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کهای الکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع گاو و
بررسی تأثیر پروبیوتی 
گاومیش بر کاهش غلظت کلسترول در شرایط آزمایشگاهی
حسین محمدی ،1احسان عناصری ،*2امیر توکمه چی

3

 -1دانش آموخته دکتری حرفهای دانشکده دامپزشکی دانشگاه اروم هی  ،اروم هی  ،ایران
 -2استادیار گروه ب می اریهای درونی و کلین کی ال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه اروم هی  ،اروم هی  ،ایران
 -3دانشیار گروه م کی روبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه اروم هی  ،اروم هی  ،ایران
تاریخ دریافت69/1/1:

تاریخ پذیرش97 /4/ 26 :

چکیده

در این بررسی تأثیر چند گونه متفاوت الکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع گاو و گاومیش از دامداریه هیمورا فارطا یا    ب لورتسلک نازیم ر    
مورد مطالعه قرار گرفت .در بررسیهای باکتری شناسی نمونههای مدفوع گاو ،تنها  5گونه متفاوت از جنس الکتوباسیلوس ج ش اد دد ددد .بیش نیرت

فراوانی مربوط به الکتوباسیلوس رامنوسوس ( )% 37 /5و مک ترین آن مربوط به الکتوباسیلوس فرمنتوم و الکتوباسیلوس دلبروکییی ( )%5بوددد .در
بررسیهای باکتریشناسی نمونههای مدفوع گاومیش نیز  01گونه متفاوت از جنس الکتوباسیلوس و تنها یک گونه بیف ویرتکابودی ممم جداس یزا

شد .الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دارای بیشترین فراوانی (  )% 25و الکتوباسیلوس بولگاریکوس دارای مک ت  نیر (( )% 2/82فراوان نیا رد .دوب ی    

مطالعه توانایی باکتریهای جداسازی شده از نمونههای مدفوع برای کاهش میزان کلسترول در محیط کشت مایع  MRSسنجیده شد .بر اساس
این یافتهها ه چی کدام از باکتریهای الکتوباسیلوس جدا شده از نمونههای مدفوع گاو نتوانستند ت طیحم رد دوجوم لورتسلک نازیم رد یرییغ      

کشت ایجاد نمایند .در حال هکی برخی از الکتوباسیلوسهای مدفوع گاومیش توانستند م جوم لورتسلک رادق و رد د  طیحم ک تش

 سپ ار از    

   24

ساعت کاهش دهند .این کاهش بسته به گونه باکتری متفاوت بوده و بیشترین آن مربوط به الکتوباسیلوس پاراکازئی ( % 05نیرتمک و )شهاک   

آن مربوط به الکتوباسیلوس کازئی (  )% 12بود.

کلمات کلیدی :الکتوباسیلوس ،مدفوع ،کلسترول ،گاومیش ،گاو ،شرایط آزمایشگاهی
* نویسنده مسئول :احسان عناصری

یهای درونی و کلین کی ال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه اروم هی  ،اروم هی  ،ایران.
آدرس :گروه ب می ار 
پست الکترونیکe.anassori@urmia.ac.ir:
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مقدمه

کلسترول مواد غذایی اش رک هرا دد ددد .ب و عونت هب هجوت ا   

ب می اریهای قلبی عروقی یکی از علل شایع مرگ و م ری

تف توا    گون ههه ای پروبیوتیکهاگتسد رد دوجوم یاه          

در جوامع مختلف به شمار میرود .یکی از فاکتوره یا

گ اگ و واگ شراو و زین و شیم

خطر مهم در بروز ب می اری ع زفا بلق رنورک قور ا شی     

کلس رد لورت    ف دروار هه هه اا ای حاص صص ل از گ ریظن شیموا     

میزان کلسترول خون م ممیباشددد ( .)3بررس سسیها ییی انج ما
ی را ب نی اف شیاز
شده ارتب میقتسم طا یی یی

گوشت (  ) 26در مقایسه با گاو ،هک تداعی کنن شقن هد   

کلس و مات لورت

لیپ یئتورپو نن نها ییی ب گچ ا اااا الی پ  نییا (( ( Low Density

 )Lipoproteinدر س نوخ مر      و ب زور    ب قورع یرامی     

احتمالی باکتریهای دستگاه گوارش در نازیم شهاک   
یباشد ،مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات
کلسترول م 
پروبیوتیکهای جداشده از مدفوع گاو و گ شیموا

یدهد ( .)33علی رغ فشک م   
کرونر قلب انسان نشان م 

بررر

روی کلس ورت للل در ش هتفرگ ماجنا یهاگشیامزآ طیار    

داروهای فراوان در زمینه کاهش میزان کلسترول خ ،نو

است.

استفاده از این داروها به دل لی هزینه باال و اث یبناج تار   
دارای محدودیت استتت .بن  وجتسج نیاربا و افتسا ددد دددده از
فراوردههای طبیعی جهت کاهش کلسترول خون رو به
اف سا شیاز تتتتتتتتتت ت .پروبیوتیک زا یهورگ اه 

ریداقم ندوب نییاپ               

             
  

مه اا ا هس هک دنت     ب اا ا ایج رد لداعت دا
م کی روارگانیس مم 

م کی روفلور دستگاه گوارش ب هدننک فرصم تمالس ر     
ش بس رای ییی از گون هههها ای
مؤثر هستند (  .) 17ام زور هه نقش ش
ی ش ان خخخته شدههه
پروبیوت کی ی در سالمت انساننن ب ههه خ بو ی ی
است .عالوه بر ارتقای سالمتی و ایمنییی زایییی در روده
شهای دیگری چوننن حفاظتتت
(  ،) 12پروبیوتیک ها نق 

مواد و روشها

س ها ::ب یار
جداسازی و شناسایی الکتوباسی ول س س
این منظور تعداد  05نمونه مدفوع گ و شیموا  05نمونه
م تروص هب واگ عوفد تص زا یفدا            مج عوم   

