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چکیده
در بسیاري از یافتههاي دانشمندان مشخص شده است که اتانول منجر به القاء فراموشي و یا تخریب حافظه بدست آمده ميشود.
پروبیوتیکها مکملهاي غذایي و دارویي تهیه شده از میکروارگانیسمهاي زنده ميباشند که با بهبود تعادل میکروبي روده ،اثرات مفیدي بر
روي میزبان (انسان یا حیوان) اعمال ميکنند .هدف این مطالعه بررسي تاثیر ،باسیلوس سوبتسلیس ،پروبیوتیک بومي جدا شده از مرغداريهاي
اراک بر یادگیري احترازي غیرفعال موش صحرایي بود .در این تحقیق از  39موش صحرایي نر نژاد ویستار با وزن تقریبي  022تا  052گرم
استفاده شد .براي القاء فراموشي از اتانول به صورت تزریق درون صفاقي قبل از آزمون استفاده شد و همچنین گاواژ موشها 2/1 ،میليلیتر
بافر فسفات (  )PBSحاوي  123 ufc/mlبه تنهایي یا همراه با باسیلوس سوبتیلیس به مدت  8هفته ،صورت گرفت .آزمون رفتاري با استفاده
از دستگاه یادگیري احترازي غیر فعال انجام شد .نتایج ما مشخص کرد که تزریق درون صفاقي قبل از آزمون اتانول ( 1میليگرم بر رت یا

 2/9سيسي به ازاي هر  122گرم رت) ،منجر به فراموشي ميشود .در حالیکه این فراموشي در گروه مصرف کننده پروبیوتیک (باسیلوس
سوبتیلیس) بازگردانده ميشود .یافتههاي این تحقیق نشانگر اثر افزایشي باسیلوس سوبتیلیس ( )B.Sپروبیوتیک بومي جدا شده از مرغداري-
هاي اراک ،در یادگیري شرطي احترازي غیرفعال در موش صحرایي نر نژاد ویستاري ميباشد که تزریق زیرجلدي از اتانول را دریافت کردند.
این امر نشان دهنده اثر بهبودبخش پروبیوتیکهاي خوراکي بر حافظه و یادگیري است.
کلمات کلیدی :فراموشي ،باسیلوس سوبتیلیس ،اتانول ،رت

مقدمه
از زمان سقراط که اعتقاد داشت انسان داراي دانش ذاتي

به خاطرآوري ،فراخواني ساده اطالعات نیست ،بلکه روندي

نسبت به دنیا ميباشد یادگیري و حافظه در محافل فلسفي

خالق و سازنده است .قابل قبولترین فرضیه در مورد

بصورت نظري مورد بحث بوده است .در قرن نوزدهم

حافظهها ،ذخیره شدن آنها بواسطه تقویت ارتباطات بین

 Herman Ebbinghausروانشناس آلماني اولین کسي

نوروني است که اولین بار توسط رامون کاخال در 1311

بود که مطالعه تجربي حافظه را با یادگیري کلمات بررسي

مطرح و سپس در سال  1393توسط  Hebbرسماً ارائه

کرد و نشان داد که حافظه ها طول عمر متفاوت داشته و

گشت [ .]11این فرضیه مستقیماً نميتواند مورد تجربه و

تکرار آن سبب دوام بیشتر حافظه ميشود .سپس در اوائل

بررسي قرار گیرد زیرا یک تک سیناپس را نميتوان در

قرن بیستم ویلیام جیمز حافظههاي کوتاه مدت و بلند مدت

حالت رفتاري ایزوله نمود هرچند در دهه هفتاد  Blissو

را معرفي کرد .در اواسط قرن بیستم بارتلت مطرح کرد که

همکارانش مدلي آزمایشگاهي از پالستیسیتي سیناپسي
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(یعني  )LTPرا ارائه دادند که به نظر ميرسد گام موثري

