتریایی و گروه کنترل توسط آزمون واریانس با گروه

 .p*, 10/1 >p**, 7=N< 25/2(، اختلاف معناداری با گروه کنترل ایجاد نمودند. p4 جزبهها )فراورده

 

 

 

  h28 در طولآ نرخ اتصال بیسفنول .3جدول 

      نرخ اتصال% فرآورده

 2h 25/2 h 5/2 h 1h 6h 28h 

P1 1/98 ± 1/30aA 3/10 ± 1/35aB 0/17 ± 1/17aC 79/85 ± 1/81aD 79/00 ± 1/85aD 80/10 ± 1/55aE 

P2 1/14 ± 1/49aA 05/71 ± 1/58bB 79/80 ± 1/90bC 81/18 ± 1/50aC 79/91 ± 1/40aC 87/71 ± 1/44aD 

P3 7/78 ± 1/78bA 0/01 ± 1/55aB 00/57 ± 1/53cC 79/85 ± 1/81aD 79/73 ± 1/15aD 85/07 ± 1/49aE 

P4 7/78 ± 1/81bA 8/71 ± 1/01cA 10/38 ± 1/79dB 15/40 ± 1/48bB 00/84 ± 1/14bC 04/90 ± 1/11bC 

P5 1/18 ± 1/41aA 10/81 ± 1/74dB 79/00 ± 1/81eC 81/15 ± 1/84aC 79/83 ± 1/00aC 90/11 ± 1/80cD 

P6 7/78 ± 1/00bA 34/10 ± 1/00eB 79/80 ± 1/90eC 80/88 ± 1/30aD 84/09 ± 1/17cD 88/11 ± 1/47dE 

 

 .باشنديم ارمعي انحراف ± نيانگيم صورتبه ريمقاد

 (p<15/1دارند. ) ي( اختلاف معنادارa-fمتفاوت ) نيبا حروف لات يهانيانگيم کسان،ي يهاستون در

 (p<15/1دارند. ) ي( اختلاف معنادارA-Eبزرگ ) نيبا حروف لات يهانيانگيم کسان،ي يسطرها در
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آ به دیواره سلولی توانایی اتصال بیسفنول

 هاباکتری

ها که در آ به ديواره سلولي باکتريبيسفنول 1اتصالنرخ 

 دهشمحاسبه( مشخص گرديده، توسط فرمول زير 3جدول )

 است:

BR (1)رابطه       = (1 − C C0⁄ ) × 100 

غلظت  C، آبيسفنولنرخ اتصال  BRدر اين فرمول 

آ غلظت بيسفنول C0آ موجود در سوپرناتانت وبيسفنول

 p2 ،p5 که اشاره شد طورهمان. استکنترل  نمونهموجود در 

درصد  91ترين نرخ اتصال را داشته و نزديک به بيش p6و 

 اند.حذف نموده h 04از آ را پس بيسفنول

در اين مطالعه که طي فرايند  مورداستفاده هايباکتري

بودند در سرم فيزيولوژي  دشدهيتول 0با اسپري کردنخشک

ي با اسپري و اسيد کردنخشکاسيدي قرار گرفتند.  pH با

توانند بخش بودن محيط هر دو از عواملي هستند که مي

ها را غيرفعال کرده و يا حتي از بين از باکتري يتوجهقابل

 BPAها در حذف ، توانايي بالاي فرآوردهوجودنيبااببرند. 

