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   علمی پژوهشی فیزیولوژي و تکوین جانوري فصلنامه
  16تا  9، صفحه 93، زمستان1، شماره 8جلد  ،28شماره پیاپی 

 

 
  

  
هـاي   تأثیر باسیلوس برویس پروبیوتیک بومی ایران بر ترشح هورمونبررسی 

  حرکتی مزمن بی در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس T4و   T3تیروئیدي
  3اکبري ندا ،2پروانه جعفري، 1ري مهرگعفت عس

  ایران. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اراك، مرکزي.-1
  p-jafari@iau-arak.ac.ir ایران. هیات علمی گروه میکروبیولوژي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اراك، مرکزي. -2

  17/9/93تاریخ پذیرش:                      2/7/93تاریخ دریافت:
  چکیده

یز بدن دارد. قرارگیري در شرایط ر دروناند که استرس اثرات مختلفی بر سیستم  ها نشان داده پژوهش هدف:مقدمه و 
استرس، هدف از این  در کاهشها  شود. با توجه به نقش پروبیوتیک ي تیروئیدي میها هورموندر سطوح  زا موجب تغییر استرس

هاي نر تحت  در رت T4و  T3هاي  مطالعه بررسی میزان اثرگذاري باسیلوس برویس، پروبیوتیک بومی ایران بر ترشح هورمون
  .است حرکتی مزمن  شرایط استرس بی

طور  انتخاب و به گرم 110 -130هفته و وزن تقریبی  4سر رت نر نژاد ویستار با سن  32 در این مطالعه تجربی :کارروش
 ml 1منفی و مثبت روزانه  بندي شدند. گروه کنترل گروه آزمون تقسیم 2گروه کنترل منفی و مثبت و  2گروه،  4تصادفی در 

دقیقه تحت شرایط استرس  15 روز به مدت 21 طول درکه گروه کنترل مثبت  کردند در حالی خنثی دریافت می  PBSبافر
حاوي پروبیوتیک به میزان گاواژ داده شدند  PBSهاي آزمون در طی مدت آزمون با بافر  ند. گروهشد مزمن قرار داده  حرکتی بی

ها انجام شد و بعد از  رت گیري از قلب روز، خون 21گرفت. بعد از طی  تنها در شرایط استرس قرار می 2در حالی که گروه آزمون 
  روش االیزا مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از T4و   T3هاي نوهورم تهیه سرم، میزان ترشح

 0/0 5071±0008921/0از  T4دار میزان هورمون  نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که استرس سبب کاهش معنی ها:یافته
در مقایسه با گروه  1 در گروه آزمون T4 که میزان هورمون . درحالی)P Value= 0008/0(شود میmg/dl  001288/0±0444/0به 

نسبت به گروه کنترل  2در گروه آزمون  T4. میزان ترشح هورمون )P Value= 0854/0(داري نشان نداد کنترل منفی تفاوت معنی
. بنابراین پروبیوتیک در شرایط استرس میزان ترشح هورمون )P Value> 001/0(داري بیشتر بود صورت معنی به 1مثبت و آزمون 

T4 دهد. در مورد  داري افزایش می را به صورت معنیT3 ها مشاهده نشد. داري بین گروه اختالف معنی 

دهد. بنابراین  ها افزایش می شرایط استرس در رت را در T4باسیلوس برویس پروبیوتیک سطح ترشح هورمون  نتیجه گیري:
هاي تیروئیدي نقش  هورمونعنوان یک عامل مؤثر در کنترل سطوح  کارگیري باسیلوس برویس به تواند در به نتایج این بررسی می

  مهمی داشته باشد.
  باسیلوس برویس.، T4و  T3هاي  پروبیوتیک، استرس، هورمون :هاي کلیديواژه

 مقدمه
هایی است که در پاسخ به  استرس مجموعه واکنش

عوامل فیزیکی، روانی و یا هر محرکی که باعث به هم 
). 1، 2آید( شود به وجود می خوردن هموئوستازي می

هایی که تحت تأثیر استرس قرار  یکی از سیستم
). واژه استرس براي 3گیرد سیستم هورمونی است( می

کار رفت. پاسخ به استرس  نخستین بار توسط کانن به
چروکیدگی  ها، الکترولیتتواند تغییرات قند خون و  می