اثر تخریبي بر حافظه و جریانهاي یادگیري در حیوانات

در ثبت از سیناپسها بوده است [ .]00افزایش یا کاهش

آزمایشگاهي دارد [ .]99مطالعات بسیار زیادي مشخص

میزان نوروترانسمیترها و یا فعال یا مسدود کردن گیرنده

کرده اند که اتانول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از

هاي مربوطه ،نشان داده است که مکانیسمهاي دیگري هم

طریق میانجيهاي عصبي مختلف از جمله استیل کولین،

ميتوانند فرآیند یادگیري و حافظه را تغییر دهند .ممکن

دوپامین ،پپتیدهاي اوپیوئیدي و میانجيهاي عصبي آمینو

است وجود یک شبکه که از سیستمهاي متفاوت

اسیدي اثرات خود را اعمال ميکند [.]91 ،05 ،8 ،9

نوروترانسمیتري تشکیل شده است ،نقش مهمي در یادگیري

پروبیوتیکها مکملهاي غذایي از میکروارگانیسمهاي

و پردازش حافظه داشته باشد .یادگیري اجتنابي مهاري مدل

زندهاي هستند که با بهبود تعادل میکروبي روده ،اثرات

 step-downروشي است که براي مطالعه یادگیري و

مفیدي را بر روي میزبان اعمال ميکنند و باعث بهبود

حافظه در موشهاي کوچک به کار ميرود [.]15

ضریب تبدیل غذایي و افزایش وزن ميشوند.

هیپوکامپ بخشي از سیستم لیمبیک است که مسئول حافظه

الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم جنسهاي بسیار متداول به

دور است و پیشمغز را از آزمودههاي گذشته ما آگاه

عنوان پروبیوتیک هستند و الزم به ذکر است که سوشهاي

ميکند .این سیستم خاطرات گذشته را به شکل کوتاه و یا

مختلف باکتریایي ،کارایي متفاوتي نیز دارند [.]3

دراز مدت حفظ ميکند .تحقیقات اخیر دانشمندان در یک

تحقیقات صورت گرفته نشان دهنده کاهش میزان استرس،

گروه زنان سالخورده نشان ميدهد بعضي هدایایي را که

آسیب ناشي از آن توسط پروبیوتیکها ميباشد .از این رو

سالها پیش از شوهرانشان دریافت کردهاند و در آن

در این تحقیق تأثیر یک پروبیوتیک بومي ایران بر پایه

احساسات عاطفي دخیل است در صورت به یادآوري این

باسیلوس سوبتیلیس بر یادگیري شرطي احترازي غیر فعال

خاطرات فعالیت هیپوکامپوس تشدید ميشود .این ناحیه از

مورد بررسي قرار گرفت .حافظه ميتواند به وسیله تغییر

مغز جزء اولین نواحي مغز است که در بیماري آلزایمر

رفتار حیوانات اندازهگیري شود که بر اثر تزریق داروها

آسیب ميبیند .در یادگیري اجتنابي مهاري ،که نوعي حافظه

فرایندهایي را نشان ميدهند [ .]1مطالعات فارماکولوژیک

دراز مدت ميباشد ،ساختارهایي نظیر هیپوکامپ پشتي و

براي بررسي حافظه با این فرضیه و امید انجام ميشوند که

ناحیه جانبي استریاتوم نقش دارند [ .]19 ،19بعد از سن 95

یافتههاي رفتاري همراه با دانش نحوه اثر داروها به مشخص

سالگي روند پیري ،کاهش حافظه و یادگیري در مغز شروع

شدن اساس نوروبیولوژي حافظه کمک ميکنند .این

شده و اختالالتي در حافظه سه بعدي و فضایي ایجاد

مطالعات معموال شامل آموزش دادن حیوانات آزمایشگاهي

ميشود [ .]0با عنایت به اینکه با باال رفتن سن سلولها

(مانند موش رت) در یک روش ساده یادگیري و تست

شروع به دژنره شدن ميکنند [ .]12در این صورت توانایي

کردن آنها یک یا چند روز بعد است.

یادگیري و قدرت حافظه کاهش ميیابد [ .]9با این مقدمه

مواد و روش کار

مي توان گفت که مسیرهاي نوروني متعددي در شکل گیري

در آزمایشها از موش صحرایي نر نژاد ویستار به وزن

حافظه و به یادآوري آن دخالت دارند که این مسیرها توسط

تقریبي 022–052گرم که از انستیتو پاستور ایران تهیه ميشد

میانجيهاي عصبي مختلفي کنترل ميشوند ،یکي از این

استفاده گردید .حیوانها به حیوانخانه تحقیقاتي منتقل شده،

میانجيهاي عصبي که ما در این تحقیق به آن ميپردازیم

در هر قفس  5سر موش قرار داده و آب و غذاي کافي در

اتانول است .فاکتورهاي متعددي مشخص کردهاند که اتانول
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اختیار موشها قرار ميگرفت و هر سه روز یکبار قفس

