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ABSTRACT 

The study involved isolation and identification of (50) isolates 
Lactobacillus gasseri from the feces of breastfed neonates aged (1-4 
months) in Mosul. The ability of the bacteria to reduce the concentration 
of total cholesterol and cholesterol associated with high density 
lipoprotein (HDL) and low density lipoprotein (LDL) were examined in 
the presence or absence of bile salts and for two periods of incubation 
(24, 72) hours, the results showed different effects of these isolates, 
isolate (5) gave the best results compared to the other isolates, in addition 
the study includes the effect of bacteria in vivo When rabbits were used as 
laboratory animals, results indicated the role of bacteria in reducing the 
concentration of total cholesterol and cholesterol associated with low 
density lipoprotein in the serum and this confirms the therapeutic role of 
these bacteria.  

 
 الخالصة

 Lactobacillus gasseri( عشلممة تاةعممة لةكتايمما50تضممت  الرااسممة عممشل وت)مم ي   
( )مم ا والمعتمممريب علمما الاضمماعة ال ةيعيممة  مم  4 – 1مممب ةممااش ال حممال حممرية  الممو رة ةعممما  

مريتمممة الموصمممل وراسممم  قاةليمممة الةكتايممما علممما  حممما تاكيمممش الكوليسمممتياول الكلممم  والكوليسمممتياول 
( LDL( والةممماوتيب المممر ت  قليلمممة الكةا مممة  HDLاوتيب المممر ت  عمممال  الكةا مممة  المممماتة  مممم  الةممم 

( سممماعة، أظ  ت ممما  72 ،24م تةايممماو ةوجمممور  و عمممرم وجمممور  ممممرا الصمممحاا  وةحتممماا  تحضممميب  
(   ضممل التتمما ت مةااتممة ةةةيممة العممش   5التتمما ت تتممو   مم  تمم ةيا  ممظأ العممش   و ع مم  العشلممة اقممم  
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ااسة ت ةيا الةكتايا    را ل الجسمم الحم   عتمر اسمت رام الااتمو كحيواتما   ضرو عب ظلك ر  ،ل ا
م تةايممة  )مماا  التتمما ت ألمما روا الةكتايمما  مم   حمما تاكيممش الكوليسممتياول الكلمم  والكوليسممتياول 

 .الماتة  ةالةاوتيب الر ت  قليل الكةا ة    المصل و ظا يؤكر الروا العرج  ل ظأ الةكتايا
 
 المقدمة 

علما  ت ما كا تما  حيمة رقيةمة قماراة علما عةموا الةتماة  Probioticsالحيا  العرجيمة  ُتَعَاف
ال ضمممية العليمما والتمممو والتكمماةا ةالةتمماة المعويممة والتمم  عتممر أع ا  مما ةكميمما  وا يممة تعممور ةالحا ممرة 

والةكتايممممممممممممما المت)ممممممممممممم اة  Lactobacillusوتعمممممممممممممر ةكتايممممممممممممما العصممممممممممممميا  اللةتيمممممممممممممة  ،للمضممممممممممممميف
Bifidobacterium لمكمممواا  المعويمممة واEnterococcus    ممممب  كةممما التممموا  المسمممت رمة  ممم
واب ل مممظأ الحيممما  مميمممشا   اصمممة تجعل ممما ظا    ميمممة عرجيمممة أظ  ت ممما  ،[9]التمممواح  العرجيمممة 

تمتلممك الةممراة علمما تحمممل التمماوف الةي يممة الةاسممية للمعممرة والمعمما  وتمتلممك مسممتةةر  تمكت مما مممب 
لةتمماة المعويمممة و تسممةو اعااضمماو جاتةيمممة للمضمميف و ضممرو عمممب ا لتصمماع علمما السممم ن المممة ب ل

أتتاج مما للةكتايوسمميتا  وةياوكسممير ال يممراوجيب والحممماا العضمموية والحممماا الر تيممة قصممياة 
السلسملة وييا ما مممب المموار والتمم  تمتماش ةحعاليت مما تجماأ العريمر مممب الحما   الماضممية ولمظلك جمما  

 .[16] ةية است رام ا ةريرو عب العةااا  ال
اسممت رم  الحيمما  العرجيممة  مم  عممرن امااضمماو تاتجممة عممب اوصمماةة الةكتيايممة والحاياوسممية 
 ضممرو عممب اسممت رام ا  مم  عممرن المممااا التمم   يكمموب مسممةة ا مايكاوةيمماو مممةرو  مما  الحساسممية 

اكيمممش الجسممممية ليرويمممة والمممموار الألظا يمممة والممممااا المتاعيمممة والسممما اتية وضمممأل  المممرم وااتحممما  ت
 .[20]الكوليستياول    المصل 

يعمممر الكوليسمممتياول ممممارة سمممتياويرية )ممممعية تتواجمممر  ممم  الي)مممية ال لويمممة لل ريممما الجسممممية 
تمممر ل  مممظأ الممممارة  ممم  تاكيمممو  ، ضمممرو عمممب تواجمممر ا  ممم  ةرشمممما رم اوتسممماب وجميممم  الحيواتممما  

متا ع    الجسم متمةلة وتتتت مب عرة  ،D حماا الصحاا  وال واموتا  الستياويرية و يتاميب 
ةمممالايم ممممب أب ل مممظأ الممممارة تممم ةيااو محيمممراو  ،ةالكةمممر والمعممما  والألمممرر ا رايتاليمممة والعضممما  التتاسممملية

لإلتساب أ   ب ااتحا  تاكيش ما  م  مصمل المرم يعمر رلميرو علما اوصماةة ةمالمااا الةلةيمة التاجيمة 
Coronary heart diseases،  كوليسممممممتياول الممممممرم  سمممممما اب الةولمممممموب وحمممممما    مممممما

Hypercholesterolemia    اا  متتمة الصحة العالمية(  حيثWHO  عام    )2009 )
  .[25]( مليوب )   ستويا ةالمااا الةلةية التاجية 23.6ألا أصاةة  