 12ف مرا   

پرورش حومه یمورا ناتسرهش ههههههه ته هی شددد .نمون هههها ای
م  عوفد بب ب بب ا اس ا هدافت زز ز مح د و رتاو نوتپپ یلاقتنا طی ررر ر رررر رر
لولههای فالکون  05میلی لیتری استریل و در کنار ی و خ
در اس یم هاگشیامزآ هب تقو عر ک لقتنم یژولویبور     

      

شدند .الزم به ذکر است به ازای هر  35میلی لیتر مح طی
انتقالی پپتون واتر  5گرم نمونه مدفوع اضافه شده و پس

مها ییی مضر ،،تقویتتت
میزباننن در برابررر م کی روارگانیسم م

از انت نومن لاق ههههه ه اا ای م گشیامزآ هب عوفد ا فالب ه ا هلص        

یها ا را دارا هس نت ددد ( .) 34
م چرب بب 
مص فر ییی و متابولیسم م

طورجداگانه به مک ک بافر ن کم ی فسفات (Phosphate

سیستم ایمنی و کاهش شدت عفونتها ،تعدیل ان ژر ییی
مطالعات متعددی نشان دادهاند هک یکی از اث دیفم تار   

) Bufer Solutionاس یهت لیرت ه     و کشت  

پروبیوتیک ها توانایی آنها در کاهش م لورتسلک نازی   
مه رد یفلتخم یا
یباش دد د (  16و  .) 15مکانیس مم 
س  مر ممم مم 
ارتب  رد اه کیتویبورپ درکلمع هوحن اب طا ک شها        

  

      

مهای
کلسترول گزارش شده است .از جمله این مکانیس 
یتوان به قابلیت اتصال کلسترول به دیواره
پیشنهادی ،م 
ک ها ا و تر یک ببب کلس ورت للل با ا غشا ییی
سلولی پروبیوتیک ک
س لول ییی ب تکا ررریها ا و در نتیج ریگولج ،ه ییییی از جذ ببب

ته اا ای س  یلایر (( ( 01-1ت اا ا  )8-01از ه هب هنومن ر    
رق تت 

مح تشک طی       MRSآگا رر ر ب یامد ا     

نمون ههه هااا در
 45 - 55درجه

یگ تفرگ ماجنا دار  .......س ییاسانش روظنم هب سپ         
سنا تت ت 
باکتریهای رشد یافته ،از تمامی پرگنهها بر روی پل تی
های حاوی  MRSآگار گسترش آماده ،و رنگ آمیزی
گرم انجام شد .سپس ب تکا ررریها ییی گ  تبثم مر

مم مممیل هههای

ش لک انتخاب و بالفاصله تست کات آ دروم رد زالا نن نننها
ص نیا رد .تفرگ ترو هلحرم

تکاب یمامت رررررررررررر رریها ییی

کهای الکتوباسیلوس97 ...
بررسی تأثیر پروبیوتی 

میل ههه ای شکو ل

تاک ا رتکاب ناونع هب یفنم زال ییییییییییییی هیا   

مشک ی هب کو کی نج زا سسسسسسسسسسسه اا ای الکتوباس ولی سس س و

بیفیدوباکتریوم در نظر گرفته شدند و متعاقبا تستتتها ای
بیوش یمی ایی افتراقی در مورد آنها انجام گرفت .در این

بررسی تشخ صی

افتراقی باکتریهای جدا شده به مک ک

یگ ار دد د ،اح ءای   
آزمو نن ن رش  د در     15و  45درج ناس ه تتتت ت 

ره    

با لولههای استاندارد مک فارلن  مکارت د م زا بسان

باکتری به طور جداگانه ته هی گردید (معادل لوله ش هرام
 2مک ای دنلراف 

      .)6×018 CFU/mlالزم ب حیضوت ه     

است هک جهت ا یمط نان از دق قی بودن تراکم ب تکا ررریها ا
به مک ک لولههای استاندارد مک فارلن اهنآ شرامش د    
ب بیترت هب هدنز شور ا زین ریز

ماجنا :تفرگ        

        ابتاد   

نیترات ،تولید گاز از گلوکز ،حرکت ،مت لی رد-وگوس

رقتهای سریال ( 1-01تا  )01- 12از هر ب روط هب یرتکا    

ت ( ،)Simon’s Citrateاوره
پروسک ئا ررر ،س می و ارتیس ن تت تت

جداگانه در بافر  PBSاس لیرت

رادقم سپس .دش هیهت      

آز ،مح اد نهآ یدنق هس طی رررررررر ر و شیرر ر تورنس راد ل    بر  

یک میلی لیتر از هر رق  رب ت ر طیحم یو      MRSآگ را

اسسا   

روشهااای مت لواد    انج فرگ ما تتتت ت (  .) 25پ زا س   

ش یامد رد و یزاوه یب طیار

انجام تستهای بیوش یمی ایی ،با توجه به این هک تشخ صی
گونهای در ج سن

الکتوباس ویرتکابودیفیب و سولی مم ممم بر

روی پلیت مناسب شمارش شده و میزان تراکم ب یرتکا

لذا از تخ یم ر کربوهیدراتهای مختل سانش یارب ف ا یی    

در نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت.
  

شناسایی جنس و گونه باکتریها با استفاده از روشهای
معمولی باکتری شناسی نگه داری آنها در محیط کشت
آبگوشت  MRSحاوی  %01گلیس یامد رد و نیر   

      

 37درج لس ه س سوی     

گرمخانه گذاری شدند .سرانجام پرگنههای رشد یافته بر

یگ دری
اساس الگوی تخ یم ر کربوهیدراتها ص م ترو یی یی
گون ش هدافتسا ه د (((((( (( ،)9ج لود     .)1در نهای زا سپ ت

انجام گرفت .تمامی نمونهها به مدت  24 - 48ساعععت در

- 80

بررسی توانایی باکتریها در کاهش کلسترول :به منظور
بررسی توانایی باکتریهای جدا شددده از م  واگ عوفد و
گ تهج شیموا

 شهاکک طیارش رد لورتسل        

  

         

آزمایشگاهی ،پس از کشت و تنظیم تراکم ب تکا ررریها،،

یگار دد د ت نا نامز ا جججج جججام آزمونن نهااای دیگر  
درج ناس ه تتتت ت 

ابت طیحم رد لورتسلک زا یبسانم تظلغ اد

نگهداری شدند.