هاي قرمز و غیره  تیموس، باال رفتن تعداد گلبول
 حاد و مزمن حرکتی ). در موجودات مختلف بی4باشد(

تواند اثرات  گردد که می عنوان استرس تلقی می به
رشد و نمو و   گوناگون بر فیزیولوژي جانوران درزمینه

و  آدرنالفیزیولوژیک هیپوتاالموس، هیپوفیز، عملکرد 
). غده تیروئید در زیر 5، 6غده تیروئید داشته باشد(

دارد. نام آن از کلمه یونانی به  حنجره و جلوي ناي قرار
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  T4  10و  T3یروئیديت يها بر ترشح هورمون یرانا یبوم یوتیکپروب یسبرو یلوسباس یرتأث         

ترین غدد  شده و یکی از بزرگ معناي سپر گرفته
 20تا  15 بزرگساالن درریز است(وزن طبیعی آن  درون

گرم است) که خود از دو لوب مسطح و بیضی 
یک تنگه در جلوي ناي به یک وسیله  شده که به تشکیل

شوند. تنگه تیروئید در مسیر بین  دیگر متصل می
 ها غضروف تیروئید و بریدگی استرنال قرار دارد. لوب

شوند. معموالً  گرفته می با دو کپسول بافت همبند در بر
چهار غده پاراتیروئید در سطح خلفی تیروئید یافت 

طور  هاي راجعه ب شوند. هم چنین اعصاب حنجره می
. ورید ژوگالر قرار گرفته استخلفی بین تیروئید و ناي 

از  اًداخلی، عصب واگ و شریان کاروتید مشترک
هاي  ). هورمون7باشند( هاي مجاور مهم می بخش

)، T3) و تري یدوتیرونین(T4تیروئیدي شامل تیروکسین(
توسط غده تیروئید  هاي آمینی هستند که هورمون

دند. ترشح تیروکسین که به گر شده و ترشح می  ساخته
یدوتیرونین که بیشترین  شود و تري مقدار باال ترشح می

کننده  هورمون تحریک فعالیت را دارا است، توسط
د. هورمون گردن ) کنترل میTSH(غده تیروئید

شود.  تونین نیز توسط غده تیروئید سنتز می کلسی
هاي تیروئیدي سبب افزایش سرعت متابولیسم  هورمون

افزایش دماي بدن، افزایش سنتز پروتئین، افزایش و 
ها مانند  حساسیت و پاسخ بدن به کاتکول آمین

ها و اعضاي بدن  و براي رشد سلول آدرنالین شده
ویژه در دوران جنینی و کودکی الزم و ضروري  به

هاي از حد و نیز ناکافی هورمون هستند. مقادیر بیش 
). واژه 8- 11شود( تیروئیدي منجر به بیماري می

مشتق پروبیوتیک به معناي براي زندگی از زبان یونانی 
اي هستند  هاي زنده ها ارگانیسم شده است. پروبیوتیک 

گذارند که این  جاي می که اثرات سودمندي در بدن به
، 13باشد( واسطه تنظیم و تعادل میکلروفلور می امر به

 ها مربوط به شیر ). اولین سابقه مصرف پروبیوتیک12
از آن  ها بود و پس  تخمیر شده توسط انسان

ها با کاربرد در غذاي حیوانات شناخته  پروبیوتیک
توان به  ها می ). ازجمله مزایاي پروبیوتیک14شدند(

دستگاه  رهم چون بهبود تعادل میکروفلو مواردي
دستگاه ایمنی، درمان سندروم روده  گوارش، تحریک

ن عدم تحمل پذیر، خاصیت ضد سرطانی، درما حریکت
). برخی از 15د(الکتوز و درمان اسهال اشاره کر

ها به میزان  که مصرف پروبیوتیک تحقیقات نشان داده
همه افراد در همه  تواند براي سالمت کافی و منظم می

گیري  ي و مانع از اتصال و جا هاي سنی مفید باشد گروه
). با توجه به 16، 17د(نشو  اي زاي روده عوامل بیماري

ها در کاهش استرس هدف از این  ش پروبیوتیکنق
مطالعه بررسی میزان اثرگذاري باسیلوس برویس بر 