گرماگذاري شد .پس از اتمام دورهي رشد ابتدا جذب نوري

موشها تمیز ميشد .دماي در حیوانخانه بین  00 ± 9درجه

محیط کشت در 922 mnتعیین و سري رقت از کشت

سانتيگراد متغیر بود .قبل از شروع آزمایش به مدت یک

باکتري تهیه شد .با استفاده از روش کشت سطحي

هفته به موشها اجازه داده شد که خود را با شرایط

( ،)Spread cultureتعداد باکتريهاي زنده موجود در

حیوانخانه تطبیق دهند .در طول یک هفته به منظور

محیط کشت تعیین شد .هدف از این بخش ،گاواژ تعداد

جلوگیري از تنش کار ،هر روز حیوانها  Handlingمي-

معین و ثابتي از باکتريها در کل دوره آزمایش بود .در طي

شدند .هر حیوان فقط یک بار استفاده شده و در گروه

دوره  98روزه آزمایش ،هر روز کشت تازه باکتري تهیه و

هشتتایي قرار داده ميشد .همه آزمایشها در طول روز

پس از تعیین جذب نوري ،محیط کشت با دور rpm

انجام مي شد.

 10222به مدت  15دقیقه در سانتریفوژ یخچالدار

دستگاه یادگیري اجتنابي مهاري (غیرفعال) مدل Step-

سانتریفوژ شد و بعد از  9بار شستشو با بافر فسفات رسوب

 ،Throughجعبهایست که به وسیله دیوارهاي به دو قسمت

سلولي حاصل گردید .رسوب حاصله در  2/1میليلیتر بافر

با اندازه یکسان (با ابعاد  92×02×02سانتيمتر) تقسیم مي-

فسفات با غلظت  123ufc/nmسوسپانسون شد .موشهاي

شود .درون دیواره بین دو قسمت درب کشویي به ابعاد ×3

گروه دریافتکننده باکتري به صورت روزانه با این

 7سانتي متر تعبیه شده است که ميتوان در موقع لزوم آن را

سوسپانسون باکتریایي گاواژ شدند در حالي که گروه کنترل

باز کرد .این دستگاه داراي بخش سفید رنگي ميباشد که

همان مقدار بافر فسفات را به صورت دارونما دریافت نمود.

کف و دیوارههاي آن از جنس پلکسيگالس غیرشفاف

داروها :داروي مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از

ساخته شده ،فاقد هر گونه سقف بوده و توسط نور غیر

اتانول  93درصد که در سرم فیزیولوژیک استریل  2/3درصد

مستقیم فلورسنت آفتابي روشن ميشود .بخش دیگر دستگاه

استریل حل شده و سپس به صورت درون صفاقي به موش-

سیاه رنگ است در کف داراي میلههاي فوالدي با فاصله

ها تزریق شد .همچنین باکتري تهیه شده به روش باال هر

یک سانتيمتر بوده ،که این میلهها توسط سیم رابطي به

روز به مدت یک ماه به موشها گاواژ ميشد.

دستگاه تحریک کننده متصل ميشوند و به این طریق عمل

آزمونهای رفتاری :روش اجتنابي مهاري براي بررسي

انتقال شوک الکتریکي به حیوانات مورد آزمایش را ممکن

حافظه در موشهاي صحرایي در دو روز متوالي هم انجام

ميسازند .تمامي آزمایشهاي در اتاق نسبتاً تاریک و بدون

ميشود .روز اول یا روز آموزش ( )training dayشامل

سر و صدا انجام شد.

آموزش دادن حیوانها در دستگاه بوده ،روز دوم یا روز

آمادهسازی پروبیوتیک :در این تحقیق از باسیلوس

آزمون ( )testing dayمیزان حافظه حیوانهاي آموزش

سوبتیلیس جدا شده توسط دکتر جعفري و همکاران از

دیده بررسي ميشود.

مرغداريهاي اراک جدا شده بود .این باکتري بعد از تعیین

مرحله آموزش :در روش اجتنابي مهاري مدل Step-

خصوصیات بیوشیمیایي و تعیین ژنوتیپ در Gene Bank

 ،throughهر حیوان به آرامي در بخش روشن دستگاه قرار

با کد رهگیري  JQ61819ثبت شده است .براي گاواژ،

ميگیرد ،به مدت  5ثانیه به آن اجازه داده ميشود به منظور

ابتدا باکتري بر روي محیط نوترین کشت و در انکوباتور

آشنایي با محیط در این قسمت بماند .سپس به حیوان اجازه

شیکردار دار در دماي  97 °Cبه مدت  09ساعت
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داده ميشود وارد قسمت سیاه دستگاه شود بالفاصله بعد از

