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  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ن جانوريفیزیولوژي و تکوی فصلنامه

  20تا  11، صفحه 92، بهار2، شماره 6، جلد 21شماره پیاپی 
 

 
  
  

بررسی اثر الکتوباسیلوس برویس، بومی ایران، بر یادگیري شرطی احترازي غیر فعال 
  نر تحت شرایط استرس مزمن رتدر 

، سعید 5، نفیسه مقصودي4مریم تاج آبادي ابراهیمی ،2پروانه جعفري، 3، سیما نصري2، حمید رضا مهاجرانی1اسمعیل مختاري فراهانی
  6طهماسبی

  . ی ارشد، رشته زیست شناسی، دانشگاه پیام نور،ایراندانشجوي کارشناس -1
 P-jafari@iau.arak.ac.ir. ایران.دانشکده علوم پایه، استادیار گروه میکروبیولوژي،اراك ،اراكدانشگاه آزاد اسالمی واحد  -2
 . استاد یار، رشته زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران -3
  .ایران.دانشکده علوم پایه، استادیار گروه زیست شناسی،تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، -4
  .ایران.تهران، بیولوژيهاي نوین، کارشناسی ارشد میکرو دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی، تهران، دانشکده علوم وفناوري -5
 .ایران.دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، مسئول آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی، اراك -6

  15/12/91: تاریخ پذیرش                     6/11/91:تاریخ دریافت
  چکیده

باشند که با بهبود تعادل میکروبی  ده میهاي زن هاي غذایی و دارویی تهیه شده از میکروارگانیسم ها مکمل پروبیوتیک :زمینه و هدف
تحقیقات نشان داده که مواد غذایی از طریق اعصاب واگ . کنند اعمال می) انسان یا حیوان(روده، اثرات مفیدي بر روي میزبان 

  انند با تنظیم فعالیتها بتو از این رو این احتمال وجود دارد که پروبیوتیک. هاي عصبی تاثیر بگذارند توانند بر روي مغز و هورمون می
بومی جدا   این مطالعه بررسی تاثیر، الکتوباسیلوس برویس، پروبیوتیکاز هدف .هایی مختلف مغز، بر بهبود کارکرد آن موثر باشند بخش

  .استشده از لبنیات سنتی ایران بر یادگیري شرطی احترازي غیر فعال موش صحرایی 
به صورت گرم  118تا  95یبی تقر وزن در سن چهار هفتگی به ویستار نژاد نر ییصحرا  موش 24یق تجربیتحق یندر ا :روش کار

که دو گروه به عنوان کنترل با استرس و بدون استرس و دو گروه دیگر به عنوان دریافت کننده . تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند
به  الکتوباسیلوس برویسml/cfu 109حاوي  PBSبافر ml 1/0گاواژ موش ها، . پروبیوتیک با استرس و بدون استرس در نظر گرفته شدند

  .مدت یک ماه صورت گرفت
یادگیري را کاهش و مدت زمان حضور در ) >05/0P(دار  هاي کنترل، استرس به طرز معنی نتایج حاصله نشان داد که در گروه: هایافته

تیک حتی در شرایط استرس نیز یادگیري اختالف معنی هاي دریافت کننده پروبیو در گروه. دهد را افزایش میTDC) (اتاق تاریک 
  .داري با گروه کنترل بدون استرس نداشت

گر اثر افزایشی الکتوباسیلوس برویس پروبیوتیک بومی جدا شده از دوغ ترخینه، در یادگیري  هاي این تحقیق نشان یافته: نتیجه گیري
این امر نشان دهنده اثر بهبود دهنده . باشد تحت شرایط استرس میشرطی احترازي غیر فعال در موش صحرایی نر نژاد ویستار، 

  .هاي خوراکی بر حافظه و یادگیري است پروبیوتیک
  .یادگیري شرطی احترازي غیر فعال، پروبیوتیک، استرس، گاواژ :هاي کلیديواژه

 مقدمه

بارز  هاي یژگیو قدرت حافظه از و یادگیريتوان 
 يعاد یو گذران زندگ یاتادامه ح يانسان است و برا

 یراجتناب ناپذ یاو ضرورت یعلم هاي یشرفتو پ
تعداد افراد سالخورده در  کهینبا توجه به ا.باشد یم

