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Abstract 

 

Background: Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune, inflammatory, and demyelinating 

disease of the central nervous system (CNS) leading to some disorders including gait, balance, 

memory, cognition as well as pain and fatigue. This study aimed to evaluate the therapeutic 

effects of probiotics on behavioral disorders caused by disease and biomarkers of oxidative 

stress in mice fed with cuprizone. 

Material and methods: In this study 45 male C57BL/6 mice were randomly divided inti 4 

groups: control group; control + probiotic group; cuprizone group and cuprizone + probiotic 

group. Treatment group were fed a diet containing 0.2% cuprizone to create an animal model 

of MS. 

Results: The results of this study showed that in the motor behavior test, both healthy and MS 

groups receiving probiotics remained longer on the rota rod during some days of the 

experiment. However, probiotics could not reduce the oxidative indices in these animals. 

Conclusion: Probiotic supplement can have a mild effect on improving motor phenomena and 

antioxidant indices in healthy or MS animals. However, to ensure that different doses of 

cuprizone and probiotics are needed, changes in the animal model and intervention are made. 
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در مدل حیوانی  و بافتی بیوشیمیایی ،های حرکتیشاخص برمکمل پروبیوتیک  اثربررسی 
 اسکلروزیسمالتیپل 

 3مسعود سهیلی، *2 محمود سالمی ،1فاطمه زمانی

 خالصه

این  از جمله عالئم شود.می میلین ایجاد رفتندلیل از بینهبکه  مرکزی است عصبی سیستم التهابی و ایمنیخود بیماری یک (MS) اسکلروزیسمالتیپل  سابقه و هدف:

اختالالت رفتاری ناشی از این بیماری و  ها برپروبیوتیک درمانی اثرات بررسی هدف با پژوهش این. است خستگی و درد حافظه، تعادل، ،رفتناختالل در راه ؛بیماری

 .انجام شد شده با کوپریزونهای تغذیهدر موشبیومارکرهای استرس اکسیداتیو 

 CPZ، گروه CON+proگروه  ،CON گروه تقسیم شدند. گروه 4صورت گرفت که به  BL57C/6روزه نژاد 45موش سوری نر  این مطالعه روی ها:مواد و روش

 6تغذیه شدند. مکمل پروبیوتیک به مدت  %2/0هفته با غذای حاوی کوپریزون  6مدت به MSکننده برای ایجاد مدل حیوانی گروه دریافت . دوCPZ+proگروه  و

انجام  rotarodحرکتی  - ها در گروه کنترل نرمال با آب آشامیدنی تیمار شدند. از هفته سوم تا ششم به جهت ارزیابی حیوانات تست رفتاریموشهفته گاواژ شد. 

منظور مشاهده نواحی دمیلیناسیون خارج ای مغز حیوانات بهجسم پینه صورت گرفت. همچنین GPX و SOD ،TACگیری میزان گیری جهت اندازهشد. سپس خون

 آمیزی شد. ( رنگLFBبلو )فستو با رنگ لوکسالگردید 

ها در برخی از روزهای آزمایش پروبیوتیک نسبت به دیگر گروهکننده دریافت MSحرکتی هر دو گروه سالم و  -ی نتایج این مطالعه نشان داد که در آزمون رفتار نتایج:

 اکسیدانی در این حیوانات را کاهش دهد. نتوانست اثر هرحال پروبیوتیکبهزمان بیشتری بر روی میله چرخان روتارود باقی ماندند. مدت

حال، جهت اطمینان نیاز است تا داشته باشد. با اینهای حرکتی در بهبود پدیدهاثر مالیمی  MSدارای تواند در حیوانات سالم و یا می مکمل پروبیوتیک گیری:نتیجه

 انجام پذیرد. ،گرفتهبا دوزهای متفاوتی از کوپریزون و پروبیوتیک، تغییراتی در مدل حیوانی و مداخله صورت

 آمیزی میلینپروبیوتیک، استرس اکسیداتیو، رنگ، اسکلروزیسمالتیپل  کلیدی:واژگان

  1031-1039 ، صفحات1400آبان  -مهر ، 4پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                                                   

 

 مقدمه

است که  یک بیماری عصبی مزمن (MS) اسکلروزیسمالتیپل 

( را CNSل غالف میلینی در سیستم عصبی مرکزی )در درجه اوّ

ناشی از یک اختالل خودایمنی در  این بیماری. ددهمیثیر قرار أتتحت

مستعد ی در افراد دنبال محرک محیطسیستم عصبی مرکزی است که به

 خستگی است ،یابد. یکی از عالئم اصلی این بیماریژنتیکی بروز می

شایع این بیماری وجود دارد. از دیگر عالئم که در دو سوم افراد مبتال 

 درد و اختالل در حافظه اشاره کردتوان به اسپاسم عضالنی، لرزش، می

[1].  

. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی، گروه فیزیولوژِی، واحد کاشان، 1

 دانشگاه علوم پزشکی، کاشان، ایران 

 ی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران، کاشان ژستاد، گروه فیزیولو. ا2

 . استادیار، گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران، کاشان  3
                   ،        اصفهان، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی مسؤول:نشانی نویسنده  *

    03155575057 دورنویس:           09133612920 تلفن:

 salami-m@kaums.ac.ir  :پست الکترونيک

              12/4/1400  تاریخ پذیرش نهایی:           26/12/1399اریخ دریافت:     ت

 

های آسیب MSها حاکی از آن است که در بیماران مبتال به یافته

باعث بروز  وه خاکستری سیستم عصبی وجود دارد ای در مادگسترده

 افظه و یادگیری وحناپذیری مثل نقص در اختالالت عصبی برگشت

های حیوانی توان با ایجاد مدلمیامروزه .[2]د شوسرعت پردازش می

ها با آسیب بافتی و چگونگی های شناختی و ارتباط آنبه بررسی آسیب

. در سه دهه اخیر از کوپریزون برای القای مدل [3] ها پرداختدرمان آن

های سوری موششدن اعصاب مرکزی در جهت دمیلینه MSحیوانی 

کوپریزون یک عامل . [4] است استفاده شدهبسیار  C57نژاد 

ی ناشی از آن باعث مهار سمّ کننده( مس است و اثرکننده )خنثیشالت

شود. تنفس سلولی میتوکندری می های وابسته به مس در چرخهآنزیم

نجر به آسیب و مرگ استرس اکسیداتیو ماین مهار آنزیمی با ایجاد 

ها رخ متعاقب آن، التهاب اعصاب و آکسون ،ها شدهالیگودندروسیت

 دارند MSدهد که این عوامل نقش حیاتی در ناتوانی بیماران مبتال به می

صبی های عآسیب سلول MSترین علل پاتوفیزیولوژی . یکی از مهم[5]

عدم تعادل  . استرس اکسیداتیو در نتیجهاشی از استرس اکسیداتیو استن

های ( و ظرفیت مکانیسمROSهای فعال اکسیژن )گونه بین

( نسبت CNS) . سیستم عصبی مرکزی[6] شوداکسیدانی ایجاد میآنتی
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که افزایش تولید پذیر است، تا جاییهای آزاد بسیار آسیببه رادیکال