هاي نر تحت  در رت T4و  T3هاي  ترشح هورمون
 حرکتی مزمن است.  بی شرایط استرس

  ها مواد و روش
  حیوانات بندي گروه

سر رت نر نژاد ویستار با  32براي انجام این مطالعه 
گرم از 110 - 130 تقریبی یکسانهفته و وزن  4سن 

(عج)، مرکز علوم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا
حیوانات آزمایشگاهی تهیه شد. مکان نگهداري 
حیوانات در حیوان خانه دانشگاه آزاد اراك و حیوانات 

 25±2و دماي  روشنایی - تاریکی  ساعت 12در شرایط 
قبل از انجام داري شدند. نگه گراد درجه سانتی

روز  14خانه به مدت آزمایش، حیوانات با محیط حیوان
در شرایط دسترسی آزاد به آب و غذا 

داري حیوانات از جنس  هاي نگه قفسدند. گردیسازگار
خوري  با درپوش توري فلزي و شیشه آب پلی کربنات

هاي آن  اي سه بار پوشال بود و هفته با درپوش فلزي
حیوانات از موردنیاز  شد. آب آشامیدنی تعویض می

آب شرب شهري تأمین و تغذیه حیوانات خوراك 
مخصوص موش(غذاي فشرده) بود که از شرکت 

تهیه شد. براي انجام  "به پرور"خوراك دام و طیور 
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ها پس از طی کردن دوره سازگاري به  آزمون، رت
تایی گروه بندي شدند.  8گروه  4صورت تصادفی در 

  گروه ها عبارت بودند از:
از بافر  ml1این گروه روزانه  منفی: لگروه کنتر

PBS  2/7با :pH نمود را دریافت می 

از بافر  ml 1روزانه گروه کنترل مثبت: این گروه 
PBS دقیقه نیز استرس  15نمود و به مدت  دریافت می

 (Chronic Restraint Stress :CRS)حرکتی مزمن بی
  شد. داده می

از بافر  ml 1روزانه : این گروه 1گروه آزمون  
PBS حاوي cfu/ml 109×2 را به  از پروبیوتیک

 نمود. صورت گاواژ دریافت می

: این گروه عالوه بر دریافت 2آزمون  گروه 
  کرد. پروبیوتیک، استرس روزانه نیز دریافت می

در مراحل مختلف کار ضمن رعایت مسائل اخالقی 
سعی شد از هرگونه آزار جسمی و روش غیرضروري 

ها در ابتدا و انتهاي آزمون با استفاده  رتاجتناب گردد. 
وزن شدند تا میزان افزایش   gr 001/0با دقت  ترازواز 

هاي مختلف  وزن در زمان اجراي آزمایش در گروه
  بررسی شود.

 تهیه باکتري پروبیوتیک

صورت  براي انجام این تحقیق باسیلوس برویس به
باکتري در محیط  لیوفیلیزه از شرکت تک ژن تهیه شد.

 48 و به مدت کشت داده شد Nutrient Brothکشت 
گراد درجه سانتی 37در شیکرانکوباتور با دماي ساعت 
گرماگذاري شد. براي تهیه استوك  rpm 150و دور 

حجم باکتري گلیسرول  ها، هم گلیسرول از باکتري
استریل به محیط مایع افزوده و پس از اختالط کامل در 

د. براي گردیداري نگه دگرا¬یسانت رجهد - 20فریزر 
از محیط  ml 200روزانه   تهیه کشت تازه از باکتري

تهیه و پس از تلقیح در شرایط  Nutrient Brothکشت 
قبل گرما گذاري شد. پس از سپري شدن دوره رشد با 

 nm 600ها در  وفتومتر میزان جذب نوري نمونهراسپکت
کشت سطحی و تعیین شد. سپس با استفاده از روش 

 mlهاي موجود در هر  تعیین سریال رقت، تعداد باکتري
از محیط کشت در جذب نوري معین تعیین شد. براي  1

ها هرروز کشت تازه باکتري همانند  گاواژ کردن رت
شده از قبل،  قبل تهیه و تا رسیدن به جذب نوري تعیین

گرما گذاري صورت گرفت. سپس با استفاده از 
دقیقه 15به مدت  rpm 6000دور سانتریفیوژ با 

 3دند. پس از گردی هاي باکتري از فاز مایع جدا  سلول
ها مجدداً در همان بافر  ، سلولPBSبار شستشو با بافر 

