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٢٣ 

بیوتیکی در پري هاي پروبیوتیکی واي در سالمت و مروري کوتاه بر نقش مکملنقش میکروبیوتاي روده
  پیشگیري از چاقی

  
  4، بهجت شکروش3راد یونیهما زی، عز2، یاسر خواجه بیشک1*اهویالله پ :سندگانینو

 ه،یدانشکده تغذ ،ییدانشجو جیموج دانش بس ،ییدانشجو قاتیتحق تهیدکتراي تخصصی علوم تغذیه، کم يدانشجو1آدرس:  
  رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک

دانشکده  ،ییدانشجو جیموج دانش بس ،ییدانشجو قاتیتحق تهیارشد علوم بهداشتی در تغذیه،کم یکارشناس يدانشجو2 
  رانیا ز،یز،تبریتبر یم پزشکدانشگاه علو ه،یتغذ

  رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ه،یدانشکده تغذ ،ییغذا عیگروه علوم و صنا ار،یدانش3 
  رانیا ز،یتبر ز،یتبر یگروه آموزش و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ار،یاستاد4
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هاي مزمن، از عوامل ژنتیکی و محیطی ساز بروز بسیاري از بیماريمشکل بهداشتی، زمینه ترین یعشا چاقی بعنوان زمینه و هدف:

-، منجر به ایجاد زمینهها آناي افرد چاق با افراد الغر و وجود ارتباط دو طرفه بین پذیرد. گزارش تفاوت در میکروبیوتاي رودهمی یرتأث
هاي غذایی اي در بروز چاقی گردیده است. از طرف دیگر، استفاده از مکملروده هاي تحقیقاتی در خصوص اثرات میکروبیوتاي

تفاوت جمعیت باکتریایی افراد چاق با نرمال، بررسی  هدف مطالعه حاضراند. فراسودمند، اثرات مفیدي در پیشگیري از چاقی نشان داده
  ی در پیشگیري از چاقی بود.بیوتیکو پري یپروبیوتیکهاي در هموستاز انرژي و مکانیسم اثرات مکمل ها آننقش 

هاي پروبیوتیک، با کلید واژه 2014تا  2000هاي علمی اطالعاتی معتبر از سال تمامی مقاالت ثبت شده در پایگاهها: مواد و روش
  مورد بررسی قرار گرفت. ها آناي، استخراج و نتایج بیوتیک، چاقی و میکروبیوتاي رودهپري
نماید. در اي، استخراج انرژي از مواد غذایی را تسهیل و آن را در بافت چربی ذخیره میاز میکروبیوتاي رودهبخشی ها: یافته

2فرمیکوتس و کمتر 1 وئیدسروباکتهاي اي افراد چاق، شمار باکتريمیکروبیوتاي روده
الغر برعکس. تفاوت در بیشترند و در افراد   

هاي ساکن در محیط روده نیز، با افزایش کارایی و  Archaeaاي است.ب میکروفلور رودهاستخراج انرژي مربوط به تفاوت در ترکی
 کنند.ها و خارج کردن انرژي در دسترس در هموستاز انرژي دخالت میساکاریدهاي غیر قابل هضم، تولید الکترونقابلیت تخمیر پلی

هاي نهورمو یش تولید اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر و تعدیل ترشحهاي مفید روده، افزابا تحریک رشد باکتري بیوتیکیترکیبات پري
  در روند پیشگیري از چاقی نقش دارند. گوارشی 
هاي پروبیوتیکی و سایر غذاهاي فراسودمند به منظور هاي خاص باکتريمطالعات بیشتري در ارتباط با شناسایی گونه گیري:نتیجه

  گردد.پیشگیري از چاقی پیشنهاد می
  اي. ، چاقی، میکروبیوتاي رودهبیوتیک، پريپروبیوتیک :يلیدککلمات 
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