درصد) ،همانند روز اول ،در بخش روشن دستگاه قرار

ورود حیوان به خانه سیاه درب کشویي بسته شده و حیوان

گرفته ،درب کشویي بعد از  5ثانیه باز شده ،زمان تاخیر

از دستگاه خارج شده و به آرامي به قفس برگردانده مي-

حیوان در ورود به بخش تاریک دستگاه به عنوان معیاري

شود .موشهایي که در این مرحله بیشتر از  102ثانیه در

براي بررسي میزان حافظه در نظر گرفته ميشود .بیشترین

ورود به بخش تاریک تاخیر داشته باشند حذف ميشدند.

مقدار تاخیر براي ورود به بخش تاریک که به عنوان حافظه

پس از گذشت  92دقیقه این حیوان دوباره به بخش سفید

کامل شناخته ميشود  922ثانیه در نظر گرفته ميشود.

دستگاه منتقل شده و بعد از  5ثانیه درب کشویي باز ميشد

پارامترهای مورد مطالعه :جهت افزایش دقت در بررسي اثر

تا حیوان وارد بخش تاریک شود .با ورود حیوان به بخش

باکتري بر یادگیري شرطي احترازي غیرفعال در موش

تاریک ،درب کشویي پشت سرحیوان بسته شده ،حیوان

صحرایي نر نژاد ویستار  0عامل زیر اندازهگیري شد:

تحریک الکتریکي با شدت یک میلي آمپر و به مدت  9ثانیه،

-1زمان احتراز ورود به بخش تاریک (Step ( )STL

که توسط دستگاه تحریک کننده به میلههاي فوالدي کف

)Through Latency

بخش تاریک منتقل ميشود ،را دریافت ميکرد 02 .ثانیه پس

-0زمان اقامت در اتاق تاریک (Time in dark ( )TDC

از پایان تحریک حیوان از دستگاه خارج شده ،به قفس

)compartment

مربوطه منتقل ميشود .پس از گذشت  0دقیقه مرحله دوم

تجزیه و تحلیل آماری :در همه آزمایش هاي توضیح داده

آموزش روي حیوان شوک گرفته انجام شده در این مرحله

شده میزان تاخیر ورود حیوان به خانه سیاه ( )STDدر روز

نیز موش مانند دفعات قبل به خانه سفید دستگاه منتقل شده

آزمون و همچنین باقي ماندن در اتاق تاریک به عنوان مالک

و درب کشویي باز شده و میزان تاخیر ورودش به بخش

حافظه در نظر گرفته شده ،نمره هر گروه به صورت میانگین

تاریک دستگاه ثبت مي گردد .تاخیر  102ثانیهاي در ورود

و انحراف معیار استاندارد ( )Mean ± SEMثبت مي-

به بخش سیاه دستگاه که به عنوان یادگیري موفق براي

گردید .هم چنین تعداد آموزش هر حیوان نیز در روز

حیوان ثبت ميگردد .در صورت تأخیر کمتر از 102ثانیه در

آموزش نیز ثبت گردید .به منظور تعیین وجود اختالف

ورود به بخش تاریک پس از ورود درب کشویي دستگاه

معنادار بین گروهها آزمایش ،از آزمون آنالیزواریانس یک

پشت سرش بسته شده ،حیوان براي بار دوم شوک دریافت

طرفه ( )ANOVAو آزمون  Tukeyو همچنین

ميکند .پس از خارج کردن حیوان از دستگاه و سپري شدن

 Indipendent T-Testاستفاده گردید .اختالف در سطح

 0دقیقه حافظه حیوان همانند دوره قبل دوباره مورد امتحان

P <0.05به عنوان تفاوت معنا دار در نظر گرفته شد .براي

قرار ميگیرد .در صورت کسب یادگیري موفق حیوان از

انجام محاسبات آماري از نرم افزار  SPSSو رسم نمودارها

دستگاه خارج شده ،تزریق بعد از آموزش را دریافت مي-

از نرم افزار  Excelاستفاده شد .

کند .حداکثر آموزش براي هر موش سه بار در نظر گرفته

نتایج

شد.