آبگوشت  MRSته هی شد .به این ترتیب هک در لولهها ای

کشت انبوه ب تکا ررریها ::ب روظنم نیا یار     پرگن ههه

آزمایش درب دار  20میلی لیتری ،م رادق  01میل رتیل ی   

خالصی از هر باکتری به طور جداگانه در  01میل رتیل ی   
محیط آبگوشت  MRSکشت و در شرایط بی هوازی و
اتمسفر حاوی  %5گاز  ،CO2دمای  37درجه سانتیگراد
و به مدت  18 - 24ساعت در انکوباتور ش کی ر دار ب رود ا
 021در دق هقی گرمخانه گذاری شدند .پس از رشد ابت اد
باکتریها به طور جداگانه سانتریفیوژ شدند (00 25 rpm
به مدت  15دق هقی و دمای  4درجه س نا تتیگ ار ددد) ،س سپ
محلول رویی هر لوله دور ریخته ش لصاح بوسر و د   
دو مرتبه با بافر  PBSاستریل شستشو داده شد .در نهایت
به مک ک بافر  PBSو با مقایسه کدورت سنجی نمونهها

تشک       

     

محیط کشت آبگوشت  MRSریخته شد وسپس م رادق
 0/50گرم از پودر کلسترول به ول یمامت ل هههههههه هدوزفا ا   
ش و هد فتسا اب تیاهن رد ا  زا هد ف گنرس رتلی یییییییییییی یییی 0/22
م کی رون در زیر هود المینار فل سپ .دندش لیرتسا و زا

  

ته هی محیط کشت مایع  MRSحاوی کلسترول در زم نا
صفر ،ن آ یبذج رو نن نننه جوم لوط رد ا    

 496ن اب رتمونا   

استفاده از اسپکتوفتومتر اندازه گیری شد .ه نیا زا فد   
مرحله ایجاد غلظتهای استاندارد کلسترول بود ،به این
ترتیب هک لولههای با جذب نوری متف مجم زا توا و هع
حذف شدند تا شرایط برای ه هم باکتریها یکسان شود.
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مخلوط واکنش :مقدار  704م کی رولیت شنکاو رفاب ر    

سنجش میزان کلسترول در مح ححیط کشتتت :ب هزادنا یار   
گیری کلسترول از روش اصالح شده پیریراا و گلننن در

کلس ب لورت اااا ا  32م کی رولیت ،کوتسا لورتسلک ر        32

سال  2 00 2استفاده گردید (  .) 30به ،هصالخ روط ادتبا    

م کی رولیت و میزنآ طولخم ر     

ب  ا ا  هدافتس ا زززز ز پ دناتسا ینحنم لورتسلک ردو ا یارب در           
جذب در طول م جو

اس ب مزال .دیدرگ طولخم زارت هههههههههه ذ طولخم تسا رک       

 0 57ن و رتمونا غلظتتتها ای ص ،رف

واکنش در م کی روتیوب های  1/5میلی لیتر ته هی گردید.

 200 ، 00 1 ،05و  0 40میلی گرم در میلی لیتر رسم ش .د

س سپ   

در این آزمایش محلول نه یا ی نیفاروزر     )(Resorufin

ته هی شد .حجم نهایی هر کدام از غلظتها براب اب ر    200

 0 57نانومتر جذب م ممینماین  شنکاو .د ش جنا ییایمی ام     

م کی رولیتر بود .سپس مقدار  25م کی رولیتر از ه لغ ر ظظ ظظظت

شده به طور خالصه شامل اکسیداسیون کلسترول است

استاندارد به م کی روپلیت  69خانهای ریخته ش ره هب و د    

هک در این واکنش آنزیم پراکسیداز وارد ع لم ش ات هد   

چاهک مقدار  25م کی رولیتر از مخل ضا شنکاو طو ا هف   

از کلسترول ماده رزوراف هوحن .دنک زتنس ار نی      تهی ههه ٔٔ

شد .همچنین مقدار  25م کی رولیتررر از نمونه کهاچ هب    

فها به شرح زیر است:
معر 

م کی روپلی تت ت ریخت ههه و ب نآ ه   

تهیه کلسترول اس کوت  ::م رادق  01م زا مرگ ورکی   
کلس رد لورت

یامد رد     

سولفوکس یا دد د ( )DMSOح و ل

غلظ تت ته اا ای اس  لورتسلک درادنات (((( (، 00 1 ،05 ،0

 200و  0 40میلی گرم در لیتر) در بافر واکنش کلسترول

بود هک به نسبت  1به  1با کلسترول ،نور را در طول موج

    022م کی رولیت یتم ید لولحم ر ل   

 32م کی رولیت لورتسلک ر     

 25م کی رولیت رر ر مخل طو   

واکنش اضافه شده و با فویل آلومین ییی ومی پوش دش هدنا .....

       

م کی روپلی تت ت ب تدم ه     

 - 20درجه

 60دق قی ههه در دم اا ای  37درجه

سانتیگراد گرمخانه گذاری شده و نور جذبی در لوط

سانتیگراد نگهداری گردید .ن همی عمر ای ود کوتسا ن   

م جو   

ماه بوده و باید از نور مست یق م محافظت گردد.

) (Statfut, USAقرائت گردید.

