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ب

چکیده 

و و اتصال بین آنها با سطح مخاط روده می شوند ها مانع از رشد میکروبمفیدي می باشند که هاي باکتري، پروبیوتیک هازمینه:

، انسولین خون و به بر کنترل قند خونها اثر پروبیوتیک، در چندین پژوهش حیوانی. در تعادل فلور روده نقش مفیدي دارند بنابراین

انسانی بسیار کمی در این زمینه انجام گرفته است که نیازمند فزایش قند خون گزارش شده است. ولی مطالعات اتاخیر انداختن بروز 

  وسیعتر و بیشتري می باشد. انجام تحقیقات

بر  Familactبررسی اثر مکمل خالص پروبیوتیک  با هدفلذا با توجه به شیوع روزافزون این بیماري، مطالعه حاضر  :هدف

  انجام شد.٢قند خون و انسولین خون ناشتا و پروفایل لیپیدي بیماران مبتال به دیابت نوع هاي شاخص

ارستان طالقانی ه به بیممراجعه کنند ٢بیمار مبتال به دیابت نوع  60دوسوکورتصادفی شاهددار، بر روي بالینی این کارازمایی  :روش

سویه مخلوط باکتري المتوباسیلوس و  7عدد کپسول پروبیوتیک حاوي ٢صورت گرفت. افراد گروه مور مداخله روزانه  تهران

دریافت  هفته 6به مدت  حاوي منیزیم استئارات عدد کپسول پالسبو ٢روزانه  دارونما،و گروه ، 1010CFUبیفیدوباکتر، و در دوز 

تن سنجی هاي قرار گرفت. دریافت غذایی، شاخصمورد ارزیابی روز خوراك  3ساعته و  24غذایی آنها با پرسشنامه یادامد  رژیمنمودند.

نسولین اقند خون ناشتا،  اعم ازبیوشیمیایی هاي شامل وزن، نمایه توده بدنی، دور کمر، دور زیر سینه و دور باسن، به همراه شاخص

و تریگلیسرید) در ابتدا و انتهاي مطالعه اندازه  HDL، کلسترول LDL(شامل کلسترول تام، کلسترول خون ناشتا و پروفایل لیپیدي 

و تحلیل واریانس  Tآزمون  ، با به کاربردن آزمون مجذور کاي،SPSSتحلیل آماري نیز با استفاه از نرم افزار گیري و ارزیابی شد. 

  صورت گرفت.

ه قبل از مداخله، کاهش معناداري میانگین قند خون ناشتا در گروه پروبیوتیک نسبت بدر انتها مشاهده شد که  ها:یافته

در  HDLچنین درانتهاي مطالعه میزان کلسترول هم، هرچند که در مقایسه بین گروهی به سطح معناداري نرسید. )=001/0P(داشته

گروهی ، ولی این افزایش در مقایسه بین )=006/0P(گروه پروبیوتیک نسبت به مقدار آن قبل از مداخله افزایش معناداري داشته

و مقاومت انسولینی و تریگلیسرید  LDLدر انسولین و کلسترول خون، کاهش در کلسترول  و درون گروهی افزایش جزئیمعنادار نبود.

 افراد بعد از مداخله ، دور کمر و دور سینهبا وجود کاهش سطح وزن و نمایه توده بدنی سطح معناداري نرسید. به عالوهنیز به 

 دور باسنرات، نه در سطح درون گروهی و نه بین گروهی معنادار نبود. مقایسه درون گروهی و بین گروهی مقادیر پروبیوتیک، این تغیی

  .)P<05/0(نیز به سطح معناداري نرسید.

مصرف این با توجه به اثر مفید مصرف مکمل پروبیوتیک در کاهش قند خون و افزایش چربی مفید در بیماران دیابتی، : گیرينتیجه

یا و  قلبی عروقی و هایپرلیپیدمیهاي ، مانند بیماريمکمل را می توان به عنوان درمان کمکی براي کاهش عوارض بیماري دیابت

ت پیشگیري از روند بروز دیابت در افراد پره دیابت توصیه نمود. با این حال به دلیل کمی مطالعات انسانی در این زمینه، به انجام مطالعا

  نیاز است. بیشتر و سیعتري 

  انسولین، الکتوباسیلوس، قند خون ناشتا، ٢پروبیوتیک، دیابت نوع  ها:کلیدواژه

  