ROS ها و ها، لیپیدباعث نقص در عملکرد پروتئینDNA  در آن

 هاآسیب بافتی و تخریب عملکرد سلول شود. این اختالالت منجر بهمی

سازی رو خنثیاز این .[7] انجامدسلولی مینهایت به مرگشده، در

ثر برای محافظت از ؤیک راه م ،آزاد هایرادیکالاسترس اکسیداتیو و 

های میکروبی موجود . ارگانیسم[8] رودهای عصبی به شمار میسلول

اکسیدانی، نقش التهابی و آنتیبا اعمال اثرات ضدّدر دستگاه گوارش 

های یافته. [9] کنندسیستم ایمنی بدن میزبان ایفا می ی در تنظیممهمّ

از دخالت مستقیم برخی از  های حیوانی نشانموجود از بررسی مدل

 . محور مغز[10] ددار های خودایمنیبیماری در بروزهای روده میکروب

در حقیقت طرفه است و میکروبیوتا یک سیستم ارتباطی دو - روده –

منی های گوارشی و میزبان بر تعیین پاسخ سیستم ایتعامل بین میکروب

ای هستند که های زندهها میکروارگانیسمپروبیوتیک .[11] اثرگذار است

خش در بدن میزبان بشدن اثرات سالمتها سبب نمایاننمصرف کافی آ

با ایجاد تعادل میکروبی  ها مستقیماًآن (.FAO/WHO 2002د )شومی

 انیاکسید، توانایی آنتیر تعداد و تنوع میکروبیوتای رودهو اثر ب

یند آخیر در فرأو با جلوگیری و یا ت دهندتوجهی به بدن میزبان میقابل

های اکسیداتیو محافظت سیون سلولی از بدن در برابر آسیباکسیدا

ها و بیفیدوباکترها روی الکتوباسیلشده برعات انجاممطال. [12] کنندمی

بخش دهنده خواص سالمتها هستند، نشانترین پروبیوتیککه از رایج

 .[13] د سیستم ایمنی و کاهش التهاب استها در زمینه بهبود عملکرآن

اثرات مثبت آن در  الکتوباسیلوس کازئی یک سویه پروبیوتیک است که

ها گزارش شده لکرد روده و پاسخ در برابر عفونتعمسیستم ایمنی، 

ها روی است که مکانیسم اثر پروبیوتیک. این در حالی [14] است

هنوز مشخص نیست و نیاز به بررسی  MSهای مختلف بیماری ویژگی

نقش مخلوط بررسی  ،رو هدف از انجام این مطالعهبیشتری دارد. از این

، infantis Bifidobacteriumهای شامل باکتری ،پروبیوتیک

Lactobacillus reuteri و Lactobacillus casei توانایی حرکتی در  بر

 شده با کوپریزون بود.تغذیههای سوری موش

 