 0 57ن فتسا اب رتمونا ا  زا هد د ا هاگتس الالالالالالالال الی اوخ از نننن ن

تهی هه ه کلس زارتسا لورت  : ::::پ دو رر ر آن لورتسلک میز     
اکسیداز را در  022م کی رولیتر بافر حل کرده و در دمای
یگراد نگهداری شد.
 - 20درجه سانت 

جدول  -1نتایج بررسیهای بیوشیمیایی الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از نمونههای مدفوع گاو و گاومیش.
L. rhamnosus

L. acidophilus

L. reuteri

L. fermentum

L. delbrueckii

L. lactis

L. casei

L. paracasei

L. plantarum

L. salivarius

رشد در 45 ºC

L. bulgaricus

رشد در 15 ºC

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

B. lactis

تست

+

-

VP

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

احیاء نیترات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تولید گاز گلوکز

-

-

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

حرکت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کاتاالز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

آرابینوز

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

اینوزیتول

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

اینولین

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

رافینوز

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+
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بررسی تأثیر پروبیوتی 
رامنوز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سلبیوز

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

سوربوز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سوربیتول

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

فروکتوز

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

+

-

گاالکتوز

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

گزیلوز

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

الکتوز

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

مانوز

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

مانیتول

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

ملزیتوز

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

ملیبیوز

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

نتایج

از جسن   

الکتوباس ولی سس س و یکهنوگ      بیف ویرتکابودی مم م

نتایج مربوط به کشت نمونههای مدفوع گاو و گاومیش

جداسازی شد .نتایج حاصل از مطالعه اد ناشن رضاح ددددددد

جدول نشان میدهد تنوع گونههای جدا شده از م عوفد

( ) 25 %و الکتوباس یراگلوب سولی کو سسسس س دارای مک ت نیر   

در جدول  2آورده شده است .همان طور هک نت نیا جیا   
مها ییی
گاومیش ( 20نوع گونه) بیش  زا رت مم کی روارگانیسم م
جدا شده از م  واگ عوفد (( (((  18نو ععع گون ههه ) اس زا .ت 05
نمونه مدفوع گاو ه چی گونه بیفیدوباکتریوم جدا نشد در

حالی هک یک گونه بیفیدوباکتریوم از م عوفد
جداس نیرتشیب نینچمه .دش یزا

گ شیموا

           تن عو     گون هههه ای

الکتوباسیلوس مربوط به نمونه مدفوع گاومیش بود (10

یهای باکتری
گونه مختلف) .نتایج بدست آمده از بررس 

شناسی نمونههای مدفوع گاو نشان داد هک در مجموع 5
گونه متفاوت از جنس الکتوباسیلوس توان یا ی رب دشر     
روی مح تشک طی       MRSآگ  را ر نیرتشیب .دنراد ا       

فراوانی مربوط به الکتوباسیلوس رامنوسوس ( ) 37 %/5و
مک ت آ نیر ن هب طوبرم          الکتوباس وتنمرف سولی مممممم م و

یباشد (جدول .)3
الکتوباسیلوس دلبروکی ( )5%م 

هک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دارای بیشترین فراوانی

یباشد (جدول .)4
فراوانی ( )2%/82م 

در این مطالعه توان یا ی اب  کت رر ررریها ییی جداس زا هدش یزا   
نمونههای مدفوع برای کاهش میزان کلسترول در محیط
کشت مایع  MRSسنجیده شد هک نتایج آن در جدول 5
آورده شده اس سا رب .ت اس    
مطالعه ه چی

یافت هههه نیا زا لصاح یا    

اب زا مادک کت رر ررریها ییی الکتوباس ولی سسس ج اد

شده از نمونههای مدفوع گاو نتوانستند ت ییغ ری در م نازی
کلس رت وو ول موج  دو د  طیحم ر ک تش

داجیا

.دنیامن رد           

یک ههه برخ هرتکاب زا ی اااا ای نمون شیمواگ عوفدم ه       
حالل ل 
توانستند م جوم لورتسلک رادق و رد د  طیحم ک تش

پس از  24ساعت کاهش دهند .این کاهش بسته به گونه
باک هب طوبرم نآ نیرتشیب و هدوب توافتم یرت

مربوط به الکتوباسیلوس کازئی ( 12 %کاهش) میباشد.

نیز نشان داد هک از مجموع  05نمونه 01 ،گونه توافتم   

جدول  -2بررسی میکروبیولوژیک نمونههای مدفوع گاو و گاومیش پس از کشت بر روی محیط  MRSآگار.
مخمر

از  05نمونه مدفوع گاو
 13گونه متفاوت

از  05نمونه مدفوع گاومیش
 9گونه متفاوت

الکتوباسیلوس

 5گونه متفاوت

 10گونه متفاوت

بیفیدوباکتریوم

-

 1گونه

مجموع

                

الکتوباسیلوس پاراکازئی ( 05%نیرتمک و )شهاک    آن

بررسیهای باکتریشناسی نمونهها ای م شیمواگ عوفد   

م کی روارگانیسم جدا شده

ار   

  

18

20
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جدول  -3گونههای شناسایی شده الکتوباسیلوس جداسازی شده از  50نمونه مدفوع گاو.
ردیف
1
2
3
4
5

م کی روارگانیسم

Lactobacillus rhamnosus

فراوانی (در  05نمونه مدفوع)

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus delbrueckii
مجموع

درصد فراوانی

15

37 /5

12

30

9

22/5

2

5

2

5

 04مورد

00 1

جدول  -4گونههای شناسایی شده الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از  50نمونه مدفوع گاومیش.
ردیف
1
2
3

م کی روارگانیسم

Lactobaciilus acidophilus

6

9
01

9

20 / 45

6

13 / 63

4

9/1

4

9/1

2

4/ 54

2

4/ 54

2

4/ 54

Lactobaciilus fermentum
Lactobaciilus casei
Lactobaciilus paracasei
Lactobaciilus plantarum
Lactobaciilus salivarius

7
8

11

25

Lactobaciilus lactis

4
5

فراوانی (در  05نمونه مدفوع)

درصد فراوانی

Lactobaciilus reuteri
Lactobacillus delbrueckii
Lactobaciilus bulgaricus

11

Bifidobacterium lactis
مجموع

2

4/ 54

1

2/82

1

2/82

 44مورد

00 1

یهای جدا شده از نمونههای مدفوع بر کاهش میزان کلسترول.
جدول  -5نتایج مربوط به توانایی باکتر 
نمونه مدفوع

ردیف
1

گاو

2
3
4
5
1
2
3
4

گاومیش

5
6
7
8
9
01
11

م کی روارگانیسم

Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillu acidophilus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus delbrueckii
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus lactis
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus casei
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus salivarius
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus delbrueckii
Lactobacillus bulgaricus
Bifidobacterium lactis

ب حث

در طی مطالعات متعددی مشخص شده است هک حطس   
باالی سرمی کلسترول میتواند باع لامتحا شیازفا ث    
ب ددرگ یبلق رنورک یرامی