 ،)26( است یشجهان در حال افزا ياز کشورها یاريبس
مسن  مخصوصاً افراد افراد یشده است که در تمام یدهد

 ناحیه مخصوصاً در عملکرد مغز يو بد يمغز یلتحل
ممکن است  یوجود داردو حت یپوکامپو ه فرونتال پره

و ی و شناخت یحرکت يها امر باعث کاهش مهارت ینا
 ).16( سالخوردگان شود یريگیاداختالالت حافظه و 

کاهش حافظه و  یري،روند پ یسالگ 65بعد از سن 
در حافظه سه  یواختالالتشده در مغز شروع  یادگیري
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  12 وباسیلوس برویس، بومی ایرانبررسی اثر الکت         

که با عنایت به این). 1(شود  یم یجادا ییو فضا يبعد
ها شروع به دژنره شدن  سن سلولبا باال رفتن 

و قدرت  یادگیري ییصورت توانا یندر ا .)12(کنند یم
عالوه بر این انواع متفاوتی ). 2(یابد  یحافظه کاهش م

هاي یادگیري و فرآیندتواند  از شرایط بیمار گونه می
ت برخی از این شرایط از مشکال. حافظه را تغییر دهند

یا ) سوءتغذیه و یا اعتیاد(هاي زندگی  ژنتیکی، سبک
از  یکی. شوند هاي تحلیل عصبی ناشی میبیماري

سن با  یشکه روند افزا ین استا يمشکالت جامعه بشر
، در بیماران آلزایمري ارتباط دارد یمرآلزا یماريب

فقدان حافظه ممکن است با درجاتی از سردرگمی، 
ها و اختالل در  ، هذیانقراري، توهمات افسردگی، بی

ین محققاز این رو  ).13(رفتار خوردن و خوابیدن باشد
یقات خود را بر اساس تحقکه  هاست سالشماري  یب

ي جستجوهادر ، آناند کردهی طراححافظه و یادگیري 
یل حافظه و یادگیري بوده و دالی از آگاهي برای راه

هاي یادگیري و  یسممکانکشف  به دنبالی آن پدر 
یادگیري و حافظه فقط مختص انسان . باشند افظه میح

نیست به همین دلیل پژوهشگران در تالش براي یافتن 
تر بودند تا نحوه شکل  جاندارانی با سیستم عصبی ساده

ها از یک هاي عصبی را کشف کنند، آن گیري رده
حلزون دریایی بزرگ به نام آپلیزیا به دلیل سادگی 

ی از نقاطیی شناسا). 14(ودندمدارهاي عصبی استفاده نم
ی است فراموشافظه و ، حمغز که در ارتباط با یادگیري

. ها فکر دانشمندان را به خود مشغول کرده بود سال
حافظه و یادگیري مستلزم بعضی تغییرات نسبتاً پایدار 

حافظه ایجاد . باشند در ساختار سیستم عصبی می
ها یا  سیناپس ها، مثالً ایجاد تغییرات در ساختمان نورون

هاي جدید و یا تغییر در آزاد شدن  دندریت
هاي عصبی و در نهایت شاید ایجاد تغییراتی  دهنده انتقال

در الگوي فعالیت الکتریکی موجود در مدارهاي 
یکی از نخستین دانشمندانی که ). 15(عصبی باشد

. حافظه را در مغز مورد مطالعه قرار داد کارل لشلی بود
هاي مربوط به حافظه به  کرد که مکان لشلی گمان می

ولی . صورت پراکنده در سرتاسر مغز وجود دارند
است که مثالً نواحی مشخصی از قشر  امروزه روشن شده

مغز در کارکردهاي معین نقش منحصر به فردي دارند 
که محل حافظه و یادگیري فقط قشر مغز نیست و یااین

آن نقش  ر قشري نیز درو تعدادي از ساختارهاي زی
اي است که امروزه به  استرس واژه). 12(مهمی دارند

همان نسبت  گیرد و به میزان زیاد مورد استفاده قرار می
استرس . نیز ارائه تعریف دقیقی از آن دشوار است

تواند اثرات منفی شدیدي بر جسم و روان موجود  می
این واژه در زیست  1930و  1920در دهه . باقی بگذارد
یزیولوژي براي بیان فشار ذهنی ناشی از شناسی و ف