حاصل  cfu/ml 109×2شدند تا غلظت  سوسپانسیون 
ها  شود. از این سوسپانسیون براي گاواژ روزانه رت

 استفاده شد.
 ها ایجاد استرس در رت

حرکتی از دستگاه مخصوص  براي القاي استرس بی 
) استفاده شد به نحوي که امکان restrainerدارنده (نگه

حرکت براي حیوان وجود نداشت. طول این دستگاه 
متغییر بود به نحوي که همگام با بزرگ شدن حیوان، 

  امکان افزایش اندازه دستگاه وجود داشت. 
  ها گیري از رت خون

هوشی حیوانات با اتر، بالفاصله ز بیبعد ا 21در روز 
خون تهیه و در  ml 5گیري از قلب حیوان  خون
 rpmها در  هاي کدگذاري شده ریخته شد. لوله لوله

دقیقه  10گراد به مدت درجه سانتی - 4در دماي  5000
درجه  -20ها جدا و در دماي  سانتریفیوژ شده و سرم آن

گیري میزان زهداري شدند. براي اندا گراد نگهسانتی
 "بیو اتو"از کیت   T4و  T3هاي تیروئیدي  هورمون

  گیري میزان قند خون ساخت کشور ایتالیا و براي اندازه
ساخت ایران استفاده شد.  "پارس آزمون" از کیت

 nmجذب نمونه ها با دستگاه االیزا ریدر در طول موج 
 اندازه گیري شد.  630
تیروئیدي با کیت هاي  گیري هورمونروش اندازه 

   اتوبیو
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  T4  12و  T3یروئیديت يها بر ترشح هورمون یرانا یبوم یوتیکپروب یسبرو یلوسباس یرتأث         

  سازي آماده
براي اندازه گیري میزان هورمون، کیت یک ساعت 
قبل از انجام آزمایش در دماي اتاق قرار داده شد 

)°C27 -20محلول  سازي کونژوگه،). بعد از آماده
دقیقه کامالً مخلوط  1وسیله ورتکس به مدت   آماده به

با آب مقطر رقیق  1:40شو به میزان و شد. محلول شست
 5د. محتویات دو ویال کنترل، گردیو خوب مخلوط 

محلول آب  ml 1/0با  دقیقه قبل از مصرف هرکدام
مقطر رقیق و خوب تکان داده شد. قبل از شروع 

ها به درجه حرارت اتاق  آزمایش، تمامی مواد نمونه
رد، میکرولیتر از ویال استاندا 50ش جبراي سن رسیدند.

 100سرم مورد آزمون به داخل هر چاهک اضافه و 
شده به هر چاهک   میکرولیتر از محلول کونژوگه آماده

آرامی تکان داده تا  ثانیه به 30افزوده گردید. پلیت 
ها را  مخلوط سرم و کونژوگه کامالً همگن شد. چاهک

 60با چسب مخصوص پلیت پوشانده و پلیت به مدت 
گراد انکوبه شد. پس از ه سانتیدرج 37دقیقه در دماي 

 5ا ه گرماگذاري، محتویات چاهک ها خالی و چاهک
میکرولیتر محلول شستشوي  300-  350 بار بابار، هر

میکرولیتر  100شده شسته شدند. در مرحله بعد   آماده
دقیقه  20سوبسترا به هر چاهک اضافه و پلیت به مدت 

 50ردندر اتاق و در تاریکی انکوبه و با اضافه ک
میکرولیتر محلول متوقف کننده به هر چاهک، ادامه 

هاي آنزیمی متوقف شد. در نهایت جذب واکنش
نوري هر چاهک به کمک دستگاه االیزا ریدر با فیلتر 

  عنوان فیلتر رفرنس تعیین گردید. به 630
 تحلیل آماري

آمده از  دست ها و اطالعات به براي تفسیر داده
-tهاي آماري  و آزمون Graphpad Prism 5افزار  نرم

test و Anova طرفه استفاده شد. یک 

 نتایج 
رت  32 در طی این تحقیق طور که گفته شد همان 

صورت تصادفی  گروه به  4نر نژاد ویستار در 
روز آزمون میزان  21  بندي شد. پس از تقسیم