تیمارهاي دارویي و آزمایشهاي انجام شده :نتایج آزمون

مرحله آزمون یا بررسی حافظه :در جلسه آزمون که 09

یادگیري یعني اطالعات بدست آمده که شامل زمانهاي ثبت

ساعت پس از مرحله آموزش انجام ميشود در جلسه آزمون

شده در میزان تأخیر اولیه در ورود به اتاق تاریک در مرحله

تحریک الکتریکي اعمال نميشود .براي بررسي حافظه ،هر
موش پس از دریافت تزریق قبل از آزمون (الکل اتانول 93
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به خاطرآوري و همچنین مدت زمان سپري شده در اتاق

بر کیلوگرم) را به صورت درون صفاقي دریافت کردند در

تاریک ميباشد ،ثبت گردید.

ضمن به مدت  8هفته 2/1 ،میليلیتر بافر فسفات با غلظت

آزمایش اول :نتایج تزریق قبل از آزمون اتانول بر روی

 123ufc/nmرا هر روز دریافت کردند .نتایج بدست آمده

حافظه اجتنابی مهاری در موشهای صحرایی ویستار .در

نشان ميدهد که تزریق قبل از آزمون اتانول ( 1میليگرم بر

این آزمایش براي بررسي تأثیر اتانول بر روي حافظه از

کیلوگرم یا  2/9سيسي به ازاي هر  122گرم رت) به تنهایي

چهار گروه حیوان استفاده شد .حیوانات  92دقیقه قبل از

باعث تخریب حافظه اجتنابي مهاري ميگردد ()P <2/221

آزمون مقادیر مختلف اتانول ( 2/5 ،2/05 ،2و  1میليگرم

(نمودار .)1

نمودار 1ـ آثار تزریق قبل از آزمون اتانول بر حافظه اجتنابي مهاري ***P < 2/221 .در مقایسه با گروه سالین ميباشد.

گروه دوم به مدت  8هفته 2/1 ،میليلیتر بافر فسفات با

آزمایش دوم :اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر تأخیر

غلظت  123 ufc/nmرا هر روز به صورت گاواژ دریافت

ورود به اتاق تاریک در روز آزمون .در این آزمایش از
چهار گروه حیوان استفاده شد.

کردند ،این گروه تزریق درون صفاقي اتانول ( 1میليگرم بر

گروه اول به مدت  8هفته 2/1 ،میليلیتر بافر فسفات با

کیلوگرم) را  92دقیقه قبل از آزمون دریافت کردند.

غلظت  123ufc/nmرا هر روز به صورت گاواژ دریافت

گروه سوم به مدت  8هفته 2/1 ،میليلیتر باکتري با غلظت
 123ufc/nmرا هر روز به صورت گاواژ دریافت کردند ،این

کردند ،این گروه تزریق درون صفاقي سالین را  92دقیقه

گروه تزریق درون صفاقي سالین را  92دقیقه قبل از آزمون

قبل از آزمون دریافت کردند.

دریافت کردند.
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گروه چهارم به مدت  8هفته 2/1 ،میليلیتر باکتري با غلظت

به تنهایي افزایش معنيداري را در تأخیر براي ورود به اتاق

 123 ufc/nmرا هر روز به صورت گاواژ دریافت کردند،

تاریک نشان نميدهد .همچنین گروه دریافت کننده اتانول و

این گروه تزریق درون صفاقي اتانول ( 1میليگرم بر

باکتري (گروه چهارم) در مقایسه با گروه دریافتکننده

کیلوگرم) را  92دقیقه قبل از آزمون دریافت کردند.

اتانول به تنهایي (گروه دوم) افزایش معنيداري را در تأخیر

نتایج نشان ميدهد که گروه دریافتکننده باکتري به تنهایي

براي ورود به اتاق تاریک نشان ميدهد ()P < 2/221

( گروه سوم) در مقایسه با گروه دریافتکننده سالین و بافر

(نمودار .)0

نمودار 0ـ مقایسه تأخیر اولیه در ورود به اتاق تاریک بین گروه کنترل بدون اتانول و گروه دریافتکننده باکتري ( 2/1mlبا غلظت
 )123ufc/nmبدون اتانول و همچنین مقایسه تأخیر اولیه در ورود به اتاق تاریک بین گروه دریافتکننده اتانول و گروه دریافتکننده باکتري
( 2/1mlبا غلظت  )123ufc/nmهمراه با اتانول ***P< 2/221 .در مقایسه با گروه سالین ميباشد.

آزمایش سوم :اثرباکتری باسیلوس سوبتیلیس بر زمان

کردند ،این گروه تزریق درون صفاقي اتانول ( 1میليگرم بر

سپری شده در اتاق تاریک در روز آزمون .در این آزمایش

کیلوگرم) را  92دقیقه قبل از آزمون دریافت کردند.

