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Abstract 

 

Gut microbiota regulates the production of signaling molecules, such as serotonin or 5-

Hydroxytryptamine: 5-HT in the host. Serotonin is a biogenic amine that acts as a neurotransmitter in the 

gut and brain. There is a perfect interaction between human gastrointestinal microbiota and the serotonin 

system. The gut microbiota plays an important role in the serotonin signaling pathways through the gut-

brain axis. It also has a major role in the pathophysiology of serotonin-related metabolic and 

physiological diseases. The aim of this review was to investigate the relationship between gut microbiota 

and their role in regulating peripheral serotonin levels. This study could be highly important since there is 

paucity of information on the relationship between intestinal microbiota and the serotonin system. 

Numerous studies have shown that changes in the gut microbiota may modulate serotonin signaling 

system. Also, any disorder in the serotonin system and lack of homeostasis in this system can be effective 

in the homeostasis shift of intestinal microbiota to dysbiosis and ultimately play a role in causing 

inflammation in the intestine and gastrointestinal disorders. Evidence on the exact mechanisms of the 

interaction between intestinal microbiota and serotonin levels indicates a link between intestinal 

microbiota and this system. Current review showed that gut microbiota could affect the serotonin system 

through the gut-brain axis. Serotonin signaling in the gut-brain axis could be considered in new therapies 

to improve serotonin-related disorders. Therefore, further studies are proposed to more accurately 

determine the association between the gut microbiota and the serotonin system. 
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 (399-308)   3199سال     بهمن    391شماره     سي امدوره 
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 مــروری

 نیسروتون سمیروده و متابول یوتایکروبیم نیارتباط ب
 

      1فر عقوبیرضوان 

      2یریفرزام وز

      3ینجوم یعل دیس

      3ابوالفضل فاتح
      ۴یشهره خاتم

 ۵ادتیداور س دیس

 چكیده
را در میزباا   HT)-Hydroxytryptamine: 5-(5هاای یایالالیل م مادلاد یاروتودی  میکروبیوتای روده تولید مولکول

  یباعلاوا  یا  دوروتردیاریدر در روده و محاز  داور دارد. یروتودی  یا  ممای  بیویدیا  ایا  کا  با  کللد.تلطیم می
در ی روده دقا  ممرا یایوتاکروبیم وجاود دارد. یتعاما  کاام   ییاروتود یادمیدیادااه واوارا ادیاا  و ی یوتایکروبیم

 یکیمدابول یهایراریب یولوییزیدر پاتوف یدق  ممر و کلدیم فایمحز ا -دهمحور رو قیاز طر  ییروتود ل یالالیی یرهایمی
تلظایم در  م دقا   و روده یوتاایکروبیمبرریی ارتباط بای  م  اضر مطالع  هدف دارد.  یمرتبط با یروتود یکیولوییزیو ف

یکروبیوتا و یییدم یاروتودی م کافی و تعیی  دشد  ارتباط دقیق بی  م پژوه  با توج  ب  عدم .ای  یطیمح  ییروتودیطح 
 تعادی  یاب روده مرکا  ایا   یوتاایکروبیدر م رییامطالعاا  مدعادد تحدر  ایا . چلادا  دو ماروری مطالع  ای  اهری 

تواداد در تحییار در م  مای هومئویادازیهرچلی  هروود  اخادلل در یییادم یاروتودی  و عادم  .شود  ییروتود ل یالالیی
 ده ب  دییبیوزیس موثر باشد و در دمای  باعث ایجااد الدمااد در روده و اخادلد  دیادااه واوارامیکروبیوتای رو هومئویدازی

شده مشخص بی  میکروبیوتای روده و یییدم یروتودی  تعام   ی دقیقهایمیمکاد افزای  مطالعا  در زمیل   مروزه بااشود. 
کا   داد دشاا  جود دارد. در ای  رایدا مطالعا   اضارک  بی  میکروبیوتای دیدااه ووارا و یطح یروتودی  ارتباط و ای 

توادد بر یییدم یروتودی  در محور روده و محز تاثیروذارد. هرچلی  یایالالیل  یاروتودی  در میایر میکروبیوتای روده می
از  شاود.در دظر ورفد    یبمبود اخدلد  مرتبط با یروتود یبرا دیجد یدرماد یدر راهکارهامحز مرک  ای   -محور روده

 شود.تر ارتباط بی  میکروبیوتای روده و یییدم یروتودی  پیشلماد میتری ب  ملظور تعیی  دقیقای  روم مطالعا  بی 
 

 محزم دوروتردیریدر -یروتودی م میکروبیوتام میکروبیومم محور روده واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 9191باار در یاال   یاولا یبرا ومیکروبیاصطلح م