، قند خون و میزان افزایش وزن  T4و T3  هاي هورمون
   ها تعیین شد. رت

نتایج حاصل نشان داد  :T3 تغییرات سطح هورمون
در گروه هاي مختلف این  T3که میزان ترشح هورمون 

آزمون در تمامی شرایط یکسان بوده و تفاوت معنی 
داري با یک دیگرنداشتند. به عبارت دیگر میزان این 

 P= 2284/0(رمون در دو گروه کنترل یکسان بودهو

Value(داد که مصرف چنین نتایج نشان  . هم
ن وپروبیوتیک نیز تاثیري در میزان ترشح این هورم

در گروه  T3تیروئیدي نداشته و میزان ترشح هورمون 
ه هاي کنترل منفی و با گرو داري تفاوت معنی 1آزمون 
  ). 1(نمودار)P Value= 4019/0(نبود 2آزمون 

آمده  دست نتایج به :T4 تغییرات سطح هورمون
میزان  بودن ترس سبب معنی دارحاکی از آن بود که اس

به گروه  در گروه کنترل مثبت نسبت T4ترشح هورمون 
اما مصرف  .)P Value= 0008/0(کنترل منفی شده بود

 کاهشکه  گردیدسبب  2پروبیوتیک در گروه آزمون 
در شرایط استرس  2ن در گروه آزمون ومیزان هورم

ممانعت شود و سطح هورمون با مصرف پروبیوتیک در 
 001/0(شرایط استرسی در حد طبیعی باقی مانده بود

<P Value.(  ،در حالی که در شرایط بدون استرس
سطوح هورمونی با مصرف پروبیوتیک تغییر نیافته و 

و کنترل منفی  1اختالف معنی داري بین گروه آزمون 
 ).2(نمودار)P Value= 0854/0(د گردیدیده ن
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  در تیمارهاي مختلفT3 اثرگذاري باسیلوس برویس، پروبیوتیک بومی ایران بر میزان هورمون -1نمودار 
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  در تیمارهاي مختلف  T4 اثرگذاري باسیلوس برویس، پروبیوتیک بومی ایران بر میزان هورمون - 2نمودار 

  
  افزایش وزن

 افزایش وزنحاصله نشان داد که استرس از نتایج  
حیوانات در طی دوره آزمون به صورت معنی داري 
ممانعت کرده است به نحوي که موش هاي گروه 
کنترل در انتهاي آزمون وزن کمتري نسبت به گروه 

مصرف  ).P Value> 001/0 (کنترل مثبت داشتند

پروبیوتیک در حیوانات سبب افزایش بازدهی راندمان 
میزان  1 غذایی شده بود به نحوي که در گروه آزمون

 (افزایش وزن بسیار بیشتر از گروه کنترل منفی بود
001/0<P Value.(  نیز مصرف  2در گروه آزمون

پروبیوتیک توانسته بود اثرات منفی استرس در عدم 
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حیوان را خنثی کند به نحوي که این گروه  افزایش وزن
اختالف معنی داري با گروه کنترل مثبت دریافت کننده 

 P>001/0 (داشت فزایش وزنااسترس به لحاظ 

Value.(  2البته الزم به ذکر است که در گروه آزمون 

حیوانات  افزایش وزنبه واسطه وجود استرس میزان 
که پروبیوتیک را بدون استرس  1همانند گروه آزمون 

 P=0194/0(دریافت کرده بودند، نبود

Vauel(نمودار)3(.
  

  
  اثرگذاري باسیلوس برویس، پروبیوتیک بومی ایران بر میزان وزن موش ها در تیمارهاي مختلف  -3 نمودار

  
  گیريو نتیجه بحث

اختالالتی  ایجاد باعث زا رویارویی با شرایط استرس
شود که با  هاي تیروئیدي می در سطح سرمی هورمون

اه کاري تیروئید همر مشکالتی اعم از پرکاري و کم
است. اختالل در سطوح این هورمون ها، اثرات مخربی 

ها را ایجاد  از جمله تغییر در متابولیسم کربوهیدرات
کند که با افزایش قند خون، زمینه را براي ابتال به  می

دیابت فراهم می نماید. هم چنین ارتباط بین پوکی 
هاي تیروئیدي به اثبات رسیده  استخوان و هورمون

تاکنون مطالعات کمی در ارتباط با تاثیر ). 18، 19است(
زا روي روند ترشح و متابولیسم  عوامل استرس