از چهار گروه حیوان استفاده شد.

گروه سوم به مدت یک ماه  2/1میليلیتر باکتري با غلظت

گروه اول به مدت یک ماه  2/1میليلیتر بافر فسفات با

 12 ufc/nmرا هر روز به صورت گاواژ دریافت کردند ،این

غلظت  123ufc/nmرا هر روز به صورت گاواژ دریافت

گروه تزریق درون صفاقي سالین را  92دقیقه قبل از آزمون

کردند ،این گروه تزریق درون صفاقي سالین را  92دقیقه

دریافت کردند.

قبل از آزمون دریافت کردند.

گروه چهارم به مدت یک ماه  2/1میليلیتر باکتري با غلظت

3

 12 ufc/nmرا هر روز به صورت گاواژ دریافت کردند ،این
3

گروه دوم به مدت یک ماه  2/1میليلیتر بافر فسفات با
غلظت  123ufc/nmرا هر روز به صورت گاواژ دریافت
31

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال ششم ،شماره چهارم ،تابستان  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

گروه تزریق درون صفاقي اتانول (1میليگرم بر کیلوگرم) را

شده در اتاق تاریک نشان نميدهد .همچنین گروه دریافت

 92دقیقه قبل از آزمون دریافت کردند.

کننده اتانول و باکتري (گروه چهارم) در مقایسه با گروه

نتایج نشان ميدهد که گروه دریافت کننده باکتري به تنهایي

دریافت کننده اتانول به تنهایي (گروه دوم) کاهش معني-

(گروه سوم) در مقایسه با گروه دریافت کننده سالین و بافر

داري را در زمان باقي ماندن در اتاق تاریک نشان ميدهد

به تنهایي (گروه اول) کاهش معنيداري را در زمان سپري

( ( )P < 2/21نمودار .)9

نمودار 9ـ مقایسه زمان باقي ماندن در اتاق تاریک بین گروه کنترل بدون اتانول و گروه دریافتکننده باکتري ( 2/1mlمیليلیتر با غلظت
 )123ufc/nmبدون اتانول و همچنین مقایسه زمان باقي ماندن در اتاق تاریک بین گروه دریافتکننده اتانول و گروه دریافتکننده باکتري
( 2/1mlمیليلیتر با غلظت  )123ufc/nmهمراه با اتانول  ***P< 2/221 .در مقایسه با گروه سالین ميباشد.

بحث
در یادگیري اجتنابي مهاري که نوعي حافظه دراز مدت مي-

حافظه و یادگیري در حیوانات آزمایشگاهي ميشود [،07 ،7

باشد ،ساختارهایي نظیر هیپوکامپ پشتي و ناحیه جانبي

 .]99 ،92مطالعات قبلي نشان ميدهد که تزریق پس از

استریاتوم نقش دارند [ .]19 ،19نتایج بدست آمده در این

آموزش اتانول باعث تخریب حافظه اجتنابي مهاري ميشود

مطالعه نشان ميدهد که تزریق قبل از آموزش اتانول باعث

[ .]13اتانول جزء موادي ميباشد که مورد سوء مصرف قرار

تخریب حافظه اجتنابي مهاري ميشود .نتایج ما همسو با

ميگیرد و مصرف اتانول به واسطه فعال شدن سیستم

مطالعاتي ميباشند که نشان ميدهند تزریق پس یا پیش از

دوپامیني مزولیمبیک تقویت ميگردد [ .]19مطالعات نشان

آموزش اتانول باعث تخریب حافظه در مدلهاي مختلف

ميدهد که اتانول به واسطه افزایش رهایش گلوتامات و

یادگیري از جمله یادگیري اجتنابي مهاري ميشود [،92 ،07

فعال نمودن گیرندههاي  NMDAباعث تحریک گیرنده

 .]95به خوبي مشخص شده است که اتانول باعث تخریب

هاي  GABAو القاء فراموشي ميشود [.]09
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براو و همکارنش در سال  0211نشان دادند که موش سوري