 هامواد و روش

 و کد اخالقی  98123این مقاله با شماره 

IR.KAUMS.MEDNT.REC.1398.077 باشد. می مورد تأیید

با  BL57C/6 رأس موش سوری نر نژاد 45در این پژوهش تجربی 

 ،س از انتقالسسه رازی کرج خریداری شد و پمؤگرم از  18-22وزن 

های جداگانه نگهداری شدند. در طول مدت طور گروهی در قفسبه

گونه محدودیتی آب و مواد غذایی به اندازه کافی و بدون هیچ ،نگهداری

گراد و درجه سانتی 22±3 مه حیوانات بود. دمای محیطدر دسترس ه

 - روزی تاریکیهای شبانهدرصد تنظیم و سیکل 55±5رطوبت آن 

الزم به ذکر است که پروتکل شد. ساعته حفظ می12صورت روشنایی به

یید کمیته نگهداری و استفاده أشده در این تحقیق به تهای انجامآزمایش

 از حیوانات دانشگاه علوم پزشکی کاشان رسید

(IR.KAUMS.MEDNT.REC.1398.077.) یک هفته پس از 

ادفی به چهار گروه طور تص، حیوانات بهها به محیطکردن موشعادت

 بندی شدند:آزمایشی تقسیم

هفته آب آشامیدنی را  6مدت : حیواناتی که به(CON)گروه کنترل  -1

 .(n=7)ند صورت گاواژ دریافت کردبه

 6مدت : حیواناتی که به(CON+Proگروه کنترل + پروبیوتیک ) -2

 .(n=7)ند صورت گاواژ دریافت کردرا بههفته پروبیوتیک 

هفته غذای حاوی  6مدت : حیواناتی که به(CPZگروه کوپریزون ) -3

 .(n=11)ند دریافت کرد %2/0کوپریزون 

 6 مدت: حیواناتی که به((CPZ+Proگروه کوپریزون + پروبیوتیک  -4

صورت گاواژ و پروبیوتیک به %2/0هفته غذای حاوی کوپریزون 

 .(n=11)ند کرددریافت 

  MSروش ایجاد مدل 

ابتدا غذای  ،برای ایجاد مدل حیوانی طبق پروتکل استاندارد

شکل پودری درآمد و تحت فشار سرد با مخصوص جوندگان به

کت رویان اصفهان . این کار توسط شر[15] مخلوط شد %2/0کوپریزون 

شده دوز استاندارد با حداقل اساس تحقیقات انجامانجام گردید. بر

حیوانات  .[15] هفته است 6مدت به %2/0استفاده از کوپریزون یت، سمّ

 infantisهای فته مخلوط پروبیوتیک شامل باکتریه 6 مدتبه

Bifidobacterium ،Lactobacillus reuteri و Lactobacillus casei 

لیتر آب میلی 1 گرم از پروبیوتیک با 5/0را دریافت کردند. مقدار 

باکتری از هر سویه(  5×810عنوان حالل )حاوی تعداد آشامیدنی به

عینی هنگام ظهر، به حیوانات و روزانه در ساعات م گردیدترکیب 

 های کنترل + پروبیوتیک و کوپریزون + پروبیوتیک گاواژ شد.گروه

 (Rotarodتست روتارود ): تست رفتاری

های بین اندام این تست برای ارزیابی تعادل و هماهنگی

متر سانتی 3از یک میله افقی به قطر  شود. این دستگاهحرکتی استفاده می

دور در دقیقه  5-45عنوان گردونه تشکیل شده که سرعت چرخش آن به

(rpmاست. حیوان روی این میله چرخان قرار داده شده )،  در این حالت

سقوط نکند.  داشته، روی میله نگهخود را بر فتن بایدعقب ر با جلو و



 ...یحرکت یهابر شاخص کیوتیاثر مکمل پروب یبررس
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های سوری پس ظیم است. موشتنگاه روتارود قابلسرعت و شتاب دست

حال خود رها شدند تا به دقیقه به 30مدت از انتقال به آزمایشگاه به

تدریج دور در دقیقه تنظیم شد و به 5ابتدا  شتاب میلهمحیط عادت کنند. 

 5مدت آزمایش به دور در دقیقه افزایش یافت. 45ثانیه به  120طی 

شد. خیر در سقوط از میله ثبت أدقیقه با شتاب مشابه ادامه داشت و ت

یقه مورد دق 30نوبت با فواصل روز سههر موش به میزان دو روز و هر 

 .[16] شد ایت میانگین هر روز در نظر گرفتهنهارزیابی قرار گرفت و در

 آمیزی میلینرنگ

حیوانات  ایی نواحی دمیلیناسیون در جسم پینهبه جهت بررس

 Luxol fast blue  (LFB)آمیزی اختصاصی میلینشده، از رنگآزمایش

ام و چهلم از ایجاد منظور در روزهای بیستم، سیاستفاده شد. به همین

م آمیزی انجام گرفت. در روزهای مذکور پس از انجامدل حیوانی، رنگ

منظور طور تصادفی بهحیوان به 5های رفتاری، از هر گروه تعداد تست

، اتانازی برای COبا استفاده از گاز  آمیزی میلین انتخاب شدند.رنگ

ها در محفظه انجام گرفت و بالفاصله ، با قرار دادن آنحیوانات هر گروه

وسیله دستگاه گیوتین مخصوص جوندگان جدا شد. مغز از هها بسر آن

صوص ها در ظرف مخشدن، بافتمنظور بهتر فیکسو به جمجمه خارج

ساعت پس  24-48. بعد از طی ور شدندغوطه %4نمونه حاوی فرمالین 

پارافینی تهیه های ، بلوک Tissue processorهگیری در دستگااز آب

میکرون با استفاده از دستگاه  5گیری به قطر گردید. پس از مقطع

آمیزی با استفاده از بر روی الم، رنگ میکروتوم و قرارگیری مقاطع

برش توسط میکروسکوپ  12انجام شد. از هر نمونه تعداد دستورالعمل 

 . [17] ارزیابی شد 40نوری و بزرگنمایی 

 گیری فاکتورهای بیوشیمیاییاندازه

آوری ها، خون هر حیوان جمعسر موش سازیمان جدادر ز

دقیقه درون 10مدت ها را بهگیری، نمونهدقیقه پس از خون 30. شد

شده و از سرم خون تهیه گرفتقرار   RCF3000دستگاه سانتریفوژ با 

خصوص . در[18] شد کار گرفتههفاکتورهای بیوشیمیایی ببرای سنجش 

های از کیت TACو سطح سرمی  GPX و SODهای آنزیمفعالیت 

 Navandsalamat( Iran) شرکت سنجش آنزیمی و سنجش غلظت

 استفاده شد. 

 آنالیز آماری

ها با استفاده از تحلیل آنوها، تجزیهآوری دادهپس از جمع

 ها ازهانجام گرفت. قبل از انجام آزمون آماری، داد SPSS 16افزار نرم

بررسی  Kolmogorov–Smirnovبودن با استفاده از آزمون نظر نرمال

و  میانگین بیان شد استاندارد انحراف ±صورت میانگین هشدند. نتایج ب

طرفه و متعاقب آن تریک از آزمون آنالیز واریانس دوهای پارامبرای داده

های کنترل و آزمایش استفاده گردید و جهت مقایسه گروه ،LSDتست 

 دار در نظر گرفته شد.معنی P<0.05 سطح 

 