       ( .)3تاک ون ن ور  شش شه اا ای

درصد کاهش کلسترول
مک تر از 2
0
مک تر از 3
0
مک تر از 1
0
17
0
12
05
0
مک تر از 1
مک تر از 1
0
0
32

مختلفی از جمله مصرف داروهای ش می یایی برای کاهش
سطح سرمی کلسترول در افراد مورد استفاده قرار گرفته
است .با توجه به مصرف روزافزون ای و اهوراد لیبق ن
عوارض جانبی آنها ا مس قیقحت ری ا نتفای تمس هب ت      

کهای الکتوباسیلوس101 ...
بررسی تأثیر پروبیوتی 

جایگزین بهتری هک

مک ترین خطر را برای انس هتشاد نا

باشد معطوف ش سا هد تت تتت .مطالع هههها ای ص هتفرگ ترو

داشته باشد (  13و  .) 15هانگ و ه کم اران (  ) 2005نش نا
دادن  دکه عومجم زا         

 21گونه   الکتوباس ولیــ سسس س و

مشخص نمودهاند هک پروبیوتیک ها قادرند سطح سرمی
کلسترول را به میزان قابل توجهی در افراد کاهش دهند

بیف ــی دوباکتریوم ج ــ دا ش ــ ده از مدفوع انساننن 6 ،گونه

از آنها قادر به حـذف کل ــ سترول از مح تشــک طیــ   

یتوانند نقش موثری را در
( ،)7از این رو این تر یک بات م 

یباشند ( .) 18
در ش ــ رایط آزمای ــ شگاهی م 

کاهش این دسته از ب می اریها هک امروزه پس از س ناطر

مطالعات ال-گاواد اثرات مصرف ماست تول زا هدش دی   

دوم گرم لماع نی

ریم و

هتفرشیپ عماوج رد ناسنا              

شیر گاومیش غن اب هدش ی     بیف وگنال مویرتکابودی مم ممم بر

محسوب میشود داش هت اب شش شششد .از آنج یا ی ک  ههههه مصرف ف
ف

روی  48رت با کلسترول باال در سرم خون به م تد

پروبیوتیکها فاقد اث یبناج تار    م ممیباشددد ،ه رما نیم   

روز را بررسی کرده و نتایج مطالعه نشان داد هک ماست

باعث شده است هک این گونه تح قیق ات در ح رضاح لا   

تخ یم ر شده حاصل از شیر گاومیش به یراد ینعم روط   

مورد توجه فراوانی قرار گیرند ( .) 16

کلستروم تام را  ،%05/3لیپوپروتئینهای با چگالی پ یا ین

مطالعه حاضر به عنوان یک تح قیق اول هی با هدف بررسی

را  % 56 /3و تری گلیسرید را  % 51 /2در مقایسه ب هورگ ا   

توان یا ییی الکتوباس سس لی ها ییی م اگ و واگ عوفد و و شیم     

      

بررس مع هوحن ی لللللل ل آ درک ننن نه رد ا ح و بذج ذف

کلسترول در محیط کشت آزمایشگاهی صورت گرفته

کنت شهاک لر     

داد ( .)01در مطالع ههه ٔٔ دیگر ییی

35

رد هک   

انسان انجام شد ،مشاهده شد هک در ب می اران با کلس لورت

خون باال و تغذیه شده با ماس یواح ت    الکتوباس سولی

است .بدیهی است نتایج حاصل از این مطالعه م ممیتوانددد
       

اسیدوفیلوس و بیفیدو ب یتکال مویرتکا سسسسس در مقایسه اب   
گروهی هک از ماست معمولی اس  هدافت مم مممیکننددد اث تار

بررس دروارف دیلوت ی هههههه هه اا ای دام وتحم اب ملاس ی ای         

یشود (.)4
کاهش دهندگی در کلسترول خون دیده م 

کلسترول پایین و یا تولید فراوردههای دارویی با ویژگی

با توجه به اه یم ت موضوع ،مطالعات بسیاری ب ههه منظوررر

پروبیوت کی ی مورد توجه باشد.

ف شیررر تخ یم ررر شدهه و غلظتتت
ش خان تتت رابط ههه مصرف ف

یها ییی موج  دو د شیازفا دروم ر       
ب هب هجوت ا ارگن نن ن ننن ن ننن 

کلسترول سرم انجام شده ،و نتایج بدست آمده متف توا

کلسترول خون ،استفاده از مواد غذایی فرآوری ش اب هد   

ش معنی
بوده است .نتایج این مطالعات ،از ایجاددد هاک ش ش

پروبیوتیک ها به عنوان یک راهکار برای کاهش س حط

دار در سطح کلسترول سرم ( 2و  ،)3تا اثر خنثی ( )8و

کلس  داهنشیپ مرس لورت ش ا هد سسسسسسسسسسسس س سسسس ت (  .) 16بیش رت    

یا حتی افزایش سطح کلس ورت للل س مر (  ) 24مت یغ ررر ب هدو

یشوند
محصوالت تخ یم ری هک در حال حاضر استفاده م 

یت او ننن در نحوههه
ض را م مم 
است .علتتت ایننن نت یا ججج متن قا ض ض

مقدم و ه هب یدعب تاعلاطم یارب ییاشگهار

روظنم

   

شامل باکتریهایی مثل بیفیدوباکتر و سویههای مختلفی
از الکتوباسیلوس هستند ( .) 31

یهای انج شرد هدش ما ر هاگشیامزآ طیا یییی ییییی ن شق
ب رر س 

م شک رثؤ تت تتت الکتوباس ولی سسس اس ولیفودی سسس در ج بذ

کلسترول را نشان داده است .این ع لم در حالت طبیعی

ش دهن ورتسلک هد لل للل رادر پی
م کم ن است اث هاک تار شش شش

طراحی مطالعات ،تفاوت در مقدار دریافت شیر تخ یم ررر
متر از ه هم  ،،تف وا تتت در گون ههه (  ) 32و س یو ههه
شده و مه 
باکتری اسید الکتیک مورد استفاده (  ) 19جستجو کرد.
اثرات هیپولیپیدمیک گون هههها ای متعدد رد یکیتویبورپ    
بسیاری از مطالعات حیوانی نیز تأیید شده است .اس هدافت