 Highويكموب جمش  ممب الكوليسمتياول  م  المصمل مماتة  ةمالةاوتيب المر ت  عمال  الكةا مة  

density lipoprotein (HDL)  )HDL-C والةاوتيب الر ت  قليل الكةا ة )Low density 

lipoprotein (LDL))  )LDL-C  أظ  ب الكوليسمممتياول الممممماتة  ةمممالةاوتيب المممر ت  عممممال )
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الكةا ممة ي لممع عليممو ةالكوليسممتياول المحيممر  ب لممو تمم ةيا وقمما   ضممر تصمملو ال)ممااييب حيممث يعمممل 
وةمممال   الضمممااة مت ممما وة مممظا سممميةلل ممممب  علممما تتتيمممف ال)مممااييب ممممب تاسمممةا  المممر وب ةالجسمممم

ةيتمممما ي لمممع علمما الكوليسمممتياول المممماتة  ةمممالةاوتيب  ،م مما ا اوصممماةة ةمممالمااا الةلةيممة التاجيمممة
الر ت  قليل الكةا ة ةالكوليسمتياول الضماا  و المضما للجسمم أظ يسما م  م  حمروث مماا تصملو 

تتاا مممع م ممما ا اوصممماةة  ،)مممااييبال)مممااييب  ب  مممظا الكوليسمممتياول يكممموب متواجمممر علممما جمممراا ال
ةممالمااا الةلةيممة التاجيممة ممم  شيممارة  ممظا التممو  مممب الكوليسممتياول وات حمماا الكوليسممتياول الممماتة  

 .HDL [8] [10]ةالةاوتيب الر ت  
 جممما  العلمممما  والةممماحةوب العريمممر ممممب التجمممااو لألممماا تحريمممر التممموا  الةكتيايمممة التممم  يمكمممب 

 ،العةمممااا  الم حضمممة للكوليسمممتياول  و اسمممت رام ا كعمممرن م)مممتاك اسمممت رام ا كعرجممماو ةمممريرو عمممب
وتعمر ةكتايما  [3]واست رم  العريمر ممب التموا  التاةعمة للعصميا  اللةتيمة والسمةحيا  ل مظا الألماا 

Lactobacillus gasseri  احمممممر  مممممظأ التممممموا  التممممم   ت ممممما   عاليمممممة  ممممم  ت حممممميا تاكيمممممش
لمممظا اجممماا  مممظا الةحمممث  ،[33]ةالةاوتيتممما  الر تيمممة  الكوليسمممتياول الكلممم  والكوليسمممتياول المممماتة 

 مممممم  ت حمممممميا  Lactobacillus gasseriة ممممممرف رااسممممممة روا العممممممش   المحليممممممة لةكتايمممممما 
  .الكوليستياول

 
 المواد وطرائق العمل

 :المـواد
ــات .1 أظ تممم جممم   ،جمعمم  العيتمما  مممب مست)ممحيا  الةتممول وال تسمما   مم  مريتممة الموصممل :العين

( )م ا ومممب الصممحا  والمعتمممريب 4 -1ال حمال حممرية  الممو رة ةعممما  ( عيتمة مممب ةممااش 80 
 .   تألظيت م علا الاضاعة ال ةيعية

 

والكوليستياول الماتة  ةالةاوتيب الر ت  عمال   الكوليستياول الكل  :عدة قياس الكوليستيرول .2
كة والكوليسممممممتياول الممممممماتة  ةممممممالةاوتيب الممممممر ت  قليممممممل الكةا ممممممة والمج ممممممشة مممممممب )مممممما  ،الكةا ممممممة

 BIOLABO). 
 

( يموم وةموشب 180است رم     التجااو الحيويمة ظكموا الااتمو ةعمما   :. الحيوانات المختبرية3
 .والت  تم الحصول علي ا مب السوع المحلية ،( ياام1611 – 1350 

 

4. Gaspak jar:     است رم  ظا الج اش لتو يا تاوف   وا ية مةلا لتمو الةكتايا المعشولة
ال اصة ةتولير ياش  Gaspakية ويتكوب مب وعا  ةرستيك  وتم تج شأ ة كياس  الرااسة الحال

 ةتا   ُ وكسير الكااةوب وال يراوجيب. 
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 :طرائق العمل
 MRS اسمت رم وسم  اتتةما   لعمشل ةكتايما العصميا  اللةتيمة والمتمةمل ةوسم  :العـزل والتخـخي 

agar (HIMEDIA) ةاسمممت رام محلمممول راا   حيمممث تمممم تلةمممين الوسممم  ةعيتممما  الةمممااش  الم ححمممة
 MRS agar( ممل ممب  مظأ العيتما  علما سم ن وسم  0.1الحوسحا  المتعارل( ممب  مرل ت)ما  

(  يمممممممام وةتمممممممو يا تممممممماوف   وا يمممممممة واسمممممممت رم             3 – 2م ولممممممممرة  0( 37ةمممممممم حضمممممممب ةراجمممممممة  
واسمتتاراو ألما الصحا  المج اية والشاعية وا  تةااا  الكيمو حيوية    ت) ي  الةكتايا المعشولة 

[21]. 
 

ــا  المعزولــة علــك تركيــز الكوليســتيرول فــي المختبــر   Lactobacillus gasseriتــيرير البكتري
Invitro:  

َا   ( المعةممم ةج مماش الموصممرة ووش  MRS broth  Difco( مممل مممب وسمم  1000ُحضممَ
م  المعةمم  Ox gall( مممل مممب  محلممول 25ة)مكل متسمماوا  مم  رواقمميب و ضمميف ألما احممر الممروااع  

 ،%( مممب  مممرا الصممحاا 0.3%( لألمماا الحصممول علمما تاكيممش  0.6ةج مماش الموصممرة( ةتاكيممش  
وةعر ا تمم توشيم   ،(Difco( ملألم لكل لتا مب مارة الكوليستياول  40و ضيف ألا َكر الروااع  

سماعة(  18 ةعمما  ةالوس   الموجور  م  كمل رواع(  م   تاةيمو ا تةماا ولةحم  ةمالعش   الةكتيايم 
تلةين الوس  المحتوا والأليا محتوا علما  ممرا الصمحاا  ةكمل عشلمة وحضمت  التاةيمو حيث تم 