 نتایج

  روتارود نتایج حاصل از تست

حیوانات در  نتایج حاصل از بررسی اثرات کوپریزون بر رفتار

های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز تست روتارود طی هفته

 CON+Proآماری واریانس دوطرفه نشان داد که حیوانات گروه 
طور دو روز از هفته سوم، بهدر هر  CONنسبت به حیوانات گروه 

 Pزمان بیشتری توانستند بر روی میله چرخان بمانند )داری مدتمعنی

نمودار الف(. در روز دوم از هفته سوم،  - > P 0/033 و 0/009 >

داری نسبت به حیوانات طور معنیبه CPZ+Proحیوانات گروه 

 0/048تری داشتند )خیر طوالنیأتادن از میله چرخان تدر اف  CPZگروه

> P- داری بین تفاوت معنی نمودار الف(. در هفته چهارم مطالعه، هیچ

ل از هفته پنجم، های مختلف وجود نداشت. در روز اوّنتایج گروه

طور به CPZ+Proنسبت به حیوانات گروه  CPZحیوانات گروه 

 زمان بیشتری بر روی میله چرخان بمانندداری توانستند مدتمعنی

(0/001 > P-  .)حیوانات گروه نمودار جCON+Pro  در هر دو روز

 داریطور معنیبه CONهفته ششم، نسبت به حیوانات گروه  از

زمان بیشتری تعادل خود را بر روی میله چرخان حفظ کردند مدت

(001/0> P  005/0و> P.) 
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و  CON+Proالف( اختالف در هر دو روز بین گروه  .های مختلفخطای استاندارد میانگین در تست روتارود طی دو روز متوالی در هفته ± مقایسه میانگین -1 شماره شکل

CON های دار است. اختالف در روز دوم بین گروهمعنیCPZ+Pro  وCPZ های ل بین گروهدار است. ج( اختالف در روز اوّمعنیCPZ+Pro  وCPZ است. د( دار معنی

اختالف بین  CON ،## (01/0<P)و  CON+Proهای اختالف بین گروه ( P>01/0)**دار است. معنی CONو  CON+Proهای اختالف در هر دو روز بین گروه

 CPZ+Pro و CPZهای ( اختالف بین گروه>05/0 P)#، CPZو  CPZ+Proهای گروه

 

 

 گیری فاکتورهای بیوشیمیایینتایج حاصل از اندازه

 CONنسبت به گروه  CPZدر گروه  SODفعالیت آنزیم 

 سطح سرمی  CPZ+Proدر گروه(. >01/0Pداری داشت )کاهش معنی

SOD  نسبت به گروهCPZ کاهش معنی( 03/0داری داشتP< در .) 

 

کاهش  نیز CONنسبت به گروه  SODآنزیم  CON+Proگروه 

 TACو  GPXدر بررسی فعالیت آنزیم   (.>002/0P) معناداری داشت

 مشاهده نشد.داری تغییر معنی
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و  CONو بین گروه  CPZو  CONاختالف بین گروه  (P>01/0)** .های مختلفگروهدر  های بیوشیمیاییمقایسه سطح سرمی فاکتور -2شکل شماره 

CON+Pro استدار معنی. # (05/0<P)   اختالف بین گروهCPZ  وCPZ+Pro دار استمعنی . 

 

 آمیزینتایج حاصل از رنگ

های مرکزی، برای بررسیا دمیلیناسیون های مرتبط بدر بیماری

 tractترین زیرا بزرگ ؛شودای استفاده میشناسی از جسم پینهبافت

بیند. آسیب می MSزایی است که در جریان بیماری CNSعصبی در 

دل حیوانی کوپریزون، از مطالعات متعددی پیرامون دمیلیناسیون در م

در مطالعه  اند.هان دمیلیناسیون استفاده کردای برای بررسی میزجسم پینه

بلو نشان داد فستآمیزی لوکسالای با رنگهای جسم پینهحاضر برش

ای دارای نمایی طبیعی و تراکم میلین جسم پینه CONگروه  که در

های مختلف تفاوت آمیزی بافت مغزی در گروهو رنگ بوده نرمال

 است. نداشته CONمعناداری با گروه 
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 بحث
های روی شاخصدر این مطالعه اثر مکمل پروبیوتیکی 

مورد  اسکلروزیسمالتیپل در مدل حیوانی  و بافتی حرکتی، بیوشیمیایی

انجام  C57BL/6های مطالعه حاضر روی موشبررسی قرار گرفت. 