از باک یرت    الکتوباس وتنمرف سولی مممم مم در تغذی رتسمه ه     
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ت ییغ رات معنی داری در سطح کلسترول ،ت دیرسیلگ یر   

یباشد ( .)22از آنجایی هک کلسترول ماده اول هی جهت
م 

ن را نش اد نا د    (.)6
و لیپ یئتورپو نن نها ییی ب اپ یلاگچ ا یی نننننن ن

سنتز اسیدهای صفراوی است ،استفاده از کلسترول برای

هانگ و ه کم اران (  )31 20اث لورتسلک یگدنهاک تار    

س نوگ یمر ههههه ه اا ای الکتوباس موراتنالپ سولی      را در رت

  

سنتز اس یدج یوارفص یاهدی د د لورتسلک تظلغ  ،ر   
یدهد (.)5
گردش خون را کاهش م 

های تغذیه شده با چربی باال نشان دادند (  .) 20استفاده از

در این مطالعه توان یا ی اب  کت رر ررریها ییی جداس زا هدش یزا   

پروبیوتیکها در دامها نیز به منظور افزایش تولید ،بهبود

نمونههای مدفوع گاو و گ نازیم شهاک یارب شیموا     

عملکرد و وضعیت سالمت حیوان و تولید فراوردهها ای

کلسترول در محیط کشت  MRSبراث سنجیده شد .بر

دامی سالم مورد استفاده انسان ،در سالهای اخ دروم ری   

اس  سا ا نی        یافت هههه ه ااا ا ه تکاب زا مادک چی ررررررررر ریها یییی

توجه قرار گرفته  تاعلاطم .تسا ا جن ا هدش م

یور رب       

الکتوباس ولی سس س ج نومن زا هدش اد ههههههه ه اا ای م واگ عوفد     

ک ها ا در شهاک
جوجههای گوشتی توان یا ی یتویبورپ  کک کک

نتوانستند ت ییغ ری در میزان کلس  دوجوم لورت د طیحم ر    

غلظت کلسترول خون را اثبات نمودهاند ( .)22همچنین

کشت ایجاد نمایند .در حال هکی برخی از باکترها ای ج اد

ه  اا ااا

شده از نمونه مدفوع گاومیش توانستند مقدار کلس لورت

یش نو ددد و در
باعث لک شهاک سس سسسترول سرممم و زرده م مم 

موجود در محیط کش زا سپ ار ت   

 24س شهاک تعا   

افزایش تولید تخم مرغ نیز نقش دارند (  .) 29با این حال

دهند .این کاهش بسته به گونه باکتری متف و هدوب توا

پاندا و ه کم اران (  ) 2003دریافتنددد ک ههه پروبیوتیک

بررسیهای صورت گرفته لاسوگ رد هههههها ای ش راوخ ری   

بیش آ نیرت نن ن ب رت ه ت رم بی ب  طو به         الکتوباس سولی   

نشان داد هک استفاده از مخمر ساکارومایس یسیورس س ههههه

پاراکازئی ( 05%کاهش) ،الکتوباسیلوس الکت سی

و تری گلیسیریدهای خون ندارد (.)1

( 12 %کاهش) میباشد .این در حالی است هک بق ًالًالًالًالًالًال ن زی

با نام تجاری  Probio-Saccتاثیری بر غلظ لورتسلک ت   

مکانیسمهای متعددی برای اثر کاهندگی پروبیوتیک ها
پیش تسا هدش داهن  .......اث رتسلک شهاک تار وووو ووول س یمر   

مکانیس بذج لماش م

لورتسلک تشادرب و

الکتوباس ئزاک سولی یییی ی و الکتوباس لیفودیسا سولی و سسسس س

پروبیوتیک ها در جذب و ح  فذ

( .)72این

هدور رد   

کاهش) و مک ترین آن مربوط به الکتوباسیلوس ئزاک ییی

ج دروارف زا هدش اد هههههه ههااای لبن اعف ناونع هب ی لللللللل لترررین

پروبیوتیکها بیشتر از طریق اثرات آنها بر مسیر انت لاق
دهندهههها ای کلس  لورت ووو لیپ تسا ینیئتورپو   

(17 %

ککک لس طیحم رد لورت   

آزمایشگاهی گزارش شدهاند ( 11و .)7 ،22

       

برای بقای پروبیوتیک ه  ،ا ااتص هراوید هب لورتسلک لا     

آوهند و ه کم اران ( ،)2 00 2شهاک

 % 95 / 65کلس لورت

توسط سویههای الکتوباسیلوس پالنت ورا ممم ج زا هدش اد   

سلولی پروبیوتیک ها و حفظ یکپارچگی غشای سلولی،

شیر خام گاو را در شرایط آزمایشگاهی گزارش نمودند

تبدیل کلسترول به کوپروستانول و دفع از طریق مدفوع،

( .)82ب  ا ا لاح نی

تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر از جمله تانویپورپ   
توس تکاب ط رررر رریها ییی پروب یدبک دیلوت هک یکیتوی

کلسترول یا برگشت کلسترول از پالسما به کبد را مها ار
طریق اثر بر آنزیم هیدرولیز کننده نمکها ای ص یوارف

پالنتاروم از مدفوع گاو جدا نشد و سویههای جدا ش هد
از مدفوع گاومیش نیز اثری بر کاهش غلظت کلس لورت

      

میکنند و ن زا یوارفص یاهدیسا ندش هگوژنوکد زی   

س چیه وووووووووو وووویهای از الکتوباس سولی   

  

در محیط کشت آزمایشگاهی نداشتند .در مطالعه حاضر

تأثیر بیفیدوباکتریوم الکت سی

در کاهش کلس لورت

% 32

بود .بیفیدوباکترها جهت رشد بهینه ،نیاز به محیطی بییی

کهای الکتوباسیلوس103 ...
بررسی تأثیر پروبیوتی 

هوازی pH ،پایین و فاکتورها ییی بیف تیوقت( کینژودی   
کنن  )دشر هد د  یلاـحرد ،دـنراک هدــش شرازــگ هـ    

