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  چكيده
 از جمله ،هاي پروبيوتيکي روارگانيسمكد و ميشو سودمند محسوب مي فراجز غذاهاي  ماست پروبيوتيک: مقدمه
 ي کاري و پرکاري شديد غده از آنجا که اختالالت کم .هستندبراي سالمتي مفيد  ،هاي الکتيک اسيد موجود در آن باکتري

، شود و امروزه بررسي نقش ترکيبات پروبيوتيک در کنترل وزن بسيار مورد توجه قرار گرفته تيروئيد موجب تغيير وزن مي
و  (T4) تيروکسين ،(T3) يدوتيرونين هاي تري هدف پژوهش کنوني بررسي ارتباط مصرف ماست پروبيوتيک با هورمون

 سر ۱۰  شاهدي حاضر ـ موردي در مطالعه: ها مواد و روش .بودهاي صحرايي نر نژاد ويستار  تغييرات وزن در موش
بندي  ست پروبيوتيک و غذاي متداول به صورت تصادفي طبقهموش صحرايي نر نژاد ويستار به دو گروه با رژيم غذايي ما

هاي  ميزان هورمون.  روز انجام شد۳۲هاي آزمون براي مدت  گيري از گروه  روزه، خون۷پس از هر گاواژ . شدند
  نميزان وزن و هورمو :ها يافته . شدثبتها  موش و تغييرات وزنگيري  اندازه) RIA(يدي به روش راديوايمونواسي ئتيرو
T4  در گروه تغذيه شده با . داري نشان نداد  روزه، اختالف معني۳۲ دهي غذابين دو گروه مورد بررسي، طي يک دوره

 ،):P ۰۴/۰( داري نشان داد افزايش معني ۱۶گيري نسبت به روز   نمونه۲۴ در روز T3ميزان هورمون  ماست پروبيوتيک،
بر  :گيري نتيجه .داري نداشتند گيري تفاوت معني اي مختلف نمونهبين روزهT4 که ميانگين وزن و هورمون  در صورتي
 (T3)هاي تيروئيدي   مصرف ماست پروبيوتيک تنها با غلظت سرمي شکل فعال هورمونپژوهش حاضرهاي  اساس يافته

  .باشد ارتباط دارد در صورتي که تغيير وزن  جمعيت مورد مطالعه متاثر از ترکيبات پروبيوتيک نمي
  

  چاقي، (T4) تيروکسين ،(T3) تيرونيندوي  تريپروبيوتيک، :كليديواژگان 

  ۱/۵/۹۲ : ـ پذيرش مقاله۳۱/۴/۹۲: ـ دريافت اصالحيه۴/۱۱/۹۱: دريافت مقاله
  

  مقدمه

 به ،جهان سراسر در بهداشتي مهم مشكالت چاقي يکي از

 محسوب ،ويژه کشورهاي در حال توسعه مانند ايران

زنان اروپايي % ۱۰-۲۵مردان و % ۱۰-۲۰حدود  ۱-۴.شود مي

 اخير در ايران نيز تعداد هاي  سالطي ۴.برند مياز چاقي رنج 

افراد مبتال به اضافه وزن و چاقي به سرعت رو به افزايش 

% ۵۷مردان و از  %۸/۴۲ به طور تقريبي ۲۰۰۵ در سال ۵.است

که اين تعداد در  ۶،از زنان ايراني مبتال به اضافه وزن بودند

 % ۴۰ ،چنين هم ۷.شود بيني مي پيش% ۷۴و % ۵۴ به ۲۰۱۵سال 

از آنان از  %۱/۲۳از بزرگساالن تهراني از اضافه وزن و 

 و (T3) يدوتيرونين هاي تري   هورمون۸.برند ميرنج چاقي 

 تيروئيد به عنوان  ي  مترشحه از غده(T4) تيروکسين

هاي اوليه تعادل انرژي در حفظ وزن بدن نقش  کننده تنظيم

معمول اختالالت شديد در توليد به طور که  به طوري ۹،دارند

 رکاريــکاري و پ کما موجب ــه هورمونو يا ترشح اين 

 ۱۰.شود مي تيروئيد همراه با تغييرات وزن ي غده

هاي تيروئيدي است و    هورمونيدوتيرونين شکل فعال تري
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 همكارانو  سهيليان خورذوقي مونا  هاي تيروئيدي ماست پروبيوتيك و هورمون ۴۳۱