 طشرپيشها يک باکتري بودنزندهنمايد که ثابت مي

 .نيست BPAدر اتصال به  آورالزام

 اسيدلاکتيک در هايباکتريسلولي  ديوارهساختار 

در برقراري ارتباط با ترکيبات  هاآنميزان موفقيت 

اثرگذار است. همچنين، برخي از  BPAنظير  گريزيآب

وجود م هايباکتريشرايط جانبي آزمايش نظير غلظت اوليه 

بر توانايي اتصال  گرماگذاري زمانمدتدر هر فرآورده و 

 استم زمان و سطح افزايش با که ياگونهبه ،اندبوده مؤثر

 هاسلول ديواره به آن سطحي جذب احتمال BPA با هاباکتري

                                                           
1 Binding rate 

2 Spray-drying 

 آزمايش، مورد فرآورده شش ميان در است. افتهيشيافزا

 شد مشاهده P5 در درصدBPA (90 ) جذب سطح ترينبيش

 نکهيباوجودا داشت. را باکتري اوليه غلظت ترينبيش که

 )به بود يکسان P5 و P1، P2 در مورداستفاده هايسويه ترکيب

 دز به توجه با هاآن اتصال نرخ شود(، مراجعه هاروش و مواد

 زمان افزايش نمود. تغيير درصد 80 به 90 از باکتري

 طوربه را اتصال نرخ h 04 به min 15 از گرماگذاري

 وندر افزايش، اين داد. افزايش هاگروه تمام در ياملاحظهقابل

 ؛نمود طي تيمار يلحظه آخرين تا را پايداري و پيوسته

 رکيبت از منظم استفاده که داشت انتظار توانمي بنابراين،

 ورودي فعد راستاي در را پايداري تأثير پروبيوتيک هايسويه

 هايفرآورده سازيغني باشد. داشته بدن از BPA يروزانه

 منفي اثر هانآ اتصال توانايي بر سولفات زينک با پروبيوتيک

 ايندفر در توانندمي موادي چنين رسدمي نظر به است. داشته

 نمايند. ايجاد اختلال اتصال

ب مطالعه حاضر اثر ترکي آمدهدستبهبا توجه به نتايج 

آ محيطي را هاي پروبيوتيک بر کاهش سميت بيسفنولسويه

و  زئيکالاکتوباسيلوس دهد. تاکنون اثر مثبت نشان مي

آ در تماس با بيسفنول هايموشدر  3بريو بيفيدوباکتريوم

همکاري و مطالعه حاضر  وجودينباا(. 01)است  شدهگزارش

هاي در فرآورده مورداستفادههاي پروبيوتيکي تعامل سويه

 هايتريباکمتقابل  تأثيرکند. مي تأييدپروبيوتيکي را 

گاهي آ در شرايط آزمايشپروبيوتيکي در مواجهه با بيسفنول

ه يک گام غربالگري اوليه براي شناسايي ترکيباتي ک عنوانبه

ررسي ب کنندميتعامل داشته و اثر يکديگر را تقويت  باهم

ايي هاي باکترياز گونه يگستردهشدند. در اين راستا طيف 

3 Bifidobacterium breve 
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، يدوفيلوساس لاکتوباسيلوس، لاکتوباسيلوس کازئيشامل: 

 ،لاکتوباسيلوس بولگاريوس، لاکتوباسيلوس رامنوز

 ،لاکتوباسيلوس فرمنتوم، لاکتوباسيلوس پلانتاروم

بيفيدوباکتريوم  ،بيفيدوباکتريوم بريو، لاکتوباسيلوس گاسري

وکوس استرپتوک، بيفيدوباکتريوم اينفنتيس، لانگوم

 نيازم يبازهها در بردارينمونهبررسي شدند.  ترموفيلوس

h 04  .هاي آزمايش محيط يهمهدر  تقريباًانجام گرفت

از  درصد 81ميانگين در يک ساعت اول حدود  طوربه

رسيد که نشان  درصد 85به  h 04آ کاهش يافت و در بيسفنول

دارد.  BPAزيست پالايي  برفراوردهاين  توجهقابل تأثيراز 

دز ها و ها، تعداد گونهپارامترهاي مهمي نظير نوع سويه

و ارزيابي قرار گرفت. با مقايسه نتايج و  موردتوجه هرگونه

دز ها مشخص گرديد که مکملدز فرمولاسيون و 

رها از تنسبت به ساير پارامو زمان انکوباسيون  هاپروبيوتيک

ک ابزار ي . اين تحقيق به معرفينداهميت بيشتري برخوردار

درماني کمکي براي بهبود سطح ايمني زيستي در برابر 

رود که . با توجه به چنين نتايجي انتظار ميپرداختآ بيسفنول

نيز  يمحيطزيستهاي بر کاهش ساير آلاينده هاپروبيوتيک

هاي بيشتر مثبتي داشته باشند. در اين راستا بررسي تأثيرات

 هايو قابليتباليني و کلينيکي در خصوص منافع 

 دد.گرها پيشنهاد ميدر مورد ساير آلاينده هاپروبيوتيک

 

 تشکر و قدردانی

با تشکر و قدرداني از شرکت زيست تخمير و 

آزمايشگاه پروبيوتيک دانشکده داروسازي دانشگاه علوم 

پزشکي تهران که امکانات انجام اين پژوهش را فراهم 

 نمودند.
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 آ سفنوليب زانيبر کاهش م کيوتيپروب يهاهيمخلوط سو يحاو يتجار يهافراورده ريتأث  

 21     فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

The effect of commercial probiotic formulations on reduction of 

Bisphenol-A in-vitro 
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Abstract 

Bisphenol-A (BPA) is an industrially important compound used in the production of polycarbonates, epoxy resins 

and thermal papers in many chemical manufacturing plants throughout the world. So, this dangerous chemical 

toxin may be taken up via the diet and have adverse effects on human health. On the other hand, inducing 

beneficial bacteria is an effective way to improve the biosafety and health level. The induction process can be 

done by supplements containing large amounts of probiotics. Combination of compatible probiotic strains from 

different species may improve synergistic relation among bacteria and increase the effectiveness of treatment. In 

this study we try to investigate and quantify the effect of commercial probiotic formulations exist in Iran 

pharmaceutical market on reduction of bisphenol A. For this purpose, the amount of environmental BPA was 

measured during a 24-hour treatment with the mixture of probiotic strains. Our results showed a significant drop 

in BPA concentration compared with the toxicity of the control group. The experimental framework was arranged 

in a way to determine the most efficient strains. Almost all groups could reduce about 80% of BPA in the first 

hour. Also, these results suggest that regular usage of probiotic supplementation with special mixture of strains 

can suppress the harmful effects of BPA. 

 

Key words: Bisphenol-A, Mixture of probiotic strains, Bioremediation, Toxicology. 
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