ظر زمینه ژنتیکی نسبت به عوامل زیرا این سویه از موش سوری از ن ،شد

شده فرآیند نوروپاتولوژیک مشاهده ند.هست ثر بر دمیلیناسیون، حساسمؤ

شده در سیستم عصبی ارتباط ، با تغییرات ایجادCPZدر طول تغذیه با 

حیوانات تغذیه شده با  طبق مطالعات انجام شده،مستقیم دارد. 

بنابراین . رفتاری وابسته به زمان هستند مشخصاتدارای  کوپریزون

را به دنبال تغییر فعالی تا اختالل حرکتی تغییرات رفتاری گسترده از بیش

، نشان ی غیرطبیعیهای التهاب، تخریب میلین و توسعه آکسوندوره در

توان با استفاده از ابزارهای در مطالعات حیوانی می. [19] دهندمی

 .[20]رد حرکتی را بررسی کرد رفتاری مانند روتارود نقص در عملک

حرکتی  گیری نقصروتارود یکی از پر کاربردترین ابزارها برای اندازه

در مطالعات . [21] است CPZهای تغذیه شده با و تعادلی در موش

کاهش زمان ماندن بر روی میله  ،نتایج، تعدادی از CPZمدل حیوانی 

ها و برخی از گزارش [9] اندرا در گروه کوپریزون گزارش داده چرخان

حاضر نیز . در مطالعه [22] نیز حاکی از عدم تغییر در گروه بیمار است

حرکتی حیوانات میزان فعالیت کهطوریبه ،دست آمدهنتایج متناقضی ب

تفاوت معناداری  CONدر آزمون روتارود، نسبت به گروه  CPZگروه 

سه هفته پس از شروع مدل و در گروه  CPZ+Proدر گروه نداشت و 

CON+Pro زمان ماندن بر روی میله در هفته سوم و ششم، مدت

بود. طبق گزارشات  CONو  CPZهای ترتیب بیشتر از گروهچرخان به

توان ناشی از تفاوت اقض را میتحقیقات، این نتایج متنشده از منتشر

در شدت دمیلیناسیون در بین مطالعات مختلف حتی با دوز و مدت 

و همکاران نیز پور . صالحی[23] مصرف یکسانی از کوپریزون، دانست

تشدید یا مهار عالئم عصبی در ها بر اند که اثر پروبیوتیکگزارش کرده

است و شرایط محیطی متفاوت و ، متناقض MSهای حیوانی مدل

ثیر قرار أتتحت توانند نتایج مطالعات راهای غذایی مختلف میرژیم

پروبیوتیک که و همکاران نشان دادند  Bakenای دیگر دهند. در مطالعه

مدل های ئی موجب تشدید عالئم عصبی در موشالکتوباسیلوس کاز

 و همکاران Kobayashiشود. اما می اسکلروزیسمالتیپل حیوانی 

کاران نشان و هم مرشدی. [25،24] عکس این نتیجه را گزارش کردند

ی تواند اثر مثبتمی EAEها در مدل حیوانی مصرف پروبیوتیککه دادند 

د، همچنین شدت، پیشرفت و شروع ایمنی بگذاربر مارکری التهابی 

که . نتایج مطالعه حاضر نشان داد [13] ندازدخیر بیأبیماری را به ت

و در  ی سالم پس از سه هفتههامصرف ترکیب پروبیوتیکی در موش

هبود فعالیت پس از پنج هفته موجب ب CPZشده با های تغذیهموش

رسد با توجه به مدوالسیون میکروبیوتای روده، نظر میحرکتی شد. به

ی از بیماری را با تعادل در با پروبیوتیک ممکن است عالئم ناشدرمان 

میکروبیوتای روده برای تکامل سیستم  های ایمنی بهبود بخشد.پاسخ

نشان  MSروی شده بر. مطالعات انجام[26] ایمنی بدن موردنیاز است

های التهابی در کاهش سایتوکاینتوانند در ها میاند که پروبیوتیکداده

بیوتیکی با ایجاد های پرو. مکمل[27] بیماران مبتال به آن مفید باشند

موجب بهبود عالئم بیماری  ،هابیالتهای التهابی و ضدّتعادل بین پاسخ

ها از مصرف پروبیوتیککه اند شده نشان دادهتحقیقات انجام شوند.می

ای و جلوگیری از آزادسازی عوامل رودهطریق بهبود عملکرد سدّ

عالئم بیماری را  خیر در تحریک سیستم ایمنی میزبان،التهابی، با تأپیش

روی بیماران اکبری و همکاران در بررسی که بر .[28] بخشندبهبود می

مکمل پروبیوتیکی که مشخص کردند  ،مبتال به آلزایمر انجام دادند

حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس کازئی، 

هفته هیچ اثری  12بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و الکتوباسیلوس فرمنتوم برای 

