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مقدمه :پروبيوتيكها ميكروارگانيسمهاى زندهاى هستند كه اثرات مفيدى بر سﻼمت داشته و توانايى مهار ميكروبهاى بيماريزا را دارند .متداولترين
آنها عبارتند از باكتريهاى اسيدﻻكتيك شامل گونههاى بيفيدوباكتر و ﻻكتوباسيلوسها .روش كار :در اين تحقيق ،مرورى بر پژوهشهاى انجام شده
در مورد تاثيرات استفاده از پروبيوتيكها بر سﻼمتى عمومى افراد صورت گرفته است .بحث و نتايج :بر اساس نتايج اعﻼم شده توسط پژوهشگران،
استفاده از پروبيوتيكى مانند ﻻكتوباسيلوس رامنوسوس ،باعث كاهش سطح استرس و افسردگى موشها گرديد .همچنين پژوهشهايى كه در زمينه
بهداشت دهان و دندان صورت گرفته نشان ميدهند كه گونههاي مختلف پروبيوتيكها با روشهايى مانند كاهش سطح استرپتوكوك موتانس بزاق،
اتصال به سطوح دنداني و ورود به تركيب بيوفيلمى ،رقابت با باكتريهاي پوسيدگيزا و توليد موادى مانند اسيدهاى آلى ،هيدروژن پراكسايد و
باكتريوسينها ميتوانند موجب ارتقاء سطح بهداشتى دهان و دندان گردند .همچنين با توجه به اينكه بسيارى از ورزشكاران حرفهاى دچار ناراحتيهاى
گوارشى و عفونتهاى بخش فوقانى دستگاه تنفس ،ناشى از فعاليت ورزشى شديد و فشرده ميشوند ،بررسيها نشان دادهاند كه مصرف محصوﻻت
پروبيوتيكى ميتواند تا حدودى اين مشكﻼت را بهبود داده و از طول دورهى بيمارى و عﻼئم آن بكاهد ،همچنين اين تركيبات باعث بهبود ميزان
حداكثر اكسيژن مصرفى در ورزشكاران نيز ميگردند .از ديگر نتايج سﻼمتى بخش مصرف پروبيوتيكها ميتوان به كاهش اثرات جانبى مصرف
آنتيبيوتيكها ،بهبود بيماران آرتريت روماتوئيد ،بهبود مبتﻼيان به هليكوباكتر ژژوانى ،كاهش كلسترول و فشار خون ،جلوگيرى از ابتﻼ به سرطان
كولون ،كبد ،روده و پستان و بهبود عدم تحمل ﻻكتوز اشاره كرد .اهميت اين ميكروارگانيسمها و خواص سﻼمت بخش آنها منجر به افزايش توليد
محصوﻻت غذايى جديد تحت عنوان فراسودمند گرديده است .از آنجا كه اغلب باكتريهاى پروبيوتيك قابليت توليد و كشت در فراوردههاى لبنى
مانند شير ،ماست ،بستنى و پنير را دارا هستند ،در سالهاى اخير اين مواد بعنوان حاملهاى باكتريهاى پروبيوتيكى مورد توجه قرار گرفتهاند.
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مقدمه :لپتوسپيروزيس در واقع يك اصطﻼح كلى است كه در مورد بيمارىهاى انسان و حيوانات كه توسط سرووارهاى متعددى از باكترى مارپيچى
شكل لپتوسپيرا اينتروگانس ايجاد مىشود استفاده مىگردد كه با شدت متغيير در جهان پراكنده مىباشد ولى در مناطق گرمسيرى و داراى بارندگى
زياد آندميك مىباشد.اين بيمارى از طريق ايجاد عوارضى مانند:سقط ،مرده زايى ،نابارورى ،كاهش توليد شير ،ورم پستان و ...مىتواند خسارات
اقتصادى سنگينى را به صنعت دامپرورى تحميل كند .روش كار :در اين تحقيق كه از دى ماه  ٩٤تا خرداد  ٩٥انجام شده تعدا  ٩٢نمونه خون از
گاوهاى با سابقه سقط و همچنين  ١٣نمونه شير تانك مخزن به فاصله هر ده روز يك بار از گاودارى صنعتى زاگرس شهركرد تهيه شد.جهت
بررسى ردپاى باكترى لپتوسپيرا هاردجو از روش اﻻيزا استفاده شد كه از  ٧٩نمونه سرمى و  ١٣نمونه شير تانك مخزن اﻻيزا شده مشخص شد
كه  ٤نمونه سرمى ) ٥/٠٦درصد( و يك نمونه شير تانك مخزن ) ٧/٦٩درصد( آلوده به لپتوسپيرا هاردجو بودند و همچنين نمونههاى شير به روش
 PCRنيز بررسى شدند كه  ٣نمونه ) ٢٣/٠٧درصد( آلودگى به لپتوسپيرا را نشان دادند .در ادامه از  ٩٢نمونه سرم خون اخذ شده به روش اﻻيزا،
انگل نئوسپورا كنينوم رديابى شد و نتيجه آن نشان داد كه  ٢٧نمونه ) ٢٩/٣٤درصد( آلودگى به نئوسپورا كنينوم وجود دارد .بحث و نتيجه گيرى :با
توجه به آلودگى نسبت ًا باﻻ ،يكى از مهمترين عوامل مولد سقط در گاودارى صنعتى زاگرس شهركرد لپتوسپيرا و نئوسپورا كنينوم مىباشد در نتيجه
اقدامات ﻻزم جهت كنترل و ريشه كنى اين عوامل با توجه به خسارات سنگين اقتصادى ،بسيار ضرورى است.
كلمات كليدى :اليزا ،سقط ،لپتوسپيرا ،نئوسپورا كنينوم.PCR ،