اتفاقات ناخوشایند و عوامل مخرب محیطی به کار 
والنر کانوندر . دیگرد گرفته شد که سبب بیماري می

از آن براي تشریح عوامل خارجی به هم  1926سال 
هموستازي . )5، 17، 18، 24(زننده هموستازي بهره برد 

زیست شناسی  در. باشد مفهوم مرکزي ایده استرس می
هاي بیوشیمیایی سعی در حفظ ثبات حالت فرآیندبیشتر 

عوامل . ال وجود دارد پایداري دارند که در شرایط ایده
هاي داخلی یا خارجی، به طور مداوم  محیطی، محرك

این گونه عوامل بر هم . کنند هموستازي را مختل می
توان تحت عنوان استرس تفسیر  زننده هموستازي را می

دید کننده حیات همانند گرسنگی هعوامل ت .نمود
توانند به شدت هموستازي را مختل  طوالنی مدت می

از سوي دیگر تالش یک موجود در برگرداندن . نمایند
. توان استرس تامید شرایط به حالت هموستازي را نیز می

  دانشمندان عصب شناس کنونی از جمله بروس
رس باید به هاوس معتقدند که است کول اوین و جپ مک

شرایطی محدود شود که یک عامل محیطی بیش از 
). 18، 19(توان تنظیمی طبیعی یک موجود افزایش یابد

، فشار افسردگیتحقیقات نشان داده که اضطراب، 
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توانند به حافظه  و اشتغاالت فکري می استرسروانی یا 
آسیب وارد نمایند که شدت آن به میزان و شدت 

استرس تاثیرات . ناراحتی روانی فرد متناسب است
عمیقی روي یادگیري و حافظه بر جاي گذاشته و از 

در زمان یادآوري از . نماید می یري کامل ممانعتیادگ
گر  حافظه نیز استرس و اضطراب به عنوان عامل مداخله

بر اساس . شود مانع بازیابی مطالب یاد گرفته می
محققان در دانشگاه کالیفرنیا مشخص شده  تحقیقات

تواند به  نیز می) تنها چند ساعت(استرس کوتاه مدت 
مناطق یادگیري و حافظه هاي مغزي در  ارتباط سلول

به هنگام استرس ارتباط عصبی مغز در . )7(آسیب بزند
ناحیه هیپوکامپ کاهش یافته و سبب کاهش حافظه 

هم چنین به اثبات رسیده که . شود کوتاه مدت می
به ارتباط ) چندین هفته تا چند ماه(استرس شدید نیز 

ها در مناطق یادگیري و حافظه در مغز آسیب  سلول
در دنیاي کنونی با پیشرفت علم و . )20(دزن می

گوناگون نیز افزایش یافته است  يها تکنولوژي، استرس
به طوري که اجتناب از اثرات مخرب آن امکان پذیر 

تواند  یافتن راهی به منظور کاهش این اثرات می. نیست
از آسیب و صدمات حاصله از استرس به ویژه بر روي 

تواند گامی بزرگ در   یادگیري و حافظه می فرآیند
یکی از جدیدترین . جهت بهبود سالمت جامعه باشد

استفاده از کارهاي ارائه شده در این زمینه  راه
ها  بسیاري از پژوهش. )9، 11(باشد ها می پروبویتیک
 یدر سالمت ییغذا یباتترک اند که بعضی از نشان داده

-سال یدر ط ی این رات فراوانامغز افراد موثرند و مطالع

ها  پروبیوتیک).22(است هاي گذشتهاثبات کرده
اي هستند  هاي زنده هاي غذایی از میکروارگانیسم مکمل

که با بهبود تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدي را بر 
کنند و باعث بهبود ضریب تبدیل  روي میزبان اعمال می

و   الکتوباسیلوس). 25(شوند غذایی وافزایش وزن می
هاي بسیار متداول به عنوان  بیفیدوباکتریوم جنس

هاي  پروبیوتیک هستند و الزم به ذکر است که سوش
 ).10(ریایی، کارایی متفاوتی نیز دارندمختلف باکت

نشان دادند که موش  2011براوو همکارنش در سال 
سوري دریافت کننده پروبیوتیک عالئم رفتاري 

ها نشان داد نتایج آن. دهد اضطرابی کمتري را نشان می
ها  ه عالئم افسردگی هنگام استرس شنا در موشک