هاي تیروئید و هم چنین تغییرات ایجاد شده بر  هورمون
). 20روي اندام هاي هدف صورت گرفته است(

- دهند که عملکرد محورهیپوفیز ها نشان می  پژوهش
 دقیقه 2- 15هاي صحرایی طی زمان تیروئید در موش

). تحقیقی دیگر نشان 21یابد( حرکتی افزایش می بی

مدت تأثیري بر  حرکتی در طوالنی  داده استرس بی
راستا با این نتایج ندارد. هم T4و  T3 هاي سطح هورمون

دهد  می که نشان  شده است مطالعات دیگري انجام
سطوح ترشحی  مدت تأثیري بر استرس طوالنی 

ندارد. ولی هاي تیروئیدي سرم خون هورمون
هاي دیگري در این زمینه وجود دارند که  پژوهش

هاي تیروئیدي  دهنده کاهش سطح سرمی هورمون نشان
). این 21- 23حرکتی مزمن باشد(شرایط استرس بی در

حرکتی  احتمال وجود دارد که عدم تأثیر استرس بی
گر سازش مزمن بر روي هورمون هاي تیروئیدي بیان

حرکتی مزمن باشد. سترس بیفیزیولوژیک حیوان با ا
دهد که اگر  در همین راستا مطالعات دیگر نشان می

صورت مزمن اعمال گردند، امکان سازش  ها به استرس
ها با استرس پدید آمده و از این نظر اثرات نمونه

واقع به واسطه تنوع  درکند. اما  محرك را خنثی می
امکان سازش با  ،وجوددر زندگی واقعیمهاي  استرس
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استرس براي موجود میسر نیست از این رو این 
توانند سطوح هورمون هاي تیروئیدي را  ها می استرس

تحت تاثیر قرار داده و اثرات مخرب متابولیسمی را در 
). با توجه به اندك و ناچیز 21- 24پی داشته باشند(

بودن تحقیقات در مورد اثرات پروبیوتیک بر عملکرد 
رایط استرس، انجام چنین هاي تیروئیدي در ش هورمون

تحقیقاتی به جهت تنظیم سازوکارهاي فیزیولوژي، 
رسد. در این تحقیق حیوانات در  ضروري به نظر می

معرض استرس بی حرکتی مزمن قرار داده شدند و 
روز، میزان ترشح  21نتایج نشان داد که پس از گذشت 

در رت ها در شرایط استرس طبیعی بوده و  T3ن وهورم
در میزان آن ایجاد نمی شود. این امر می تواند تغییري 

روزه با  21ناشی از سازش حیوان در طی این دوره 
ن واسترس بی حرکتی به کار رفته باشد. اما میزان هورم

T4 در طی این دوره در نتیجه استرس به صورت چشم-

گیري کاهش یافته بود که می تواند سبب تغییرات 
یک در حالت عادي متابولیسمی شود. مصرف پروبیوت

ن هاي تیروئیدي نداشته ولی به وتغییر بر میزان این هورم

 کاهش از هنگام استرس به وضوح مشخص است که
ممانعت به عمل می آورد. این امر ناشی از  T4میزان 

اثر این پروبیوتیک بومی بر استرس و شرایط حاد ناشی 
از آن است. از سوي دیگر مشاهده شد که استرس از 

حیوانات در طی دوره آزمون به شدت  ش وزنافزای
جلوگیري می نماید ولی باسیلوس برویس از کاهش 
شدید وزن حیوان در شرایط استرس جلوگیري کرده و 
حتی در حیوانات، بدون استرس نیز سبب افزایش وزن 

رسد این باکتري براي افزایش وزن  گردد. به نظر میمی
ت مفید است و بهبود ضریب تبدیل غذایی در حیوانا

تواند راندمان تولید را افزایش دهد.  که می نحوي به
درمجموع مصرف این باکتري عالوه بر ارتقاي سطح 

زا،  ایمنی و افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماري
تواند در افراد درگیر با اختالالت عملکرد  می

هاي تیروئیدي ناشی از استرس مورد استفاده  هورمون
هاي بالینی  نجام آزمایشا از  رو پس این قرار گیرد. از 

عنوان یک فرآورده  توان مصرف این باکتري را به می
  فراسودمند پیشنهاد کرد.
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