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بررسی اثر سایتوتوکسیک باکتری های پروبیوتیک کشته شده با حرارت در رده ی سلولی AGS
الناز رسولی ،1فرزانه تفویضی* ،2مریم تاج آبادی

ابراهیمی3

2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زیست شناسی،واحد پرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پرند ،ایران
1استادیار ،گروه زیست شناسی ،واحد پرند ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،پرند ،ایران
3استادیار ،گروه زیست شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
زمینه و اهداف:
باکتری های الکتوباسیل از متداول ترین انواع باکتری های مورد استفاده به عنوان پروبیوتیک می باشند .سرطان معده یکی از علل شایع
مرگ و میر ناشی از سرطان ها در سراسر دنیا است .مطالعات حاضر نشان می دهد که گونه های مختلف باکتری های اسید الکتیک ()LAB
آثار ضد تکثیر در رده ی سلول های سرطانی چه در مطالعات آزمایشگاهی  in vitroو چه در  in vivoمی باشد .هدف این مطالعه بررسی
اثر سایتوتاکسیک باکتری های پروبیوتیک کشته شده توسط حرارت بر رده ی سلولی  AGSسرطان معده می باشد.
روش کار:
رده سلولی  AGSتحت تاثیر رقت های1/21،2،2، 211، 2111و 1/12میکروگرم بر میلی لیتر از باکتری های کشته شده توسط حرارت در
زمان های 24،42و 22ساعت قرار گرفت .درصد زیستایی سلول ها با روش رنگ سنجی  MTTمورد آزمایش قرار گرفت.آزمون قطعه قطعه
شدن  DNAدر غلظت  IC50از باکتری کشته شده با حرارت انجام شد.
یافته ها:
نتایج محاسبه میزان  IC50مربوط به باکتری  TD4کشته شده با حرارت در زمان  10ساعت برابر  )p<1/112( 04/55 2/105میکروگرم
بر میلی لیتر و در ساعت های  04و  51ساعت به ترتیب ( 25/5 2/1305 )p<1/112میکروگرم بر میلی لیتر و (1/456 )p<1/112
 20/5میکروگرم بر میلی لیتر می باشد که در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود .الگوی نردبانی حاصل از تست DNA Fragmentation

حاکی از القا آپوپتوز در سلول های سرطانی است.
نتیجه گیری :با انجام تحقیقات بیشتر می توان از این باکتری ها به عنوان یک محصول بیولوژیک ضد سرطانی در درمان و پیشگیری بهره
جست.
کلمات کلیدی  :پروبیوتیک ،سایتوتوکسیک ،رده سلولی AGS
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