       

بیفیدوباکترها به شرایط اسیدی مقاومت و تـسا ر

رتشیب    

اس ــ ت هــک الکتوباس ولیــ سسس اس ولیفودیــ سسس نس هب تب

الکتوباس یــ لوس اس یــ دوفیلوس های جدا شده از مدفوع

گ  وا و هب( شیمواگ

بیفیدوباکتریوم الکت سی

اس کیلگ یاهدی ووو وچولیکککک ( )Glycocholic Acidو
تائوروکولیک ( )Taurocholic Acidرا تحت ش طیارـ

یماندد د (  .) 23بن یناوارف لـلع زا یـکی نیارباـ         
زن  هد مم ممم 
بیترت        

یتوان دد د
یده دد د هک الکتوباس لیفودیسا سولی و سسسس س م مم 
م مم 

 30و  )% 25نس هــب تبــ    

جدا شده از جمع شیمواگ تی   

بـی هـوازی دکونژوگ هـ دـنک    (  .) 14دکونژوگ گگه ش ند
  

اسیدهای ص رد تسا نکمم کچوک هدور رد یوارف

کنت  تظلغ لر ک  لورتسـل سـر رـیز ،دـشاب مـهم م ا               
اس یـ دهای صفراوی دکونژوگه شده عمل یبوخب یدرک   
اسیدهای صفراوی کونژوگه در محلول کردن و ج بذ

یتوان دد د ب یلد ه ل ندوـب رتداـیز  ادـعت د         
( )2%/82م مم 

باکتریهای زنده الکتوباسیلوس اس ولیفودیـ سسس در روده

باش ــ د .توج هی مشابهی را میت او ننن ب یار الکتوباس سولی

رامنوسوس جدا شده از مدفوع گاو ب یناواورف ا    % 37 /5

ب  نای ن دوم  .....ع تدــم ًاًاًاًا فل تـــحت هدور یــبورکیم روــ       

چربی ندارند ،به این ترتیب مانع جذب کلسترول ه هارم
چرب  ی مم م ممم یش نو دد د ،و خ آ دو نن نه ن ا یییییی ز دوب بذج هرا    
نمیشوند .همچنین اظهار ش یوارفص یاهدیسا هک هد     
یچس نب دد د .بن عفد نیاربا     
آزاد ب تکاب ه رررر ریه اا ا و فیب  ر مم م مم 
اسیدهای صفرا افزایش مییابد (  .) 21با توجه به مطالب

ت ارـــثا و نـــس ،ییاذـــغ مـــیژر ریثأـــ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت

ذکر شده ع و یگنهامه مد

آنتاگونیسمی یا سینرژیسمی باکتریها ا در مح هدور طیـ

آزمایشگاهی و اس زا هدافت ح اوی ننن م ممیتوانددد مرب هب طو

یباشد.
م 

شرایط خاص دستگاه گ رد لاح نیع رد .دشاب شراو

یدهن دد د تکاب هک رررر رریه یا   
مطالع  ناشن ینیلاب تا مممممم م مممم 

ن تقباطم ت طیارش رد جیا      

مطالع م یبایزرا یارب هیلوا تا ی  تردق ناز ک شها       

  

      

الکتوباسیلی هک در شرایط آزمایشگاهی توانایی کاهش

کلسترول توسط الکتوباسی للل ه یوارفص تابیکرت زا ا    

شرایط درون تنی نیز قادر به یمرس لورتسلک شهاک     

گیلیاند و وا  رک (( ) 990 1هک اد ناشن دند ب  د دوجو نو      

میباشند ( .)82نتایج مطالعه حاض  ناشن ر مم م ممممیدهددد هک

ص س زا کی چیه شیامزآ طیحم رد ارف وووووووووووو وووویهها ییی

کلس ضا لورت ا هدش هف

ار طیحم هب امتحا دنراد ًالًالًالًالًالًالًالًالًالًالًالًالًالًالًالًالًال در

توانایی کاهش کلس س رد لورت وو ووویهها ییی مختل یتح ف   

یک هنوگ      الکتوباسی للل (الکتوباس رتور سولی ییییی ) در
مدفوع گاو و گاومیش ماک ًالًالًالًال مت  ریغ مم مممیباشددد هک نیا   
موضوع کام ًالًال ب د یناوخمه یلبق تاعلاطم جیاتن ا ا در
( .)82اوهن و د

استفاده شده است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر با نتایج

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس قادر به کاهش کلسترول در

مح بن یلولس جراخ طی و  دراد تقباطم ،دند ا نیا ام               
مح دومن تابثا نیقق ن رد هک د

روضح یخرب ارفص

             

    

سویهها به طور قابل توجهی م ممیتواننددد کلس رد ار لورت

   

محیط لوله آزمایش دنهد شهاک    (  .) 14در بس زا یرای

 ناراکمه (((( ( )2 00 2گ ندرک شراز د که

توانایی پروبیوتیک ها در کاهش کلسترول از گونهای به

مطالعات بع فتسا زین ید ااا ااااده از اکس لاگ ( )Oxgallهک

یتواند متفاوت باشد (.)82
گونه دیگر م 

تر یک بی از صفرای گاو میباشد ،ی یوارفص یاهدیسا ا    

در مطالعه حاضر الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس های ج اد

شده از گاو و گاومیش ه چی

اث ثثری در م لورتسلک نازی   

محیط کش .دنتشادن یهاگشیامزآ ت     بررس سسیها ا نش نا

مختلف به این منظور مطالعه شدند .این امر اگ هب هچ ر   
نظر میرسد هک برای مش هبا اب شیامزآ طیارش یزاس

   

مح ندب لخاد طی ،دشاب هتفرگ تروص             در برخ زا ی   
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مطالع تا    ثاب دش ت هههه ه یاهدیسا نامزمه بوسر هک         