ب  طور ک ی میکروبیاوم روده با  جرعیا  . (9)مطرح شد
. شاود  میاها در روده وفدها و یدوم م مامیکرواروادیی

   اوا  ب  علوا  ی  مجروعاتوم را میارو میکروبیاز ای 
 

 E-mail: sh-khatami@pasteur.ac.ir    را یپایدور ا دویادید میریوشیب وروه :تمرا  -یشهره خاتم مسئول: ینمولف

 E-mail: afateh2@gmail.com         را یپایدور ا دویم ادیدیشلای کرودیم قا یمرکز تحق میویر قا یو تحق یولوییکوباکدریما وروه :تمرا  -ابوالفضل فاتح                        

 را یتمرا م ا را میپایدور ا دویم ادیدیشلای کرودیم قا یمرکز تحق میویر قا یو تحق یولوییکوباکدریما وروه میشلای یباکدر (Ph.D) یتخصص یدکدر یدادشجو. 9
 را یتمرا م ا را میپایدور ا دویم ادیدیشلای کرودیم قا یمرکز تحق میویر قا یو تحق یولوییکوباکدریما وروه ارمیدادش. ۲
 را یتمرا م ا را میپایدور ا دویم ادیدیشلای کرودیم قا یمرکز تحق میویر قا یو تحق یولوییکوباکدریما وروه ارمیایداد. ۳
 را یتمرا م ا را میپایدور ا دویادید میریوشیب وروهایدادم . ۴
 را یتمرا م ا را میپایدور ا دویم ادیدیشلای کرودیم قا یمرکز تحق میویر قا یو تحق یولوییکوباکدریما وروهایدادم . ۵
 :  ۲۵/1/9۳11تاریخ تصوی  :                 ۲/1/9۳11تاریخ ارجاع جم  اصل ا  :            ۲2/7/9۳11 تاریخ دریاف 
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 مــروری

درک بمدار و ادجاام  یبرا م  یددیکی در دظر ورف  و از

 زباا یها و مکرودیم بی  ارتباطا در زمیل  تعیی  مطالع  

 .(9)کرد یبرداربمره

ها در یالم  ادیاا  و طاول یباکدر ک   یفرض  یا

. باا (۲)وارددیقر  بر ما  یاز   یعرر دق  دارددم ب  ب

ای   ال روده مخز  تعداد زیادی از جرعی  باکدریاایی 

روده  یایوتاکروبیم دهدک یدشا  م شواهدافزای  باشد و می

 یعر کردهاا میک  در تلظ باشدمی یااددام فراموا شده

 .(۳)دارد یدقا  ایایابد  میزبا   یکیولوییزیمخد ف ف

 ییاهیراریم با بیاویدرده اریروده در یطح بی ومیکروبیم

 یراریم بیم الدمادم چاقریپذ یازجر   یلدرم روده تحر

مرتبط  یم یرطا  و اخدلد  رفداریمیرودهم اوت یالدماب

با توج  ب  دقشی کا  میکروبیوتاای روده در  .(۴-99)ای 

مدابولییم و یالم  باد  دارد یاب  شاده کا  محققای  

ها با  تررکز خاصی را در شلایایی و تعیی  ای  میکرود

موردد. در مشاهدا  اخیر دشا  داده شده ای  کا  عر  

( دقااا  microbe-hostو میزباااا  )میااادک  میکااارود 

ب  عمده داردم ب  طوری  هومئویدازیک یدی را در  فظ 

 یکروبایعدم تعادل در جامع  م یم ک  ب  معلاوزییبیدک  

ک   یکیولوییزیپاتوف را ییو تح یولوییبا اتهرراه ای م 

. با  (9۲)باشادمایدهادم هراراه یم خر یراریدر  ال  ب

و یالدرم روده  بویا یعلوا  مثالم اخدلد  تحارک )

 یق با یرااری(م بی)چاق  یمدابول یراری(م بریپذ یتحر

)اخادلد   یرواد یهایراری)متروایک روز( و ب یعروق

در بای   .(9۳-9۵)هیادلد هراراه وزییابی( با دیمیاوت فیط

 یوتاایکروبیم  یابط  بارهام مطالعا  اخیر ب  ای  بیراری

شاده ایا . باا  دررکزمروده و عر کرد دیدااه ووارا 

هاای ای   الم اطلعاا  ادادکی در ارتبااط باا مکادییام

 القایی میکروبیوتا بر عر کرد و اخدلد  دیدااه ووارا

 ک  یییدم اددوکری  دق  ایاییجایی. از م وجود دارد

 ارتباااط  را در اخاادلد  دیاادااه وااوارا داردم تعیاای 

. (97م99)باشادمیکروبیوتا و ای  یییادم ضاروری مای بی 

ی  یییدم اددوکری  ممم ک  تح  تااثیر میکروبیوتاای 

 هاااای اددروکروماااافی ویاااردم یااا ولروده قااارار مااای

enterochromaffin cells (ECs) (99)باشااالدمااای .