تمممممم قيممممماس تاكيمممممش  ،( سممممماعة وتحممممم  تممممماوف   وا يمممممة72م وعلممممما  تممممماة  0(37ةراجمممممة حممممماااة  
مممم  مممم HDL  HDL-Cالكوليسممممتياول الكلمممم  والكوليسممممتياول الممممماتة  ةم ( والكوليسممممتياول الممممماتة  ةم

LDL  LDL-C [5] [26]سممممماعة  72سممممماعة و  24ر التحضممممميب لممممممرة ( قةمممممل التحضممممميب وةعممممم 
وتةماس تسمةة  ،100وسجل  التتا ت وقيس  تسو الت حيا ةالكوليستياول ة اا تسةة الةةما  ممب 

 :الةةا  ةا عتمار علا الةاتوب التال 
 

 X 100تسةة الةةا   %( = ممممممممممممممممم 
 

 
تركيز الكوليستيرول في الجسم الحـي  المعزولة علك Lactobacillus gasseriتيرير البكتريا 

In vivo :)األرانب( 
 

 أ. تحضير الحليب المتخمر:
( يماام ممب الحليمو الحماش ألما لتما ممب المما  المة ما المعةمم 120اجاا التحضيا ةإضا ة  

( ممممممممل ممممممممب الحليمممممممو الم مممممممما مسمممممممةةاو ةةكتايممممممما 30ةج ممممممماش الموصمممممممرة وةعمممممممر الممممممممان  ضممممممميف  

 التاكيش ةعر التحضيب 

 التاكيش قةل التحضيب 
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Lactobacillus gasseri الت   ت ا   علا ت ةيا    ا  تةماا  ماان الجسمم 5اقم    العشلة )
In vitro  ليمممة لكمممل ممممل  اسمممت رم   ايةمممة الصمممو 810( والمممظا يحتممموا علممما عمممرر ةكتايممما  )

( سمماعة وتحمم  تمماوف 18م لمممرة  0(37وحضممب الحليممو ةراجممة   ،ةال ةمماع  مم  حسمماو العممرر(
(   ب pH = 5ة الحليممو ألمما    وا يممة وةعممر اتت مما   تمماة التحضمميب تممم تعممريل راجممة حموضمم 

م لألمماا أيةمماف الشيممارة  مم  0(4الةكتايمما تحضممل الةي ممة الحامضممية( وُححممَت الحليممو الم ممما ةراجممة  
 .[6]عرر الةكتايا وحموضة الحليو 

 
 :ب. طريقة العمل

(  ااتممممو لكممممل مجموعممممة وتممممم 4(  ااتممممو لر تةمممماا وقسممممم  ألمممما مجممممموعتيب  8اسممممت رم   
يوميمما ولحتمماة اسممةوعيب يممظا  اعتيممارا متكمموب مممب الجممشا وال ةممش والممما   ا  تةماا ةإع مما  الااتممو 

( يماام لكمل يموم وةعمر اتت ما  الحتماة  ع يم  المجمموعتيب يمظا  اعتيمارا مضماف لمو 300وةكمية  
(  سممماةي   تعمممر المجموعمممة الةاتيمممة كمجموعمممة السمممي اة( 6( يمماام ممممب الكوليسمممتياول ولحتممماة  0.04 

م  وةاوضا ة ألا أع ا  المج ( ممل ممب الحليمو الم مما 20موعة الولا يوميما وعمب  ايمع الحمم لم
ةممم ةعممر ظلممك  ع يمم  مجممموعت  الااتممو ولحتمماة  ،Lactobacillus gasseriةالةكتايمما العرجيممة 

َحَة  عيتممما  المممرم ليااتمممو عتمممر ت ايمممة كمممل  سمممةو  ممممب التجاةمممة وتمممم  ،اسمممةوعيب يمممظا  اعتيمممارا سمممُ
ث ا تةمممممااا  لمعا مممممة تاكيمممممش الكوليسمممممتياول الكلممممم  الحصمممممول علممممما المصمممممل واجممممماا عليمممممو ةمممممر

ممممم  ممممم HDL  HDL-Cوالكوليسمممممتياول المممممماتة  ةم ( LDL  LDL-C( والكوليسمممممتياول المممممماتة  ةم
 .[6] [7]وسجل  التتا ت 

 
 النتائج والمناقخة

 :العزل والتخخي  -
( عشلمممممة تاةعمممممة للةكتايممممما العرجيمممممة 50 ممممم  الرااسمممممة الحاليمممممة تمممممم عمممممشل وت كيمممممر ت)ممممم ي   

Lactobacillus gasseri، الححم   ،أظ ) صم   مظأ الةكتايما اعتمماراو علما الصمحا  الشاعيمة
ييما مكوتمة  ،المج اا وا  تةااا  الكيمو حيوية وةيت  التتا ت  ت ا عصيا  موجةة لصةألة كماام

 ،ا وكسمممميريش ،سممممالةة   تةممممااا  الكاتمممماليش ،تتمممممو ةتمممماوف   وا يممممة ،ييمممما متحاكممممة ،للسممممةواا  
م ةاسمممت رام 0( 45تتممممو ةراجمممة   ،تمممش  مجموعمممة المممميب ممممب ا اجتممميب ،لتتممماا  ا تمممشال ا ،ا تمممرول
 تتمتت الحماما والألماش ممب ت مما الكلوكموش، م مماة للسمكايا   السمليةايوش  ،MRS agarوسم  
الااميتوش حيمث يعمر ا تةماا ت مما  ،الاايةوش ،السواةيتول( و ت ما ا ااةيتوش ،الساليسيب ،والماتوش

 .[27]تةااا  الت) يصية الم مة لةكتايا العصيا  اللةتية السكايا  مب ا  



 ...في تخفيض تركيز الكوليستيرول في المختبر والجسم Lactobacillus gasseriدور البكتريا العالجية 

94 

 Lactobacillus gasseri ألما أمكاتيمة عمشل ةكتايما [12] وضح  رااسة مةرمة مب قةل 
( )م ا وظلمك لكموب  مظأ الةكتايما متواجمرة ةكةماة  م  6 – 3مب ةااش ال حال حرية  الو رة ةعما  