جدایههایی با توانایی کاهش کلس طیارش رد الاب لورت    

صفراوی با کلسترول بر سطح باکتری بر م شهاک نازی   

آزمایشگاهی و درون تنی الزامی است .منطقی است اگر

کلسترول در محیط اثر گذار است و به این ترتیب نقشی

این سویهها از م کی روفلور دستگاه گوارش نشخوارکننده

جدا از قابلیت باکتری در تولید آن هدننک زیلوردیه میز    

در ش ورپ طیار ر ادج ناریا یش سسسسسس س سسسسس ازی ش ،دنشاب هد     

صفرا داشته باشد .با این حال مرور منابع نش  نا مم مممیدهددد

یتوان ددد د اید ههه های مناسب ییی ی در تول تالوصحم دی       
م ممم 

       

پروبیوتیک با استفاده از سویههای بومی ایران باشددد ،به

جو هک و هدننک نییعت شیامزآ طیحم رد ارفص د       

نمیباشد .برای مثال در مطالعه لیونگ و شاه مشاهده شد

طوری هک با فلور طبیعی دس گزاس ماد شراوگ هاگت ا یر    

یتوان دد دد در هاک ششش ش
طیحم رد تشک هک         MRSم ممم 
کلسترول محیط مؤثر باشد و افزودن اسیدهایی صفراوی
به ای د لورتسلک تظلغ شهاک رد طیحم ن ر طیحم       
یباشد (.)22
موثرتر م 
در مطالع ا رضاح ه زززز زز آنج لاعف یسررب هک ییا یت         

الکتوباسیلوس ها در محیط آزمایشگاهی ب  یار کک کککاهش
کلس رظن دروم نآ لورت ارفص زا ،دوب ای

هدیسا ای               

صفراوی در محیط کشت استفاده نشد .از ای جیاتن ور ن   
به دس جیاتن اب اهنت هعلاطم نیا رد هدمآ ت تاعلاطم         
مشابهی هک از صفرا در محیط کشت استفاده ن درک هههاند
قابل مقایسه است .نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر
با نتایج برخی مطالعات از جمله آزمایش  تا گگگیلیییاند و
ه کم اران (  ) 1985مطاب  دراد تق ((  .) 15ای یققحم ن نن ننن در
مطالعه خود اشاره کردن یاهدیسا روضح نودب هک د      
صفراوی ه چی گونه کاهشی در کلس داجیا طیحم لورت    
یت او ننن
نمیشود .از جمله سایر یافتههای مطالعه حاضر م مم 
به ارتباط بین جذب کلسترول و رشد ب بباکتریها ا اش هرا

کرد .با توجه به این هک در محیط کشتتت ،الکتوباس سولی

پاراکازئی مدفوع گاومیش از رش  یرتشیب د ب ادروخر ر    
بود لذا متعاقب آن به طور م ببس یرثو   

کلس لورت

گردیددد .ارتب رد یهباشم طا

نازیم شهاک   

هعلاطم      امما یی ی و

ه ناراکم      ( ،) 008 2ب فتسا ا ا یاه هیادج زا هد

       

       

الکتوباسیلوس کازئی گزارش شده است ( .)11ب نیا ر   

اساس ،مطالعه پیرامون سویههای مختلف به منظور یافتن

بهتری داشته باشد.
نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آم قیقحت نیا رد هد    م ممیت ناو
نتیجه گرفت هک الکتوباسیلوسهای مختلفی در م عوفد
گاو و گاومیش وجود دارند هک فراوانی آنها ا متف توا

میباشد .همچن نی م ممیت هب هتسب هک تفگ ناو ،هیوس     
یتوانن  ببس د ک رادقم شها
الکتوباس سس یلوسه اا ا ،م مم 

       

کلسترول در شرایط آزمایش .دندرگ یهاگ    ب هب هجوت ا   
   

یتاو نن ن نتیج هک دومن یریگ ه    
نت  رضاح هعلاطم جیا مممممم ممم 

پروبیوتیکها از کلس یط رد لورت    رشد خ هدافتسا دو   
کرده و احتما ًالًال مقداری از آن را جذب س و دوخ راتخا
مقداری را نیز به تر یک بات دیگر تبدیل کردهاند ،هک البته
برای تأیید این مرحله و نوع محصول مت  یتیلوبا مم مممیبایددد
   

آزمایشهای دق قی تری صورت گ اب یلک روط هب .دری

توجه به نتایج مطالعههای گذش هت رضاح شهوژپ و     دو
احت فذح رد یوق لام

      

طیحم زا لورتسلک یارب      

الکتوباسی للل ه  ا ا ادروخرب یرتشیب لامتحا ز ر ؛تسا           

جذب و تبدیل کلسترول به متابولیت های دیگر در یط
رشد باکتری و الحاق کلسترول به مک رایسب نازیم

هب

  

غشاء پالسمایی باکتری هک این حال ب هجوت اب زین ت ههههههههههه
ح میاد فذ ی تکاب  رررررر ریه اا ا و ب  نازیم ه ز متسیس زا دای

       

یتوانددد ب یکی ناونع ه دراوم زا م رد رثؤ          
گوارش ی مم ممم 
کاهش میزان لیپید از سیستم گوارشی مطرح باشد.
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Abstract
In this study, the effect of different species of isolated Lactobacillus from cattle and buffalo
feces from some Urmia suburban farm were investigated on cholesterol reduction efficacy in
the test tube. Bacteriological studies on cow fecal sample showed that 5 different species of
Lactobacillus were able to grow on MRS agar medium. The most frequently isolated species
was Lactobacillus rhamnosus (37/5%) and Lactobacillus fermentum and lactobacillus
delbrueckii were the less abundant organisms (5%). Bacteriological examination on buffalo
fecal sample revealed, ten different species of Lactobacillus and one species of
Bifidobacterium were isolated. The higher and lower frequency microrganisms were
Lactobacillus acidophilus (25%) and Lactobacillus bulgaricus (2/28%) respectivelly. In this
study, the ability of bacteria isolated from fecal samples to reduce cholesterol level in MRS
broth medium was considered. It’s should be concluded that non of isolated Lactobacilli from
cow fecal samples could modify cholesterol level in test tube, while some of bacteria isolated
from buffalo feces could reduce cholesterol level in medium after 24 hours. Depended on
bacteria species, this reduction is variable, and the most reduction related to Lactobacillus
paracasei (50%), and the less reduction related to Lactobacillus casei (12%).
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