هاای های اددروکرومافی  ی  یاد تایپ از یا ولی ول

هااای یاا ولکاا  در ایاا  باای   اددرومداادوکری  ایاا م

مادلااد هااا و پیدیاادهای مخد فاای ورمااو ی  همداادوکراددرو

یروتودی  با  علاوا  . (92-۲2)کللدرا ترشح مییروتودی  

ی  دوروتردیاریدرم دارای عر کردهاای ممرای از قبیا  

 خ اقم دماام یاادویر،م و  افظا  اشادمام خاوادم تلظایم

 عروقاى و ق باى یییدم عر کرد عدلدىم رفدارم ادقباض

 یهااددقال دهلده  یا .(۲۲م۲9)ریز در بد  ای درو  غدد

 یعصاب یادمیروده و ی یعصب یدمیقادر ب  تعام  با ی یعصب

دقا  ممرای را در پااتولویی اخادلد   بوده و یمرکز

با  علاوا  و های عصبی دارداد دیدااه ووارا و بیراری

ها ایری از ای  بیراریپیشی  ایدراتژی جم  درما  و 

درصااد از یااروتودی  کاا  بااد  در روده  1۵. (۲۳)داردااد

های اددروکروماافی  یااخد   دور دارد ک  تویط ی ول

کاا  روده مخااز  . بااا توجاا  باا  ایاا (۲۴م92-۲2)شااودماای

یروتودی  ای م میادکل  یروتودی  و میکروبیوتای روده 

هاایی یروتودی  در پایخ ب  محارکباشد. قاب  توج  می

هااای میکروبیوتااای روده از یاا ولهااای مادلااد یاایالال

 های. اورچ  مکادییم(۲9م۲۵)شوداددروکرومافی  ترشح می

کا  کادام میکروبیوتاای روده یاطح خاصی مبلی بر ایا 

 .کلد مشخص دیی یروتودی  را در روده تلظیم می

شاودم درصد از یروتودی  در محز یاف  می ۵ دود 

با  معلاای  تر بود  ای  میزا  در محاز دیاب  با  رودهکم

کا  عر کردهاای باشادم چلاا اهریا  باود  م  درایبی

مدفاوتی را در محز بر عمده دارد. در محاور محاز با  روده 

دوروتردیریدرها از جر   یاروتودی  دقا  ممرای را ایفاا 

هایی ک  در باد  دارد توادد با توج  ب  دق کلد و میمی

 وادایعلوا  ی  هدف درمادی در اخدلد  روادی و غیررب 

در محاز و روده در دظار ورفدا  شاود. در مطالعاا  اخیاار 

برریای ها را بر یییدم یروتودی  مورد اثرا  پروبیوتی 

ایادفاده  ها  اکی از م  ای  کا  بااادد و ددایج م قرار داده

در  هومئویاادازیتااوا  باا  فااظ شاارایط از پروبیوتیا  ماای

  روده و تعدی  یییدم یروتودی  ب  وایط  محاور محاز با
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روده تحییراتی را در یییدم یروتودی  در محز را مشااهده 

 علوا  ی  راهکار جم  درما  و پیشاایریکرد و از م  ب 

از بییاری از اخدلد  روادی و غیر روادی ک  مارتبط باا 

 .(۲7-۳۵)باشد ج وویری کردیییدم یروتودی  در محز می

ک  در مطالعاا  اخیار مشاخص شاده با توج  ب  ای 

توادد تولید یاروتودی  را میکروبیوتای روده می ای  ک 

در روده القاا کلاد و باار یایالالیل  یااروتودی  در روده 

تاااثیر باااذاردم ایاا  مطالعاا  مااروریم بااا در دظاار واارفد  

های تلطیری میکروبیوتاا با  چااودای تااثیر م  بار دق 

 پردازد.یییدم یروتودی  در دیدااه ووارا می

 