عمممر مصمممراا م مممما لةكتايممما حممماما اللةتيمممك  ممم  الةتممماة  معممما  م تتيجمممة تتممماول م لحليمممو الم والمممظا ي
الكةمما  Lactobacillus gasseriالمعويممة لي حممال المعتمممريب  مم  تألممظيت م عليممو وتعممر ةكتايمما 

أظ أب  لمواا المعما  تتأليما حسمو توعيمة الألمظا  والعمما والجمتس  ،[22])يوعا كحلواا معويمة لمري م 
 ممم  التجويمممف الحمممم  لي)ممم ا  والةتممماة  Lactobacillus gasseriألممما تواجمممر  [31]و )ممماا 

 التتاسلية التةوية  ضرو عب أمكاتية عشل ا مب ةااش ال) ا  الةالأليب الصحا .
 
علك تركيز الكوليستيرول مختبريًا وباختالف فتـرة  Lactobacillus gasseriتيرير عزالت   -

 :التحضين وتركيز الصفراء
لمم تمؤةا  م   Lactobacillus gasseriلةكتايا  ( عشلة تاةعة30 )اا  التتا ت ألا  ب  

والكوليستياول الماتة   HDLتاكيش الكوليستياول الكل  والكوليستياول الماتة  ةالةاوتيب الر ت  
( عشلمممة تاةعمممة لمممتحس الةكتايممما  ت ممما  تممم ةياا  متتوعمممة تجممماأ 20ةيتمممما   LDLةمممالةاوتيب المممر ت  

( مممممب %66( حيممممث  )مممماا  التتمممما ت ألمممما  ب  1تااكيممممش الكوليسممممتياول والموضممممحة  مممم  الجممممرول  
( سماعة  م  24العش   لم تت ا  ا ت ةيا تجاأ تاكيمش الكوليسمتياول الكلم  عتمر التحضميب لممرة  

يحتوا علا  ممرا الصمحاا  و مما ةةيمة العمش    ت ما  قمراة علما ت حميا تاكيمش  الوس  الظا  
( و مما عتمر اسمتمااا التحضميب %23.9( و  %2.1الكوليستياول الكل  أظ تااوح  التسةة ماةيب  

لحتاة ةرةة  يمام وةاسمت رام تحمس الوسم  المألمظا لموحت أب تسمةة العمش   التم  لمم تت ما  ا تم ةيا 
( ةيتممما  ت مما  ةةيممة العممش   تمم ةيااو علمما التاكيممش حيممث %64علمما تاكيممش الكوليسممتياول ةحمموال   

( وممب  مظا تسمتتتت %80.1( و  %5.4تااوح  تسمةة ات حماا تاكيمش الكوليسمتياول ألما مماةيب  
أب اسممتمااا  تمماة التحضمميب يممؤرا ةالتتيجممة ألمما ا مم  معممرل ت حمميا تاكيممش الكوليسممتياول  ةعرقممة 

%( ممب العمش    ت ما  مةمرات ا علما ت حميا 40ةيتمما  وضمح  الرااسمة الحاليمة  ب   ، اريمة(
ا الصمممحاا  ةتاكيمممش تاكيمممش الكوليسمممتياول  ممم  الوسممم  المألمممظا الحممماوا علممما الكوليسمممتياول و ممممر

( عتر %28.2( و  %1.2%( واب تسةة الت حيا    تاكيش الكوليستياول تااوح  ماةيب  0.3 
( سمماعة و ممما عتممر اسممتمااا  تمماة التحضمميب لةرةممة  يممام  صممةح  التسممةة ممماةيب 24التحضمميب لمممرة  

اةيمماو علمما ( ومممب مرحتممة التتمما ت يتةمميب لتمما أب لمممرا الصممحاا  تمماةيااو ايج%89.4%( و  1.7 
شيارة معرل الت حيا    تاكيش الكوليستياول الكل   عرقة  اريمة( والألماا ممب اسمت رام وسم  
مألمممظا يحتممموا علممما  ممممرا الصمممحاا   مممو لتمممو يا تممماوف ةي يمممة م)ممماة ة توعممما مممما لتممماوف الةتممماة 

(( ممممممممممب عمممممممممش   الةكتايممممممممما %40( عشلمممممممممة  ةتسمممممممممةة  20و ت ممممممممما  التتممممممممما ت تتمممممممممو    ،المعويمممممممممة
Lactobacillus gasseri  قرات ا علا تحمل الصحاا  والسةو قر يعور ألا اممترك الةكتايما   

ألا  ب الةكتايا المعشولة مب ةمااش اوتسماب  [15]لميكاتيكيا  مةاومة لمرا الصحاا  حيث  )اا 
ويم ت   ، ت ا  تحمل  كةا لمرا الصحاا  مةااتمة مم  الةكتايما المعشولمة ممب المتتجما  الت مايمة

المظا يعممل علما  Bile-salt hydrolaseرا الصمحاا  تتيجمة اممترك الةكتايما لتمشيم التحمل لم
التحلمممل المممما   لممممرا الصمممحاا  وتحويلمممو ممممب ال)مممكل المةتممماب ألممما ال)مممكل ييممما المةتممماب ويتميمممش 
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ال يمما ةكوتممو قليممل الظوةاتيمممة  مم  الممما  وةالتتيجمممة سيحصممل تاسمميو ل مممظأ المممارة ويعتةممر  ب ل مممظأ 
الروا الكةيا    أشالة الت ةيا الةاتمل للصمحاا   ضمرو عمب ظلمك  ماب وجمور الكوليسمتياول الميكاتيكية 

 مم  الوسمم  المألممظا سيسمماعر علمما تمممو الةكتايمما وحمايت مما مممب تمم ةيا الصممحاا  حيممث ي)ممتا  وجممور 
 حممماا الصممحاا  الأليمما مةتاتممة  مم  الوسمم  المألممظا لحصممول أشالممة للكوليسممتياول  مم  ظلممك الوسمم  