 

  

 در روده و در حضور T3  بهT4تبديل % ۲۰بيش از

 انجام ها پروبيوتيکاي از جمله  هاي مفيد روده باکتري

ها موجب کاهش  باکتري، کاهش يا عدم حضور اين شود مي

 ، شود مي بدن ازسوخت و س موثر بر T3ميزان هورمون 

ت ـترکيبات حاوي پروبيوتيک از جمله ماس رفـبنابراين مص

ا روي فعاليت ـــه باکتريپروبيوتيک با افزايش اين 

ترکيبات  ۱۱،۱۲.ندگذار مي روئيدي اثرــاي تيــه  هورمون

 از جمله بهبود يپروبيوتيک داراي اثرات درماني بسيار

 چنين هم ۱۳.مني و تسکين عدم تحمل الکتوز، هستندتم ايسسي

 درمان اختالالت ليپيدي و راه از ها سميکروارگانيمنقش اين 

رساندن مقاومت انسولين، در کنترل اختالالت  به تعديل

.متابوليکي از جمله کنترل فشار خون قابل توجه است
به  ۱۴،۱۵

 ري درـ و محصوالت تخميها کيوتيپروب نقش موثر تازگي

 رانـگ پژوهشه ـورد توجـپيشگيري و درمان چاقي بسيار م

ون ـ گوناگايـه اي پژوهشـه يافته ۱۶-۱۸.ه استـرفتـرار گـق

 اـه سميروارگانــکيماين  ي ازـ برخ كهندا هنشان داد

ه ــب ۱۹،۲۰.دــي را کاهش دهنـال به چاقـد خطر ابتــتوانن مي

 Lactobacillus.paracasei ريــ، باکتهـــوان نمونـــعن

ST11 (NCC2461) افزايش ليپوليز بافت چربي سفيد  با

محصوالت تخميري  ،چنين  هم۲۱.داراي اثرات ضد چاقي است

حاوي پروبيوتيک، مانند ماست با کاهش جذب مواد غذايي، 

از آنجا که  ۲۲.دن نقش دار۲در کنترل چاقي و ديابت نوع 

مل موثر بر  تيروئيد و نوع رژيم غذايي دو عاي فعاليت غده

 بررسي ارتباط مصرف  حاضرهدف پژوهش چاقي هستند،

 T4و  T3هاي  ماست پروبيوتيک با تغييرات وزن و هورمون

 .تعيين گرديد صحرايي نر نژاد ويستار يها موشدر 

 ها مواد و روش

ي حيواني مصوب شوراي پژوهش و كميته  اين مطالعه

در . ده است بودانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالاخالق 

 نر صحرايي  سر موش۱۰، حاضر شاهدي  ـ موردي مطالعه

 پاستور انستيتو از ) گرم۲۰۰-۲۲۰وزن (ويستار  نژاد سفيد

 با محيط جديد در خواني همايران خريداري شد و به منظور 

 روز در ۷ به مدت ايران دانشگاه علوم پزشکي ي خانه حيوان

، سيکل نوري %۵۰گراد و رطوبت  يسانت ي درجه ۲۱±۳ دماي

آزاد  دسترسي  ساعت روشنايي و با۱۲ ساعت تاريکي و ۱۲

.  پنج تايي نگهداري شدنديها   قفسمتداول در غذاي و آب به

گروه مورد که سپس اين حيوانات به صورت تصادفي به 

تغذيه ) يک نوبت در روز(روزانه با ماست پروبيوتيک 

ول تغذيه  و گروه شاهد که روزانه با غذاي متداشدند مي

 ۱/۴ماست پروبيوتيک با ميزان چربي .  تقسيم شدندشدند مي

 آغازگر معمولي ماست به عالوه يها يباکترداراي  (%گرم

از شرکت دامداران تهيه ) الکتوباسيلوس و بيفيدوباکتريوم

 مايع iدر محيط ام آر اس ده،ــه شــت تهيــاز نمونه ماس .شد