 ودهییالالیل  یروتودی  در ر
یروتودی  ب  علوا  یا  دوروتردیاریدر در باد  در 

 1۵ باای دو محاا  روده و محااز وجااود داردم کاا  در ایاا  

درصاد ماابقی م   ۵درصد از م  در دیدااه واوارا و 

ویی   مخز  اص ی یروتودی  در محز  دور دارد و بدی 

. یاروتودی  هرچلای  (۳9)در بد  دیدااه واوارا ایا 

 باشد و در تجرا  پلکا ها مییکی از اجزاء اص ی پلک 

. تقریبااا ترااام یااروتودی  (۳7)و ادعقاااد خااو  دقاا  دارد

 .(۳7)شودموجود در خو  از روده مشدق می

طور ک ی یییدم یروتودی  شام  یلدزم بازجاذد ب 

. یاروتودی  در طای دو مر  ا  (۲۵)باشادو تجزی  م  می

مدزیراای از ایاایدممیل  ضااروری ترییدوفااا  یاالدز شااده و 

هااای دخیاا  در یاالدز یااروتودی م مداازیم از مداازیم یکاای

 hydroxylase (Tph) Tryptophanترییدوفااا  هیدروکیاایلز 

پس از یلدز تویاط ترادیایورترهای   ییروتود. (۳2)ای 

(SERT)-Serotonin transporter   باا  داخاا  یاا ول

 یداخا  یا ول یهامیو ب  یرع  تویط مدزجذد شده 

 یی  محصااود  دماااباا دازیاکیاا  یمویااوم باا  مودااومم

  دیایاا  یایااد لاادولی ایدروکیاایه -۵ مادلاادمخد ااف 

(5-Hydroxyindoleacetic acid: 5-HIAAمداابول )زهی 

 .(۳1م99)شودو در دمای  از طریق ادرار دف  می شودیم

مدع ااااق باااا  خااااادواده   ییااااروتود ترادیاااایورتر

)از جر اا  اددقااال   یااویدیب یهااا یممااترادیاایورترهای 

 ( یو ایارول لا یمم دیم ایا یم دورمدرداال یمدوپا یهادهلده

. ای  تردییورترها میائول جاذد یاروتودی  (۴2)باشدمی

های اپای ت یاال باشلد و در یطح ترام ی ولدر محیط می

کا  هرا  جاایی. از م (۴9)شاوددهای روده بیا  میی ول

کللد را بیا  می SERTت یال پوش  رودهم های اپیی ول

لج بارای  اذف یاروتودی  از فداای ازم  ب  علوا  ایف

هاای اددروکروماافی  روده ییس رهایازی بویی   یا ول

 .(۴9)کللدایدفاده می

SERT   دقاا  ممراای در فااراهم بااود  و فعالیاا

یااروتودی  در روده دارد. در مطالعااا  صااور  ورفداا  

 یو فراهرا SERTعر کارد   یبدشا  داده شده ای  ک  

 در ددیجا  دارد رابطا  معکاوو وجاود  ییروتود ییدیز

ملجر با  افازای  یاطح  SERTهروود  کاه  عر کرد 

 شود. چرا ک  یروتودی  جذدخارج ی ولی یروتودی  می

  یبلااابرا. (۴۳م۴۲)شااودت یااال روده دراایهااای اپااییاا ول

 ایام از جر   کااه  SERTهروود  اخدلل در عر کرد 

م با اخدلد  دیدااه واوارا مادلاد SERT ا یب  یافزا
inflammatory bowel disease (IBD), irritable  

 

bowel syndrome (IBS), colorectal cancer (CRC)  
 

در یییادم  SERT. با توجا  با  دقا  (۴۵م۴۴)هرراه ای 

ها یروتودریی م مطالع  بر روی تلظیم فیزیولوییکی م 

 و هرکارا  Bian. (۴9)در ده  وذشد  افزای  یافد  ای 

 ا یب ب  وایط  یمخاط  ییروتودک  یطح  ددوزارا داد

روده و  ومیاکروبیم  یارتبااط با. (۴7)باد باود SERTکم 

  یادشاده ایا . باا ا مشاخص یب  خاوب SERTعر کرد 

مرکا  ایا   یوتاکروبیادد ک  م الم مطالعا  دشا  داده

 یدر برخاا. در ایاا  رایاادا باااذارد ریتاا ث SERT ا یااباار ب

 خاا،م یهاا یاوتیمطالعا م مشخص شده ای  ک  پروب

 Lactobacillusم Lactobacillus acidophilusمادلااد 

rhamnosus GG یرو  (LGG-s و )Bifidobacterium 

longum ی   ا یب  یباعث افزاSERT (۴2)شوددیم. 