یافتند که موش درها یابد و در نهایت آن کاهش می
تري از دریافت کننده پروبیوتیک داراي سطح پایین

در تحقیقی  ).4(دنباش هاي استرس در خون میهورمون
با استفاده از  2007که توسط بنتنو همکارانش در سال 

سه صورت گرفته شیر حاوي پروبیوتیک در مقای
مشخص شد که بر خالف انتظار، عملکرد شناختی مغز 

وتیک، اندکی کاهش پیدا در مصرف کنندگان پروبی
دیوید کامفیلد و همکارانش در سال  ).3(نموده بود

نشان دادند که مقادیر، انواع مختلف پروبیوتیک  2011
می تواند اثرات متفاوتی بر سطح گابا آمینو بوتریک 

اطالعات پیش درمانی  ).6(مغز بگذارند )GABA(اسید 
 الکتوباسیلوس(در مورد فورموالسیون ) ري کلینیکیپ(

R0052 و بیفیدوباکتریوم R0175 ( توسط میشل
گر آن است نشان 2011مسعودي و همکارانش در سال 

که هیچ نوع اختالالت یادگیري و حافظه یا اعتیاد 
ن به عنوان عوارض جانبی بر اثر مصرف ایغیره و

تحقیقات صورت گرفته  .)23(شود ترکیب ایجاد نمی
نشان دهنده کاهش میزان استرس، آسیب ناشی از آن 

از این رو در این تحقیق . باشد ها می توسط پروبیوتیک
الکتوباسیلوس  تاثیر یک پروبیوتیک بومی ایران بر پایه

برویس بر یادگیري شرطی احترازي غیر فعال در 
  .قرار گرفت شرایط استرس مورد بررسی

  ها مواد و روش
  هاي مورد آزمایش                   گروه بندي رت
با  ویستار نژاد نر ییصحرا موش 24در این تحقیق 

و سن چهار هفته به صورت گرم  118تا  95 ییبوزنتقر
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ها عبارت  گروه. تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند
 2وه به عنوان کنترل بدون استرس، گر 1گروه بودند از 

دریافت کننده پروبیوتیک  3کنترل با استرس، گروه 
 دریافت کننده پروبیوتیک با 4بدون استرس و گروه 

ها به صورت آزادانه به آب و  موش. باشند استرس می
غذا دسترسی داشتند و به مدت یک هفته قبل از شروع 

  .آزمایش دوره سازگاري را طی کرداند
  آماده سازي پروبیوتیک

توسط که یق از الکتوباسیلوس برویس در این تحق
، دکتر ابراهیمی و همکاران از ترخینه جدا شده بود

این باکتري بعد از تعیین خصوصیات . استفاده گردید
با کد  Gene Bankبیوشیمیایی و تعیین ژنوتیپ در 

براي گاواژ، . ثبت شده است GQ412732رهگیري 
 کشت و در MRS Brothابتدا باکتري بر روي محیط 

 h24به مدت  C 37°دار در دماي  CO2انکوباتور 
ي رشد ابتدا جذب  پس از اتمام دوره. گرماگذاري شد

تعیین و سري رقت از  nm 600نوري محیط کشت در 
با استفاده از روش کشت سطحی،  وکشت باکتري تهیه 

هاي زنده موجود در محیط کشت تعیین  تعداد باکتري
عداد معین و ثابتی هدف از این بخش، گاواژ ت. گردید

در طی دوره . ها در کل دوره آزمایش بود از باکتري
روزه آزمایش هر روز کشت تازه باکتري تهیه و  30

پس از تعیین جذب نوري، محیط کشت با دور 
rpm6000  بار  3دقیقه سانتریفوژ و  15به مدت

شستشوي رسوب سلولی حاصله با بافر فسفات صورت 
بافر فسفات با غلظت  ml1/0رسوب حاصله در. گرفت

ml/cfu109 موش هاي گروه دریافت . سوسپانسون شد
کننده باکتري به صورت روزانه با این سوسپانسون 

کنترل همان   باکتریایی گاواژ شدند در حالی که گروه
  .نموند مقدار بافر فسفات را به صورت دارونما دریافت 

  ها ایجاد استرس در موش

 دارندهاه نگهبراي ایجاد استرس از دستگ
)Restrainer(  استفاده شد براي ایجاد استرس مزمن