ميکروليتر از آن با  ۱۰۰استريل سري رقت تهيه شد و سپس 

محيط ام آر اس آگار استريل به روش مرجع پورپليت کشت 

هوازي و به  ها هر کدام به صورت بي  ظرف سپس ،داده شد

انکوبه گراد  يسانتي  درجه ۳۷  ساعت در دماي ۴۸مدت 

 ۱۰ها تعداد  کلنيگرديد و به منظور تاييد نهايي پس از رشد 

نتخاب گرديد و از نظر کلني به طور تصادفي از هر پليت ا

مورفولوژي ميکروسکوپي و واکنش کاتاالز  آميزي گرم، رنگ

هاي کشت   ظرفدر  .و اکسيداز مورد بررسي قرار گرفت

  قابل شمارش،يها کلنيشده به روش پورپليت تعداد 

ر ــليت در ميلي iiCFU به طور متوسط حدود .شمارش شد

ت ــماس  در]يرــباکت(CFU) ي ـــواحد تشکيل کلن[ ۸/۳×۱۰۸

داري  ه نگهــپس از يک هفت. تـک وجود داشـپروبيوتي

از ـها آغ آن شده، گاواژ روزانه روي يادرايط ـ در شاـه موش

 دو يرــيگ خوناي هر گاواژ هفت روزه، ــشد و در انته

ام ـ انج۳۲ و ۲۴، ۱۶، ۸اي ــد در روزهــروه مورد و شاهـگ

ي ـرازوي ديجيتالـ با تاـــه موشر يک از ـــوزن ه. شد

در ه و ــروع مطالعــل از شــ، قب)گرم يليم۰۱/۰±حساسيت(

 گيري اندازه بعد از هر دوره گاواژ ۳۲ و ۲۴، ۱۶، ۸روزهاي 

با استفاده از داروهاي ها  موش، ابتدا يريگ خونبراي . شد

به روش تزريق داخل صفاقي % ۲و زايالزين % ۱۰کتامين 

 خون ي و سپس نمونهتحت بيهوشي عمومي قرار گرفتند 

 سرم براي يها نمونه. ها از ناحيه وريد وداجي گرفته شد آن

 ي  درجه-۷۰يروئيدي در فريزر ت هاي  هورمون گيري اندازه

 با T4و  T3 هاي  هورمونغلظت . داري شدند گراد نگه يسانت

125[RIA KITو T4 ] KIT RIA] ¹²I يها تيکاز استفاده 
I [ T3 

ونواسي ــن به روش راديوايماــ مجارستکشورمحصول 

 .شدند گيري اندازه

نرمال بودن توزيع متغيرهاي کمي با استفاده از آزمون 

مقادير کمي به . اسميرنوف بررسي گرديد  ـکولموگروف

انحراف معيار براي متغيرهايي که توزيع ±صورت ميانگين

 ميانگين متغيرهاي ي براي مقايسه. نرمال داشتند بيان شد

ع نرمال بين دو گروه، از آزمون تي مستقل کمي با توزي

                                                           
i - Man, Rogosa, Sharp (MRS) 

ii - Colony forming unit (CFU) 
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 ۴۳۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲دي ، ۵ ي شماره, پانزدهمي  دوره

 

  

هاي مختلف خونگيري  ميانگين متغيرها در زمان. استفاده شد

و ميزان همبستگي متغيرها با  مورد بررسي قرار گرفت

استفاده از آزمون همبستگي و ضريب همبستگي پيرسون 

 در نظر گرفته ۰۵/۰داري   اختالف سطح معني.بررسي گرديد

 فزار آماريا نرم با استفاده از ها داده لتحلي و تجزيه. شد

SPSS انجام شد۱۵ ويرايش .  