باا  تعام طریق خود را از  یکیولوییب  یفعال  ییروتود

 یبلادم در  ال  اضار طبقا کلدهای خود اعرال میرددهیو

 یمولکول یها یمیبا توج  ب  یاخدارم مکادا های  ویردده
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با   هاای یاروتودی ردادهیاکثار و .باشدیمها و اثرا  م 

شاااده و  ا یاااب دیااادااه واااوارادر  یاطاااور ویااادرده

 یهاایژویو کللد.یم میرا تلظممری  یووارش یعر کردها

و یااروتودی  مخد ااف  یهااارداادهیو یاایو دارو یمولکااول

و  یووارشا یعر کردهاادر کلدرل  هااثرا  م   یهرچل

 یقب ا مطالعاا طاور ویادرده در  با IBS یولوییزیپاتوف

 هاای یاروتودی ویرداده .(92)قرار ورفد  ایا  یمورد برری

 7خاادواده از  ۵ب  طور ویدرده ای در روده بیاا  شاده و 

م 5HT2م 5HT1خادواده شلایایی شده ایا  کا  شاام  

5HT3 5مHT4  5وHT7 لعا  . اخیرا در مطا(۴1)باشدمی

 HT6-5هاای صور  ورفد  مشخص شده ای  ک  ویرداده

 .(۵2)اداادطااور غااالبی در محااز توزیاا  شاادهباا  HT5-5و 

 تر مطالع  شدهدر روده بی  5HT4و  5HT3های ویردده

 .(۵9)و هدف درمادی برای ایمال و یبوی  ای 

طور ک ی برایاو شواهد موجود یکی از عاوام ی ب 

روتودی  اثاار باااذارد توادااد باار یاایالالیل  یااکاا  ماای

تواداد از اهریا  میکروبیوتای روده ای  ک  ای  امر مای

ای برای تویع  مداخل  مبدلای بار پروبیوتیا  در ویژه

 اخدلد  دیدااه ووارا برخوردار باشد.

 

 میکروبیوتای روده و مدابولییم یروتودی 

از  تعااداد زیااادی یدیاادااه وااوارا ادیااا   اااو

 زبااا یم باااکاا  در تعاماا   ایاا م ییایااباکدر یهاااووداا 

تعاما  ی  دهد ک  یشواهد دشا  مبلابرای م . (۵۲)هیدلد

 یدق  ممراو  وجود دارد وتایکروبیو م زبا یم  یکام  ب

 .(۳۵م۲۵)داردمیزبا   یکیولوییزیف هومئویدازدر  فظ 

 دهادیدشا  ما "یالم"روده  یایوتکروبیم مق یدر  ق

  یااز قب زباا یم یرا برا یمخد ف یکیولوییزیف یایک  مزا

هاام بد م محافظا  در برابار پااتوی  یرلیا یدمیتویع  ی

 یو عصب یکیمدابول یو عر کردهاروده  هومئویداز میتلظ

 .(۵۴)موردیب  وجود م

 مولکول  یای  ک  چلد دشا  داده شدهدر مطالعا  

م دیایا  یاریلوبوتیمادلاد واماا مم یعصب یبا عر کردها

مرکا  ایا  از   ییروتودو   یکول  یاید  یکاتکول مم

م با  علاوا  ددموجود در روده ادیا  مزاد شو یهایباکدر

و  ایاشرشم ووایدرپدوکوکم دایجلس کادد یاعدامثالم 

باا  طااور  .(۵۵)کللاادییاالدز ماایااروتودی   اددروکوکااوو

مشاخص  in vitroتار در مطالعاا  در یاطح اخدصاصی

های خاا، باکدریاایی قاادر با  شده ای  برخی از وود 

 (.9باشلد )جدول شراره ولید یروتودی  میت

 
 یوی  های باکدریایی تولید کللده یروتودی  :1جدول شماره 

 