ألممممممما اممممممممترك العريمممممممر ممممممممب سمممممممر   ةكتايممممممما  [33]ا  رااسمممممممة مةرممممممممة ممممممممب  )ممممممما ،[19] [23]
Lactobacillus gasseri   الةراة علا أشالة الكوليستياول مب الوس  المألظا عب  ايع التةا و

واب قممراة ااتةما  الكوليسممتياول علمما  ممظأ السمم وا ال لويممة  ،واة مو ةالسمم وا ال لويممة ل ممظأ الةكتايمما
الم تلحممة  مممةر تحممرث أشالممة للكوليسممتياول ةتسممةة اكةمما  مم   مموا ت تلممف ةمما ترف تمماوف التمممو 

ألممما  [17]و ت ممما  رااسمممة مةرممممة ممممب قةمممل  ،التممممو الةكتيممماا  اللويمممااتم ( مةااتمممة ة ممموا الاكمممور 
اتمممرمان الكوليسمممتياول الموجمممور  ممم  الوسممم  المألمممظا ةالأل)ممما  ال لممموا للةكتايممما ويعممممل علممما تألييممما 

 لوية مما يؤرا ألا شيمارة تسمةة الحمماا الر تيمة الم)مةعة تاكيو الحماا الر تية ليي)ية ال
وييمما الم)ممةعة وتتيجممة لممظلك سيحصممل شيممارة  مم  سمممك الأل)مما  ومةاومتممو للتحلممل التمماتت مممب تمم ةيا 

 الصحاا  و ظأ تعر ميكاتيكية   ا  لحماية الةكتايا.
 

ستيرول الكلي والكوليستيرول علك تركيز الكوليLactobacillus gasseri تيرير عزالت بكتريا  :(1الجدول )
 .وباختالف فترة التحضين وتركيز الصفراء LDLوالكوليستيرول المرتبط بـ  HDLالمرتبط بـ 

تسلسل  
 العزلة 

نسب التخفيض في تركيز الكوليستيرول  
 الكلي 

نسب التخفيض في تركيز الكوليستيرول  
 HDLالمرتبط بـ 

نسب التخفيض في تركيز الكوليستيرول  
 LDLالمرتبط بـ 

 ساعة  72تحضين  ساعة  24تحضين  ساعة  72تحضين  ساعة  24تحضين  ساعة  72تحضين  ساعة  24تحضين 
0.0  %
 صفراء 

0.3  %
 صفراء 

0.0  %
 صفراء 

0.3  %
 صفراء 

0.0  %
 صفراء 

0.3  %
 صفراء 

0.0  %
 صفراء 

0.3  %
 صفراء 

0.0  %
 صفراء 

0.3  %
 صفراء 

0.0  %
 صفراء 

0.3  %
 صفراء 

1 18.3 20.1 50.5 54.1 3.1 7 11.3 20 7 31.2 27.1 68 
2 10.1 18 23.2 46.6 4 2.1 6.3 7.5 23 30.1 50.8 69.3 
3 10 16.7 20.1 48.1 10.7 10.9 10.9 14.3 9.1 14.7 38 47 
4 11.9 18.4 37.6 50.2 1.2 1.3 2.9 5.3 8.6 12.8 11.9 15.7 
5 20 26.6 78.5 87.8 0 0 0 0 17.4 32.5 41.3 71.9 
6 18.2 21.3 40.5 41 0 0 0 0 19.1 25.7 38 53 
7 20.1 23.8 66.9 73.2 7 4.1 7.4 12.2 10.8 20 30 39.2 
8 5 13 17 39.1 3.2 0 3.1 4 0 0 0 0 
9 2.2 16.9 9.4 35 8 8.1 14 23 15 21 15.4 44 
10 0 1.2 0 1.7 0 0 0.4 0.6 0 0 0 0 
11 6.6 11.1 18.7 27.1 9 8.3 19.4 25 19.5 19.3 41 52 
12 4.1 11.7 15.2 33.4 7.1 0 10.3 3 17.1 17 37 52.4 
13 4.5 17.3 13.2 48 6.7 2.9 6.1 8 15.3 30 37.2 66 
14 0 7.7 8.5 28.3 7 2.2 8 9.2 18.3 14 38 39 
15 7.1 21 61.2 77.8 18.9 24.4 40.3 58.8 30 32.2 60 70 
16 2.7 5.1 10.3 21.4 3.1 2 8 8 3.3 3.1 4.4 28 
17 23.9 28.2 80.1 89.4 20 23 48.7 53.1 16.3 24 51.5 70.1 
18 2.1 5.5 5.4 18.4 0 0 0 1.8 3.3 7 7.6 13 
19 15.5 24 67.1 83 1 2.9 1.1 9.9 32 32 70.1 70.3 
20 0 19.7 0 53.7 0 17.2 0 35.4 0 0 0 0 
** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 . ت ا  تحس التتيجة Lactobacillus gasseri( عشلة تاةعة لم 30**( ت)يا ألا   
لمم Lactobacillus gasseri ( ممب عمرر عمش   %70( أب  1ةيت  التتا ت  م  الجمرول  

( عتمممر HDL  HDL-Cتحمممرث  ا تممم ةيا  ممم  تاكيمممش الكوليسمممتياول المممماتة  ةمممالةاوتيب المممر ت  
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حضمميب الةكتايمما  مم  الوسمم  الممظا  يحتمموا علمما  ممممرا ( سمماعة  مم  حالممة ت24التحضمميب لمممرة  
مم  الصممحاا  وةوجممور الكوليسممتياول ةيتممما ةلألمم  تسممةة الت حمميا  مم  تاكيممش الكوليسممتياول الممماتة  ةم

HDL   18.9 – 1لةةيممة العممش   المحضممتة ةممتحس الوسمم  وةتمماوف تمممو مماةلممة ألمما ممماةيب %)
حاا تسةة العش   الةكتياية الت   تمتلك ( ساعة لوحت ات 72و ما ةعر استمااا التحضيب لمرة  
( وةيتما ةلأل  تسةة الت حيا لةةية العش   التم   ت ما  %68الةراة علا ت حيا التاكيش ألا  