 GABAمغز بگذارند ،بنابراین امکان دارد که غلظت

دریافت کننده پروبیوتیک عالئم رفتاري اضطرابي را در

 GABAبر اثر دوزهاي خاصي از پروبیوتیک بیش از حد

مقایسه با موش گروه کنترل کمتر بروز ميدهد .آنها

افزایش یا کاهش یابد که در هر صورت تعادل  LTDو

همچنین مشخص کردهاند که این موش در هنگامي که در

 LTPبه هم ميخورد این امر در نهایت موجب کاهش

آب قرار داده ميشود عالئم رفتاري افسردگي را کمتر نشان

یادگیري و حافظه بلند مدت ميشود [ .]9گاماآمینوبوتیریک

ميدهد .آنها یافتند که موش دریافتکننده پروبیوتیک

اسید (گابا) اصليترین ناقل عصبي مهاري در مغز ميباشد

داراي سطح پایینتري از هورمونهاي استرس در خون

که اثرات خود را از طریق سه گیرنده مهاري مختلف گابا-

ميباشد .از آنجایي که اضطراب و افسردگي باعث قابلیت-

 ، Aگابا B-و گابا C-اعمال مينماید [.]5گیرندههاي گابا-

هاي شناختي افراد ميگردد ميتوان نتیجهگیري کرد که

 Aو گابا C-جزءگیرندههایي ميباشند که با کانال وابسته

مصرف پروبیوتیک از طریق کاهش اضطراب و افسردگي به

به لیگاند کلر جفت شدهاند ،در حالیکه گیرنده گابا B-از

طور غیرمستقیم باعث بهبود یادگیري و حافظه ميشود [.]9

طریق پروتئینهاي  Gعمل مينماید [ .]09 ،5مطالعات

همچنین براو و همکارانش نشان دادند با دریافت پروبیوتیک

آزمایشگاهي و کلینیکي نشان ميدهند که گیرندههاي گابا

مقدار  GABAدر موش تغییر ميیابد .افزایش و کاهش

ميتواند یادگیري و حافظه را تحت تاثیر قرار دهد [.]09

بیش از حد  GABAدر مغز به ترتیب سبب افسردگي و

میشل مسعودي و همکارانش در سال  0211در تحقیقي بر

اضطراب ميشود [ .]9تحقیقات نشان داد که مصرف مزمن

روي فرموالسیون الکتوباسیلوس  R0052و بیفیدوباکتریوم

الکتوباسیلوس رامنوسوس ) )JB-1موجب تغییراتي در بیان

 R0175نشان دادند که هیچ نوع اختالالت یادگیري و

 mRNAمربوط به  GABAb1bدر نواحي مختلف مغز

حافظه یا اعتیاد و  ...به عنوان عوارض جانبي بر اثر مصرف

ميشود .بدین ترتیب که در نواحي قشري یعني

این ترکیب ایجاد نميشود .در تحقیقي دیگر بیان نمودند که

 cingulatedو  prelimbicمیزان بیان  mRNAافزایش

تغییراتي در نوروپپتیدها و میانجيهاي عصبي مغز بر اثر

ميیابد و بر عکس بیان آن در هیپوکامپ ،آمیگدال،

استفاده از پروبیوتیک حاصل ميشود عالوه بر افزایش

لوکوسسرولئوس کاهش ميدهد در مورد  GABAAبیان

فاکتور رشد عصبي مشتق از مغز  ،BDNFباعث افزایش

 mRNAدر قشر پیش پیشاني و آمیگدال کاهش یافته ولي

اپينفرین و سروتونین در قشر مغز و هیپوکامپ موش

در هیپوکامپ افزایش ميیابد [ .]9کاهش بیان زیر واحد

سوري ميشود .جایي که مرکز تبدیل حافظه کوتاه مدت به

گیرنده  GABAالقاء شده توسط الکتوباسیلوس بیانگر آن

بلندمدت

است که این باکتري یک اثر مثبت و مفید در اعمال شناختي

نوروترانسمیتر با ساختار اسید آمینهاي است که نقش بسیار

در طي وضعیتهاي پر استرس دارد [ GABA .]9در

مهمي در پدیدههاي فیزیولوژیک از جمله خواب ،درد،

تقابل گلوتامات و آسپارتات که میانجيهاي عصبي تحریکي

اشتها ،فعالیتهاي جنسي و حافظه دارد [ .]90مطالعات

مغز هستند موجب ایجاد فرایندي به نام تضعیف بلندمدت

نوروشیمیایي مشخص کرده که کاهش سروتونین در بیماري

( (LTDميشود این در حالي است که شواهد نشان ميدهد

آلزایمر مشاهده ميشود [ .]02نقش سروتونین به واسطه

که  LTDبا ایجاد یک تعادل با تقویت بلند مدت ()LTP

عملکرد انواع مختلف گیرندههاي آن صورت ميگیرد که

موجب ایجاد حافظه بلندمدت ميشود [ .]18دوزهاي

این گیرندهها به چهار گروه تقسیم ميشوند این چهار گروه

مختلف پروبیوتیک ميتواند اثرات متفاوتي بر سطح

شامل  5-HT4 ،5-HT3 ،5-HT2 ، 5-HT1و 5-HT5
02

است

[.]01

سروتونین

()5-HT

یک
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ميباشد و البته گیرندههاي  5-HT7 ،5-HT6و 5-HT8