 ملاب  وود 

Lactococcus lactis subsp. cremoris (MG 1363) ۵9 

L. lactis subsp. lactis (IL1403) ۵9 

Lactobacillus plantarum (FI8595) ۵9 

Streptococcus thermophilus (NCFB2392) ۵9 

Escherichia coli K-12 ۵7 

Morganella morganii (NCIMB, 10466) ۵2 

Klebsiella pneumoniae (NCIMB, 673) ۵2 

Hafnia alvei (NCIMB, 11999) ۵2 

 
یاطح  میتلظا درروده  یوتاایکروبیم م یاعلوه بر ا

یااطح کاا  طااوریدر روده دقاا  داردم باا  یااروتودی 

باا  یا یمقا در عاری از میکرود یهادر موایروتودی  

تاار پااایی  specific pathogen-free( SPF) هااایمااوا

تعداد در  یتفاوت چیه الی ای  ک  . ای  در(92م۵1)ای 

 یهاایا ول chromogranin A positive+( CgA)های ی ول

باال   SPFو  عاری از میکرودموا   یب اددرومددوکری 

دهااد کاا  کاااه  یدشااا  مااه ایاا م ایاا  شااددمشاااهده 

  یا دلیا  در روده بازر  مرکا  ایا  با یروتودی  

 .(۳9)یروتودی  باشد یمیاخدلل در مدابول

 با روده  یایوتاکروبیکااه  مارتبااط  ریاخ مطالع  در

 یتحرک روده مورد برریای با کیوتیبیدرما  مدد وایط 

 میتلظا ایاک  م ارزیابی وردید ای  موضوع و ورف قرار 

در ایا  امار مشاارک  داشاد   زبا یم  ییروتود یمیمدابول

 زیک  تح  تجاو ییهامطالع م موا  یدر ا .ریخ اای  ی

ها قرار ورفدا   یوتیبیاز مدد یبیترک یاهفد  ۴ یخوراک

 هرزییاا  یهااایباااکدر  یاارا در ترک یراتااییداادم تحبود

هرچلی  بود. شده کلدتر  رکا  روده دیز دشا  داددد و 

تح  درماا   یهاموایطح یروتودی  در روده بزر  

 یتفاوت چیک  ه یدر  ال یافد  بودکاه    یوتیبیبا مدد
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 یا یدر مقا +CgA های اددروکروماافی ی ی ولدر فراواد

ی هااا یا ول ااالم   یابااا ا وجااود دادارد. SPFباا ماوا 

 یموا هاادر   یرفولویوروده از دظر م اددروکرومافی 

م تر بوددد بزر  SPFدر مقاب  موا  عاری از میکرود

هاا مرکا  ایا  کارودیدهاد کا  میدشا  مای  مط   

 رییارا تح ی اددروکروماافی هاایا ولعر کارد  ایتویع  و 

 .(99)دهلد

 وزییابیو د  ییاروتودری یهایدمیاخدلل عر کرد ی

(م IBS)ریپاذ یروده در یلدرم روده تحر یایوتکروبیم

 ریتا ثدارد. دقا    ییدریاخدلد  ی ریو یا یافیردو

م یمخاااط یااروتودی  هومئویاادازروده باار  یهاااکاارودیم

  یولوییزیمخد ف پاتوف طیشرا در  ییدریو ی یعصب

 .(9۲)باشددارای اهری  میدر ادیا  

 مادلاااد یبااااتیتواداااد ترکیروده مااایوتاااای کروبیم

 (SCFAکللاد ) دیاتولاییدهای چرد باا زدجیاره کوتااه 

short-chain fatty acids میطاور باالقوه بار تلظاکا  با 

 زیتجااو. (9۳)وااذاردیماا ریتاا ث  ییااروتودرییییاادم 

روده داخ  لاوم  ها ب   SCFA یکیولوییزیف یهاغ ظ 

 یهاااز یا ولیاروتودی   یبزر  موا باعث مزاد یاز

مطالعاا  دشااا  داد کاا    یاا .(۳9م۲۵)شااد اددروکرومااافی 

 یدوفااا یتریااب  افاازای  بیااا  ی   را یایاادا  و بااوت

 یروتودی یلدز  یراکللده ب دیتول می)مدز 9 لزیدروکییه

مشادق   ییا ول اددروکروماافرده مادل   ی( در یمخاط

 هاا SCFAدهد کا  یدشا  مای  امر  شده بود.از ادیا  شده 

و یروتودی  در روده  دیدر تول یب  طور جدمرک  ای  

 .(۳9)داشد  باشلد ق دم   هومئویداز

کاا   افدلاادیو هرکاااراد  در Yano با  طااور مشاااب م

 مودا یو پروپ را یجر   بوتاز مخا، یروبکیم یها یمدابول

در  زبااا یمیااروتودی   ویاالدزیب افاازای در  یدقاا  ممراا

هااا  SCFAم هرچلاای  .(۳9)ددااو یاارم دارروده باازر  

م blood–brain barrier (BBB)مرک  ای  باا عباور از 

 یرو .(9۴م92)بااذارد ریمحاز تا ث در  ییروتود ویلدزیب بر

هاا مرکا   SCFAدهد ک  یها دشا  مافد ی  یهم رفد م ا

 .کللد میرا تلظ  ییروتود یطیای  یطح مح

 روده-محور محز

روده در مطالعاا  و -محاز-مفموم محور میکروبیوتا

ای ب  ریری  شلاخد  شده طور فزایلدهتحقیقا  ع ری ب 

 های ع وم اعصادم روادیزشاکیمی  هرکاری بی  بخ  و

وم وااوارا و میکروبیولااویی بوجااود مورده ایاا . مفماا

 اولی  محور محز ب  رودهم در  قیق  ی  یییدم ارتباطی

Enteric nervous system (ENS)  وCNS  (9۵)ایا .