. نتایج ما نیز نشان دادند که [29] نداشته است GPXو  TACبر میزان 

سطح  کاهشباعث هفته  6شده برای مدت ترکیبات پروبیوتیکی استفاده

اما  ،و سالم شد های بیمارگروه موشهر دو در  SODسرمی آنزیم 

س ستراقع نداشت. دروا GPXو  TACثیری بر سطح سرمی أت

ان و کسیدی ااـهرین فاکتوـبدل تعام عدناشی از بروز تیو اکسیدا

منجر به که  تـسا انسیدـکال ـمایش عوافزاسمت بهان کسیدانتیآ

ها بر ای که پیرامون اثر پروبیوتیکدر مطالعه .دشولی میسیب سلوآ

گونه گزارش این ،های صحرایی انجام شدهاتیو در موشاسترس اکسید

های التهابی و افزایش طریق کاهش آسیبها ازاند که پروبیوتیکدهکر

دیسموتاز و گلوتاتیون اکسیداکسیدان مانند سوپرهای آنتیسطح آنزیم

. در مطالعه کوچکی [30] کنندداز، استرس اکسیداتیو را مهار میپراکسی

مصرف کپسول پروبیوتیک در بیماران مبتال که و همکاران گزارش شده 

. [31] است اثر بودهبی TACهفته، بر سطح سرمی  12مدت به MSبه 

شده، یجاددنبال بروز آسیب اکسیداتیو ادر مدل حیوانی کوپریزون به

دهد. نتایج نهایت دمیلیناسیون رخ میا و درهآپاپتوز الیگودندروسیت

 کاهشهفته باعث  6مدت به CPZتغذیه با که مطالعه حاضر نشان داد 

مطالعات  های بیمار شد.روه موشدر گ SODسرمی آنزیم سطح 

های سوری با دهد تغذیه موشکاشانی و همکاران نیز نشان می

های فعالیت آنزیم مدت مشابه، منجر به کاهشکوپریزون به

دهد شواهد جدید نشان می .[33،32] شودمی SODاکسیدانی نظیر آنتی
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های جدید برای درمان بیماری یک پنجرهکه اصالح میکروبیوتای روده 

شتری برای حال، مطالعات بیکند. با اینایجاد می MSخودایمنی مانند 

های پروبیوتیک در درمان های درمانی باکترییید پتانسیلأبررسی و ت

 ضروری است. MSبیماران مبتال به 

 

 گیرینتیجه

های درمان با پروبیوتیک در موشکه ن گفت توادرمجموع می

از . شد SODو سطح سرمی آنزیم  باعث بهبود فعالیت حرکتی ،بیمار

به نظر  است. اثر بودهنیز بی GPX و TACطرفی نیز بر سطح سرمی 

مدوالسیون میکروبیوتای  ها با توجه بهدرمان با پروبیوتیک که رسدمی

های ایمنی ی از بیماری را با تعدیل در پاسختواند عالئم ناشروده، می

عنوان یک هتوانند بهای پروبیوتیکی میرو مکملاز این بهبود بخشد.

های استراتژی جدید درمانی برای بهبود و کنترل شدت بیماری

شتری حال، مطالعات بی. با ایننظر قرار گیرندمد  MSاتوایمیون مانند

های پروبیوتیک در های درمانی باکترییید پتانسیلأبرای بررسی و ت

 ضروری است. MSدرمان بیماران مبتال به 

 

 تشکر و قدردانی

نامه حاصل بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی و پایان این مقاله

نشگاه علوم پزشکی کاشان اجرا با حمایت دا ارشد است کهکارشناسی 

که در گردآوری این کسانیتمام وسیله نویسندگان از است. بدین شده

 اند، کمال تشکر را دارند.همکاری و مساعدت نمودهپژوهش 
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