دقیقه در دستگاه قرار  15ماه روزانه  1ها به مدت  موش
  .گرفتند

  سنجش حافظه
توسط دستگاه یرفعال غ یاجتناب آزمون یادگیري

این آزمون شامل مراحل .صورت گرفت شاتل باکس
  :بودزیر

  آشناییمرحله  -1
عادت حیوان با محیط هر موش به منظور آشنایی یا 

آزمون در محیط آزمایشگاه قبل از  یقهدق 30به مدت 
 یطدر مح یواندر مرحله سازش ابتدا ح.قرار گرفت

 یوتینیدر گ یهثان 30بعد از  گرفت و روشن دستگاه قرار 
تا وارد اتاق  کشید که طول  یومدت زمان شدهباز 
 پس از ورود کامل در بسته و.شدشود ثبت  یکتار
  .شداز دستگاه برداشته و به قفس منتقل  یوانح

  )آموزش( مرحله اکتساب -2
صورت پس از مرحله سازش  یقهدق 30 این مرحله

روشن  یطدر مح یوانح گرفت بدین صورت که
باز  یوتینیدر گ یهثان 30بعد از  گرفت و دستگاه قرار 

وارد اتاق موش تا  کشید که طول  یمدت زمان، دهش
و حیوان پس از ورود در بسته . گردید شودثبت  یکتار

الکتریکی دریافتنمود شوك ثانیه  5به مدت 
)50HZ,1.5MA ( .20 از  یوانپس از شوك ح یهثان

 ینبعد ا یقهدق 2 .شدو به قفس منتقل  خارجدستگاه 
شد و در صورت ورود به اتاق  تکرار  مرحله مجدداً

 یرغدر .نمود شوك دریافت می مجدداًتاریک، حیوان 
به خارجو از دستگاه  یوانح s120صورت پس از  ینا

 براي اطمینان از نتایج حاصله این. شدقفس منتقل 
  .صورت پذیرفتحداکثر سه بار تکرار  ها یشآزما

  )آزمون(ي مرحله به خاطر آور-3
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به خاطر  آزمون روز پس از مرحله اکتساب، یک
در  یوانکه ح یبترت ینبه ا .صورت گرفت يآور
در  s30بعد از گرفتو  تگاه قرار روشن دس یطمح
موش تا  کشید یکه طول م یباز ومدت زمان یوتینیگ

مرحله  یندر ا. گردید شود ثبت  یکوارد اتاق تار
نمود و  الکتریکی دریافت نمیشوك  یچ گونههحیوان 

تعداد دفعات ورود حیوان به اتاق تاریک و زمان سپري 
به اتمام این مرحله وقتی . شده در اتاق تاریک ثبتشد

قرار ثانیه در دستگاه  300رسید که حیوان به مدت  می
  ).27(گرفته باشد

  پارامترهاي مورد مطالعه
بر جهت افزایش دقت در بررسی اثر باکتري 

یادگیري شرطی احترازي غیر فعال در موش صحرایی 
  :عامل زیر اندازه گیري شد 2 نر نژاد ویستار

 STL)Stepزمان احتراز ورود به بخش تاریک -1

Through Latency(  

 TDC)Time in darkزمان اقامت در اتاق تاریک -2

compartment(  
  تحلیل آماري

 prismها با استفاده از نرم افزار  در این تحقیق داده
جهت مقایسه  .مورد بررسی آماري قرار گرفتند

هاي گروه آزمایشی از روش مربع کاي و نیز آنالیز  داده
-هو سطح معنی داري بواریانس یک طرفه استفاده 

 .در نظر گرفته شد) >05/0P(صورت 

  نتایج
الکتوباسیلوس بررسی تاثیر  ونتایج آزمون یادگیري 

برویس، بر یادگیري شرطی احترازي غیر فعال در موش 
در  صحرایی نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس مزمن

طی روز اول بعد از آموزش در رابطه با میزان تأخیر 
د به اتاق تاریک و مدت زمان ماندن در اولیه در ورو

  :باشد اتاق تاریک بدین شرح می
بر تأخیر ورود به اتاق تاریک در روز  استرس اثر
  آزمون

از نظر کنترل با استرس  که در گروهنتایج نشان داد 
داري  زمان تأخیر ورود به اتاق تاریک کاهش معنی

استرس وجود داشت  کنترل بدون  گروه نسبت به
)05/0P<() 1ار دنمو(.  