مبدلی بر تعیای  دقا   91موضوع اص ی مطالعا  در قر  

ها در تکاما  و عر کارد محاز باوده کللده میکرودتلظیم

محااور محااز باا  روده دقاا  ممراای در  فااظ  .(99)ایاا 

 کی بد  دارد و اخادلل در عر کاردفیزیولویی هومئویدازی

. (99)م  هرراه باا اخادلد  روادای و غیار روادای ایا 

علوه بر ای م تحییرا  و دویادا  در محور محز با  روده 

با پایخ ب  ایدرو ارتباط داشاد  و لاذا میکروبیاوم دقا  

ممری را در شبک  محور محز با  روده باا تااثیری کا  بار 

 .(99)لدکتحییر رفدار دارد ایفا می

شاود از دامیده مای ENSیییدم عصبی در روده ک  

 ی  شبک  عصبی شام م  یارم داورو   یای و  رکدای

تشکی  شده ک  ب  طور میادق  قاادر با  تلظایم عر کارد 

باشد. بلاابرای م روده شام   رک  و ترشح موکوو می

ENS ویردد و ارتبااط را تح  علوا  محز دوم در دظر می

 داملادمی gut-brain-axisح  علوا  را ت ENSو  CNSبی  

هاا در  اال های اخیار مطالعااتی بار روی م ک  در یال

 .(99)ادجام ای 

دو جمد   ل یالالیی ریدر می زیروده دیوتای کروبیم

 یمرکاز یعصاب یادمی( و یENSروده ) یعصب یدمیبا ی

(CNS )ارتبااط. کلدیمحز شرک  م -در امدداد محور روده 

 یهااردادهیو  یاتحر قیتوادد از طریمحور م  یطول ادر 

G-protein coupled receptors(GPCRs) میهورماود میتلظم 

 .(99)وایط  ادجام شود یو عصب یرلیا یدمیی با یترک

تویط  CNS  یدهد ک  تعدیشواهد موجود دشا  م

 یهااایاامیمکاد قیاادر درجاا  اول از طر روده ومیااکروبیم

 ری دورواداااادوکو  (neuroimmune)ی رلاااایا یعصااااب

(neuroendocrine)  م ک  غالباً شام  عصا  وا  ایا
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 ارتباط تویط چلد مولکول مشادق  یا .(97)شودیادجام م