(% وةاسممممممت رام الوسمممممم  الشاعمممممم  الممممممظا يحتمممممموا علمممممما 48.7 – 1.1تمممممم ةياا عليممممممو ألمممممما ممممممماةيب  
سماعة لموحت اب تسمةة العمش    (24( مب الصحاا  وعتر التحضيب لممرة  %0.3الكوليستياول و  

م  ( %72ةلألم    HDLالةكتياية الت   تمتلك الةراة علا ت حيا تاكيمش الكوليسمتياول المماتة  ةم
 – 1.3و ما ةةية العمش    ت ما  قمراة علما أحمراث الت حميا  م   مظا التاكيمش  ةمر ةلألم  مماةيب  

تمممؤةا علممما  لتممم   ( سممماعة ات حضممم  عمممرر العمممش   ا72(% وةاسمممتمااا التحضممميب لممممرة  24.4
( مب عمرر العمش   الةكتيايمة وةلألم  تسمةة ت حميا التااكيمش لةةيمة %64التاكيش لتصل ألا تسةة  

(% وتسممتتتت مممب  ممظأ التتمما ت أب اسممتمااا  تمماة التحضمميب يممؤرا ألمما ا مم  58.8 – 0.6العممش    
م  ا  ةوجمور ةيتمما ي تلمف ممب عشلمة ل م  HDLمعرل الت حيا    تاكيش الكوليستياول الماتة  ةم

 ممرا الصمحاا   مم  الوسم  والسممةو قمر يعممور ألما تمو  العممش   والسمر   المسممت رمة  م  الرااسممة 
عتمممر  ،والتمم  ت تلمممف تةعممما لتمممو  الجيتممما  التممم  ت)ممحا لميكاتيكيممما  أشالمممة الكوليسمممتياول ممممب الوسممم 

مممم  ت أب مممم  الكوليسممممتياول الكلمممم  ترحمممم  HDLمةااتمممة التتمممما ت ال اصممممة ةالكوليسمممتياول الممممماتة  ةم
العش   المست رمة    الرااسة تمتلك الةاةليمة علما ت حميا تاكيمش الكوليسمتياول الكلم   كةما ممب 

م  والسمةو قمر يعمور ألما اممترك الةكتايما الةمراة علما  HDLت حيا تاكيش الكوليسمتياول المماتة  ةم
ب المر ت  اة  الكوليستياول الحما علما السم ن الةكتيماا  كةما ممب الكوليسمتياول المماتة  ةمالةاوتي

HDL  [26]،     ألا  ب معتم ةكتايا العصيا  اللةتية تحرث   [36]؛   [28]؛  [2] )اا  رااسا
 .HDLت ةياا  قليلة    مستو  الكوليستياول الماتة  ةم 
 Lactobacillus( عتمممر تحضممميب عمممش   1و ت ممما  التتممما ت الموضمممحة  ممم  الجمممرول  

gasseri   علما الكوليسمتياول والمظا  يحتموا علما  ( ساعة    الوس  المألظا  الحاوا24لمرة
%( مممب العممش   الةكتيايممة لممم ت حمما تاكيممش الكوليسممتياول الممماتة  66الصممحاا ( ألمما  ب تسممةة  

( ةيتمممما ةلألممم  تسمممةة الت حممميا لةةيمممة العمممش   الةكتيايمممة ل مممظا LDL  LDL-Cةمممالةاوتيب المممر ت  
ب لمموحت ةةمما  تحممس التسممةة مممب (% وعتممر اسممتمااا مممرة التحضممي19.5 – 3.3التاكيممش ألمما ممماةيب  

( LDL-Cالعمش   الةكتيايمة التم  لمم تمتلمك الةمراة علما ت حميا  مظا التاكيمش ممب الكوليسممتياول  
 ،(%70.1( و  %7.6ةيتممما ااتحعمم  تسممةة الت حمميا ل ممظا التاكيممش لةةيممة العممش   لتصممل ممماةيب  
( %0.3الكوليسمتياول و  وةيت  التتا ت     ظأ الرااسمة وةاسمت رام الوسم  المألمظا الحماوا علما 

ممم  و العمممش   التممم  لممم ت حممما تاكيمممش الكوليسممتياول المممماتة  ةم لمممم  LDLمممب الصمممحاا  ألممما  ب َتسممَ
( و ممظأ %66( سمماعة وةةيمم  التسممةة  72( سمماعة و  24تت مما  ا تألييمما عتممر التحضمميب  ممرل  

يتممما ةلألمم  التسممةة تماةممل التسممةة  مم  حالممة اسممت رام الوسمم  المألممظا الممظا  يحتمموا علمما الصممحاا  ة
 – 3.1تسممممةة الت حمممميا  مممم  تاكيممممش  ممممظا الكوليسممممتياول وةاسممممت رام الوسمممم  المج ممممش ةالصممممحاا   
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( سمممماعة علمممما التمممموال  72( سمممماعة و  24(% عتممممر التحضمممميب لمممممرة  71.9 – 13(% و  32.5
وتسممتتتت مممب ظلممك أب لعامممل الوقمم  الممروا الم ممم  مم  ا مم  معممرل الت حمميا للكوليسممتياول  ةعرقممة 

واب  ،(LDL-Cالحتاة الشمتيمة للتحضميب اشرار  تسمةة الت حميا لتاكيمش     ما اشرار  ارية( أظ كل
وجور الصحاا     الوس  تححش علا معرل أشالة الكوليستياول ممب الوسم  وعتمر مرحتمة الجمرول 

مم 20 ،10 ،8( يتةمميب لتمما أب العشلممة اقممم  1  (  تمتلممك الةممراة علمما جممظو الكوليسممتياول الممماتة  ةم
LDL س ن ال ااج  للةكتايا وعتر مةااتة التتا ت ال اصة ةةراة الةكتايما علما ت حميا واة و ةال

يتةيب لتا حروث   HDLم  مستو  الكوليستياول الماتة  ةم   LDLتاكيش الكوليستياول الماتة  ةم 
م  LDL-Cااتحما   مم  تسممةة الت حميا لممم   ( والسممةو قممر يعمور ألمما ا  ممترف HDL-C( مةااتممة ةم

