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  ها بر چاقیهاي مختلف پروبیوتیکدوگانه مصرف گونه یرتأث
  

  1، طاهره تقوي 2، محمد علیزاده 1*نسترن نجفی  نویسندگان:

  دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه علوم تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 1 آدرس:
 عضو هیئت علمی، گروه علوم تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 2

n.najafi68@yahoo.com 
  

از  بیش بهداشت، امروزه، چاقی به یک بیماري همه گیرِ در حال رشد تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی مقدمه:
تند. اگرچه چاقی یک اختالل چند عاملی و پیچیده است، ولی در چند دهه اخیر، برخی از هس چاق جهان جمعیت از درصد 10

مطالعات نشان دادند که بین فلور میکروبی روده و هموستاز وزن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. پیدایش چنین ارتباطی راه را براي مطرح 
هاي مختلف ت. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مصرف گونهها بعنوان عوامل درمان چاقی هموار کرده اسکردن پروبیوتیک

و بدون محدودیت زمانی جستجو  Googlescholarو  Pubmedهاي ها: دیتابیسها بر چاقی انجام گردید. مواد و روشپروبیوتیک
یاري با ز مطالعات نشان دادند که مکملها: برخی اگردید و مقاالت کارآزمایی بالینیِ انسانیِ و به زبان انگلیسی انتخاب شد. یافته

Lactobacillus gasseri SBT 2055   شود. از طرف دیگر، ممکن است منجر به کاهش چاقی شکمی و وزن بدن در بزرگساالن چاق
 Lactobacillus rhamnosusو  Bifidobacterium lactis Bb12 ،Lactobacillus acidophilus ATCC4962یاري با مکمل

ATCC 53103 مطالعات  از محدودي تعداد گیري: تا به امروز تنهاشود. بحث و نتیجهدار میدر نوزادان، منجر به افزایش وزن معنی
 طور هایی هستند که بهگونه بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیلوس اگرچه .است شده منتشر هاپروبیوتیک کاربرد در زمینه انسانی ايمداخله
-ها در کنترل وزن همچون  شمشیر دولبهکه پروبیوتیک رسد یم نظر به شوند، ولیمی مصرف نوان پروبیوتیکانسان و بع توسط معمول
  زا را داشته باشند. توانند هر دو اثر ضد چاقی و چاقیاي می

  پروبیوتیک، چاقی، افزایش وزن، کاهش وزن، کارآزمایی بالینی :يکلیدکلمات 


