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بررسی اثر الکتوباسیل هاي جدا شده از مدفوع بر کاهش کلسترول خون موش هاي صحرایی
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اند ها در دستگاه گوارش انسان ساکن شدههاست که در طول تکامل انسان، میکروبمیکروارگانیسماي از دستگاه گوارش انسان زیستگاه پیچیده: مقدمه وهدف
هدف ما در این پژوهش بررسی اثر جدایه . امروزه الکتوباسیل هاي جداشده از فلورنرمال به دلیل اثرات ارتقادهنده سالمت توجه زیادي به خود جلب کرده است

نمونه مدفوع، کشت خالص وتازه 40بعد از جداسازي وخالص سازي الکتوباسیل ها از: روش پژوهش. ترول خون می باشدهاي فوق از مدفوع بر کاهش کلس
بعد از باالبردن چربی خون از طریق گاواژ دهانی خورانده شد پس ازخونگیري  مستقیم از قلب نتایج با گروه )سرموش10(هفته به گروه مورد2جدایه ها  به مدت 

پس از اندازه گیري چربی هاي سرم وآنالیز آماري نتایج، کاهش کلسترول سرم در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد به صورت معنادار : نتایج. شدشاهد مقایسه 
- هاي قلبیريدر خون و رژیم غذایی، عامل خطر مهمی براي بروز بیماLDL(باال رفتن بیش از حد کلسترول  و لیپوپروتئین با چگالی کم : بحث. مشاهده شد

ها از برداري درمانی فلور روده رو به گسترش است امروزه نقش پروبیوتیکشامل بهرهPharmabioticدوره ي جدید . باشدي بزرگ میعروقی و سرطان روده
م هاي مفید به طور طیعی می تواند گامی موثر اي مورد مطالعه قرار گرفته است استفاده ازمیکروارگانیسجمله الکتوباسیل ها بر هایپرکلسترولمیک   به طور گسترده

.در جهت حفظ سالمت باشد

الکتوباسیل، رت هاي صحرایی، وزن:هاى کلیدىواژه

Effect of Lactobacillus Isolated from Feces of Rats on Blood Cholesterol
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Background and objective: The human digestive tract of habitat complex microorganismHast during
human evolution, microbiota lactobacilli in the gastrointestinal tract of humans living today have been
isolated from normal flora of the effects of health promotion has attracted a lot of attention The aim of
this study was to evaluate the effect of isolates from stool to reduce blood cholesterol. Methods: After
separation Vkhals of lactobacilli from 40 samples, monoculture new isolates for 2 weeks in the control
group (10 rats) after raising blood cholesterol by gavage orally fed after bloodletting straight from the
heart results in the control group were compared. Results: The results of statistical tests to measure
serum lipids, serum cholesterol decreased in the treatment group compared with the control group was
observed. Conclusion: Increase too much cholesterol and low-density lipoprotein ((LDL in the blood and
diet, an important risk factor for development of cardiovascular disease and cancer is the major new.
Pharmabiotic includes the exploitation of new treatment of intestinal flora growing role of lactobacilli in
hypercholesterolemic probiotic are increasingly being studied for use  microorganism helpful to natural
can be a major step forward in the protection of health.
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