ارژیک خارج شده که به  VTAباز گردانده ميشوند بنابر

نیز مشخص شدهاند [ .]10لسیمن و گریس در سال 0225

این ميتواند کنترل مهاري بر جایگاههاي هدف خود داشته

عملکرد لوپ بین هیپوکامپ و  VTAرا که در تنظیم

باشد .هسته اکومبنس همچنین وروديهاي دوپامینرژیکي را
VTA

دریافت

ميکند

همچنین

وروديهاي

حافظه طوالنيمدت نقش دارد مشخص کردند .مسیر باالرو

از

لوپ هیپوکامپ– VTAشامل نورونهاي دوپامینرژیکي

گلوتاماترژیک بسیاري را از medial Prefrontal

است که از  VTAبه هیپوکامپ ميرود و مسیر پایین رو

) Cortex (mPFCو تاالموس و هیپوکامپ و آمیگدال

شامل هسته اکومبنس و پالیدوم جانبي است (( )VPشکل

دریافت ميکند [.]17

 .)1سپس از هسته اکومبنس و  VPخروجيهاي گابا

شکل 1ـ دیاگرام شماتیک مسیرهاي عصبي مرتبط کننده چند هسته سیستم لیمبیک که در حافظه اجتنابي مهاري دخالت دارند [.]17

نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان ميدهد که تزریق قبل

در مدلهاي مختلف یادگیري از جمله یادگیري اجتنابي

از آزمون اتانول باعث تخریب حافظه اجتنابي مهاري مي-

مهاري ميشود [ .]92 ،03 ،08 ،07همچنین نتایج ما نشان

شود .نتایج ما همسو با مطالعاتي ميباشند که نشان ميدهند

ميدهد که تزریق یک ماهه باسیلوس سوبتیلیس به حیواناتي

تزریق پس یا پیش از آموزش اتانول باعث تخریب حافظه

که در روز آزمون اتانول دریافت ميکنند باعث بهبود حافظه
03

...ترمیم فراموشي القا شده با اتانول

2- Aboukhatwa M., L. Dosanjh, Y. Luo
(2010), Antidepressants are a rational
complementary therapy for the treatment of
Alzheimer's
disease.
Molecular
Neurodegeneration, 5:10.

 با توجه به گزارشات ارائه.تخریب شده با اتانول ميشود

3- Assuncao M., M.J. Santos-Marques, F.
Carvalho, N.V. Lukoyanov, J.P. Andrade
(2011), Chronic green tea consumption
prevents age-related changes in rat
hippocampal formation. Neurobiology of
Aging, 32(4): 707-717.

 این سیستم فعال شده،گلوتامات از روي سیستم گاباارژیک

شده قبلي و نتایج بدست آمده در تحقیق اخیر و با توجه به
 ميتوان اینطور نتیجهگیري کرد که اتانول با تحریک1 شکل
سیستم گلوتاماترژیکي و به علت برداشتن اثر مهاري
 اما پروبیوتیکها با توجه.و منجر به القاء فراموشي ميشود
به نتایج بدست آمده منجر به فعال کردن سیستم سروتونیني
و مهار کردن سیستم گاباارژیک ميشوند لذا ميتوان اینطور
نتیجهگیري کرد که پروبیوتیکها با تحریک سیستم

4- Boehm S.L., L. Peden, A.W. Jennings, N.
Kojima, R.A. Y.A. Harris, Blednov (2004),
Over-expression of the fyn-kinase gene
reduces hypnotic sensitivity to ethanol in
mice. Neuroscience Letter, 372(1-2): 6-11.

- همچنین مي.سروتونرژیکي منجر به القاء حافظه ميشوند
توانند با تغییر در بیان ژن گیرندههاي گاباارژیکي باعث مهار
مستقیم سیستم گاباارژیک شده و منجر به تقویت بیش از
.انتظار حافظه شوند

5- Bormann J. (2000), The 'ABC' of GABA
receptors. Trends of Pharmacological
Society, 21(1):16-19.
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