  
  

  
کنترل با  در گروه :کنترل با استرس استرس و گروه کنترل بدون  بین گروهمقایسه تأخیر اولیه در ورود به اتاق تاریک - 1نمودار 

  ).>05/0P(استرس وجود داشت  کنترل بدون  گروه داري نسبت به از نظر زمان تأخیر ورود به اتاق تاریک کاهش معنیاسترس، 
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بر تأخیر ورود به اتاق  الکتوباسیلوس برویس اثر
  تاریک در روز آزمون

کـه از نظـر زمـان تـأخیر ورود بـه اتـاق       نتایج نشـان داد  
دریافت کننده بـاکتري بـدون اسـترس      گروهتاریک در 

)ml1/0  ــت ــا غلظ ــروه  )ml/cfu109ب ــا گ در مقایســه ب
ــا ایــن    ــدون اســترس افزایشــی مشــاهده شــد ام کنتــرل ب

  بـین گـروه  داري نبود، ولـی   آماري معنیافزایش از نظر 
کنتــرل بــا اســترس و گــروه دریافــت کننــده بــاکتري بــا 

از نظـر آمـاري   ) ml/cfu109با غلظـت   ml1/0(استرس
نمـودار  )(>001/0P(داري وجـود داشـت    افزایش معنـی 

2.(  

  
  

  
بدون استرس  و گروهدریافت کننده باکترياسترس  کنترل بدون  گروهمقایسه تأخیر اولیه در ورود به اتاق تاریک بین - 2نمودار 

)ml1/0  با غلظتml/cfu109 (با استرسبا استرس و گروهدریافت کننده باکتري کنترل   بین گروهچنین و هم )ml 1/0  با غلظت
ml/cfu109(  
  

بر زمان سپري شده در  الکتوباسیلوس برویساثر 
  اتاق تاریک در روز آزمون

اتاق سپري شده دران که از نظر زمنتایج نشان داد 
بدون استرس  دریافت کننده باکتري  گروهتاریک در 

)ml 1/0  با غلظتml/cfu109( در مقایسه با گروه
استرس کاهش مشاهده شد اما این کاهشاز  کنترل بدون

با کنترل   بین گروهولی داري نبود، نظر آماري معنی
 ml( با استرساسترس و گروهدریافت کننده باکتري 

از نظر آماري کاهش ) ml/cfu109غلظت با  1/0
  ).3نمودار ( )>05/0P( داري وجود داشت معنی
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 ml(بدون استرس  استرس و گروهدریافت کننده باکتري کنترل بدون  گروهتاریک بین اتاق سپري شده درمقایسه زمان - 3نمودار 

با غلظت  ml 1/0( با استرسیافت کننده باکتري با استرس و گروهدرکنترل   بین گروهچنین و هم) ml/cfu109با غلظت  1/0
ml/cfu109(.
  

  بحث و نتیجه گیري
نشان دادند که  2011براو و همکارنش در سال 

موش سوري دریافت کننده پروبیوتیک عالئم رفتاري 
اضطرابی را در مقایسه با موش گروه کنترل کمتر بروز 

 اند که این موش چنین مشخص کردهها هم آن. دهد می
شود عالئم رفتاري  در هنگامی که در آب قرار داده می

ها دریافتند که  آن. دهد افسردگی را کمتر نشان می
تري موش دریافت کننده پروبیوتیک داراي سطح پایین

جایی از آن. باشد هاي استرس در خون می از هورمون
هاي شناختی  که اضطراب و افسردگی باعث قابلیت

نتیجه گیري کرد که مصرف  توان گردد می افراد می
پروبیوتیک از طریق کاهش اضطراب و افسردگی به 

. شود طور غیر مستقیم باعث بهبود یادگیري و حافظه می
هم چنین براو و همکارانش نشان دادند با دریافت 

. یابد در موش تغییر می GABAپروبیوتیک مقدار 
در مغز به ترتیب  GABAافزایش و کاهش بیش از حد 

داد  تحقیقات نشان. شود سردگی و اضطراب میسبب اف
) (JB-1که مصرف مزمن الکتوباسیلوس رامنوسوس 

 GABAb1bمربوط به  mRNAموجب تغییراتی در بیان 
بدین ترتیب که در . شود در نواحی مختلف مغز می

