
Streszczenie w języku polskim 

Oś mikrobiom-jelita-mózg jest dwukierunkowym szlakiem komunikacyjnym między 

mikrobiomem jelit a centralnym układem nerwowym, obejmującym mechanizmy neuronalne, 

immunologiczne oraz endokrynne. Liczne badania wskazują na udział mikrobioty jelitowej w 

wielu aspektach funkcjonowania organizmu, w tym w metabolizmie i działaniu ośrodkowego 

układu nerwowego, a zaburzenia mikroflory mogą być związane z wieloma schorzeniami, takimi 

jak depresja, zaburzenia lękowe, autyzm, otyłość, choroba Parkinsona i choroba Alzheimera. 

Dowiedziono, że przyjmowanie specyficznych szczepów bakterii, może prowadzić do zmian 

neurochemicznych w mózgu, a w konsekwencji do poprawy stanu zdrowia psychicznego. Biorąc 

pod uwagę powyższe, celem rozprawy doktorskiej była ocena zachowania i pomiar stężenia 

metabolitów w mózgach szczurów w modelu depresji, suplementowanych szczepem bakterii 

Lacticaseibacillus rhamnosus JB-1 (JB-1, ostatnio przeklasyfikowanego z rodzaju 

Lactobacillus). Badania przeprowadzono na szczurach rasy Wistar. Zastosowano model zaburzeń 

depresyjnych indukowany protokołem chronicznego nieprzewidywalnego umiarkowanego stresu 

(ang. Chronic Unpredictable Mild Stress, CUMS). Do obserwacji przemian neurochemicznych w 

hipokampach zastosowano spektroskopię (ang. Magnetic Resonance Spectroscopy, MRS) i 

obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI). 

Zachowanie zwierząt oceniono testem uniesionego labiryntu krzyżowego (ang. Elevated Plus 

Maze, EPM). Potwierdzono skuteczność suplementacji szczepem Lacticaseibacillus rhamnosus 

JB-1 w utrzymaniu i przywróceniu równowagi metabolicznej mózgu w zaburzeniach 

depresyjnych w dwóch paradygmatach: interwencyjnym (bakterie probiotyczne były podawane 

szczurom po ekspozycji na czynniki stresogenne) i ciągłym (zwierzęta otrzymywały bakterie 

równocześnie z rozpoczęciem protokołu stresu). W eksperymencie, w którym zastosowano 

paradygmat interwencyjny pokazano, że szczury poddane modelowi depresji wykazywały 

znacznie niższe stężenia kwasu γ-aminomasłowego (GABA), glutaminianu (Glu), 

glutaminy+glutationu (Gln+GSH), glutaminianu+glutaminy (Glx), całkowitej kreatyny (tCr) 

i całkowitego N-acetyloasparaginianu (tNAA) w hipokampach w porównaniu z grupą kontrolną. 

Suplementacja bakteriami JB-1 przywróciła powyższe metabolity do poziomów wcześniej 

obserwowanych u grupy kontrolnej, podczas gdy podawanie placebo spowodowało dalszy 

znaczący spadek Glu, całkowitej choliny (tCho) oraz tNAA. Dodatkowo w badaniach 

behawioralnych wykazano redukcję zachowań wywołanych stresem u zwierząt 



suplementowanych bakteriami L. rhamnosus JB-1. Z kolei w eksperymencie, w którym szczury 

otrzymywały bakterie w trakcie ekspozycji na czynniki stresogenne wykazano, że suplementacja 

JB-1 zapobiega rozwojowi zaburzeń lękowo-depresyjnych oraz wpływa na stabilizację 

zawartości GABA, Gln+GSH, Glx, tNAA oraz tCh u zwierząt wykazujących pozytywne wyniki 

testu behawioralnego. 

Przeprowadzone badania dowiodły, że bakterie JB-1 wpływają na podobne metabolity 

mózgowe z korzystnym, stabilizującym efektem bez względu na zastosowany paradygmat. W 

obu eksperymentach wykazano, że suplementacja diety bakteriami L. rhamnosus JB-1 ma 

pozytywny wpływ na metabolizm tkanki nerwowej oraz zachowanie zwierząt (efekt 

przeciwlękowy i przeciwdepresyjny) w szczurzym modelu depresji. Mikrobiom oraz oś 

mikrobiom-jelita-mózg stanowią stosunkowo nowy obszar badań, w związku z czym 

zrealizowane eksperymenty otwierają nowe perspektywy badawcze oferując potencjalne 

zastosowanie probiotyków w profilaktyce zaburzeń depresyjnych lub w terapii uzupełniającej 

leczenie depresji u ludzi. 

 

 