( تتيجممة HDLو  LDLعلمما اةمم  الكوليسممتياول الممماتة  ةالةاوتيتمما  الر تيممة   مم  قممراة الةكتايمما 
ا ممممممممممترف الصممممممممممحا  التاكيةيممممممممممة والكيميا يممممممممممة للجممممممممممراا ال لمممممممممموا وةممممممممممال   الةةتيممممممممممروكريكاب 

Peptidoglycan  واب تتمما ت الرااسممة الحاليممة  [33] ضممرو عممب  ةيعممة الي)ممية ال لويممة للةكتايمما
حيمث  )ماا  الرااسمة ألما حمروث ات حماا  م  تاكيمش  [34]ا قايةة ممب التتما ت التم  حصمل علي م 

 LDL-C  تجااو 64( ةتسةة    )%In vivo ةاست رام الح ااب كتماظن للرااسة. 
 In vivo(   ضمل العمش   تم يمرا  سمت رام ا  مم  تجمااو الجسمم الحم 5وتعمر العشلمة اقمم  

لرااسممة مممب  ممرل امترك مما الةممراة لكوت مما ات مما  تمم ةياا  ايجاةيممة مةااتممة ةةةيممة العممش    مم   ممظأ ا
%( عتممر التحضمميب لحتمماة 87.8%( و  26.6علمما ت حمميا مسممتو  الكوليسممتياول الكلمم  ةتسممو  

( ساعة علما التموال   م  الوسم  المألمظا المظا يحتموا علما الكوليسمتياول والصمحاا  72( و  24 
م ( وةاوضا ة ألا ظلك  إت ا   تمؤةا علما مسمتو  الكوليسمتياو %0.3ةتاكيش    HDLل المماتة  ةم

و مظأ تعممر مممب التممواح  ا يجاةيمة الم مممة ل ممظأ الةكتايمما و يضمماو للةكتايما الةممراة العاليممة علمما ت حمميا 
( عتر %71.9( و  %32.5حيث ةلأل  تسو الت حيا   LDLمستو  الكوليستياول الماتة  ةم 

  المألظا الحاوا ( ساعة علا التوال  مةااتة ةةةية العش      الوس72( و  24التحضيب لمرة  
وتعمر  مظأ مواصمحا  قياسمية  م  ا تيماا الحيما  العرجيمة لمعالجمة حما   ااتحما   ،علا الصمحاا 

 .[20] [30]الكوليستياول    المصل 
 
 Inعلك تركيز الكوليستيرول داخل الجسم الحي   Lactobacillus gasseriتيرير بكتريا  -

vivo  )في األرانب( 

المروا الم مم  Lactobacillus gasseri( أب لةكتايا 1ل)كل  ت)يا التتا ت الموضحة    ا
   ت حيا تاكيمش الكوليسمتياول الكلم   م  مصمل الااتمو المعاملمة ة مظأ الةكتايما مةااتمة ةالااتمو 
ييمما المعاملممة ةالةكتايمما العرجيممة ويممرل  ممظا علمما قممراة الةكتايمما لرلتصمماع والتعمماي   مم  ةي ممة الةتمماة 

ور ألممما مصمممرا عمممشل الةكتايممما حيمممث  ت ممما عشلممم  ممممب ةمممااش ال حمممال ال ضممممية وسمممةو ظلمممك قمممر يعممم 
ألما قمراة  [15] لحرية  الو رة والةكتايا تتواجر وة)مكل  لمواا  ةيعيمة  م   معما  م أظ  )ماا  رااسمة 

العممممش   ظا  المصممممرا المعمممموا علمممما تحمممممل التمممماوف الةي يممممة للةتمممماة المعويممممة والسممممةو قممممر يعممممور 
 Lactobacillusة ل مممظأ التممماوف الةاسمممية واب قمممراة الةكتايممما  مترك ممما لميكاتيكيممما  المةاومممم 
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gasseri  علمممما ت حمممميا الكوليسممممتياول الكلمممم   مممم  المصممممل قممممر يعممممور ألمممما امترك مممما للعريممممر مممممب
الميكاتيكيا    م ا تتمةل ةامترك ا الةاةلية علا تةةي  امتصا  الكوليستياول  م  الةتماة المعويمة 

ية ةميكاتيكية تتمةل مب  رل جظة ا لرقا ع الكوليستياول واة  ا ليااتو المعاملة ةالةكتايا العرج
علمما السمم ن ال ممااج  لجممراا الةكتايمما تم يممرا لرسممتحارة متممو  مم  عمليممة التمممو حيممث  )مماا  تتمما ت 
الرااسمة الم تةايمة الحاليممة ألما  ب  ممظأ الةكتايما تعمممل علما أشالممة الكوليسمتياول مممب الوسم  المألممظا 

MRS broth، ألمما ظلممك روا الةكتايمما العرجيممة  مم  أشالممة اقتممااب  مممرا الصممحاا  عممب  وةاوضمما ة
الظا يعمل علا تحويل  مرا الصحاا  مب ال)كل   Bile-salt hydrolase    ايع أتتاج ا لتشيم

المةتمماب ألمما ال)ممكل ييمما المةتمماب والممظا يتحممول ةحعممل التممشيم ألمما الحممماا ا ميتيممة و حممماا 
والتمماوايب واب الحممماا ا ميتيممة يعممار امتصاصمم ا  مم  الةتمماة المعويممة الكوليممك الحمماة والكريسمميب 

وة مممظأ الميكاتيكيمممة سممميتم أشاحمممة كميممما  ممممب  [4]ةيتمممما  حمممماا الكوليمممك الحممماة ت ممماا مممم  الةمممااش 
الصممحاا   ت تلممف ةمما ترف الةكتايمما( ويممؤرا ظلممك ألمما تةةممي  أعممارة الصممحاا  ألمما الكةممر مممب  ممرل 

وتتيجمة لمظلك  ماب الكةمر سميعمل علما اسمت رك الكوليسمتياول  ،المعويمةتةةي  امتصاص ا    الةتاة 
مممممب  ممممرل  ضمممممو لألمممماا تصممممتي  عصممممااة الصممممحاا  وسمممميؤرا ظلممممك ألمممما ات حمممماا  مممم  تاكيممممش 