چرد باا  یدهایک  شام  ای هایی ای کرودیاز م شده

 یهاا یاو مدابول  یثادو یصفراو یدهایکوتاهم ای رهیزدج

 مهااامولکااول  یااا .(9۵)شاودیماا وااریوایااط  یدوفاا یتر

ی هااتعام  باا یا ول قیدر درج  اول از طررا  هاالالیی

 یرلایا یادمیو یاددروکروماافی   یهاام ی ولاددرومددوکرب 

از یاد روده عباور  یکللادم اماا برخایپخا  ما یمخاط

 شودد و مرک  ای یم  ییدریکللدم وارد وردا ییم

 .(91م92)عبور کللد ی دیزمحز یاز ید خود

  میایر های فیزیولوییا  ایااکثر مطالعا  ب  دق 

پرداخد  ای  ک  چاودا  اخادلل در ایا  محاور میاب  

علوا  ی  هادف ها در ادیا  شده و ب بییاری از بیراری

علاوا  درمادی ملای  در  ال تویع  ای . یروتودی  با 

 میکروبیوتاای تلظیری دارد و دق  دوروتردیریدر در ای  محور

 . در(72)روده دق  پاتوفیزیولوییکی در ای  محاور دارد

 یک  مصرف خاوراکدشا  داده شده ای خوبی مطالعا  ب 

 در یراتاییملجر ب  تح یوادی  یهادر مدل هایاز باکدر یبرخ

 هاکرودیم  یشود و دق  ایم زبا یو رفدار م یولوییزیف

 الم دحوه   یبا ا. دهدیرا در ارتباط روده و محز دشا  م

د  شالاخ یطاور ک اهاا با یبااکدر  یا یعر کرد مولکول

 .(79-7۳)دشوار ای  هامکادییم اثر م  فممدشده و 

هاای تحییر در میکروبیوتاای روده هراراه باا بیرااری

باشد ک  بیادار دقا  تلظیرای میکروبیاوم در مدعددی می

روده ای . اخیرا مشخص شده ایا  کا  میکروبیوتاای 

روده بر رودد رشد و تکام  محز و رفدار تاثیرواذار باوده 

بار مدابولییام ترییدوفاا  و یاروتودی  اثار تواداد و دیز می

 .(7۴)وذاردد

فرال( دارای دقا  تلظیرای یروتودی  محیطی )پری

در ترشااح رودهم  رکاا  روده و درک درد بااوده و در 

 . تحییار(99)محز دق  ممری را در تقوی   افظ  و رفدار دارد

 در اددقال یروتودی  مرک  ای  هرراه با علئم پااتولوییکی

 .(7۵)در برخی از اخدلد  روادی باشددر روده و 

با اضطراد و   یدر محز عدم تعادل در یطح یروتود

 یطیم مح ییروتود مخز دو . (79)مرتبط ای  یافیردو

 رایااز هام جادا هیادلد ز یاز لحاظ عر کارد مرکزیو 

 یشاواهد. (79)کلادیعبور در یمحز یاز ید خودیروتودی  

اددروکرومافی   یهالی وک  میکروبیوم روده مبلی بر ای 

 کلادیما  یاتحر  ییروتود دیتول  یافزا یبرارا روده 

 .(۳9)باشددر  ال افزای  می

یلدز یروتودی  در محز بیدای ب  در دیادرو باود  

غ ظ  ترییدوفا   CNSیاز م  )ترییدوفا ( دارد. در پی 

باشاد. محیطی وابید  با  کیا  م  از رییام غاذایی مای

 ممری را در فراهم باود  ترییدوفاا  میکروبیوتای روده دق 

و مدابولییاام م  داشااد  و تاااثیر غیرمیاادقیم باار غ ظاا  

 .(77)ترییدوفا  در محز دارد

دو  CNSو میکروبیوتاای روده   یفع  و ادفعاد  با

  یااترک رتوادااد باایم محااز مااقاا ی. در  قایاا طرفاا  

 با ایدفاده از رهایازی اشدما  یو هرچلمیکروبیوتای روده 

عالوه  باذارد. ریها ب  داخ  لوم  روده ت ثو دوروهورم

تواداد ها مایی مشدق شده از باکدریها یمدابولک  ای بر 

م دقاا  داشااد  باشااالد CNS در ل یالالییاادر ایجاااد 

از  یتعاداد دیاتواداد در تولیطور میدق  ماب  وتایکروبیم

از جر   واما ممیلو بوتیریا  ایایدم  یعصب یهامولکول

 .(۵۵)دق  داشد  باشد  یو دوپام  یدفر یم دوراپیروتودی 

درما  دارویی تعدی  دوروتردیریش  یروتودریی  

و  Tricyclic (TCAs)مادلااد داروهااای ضااد افیااردوی 

م اثر درمادی (SSRIs)های بازجذد یروتودی  ممارکللده

ای و اخااادلد  روادااای دیاااز بااار روی اخااادلد  روده

 .(72)داردد

توادلاد بار تولیاد هاا کا  مایدریب  ای  وودا  از بااک

دوروتردیااریدرها در روده دقاا  داشااد  باشاالد و از ایاا  

طریاق برعر کاارد محااز تاثیروااذار باشاالد یااایکوبیوتی  

. در ددیج  باا ایادفاده از ع ام جدیاد باا (79)شودوفد  می

توادلد در دیدکاری در جرعی  مکروبیوتای روده ک  می

دقا  داشاد  باشالد  تولید و یایالالیل  دوروتردیاریدرها

 .(۵۵)توا  بر عر کرد محز و روده تاثیر وذاش می

 های اخیر مطالعاتی در زمیل  ارتبااط میکروبیوتاادر یال

ها با یییدم یروتودی  ک  شام  یالدز ب  ویژه پروبیوتی 
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و مدابولییاام یااروتودی  هرچلاای  یااروتودریی  یییاادم 

لا در ایا  مطالعا  ماا تا باشدم ادجاام ورفدا  ایا .می

کردیم ارتباط بی  میکروبیوتا و یییادم یاروتودی  را در 

هایی محز ب  روده دشا  دهیم. با توج  ب  دق طول محور 

ب  علوا  ی  هادف توادد میک  یروتودی  در بد  دارد 

درمادی در اخدلد  روادی و غیر روادی در محاز و روده 

بار را  هادردظر ورفد  شود. مطالعا  اخیرم اثرا  پروبیوتی 

ویاری یییدم یروتودی  مورد برریی قارار داده و ددیجا 

تاوا  باا  فاظ ادد ک  با ایدفاده از پروبیوتیا  مایکرده

در روده و تعدی  یییدم یاروتودی   هومئویدازیشرایط 

در محور محز با  روده تحییراتای را در یییادم یاروتودی  

مشاهده کرد و از م  ب  علوا  ی  راهکار جم  درما  

یشایری از بییاری از اخدلد  روادای و غیار روادای و پ

 باشد ج وویری کرد.ک  مرتبط با یییدم یروتودی  می
 

 سپاسگزاری
( و واروه MRC) یولوییکروبیم قا یمرکز تحقاز 

پایاادور  ادیاادیدو یویاار قااا یو تحق یولوییکوباااکدریما

 و تاا می  ادجااام امکادااا  مورد  فااراهم باارای را یاا

 .شودمی قدردادی و تشکر وه مپژ ای  هایهزیل 
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