میزان  prelimbicو  cingulated نواحی قشري یعنی
در  یابد و بر عکس بیان آن افزایش می  mRNAبیان

سرولئوس کاهش  هیپوکامپ، آمیگدال، لوکوس
در قشر پیش  mRNAبیان  GABAAدهد در مورد  می

پیشانی و آمیگدال کاهش یافته ولی در هیپوکامپ 
توان نتیجه گرفت که مصرف  می). 4(یابد افزایش می

باعث کاهش  JB-1الکتوباسیلوس رامنوسوس 
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شده است  GABAb1bمربوط به گیرنده   mRNAبیان
تواند در نهایت موجب تحریک مغز و بهبود  میکه 

-JBالکتوباسیلوس رامنوسوس . یادگیري حافظه گردد

موجود در جیره غذایی حیوانات موجب افزایش  1
این . شود خوشایند می حافظه براي یک محرك نا

ها با نتایج تحقیقات گذشته، حیوانات فاقد گیرنده  یافته
GABAb1bگیرنده . ، مطابقت دارندGABAb1b  نقش

چون ترس ایفا هاي شناختی هم فرآیندحیاتی در تکوین 
هاي باکتریایی  دهد که سویه یافته ها نشان می. کند می

هاي  خاص موجب تقویت عملکرد حافظه در موش
این امر در مورد . گردند سوري مبتال به عفونت می

تحقیقات . هاي شناختی انسان، بیشتر صادق است توانایی
که در موش سوري فاقد گیرنده دهد  نشان می

GABAb1b  مصرف الکتوباسیلوس رامنوسوسJB-1 
رفتاري . تواند ترس آموخته شده را موجب گردد می

باشد در این بخش  که وابسته به قشر پري لیمبیک می
کاهش . گردد زیر واحد گیرنده به میزان بیشتري سنتز 

القاء شده توسط   GABAبیان زیر واحد گیرنده
گر آن است که این باکتري یک اثر سیلوس بیانالکتوبا

هاي پر  مثبت و مفید در اعمال شناختی در طی وضعیت
هاي مرتبط با تقویت و  بر اساس نظریه ).4(استرس دارد

تضعیف بلند مدت مشخص شده که یادگیري حاصل 
تعامل این دو پدیده است با توجه به این که گیرنده 

GABAA ي نقش تعیین هاي مختلف یادگیر در مدل
  mRNAاین هر گونه تغییر در بیان اي دارد بنابر کننده

تواند منجر به تغییر در میزان  می GABAAمربوط به 
دیوید کامفیلد و تحقیق هاي ). 14(یادگیري حافظه شود
دارد که، باکتري هاي  بیان می2011همکارانش در سال 

توانند با دستگاه عصبی مرکزي ارتباط  لوله گوارش می
هاي  مطالعات انجام شده بر روي جمعیت. برقرار کنند

مبتال به سندرم خستگی مزمن و فیبرومیالجیا نشان داده 
ها بر عکس   که تمرکز بیفیدوباکتریوم در آن

این امر نشان . یابد هاي اسید الکتیک افزایش می باکتري
دهد که عدم توازون میکروفلور دستگاه گوارش با  می

تیشدیدتر همانند عصبانیت، اختالالت عصب شناخ
توجیه . شودکاهش حافظه، فراموشی و گیجی همراه می

هاي پیش  تواند اثر سیتوکین احتمالی این ارتباط می
بیان شده که اثر . التهابی بر دستگاه عصبی مرکزي باشد

ها بر سیتوکین هاي التهابی و استرس پروبیوتیک
 تواند منجر به افزایش در عامل اکسیداتیو می

 BDNFBrain Drived(نوروتروفیک مشتق شده از مغز

Neurotrophic Factor (باشد)مطالعات دسبونت و  ).6
روز درمان با پروبیوتیک از  14همکاران نشان داد که 

نوع بیفیدوباکتریوم اینفانتیس باعث کاهش معنا دار در 
پیش التهابی شده و در نهایت افزایش هاي  سیتوکین

عنوان پیش ساز سروتونین را موجب  تولید تریپتوفان به
هاي مناسبی جهت  ها شاخص ، این ترکیبگردد می