 .[23] [14]الكوليستياول الكل     الجسم 
   امترك الةكتايما  [28] [24] [2]واب تتا ت الرااسة الحالية تتحع م  العرير مب الرااسا  

 العرجية الةراة    ت حيا تاكيش الكوليستياول الكل     مصل الحيواتا  الم تةاية.
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 علك تركيز الكوليستيرول الكلي في مصل األرانب المدروسة.  Lactobacillus gasseri(: تيرير 1الخكل )

مم  Lactobacillus gasseri( تمم ةيا 2يةمميب ال)ممكل   علمما تاكيممش الكوليسممتياول الممماتة  ةم
HDL  مصممل الااتممو المعاملممة ة مما حيممث  )مماا  التتمما ت ألمما  ب الااتممو المعاملممة ةالةكتايمما  مم  

العرجيمممة تتمممم ةا ة)ممممكل ضممم يل ة ممممظأ الةكتايمممما وتكممموب مةااةممممة للتتمممما ت التممم   جايمممم   مممماان الجسممممم 
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 Invitro ( حممميب  )ممماا  ألممما عمممرم اممممترك الةكتايممما لميكاتيكيممما  تسممماعر ا  ممم  ت حممميا تاكيمممش
 HDL-C الشاع  المست رم   (    الوسMRS broth،  واب السةو ةحروث ا ت حاا الض يل

( ممممب  مممرل أتتمممان HDL-C( قمممر يعمممور ألممما التممم ةيا ييممما المةا)ممما علممما تاكيمممش  HDL-C ممم   
م  -Hydroxyو  Orotic acidالةكتايا للعرير مب الموار التم  تتحاعمل مم  الكوليسمتياول وتتمةمل ةم

methyl-glutarate  وتتممما ت الرااسمممة الحاليمممة تتحمممع مممم  تتممما ت  ،[13]رااسمممة والتممم   )ممماا  ألي ممما
(  ممم  HDL-Cوالتممم   وضمممح  عمممرم مةمممراة الحيممما  العرجيمممة علممما تألييممما تاكيمممش    [32]رااسممة 

أظ  )ماا  ألما  [18]ةيتمما ت تلمف التتما ت مم  تتما ت رااسمة  ،مصل الااتمو المعاملمة ة مظأ الحيما 
العرجية والسةو    ا مترف التتما ت قمر يعمور  ( ةحعل الحيا HDL-Cحروث ااتحا     تاكيش  

 .ألا توعية الةكتايا العرجية المراوسة ومصرا عشل ا و ةيعة الكا ب الح  المست رم    الرااسة
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في مصل األرانب   HDLعلك تركيز الكوليستيرول المرتبط بـ  Lactobacillus gasseriتيرير  :(2الخكل )
 المدروسة 
 

 Lactobacillus gasseriوا الكةيما المظا تلعةمو الةكتايما العرجيمة ( المر 3يوضمن ال)مكل  
   مصل الااتو الملةحة ة ظأ الةكتايا مةااتة  LDL   ت حيا تاكيش الكوليستياول الماتة  ةم 

والسممةو قممر يعممور ألمما أتتممان الةكتايمما ليحممماا الر تيممة الةصممياة السلسمملة والتمم   ،ة ااتممو السممي اة
علا ت حيا تاكيش ر وب الرم مب  رل تةةي  تاكيو الكوليستياول الكةمرا يعتةر  ت ا تعمل أما 

 و جظو الكوليستياول مب الةرشما ألا الكةر مما يؤرا ألا ت حيا تاكيش ر وب الرم وتتتت  مظأ 
و ضممر عممب ظلممك أتتممان الةكتايمما للعريممر مممب الممموار المحيممرة والتمم   ،الحممماا  مم  المعمما  الألليتممة
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، [29] [11]  ت حيا است رام الكةر ليحماا الر تية وتاكيو الكوليستياول تلعو رواا  اما  
وتعر ميكاتيكية أشالة اقتااب  مرا الصحاا  والتةا  الكوليستياول مب قةل الةكتايا مب الميكاتيكيا  
الساسممممية والم مممممة  مممم  التمممم ةيا علمممما تاكيممممش الكوليسممممتياول الحمممما والممممماتة  ةالةاوتيتمممما  الر تيممممة 

 LDL، HDL). 
حيمث ةيتم  رااسمت م وةعمر أع ما  الجماظاب  [34]تتا ت الرااسمة الحاليمة مةااةمة لتتما ت رااسمة 

( عتر ا ظ عيتما  ممب LDL-Cحروث ات حاا    تاكيش   Lactobacillus gasseriلةكتايا 
المصممل وسممةو حممروث الت حمميا ةممالتاكيش قممر يعممور ألمما امممترك الةكتايمما لميكاتيكيمما  تمكت مما مممب 

 .صا   مرا الصحاا  وشيارة أ ااش الستياويرا  الحامضية    الةااشتةةي  امت
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في مصل األرانب   LDLعلك تركيز الكوليستيرول المرتبط بـ  Lactobacillus gasseriتيرير  :(3الخكل )
 المدروسة. 

 
 االستنتاجات

 Lactobacillus gasseri ت ممما  تتممما ت الرااسمممة الحاليمممة  ب العمممش   المحليمممة لةكتايممما  •
والمعشولة مب ةااش ال حال حرية  الو رة ت تلف ةةرات ا علا ت حيا تاكيش الكوليسمتياول 

 .   الم تةا
ةيت  التتا ت  ل مية العرجية للةكتايا مب  رل الت ةيا علا الكوليستياول    الجسم الح   •

ل  حمممم  الااتممممو  ر  ألمممما حممممروث ات حمممماا  مممم  تاكيممممش الكوليسممممتياول الكلمممم  والكوليسممممتياو 
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( ةتسمممةة  علممما مةااتمممة ةت حممميا LDL الضممماا( المممماتة  ةمممالةاوتيب  لمممر ت  قليمممل الكةا مممة  
 (. HDLتاكيش الكوليستياول الماتة  ةالةاوتيب الر ت  عال  الكةا ة  
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