توان نتیجه گرفت  تعیین میزان ضد افسردگی بوده و می
ها می توانند به عنوان یک درمان جنبی  که پروبیوتیک

مطالعه بنتون و ). 8(اختالل افسردگی شدید به کار روند
العات مداخله اي همکارانش به عنوان یکی از معدود مط

ها را  مزمن بوده که به طور مستقیم اثرات پروبیوتیک
داد که پس از  است، ولی نشان مورد بررسی قرار داده

روز دریافت پروبیوتیک حافظه مفهومی افراد  20
 .)3(است  کاهش معنا داري را در مقایسه با کنترل داشته

GABA   در تقابل گلوتامات وآسپارتات که
عصبی تحریکی مغز هستند موجب ایجاد هاي  میانجی
 Length time) (ي به نام تضعیف بلند مدت فرآیند

debilitation LTD شود این در حالی است که  می
با ایجاد یک تعادل  LTDدهد که که  شواهد نشان می

 LTPLength time(با تقویت بلند مدت 

Potentiation ( موجب ایجاد حافظه بلند مدت
تواند  هاي مختلف پروبیوتیک می دز). 14(دگرد می

این  مغز بگذارند، بنابر GABAاثرات متفاوتی بر سطح 
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هاي خاصی از  بر اثر دز GABAامکان دارد که غلظت 
پروبیوتیک بیش از حد افزایش یا کاهش یابد که در هر 

خورد این امر در  به هم میLTP و LTD صورت تعادل 
مدت  نهایت موجب کاهش یادگیري و حافظه بلند

 2011میشل مسعودي و همکارانش در سال ). 4(شود می
 R0052در تحقیقی بر روي فرموالسیون الکتوباسیلوس

نشان دادند که هیچ نوع R0175و بیفیدوباکتریوم
اختالالت یادگیري و حافظه یا اعتیاد و غیره به عنوان 
عوارض جانبی بر اثر مصرف این ترکیب ایجاد نمی

یان نمودند که تغییراتی در در تحقیقی دیگر ب. شود
هاي عصبی مغز بر اثر استفاده از  ها و میانجی نوروپپتید

شود عالوه بر افزایش فاکتور  پروبیوتیک حاصل می
، باعث افزایش BDNFرشد عصبی مشتق از مغز

نفرین و سروتونین در قشر مغز و هیپوکامپ موش  اپی
 سوري جایی که مرکز تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند

چنین این مواد باعث یک هم. .گردد،نیز میمدت است
-N.Methyl-D) ها  افزایش تعداد گیرنده

AspartateNMDA) به طور . شوند در هیپوکامپ می
جالب توجهی تغییرات معکوس مغزي در حیوانات در 
پی استرس و نیز ایجاد رفتار شبه افسردگی ایجاد 

دهد  اي را کاهش می هاي حافظه شود که مهارت می

گر اثر مفید  مطالعات لی و همکارانش نشان). 23(
ها در جلوگیري از کاهش حافظه ناشی از  پروبیوتیک

باشد که یک تغییر جبرانی در محور  استرس می
 (HPAغدد فوق کلیه - هیپوفیز-هیپوتاالموس

(Hypothalamus Pituitary Adrenal را به همراه
 C-fosیان و ب BDNFدر ضمن این اثر با افزایش . دارد

هاي سوري فاقد میکروفلور  موش. باشد هم زمان می
گر نقش میکروفلور طبیعی، فاقد حافظه بوده که بیان

طبیعی در سیستم عصبی مرکزي به خصوص حافظه 
هایی که  نتایج ما نشان داد که موش). 21(باشد می

پروبیوتیک دریافت نموده بودند در شرایط استرس 
-بود که این امر با نتایج بهها تخریب نشده  حافظه آن

 ،دسبونتدست آمده از مطالعات لی، میشل مسعودي، 
نتایج این تحقیق . کرد و براو مطابقت می دیوید کامفیلد

گر اثر مثبت تغذیه با پروبیوتیک بر یادگیري شرطی بیان
احترازي غیر فعال هم در شرایط عادي و هم تحت 

ودن مطالعات با در نظر داشتن نادر ب. باشد استرس می
انجام شده در مورد اثرات شناختی پروبیوتیک الزم 

هاي بیشتري جهت بررسی این است در آینده مطالعه
یافته در قالب مدل هاي دیگر سنجش یادگیري و 
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