 ها يافته

هاي  ميانگين هورمون پژوهش کنوني يها افتهيبر اساس 

T3، T4 در دو گروه تغذيه شده با ماست ها موش و وزن 

 روزه ۳۲دهي  در طول مدت غذاو غذاي متداول  پروبيوتيک

  ).۳ و۲ و ۱ ارنمود( نداد  نشان يدار يمعناختالف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ۳۲ ،۲۴ ،۱۶ ،۸هــاي  تغييــرات وزن در زمــان  -۱نمــودار 
كننده ماست پروبيوتيك و      دريافتگيري در دو گروه      نمونه

  انحراف معيار*.غذاي متداول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي   در زمان  يدوتيرونين  تريهورمون    تغييرات -۲نمودار  
ده ماست  هاي دريافت کنن   گيري در گروه    نمونه ۸،۱۶،۲۴،۳۲

  انحراف معيار *.پروبيوتيک و غذاي متداول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هـاي  در زمـان  تيروكـسين هورمـون   تغييـرات  -۳نمـودار  
 ي  هـاي دريافـت کننـده      گيري بين گـروه     نمونه ۸،۱۶،۲۴،۳۲

  انحراف معيار *.ماست پروبيوتيک و غذاي متداول

 

در T3 هورموندر گروه تغذيه شده با ماست پروبيوتيک، 

ي دار معنيگيري به طور  نمونه ۱۶نسبت به روز  ۲۴روز 

 نانوگرم در ۵/۱۹۷±۴/۱۳۵؛ :۰۴/۰P( افزايش نشان داد

که در همين  صورتيدر . )۶/۴۶±۱/۴۶در مقابل ليتر  صدميلي

 و ۲۴، ۱۶، ۸بين روزهاي  T4و هورمون  گروه، تغييرات وزن

 .نشان ندادي دار  معنيتفاوت ۳۲

تغذيه شده با غذاي ( ديگر، در گروه کنترل سوياز 

گيري نسبت به روز    نمونه۲۴ در روز T3نيز، ميزان  )متداول

؛ :P ۰۰۸/۰( را نشان داد يدار معني افزايش ۱۶ و روز ۸

در مقابل ر ــليت رم در صد ميليــوگــ نان۸/۶۳±۱/۱۶۶

۱/۳۴±۶/۵۱(، )۰۰۶/۰P: نانوگرم در صد ۱/۱۶۶±۸/۶۳؛ 

 يزان اين هورمون در روزو م) ۵/۵۲±۱/۲۵ در مقابلليتر  ميلي

کاهش ي دار  معني به طور۲۴گيري نسبت به روز  نمونه ۳۲

در ليتر   نانوگرم در صد ميلي۹/۷۹±۲/۵۰؛ :۰۴۵/۰p( يافت

اي ـــدر روزه  T4 ميانگين وزن و.)۱/۱۶۶±۸/۶۳مقابل 

  .داري نداشت تفاوت معنياين گروه گيري  نمونهمختلف 

تيروئيدي با وزن  هاي  هورمون ميزان همبستگيبررسي 

شاهد و کنترل نشان داد که در گروه  يها موش در دو گروه

 و وزن T3، T4 هاي  هورمونتغذيه شده با ماست پروبيوتيک 

که  حالي  در ،همبستگي مستقيم دارند دار معنيبه طور 

کننده غذاي متداول با  مصرفمتغيرهاي نامبرده در گروه 

  ).۲و ۱ هاي ولجد( ندارنديکديگر همبستگي 
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 همكارانو  سهيليان خورذوقي مونا  هاي تيروئيدي ماست پروبيوتيك و هورمون ۴۳۳

 

  

هـاي تيروئيـدي      همبستگي ميان وزن و هورمون     -۱جدول  
   ماست پروبيوتيکي کننده هاي مصرف در موش

  تيروکسين  تيرونينيدو تري  وزن  

۱ *  ۵۱/۰  ۵۸/۰  
  وزن

-  ۰۲/۰ †  ۰۱/۰  

۵۱/۰   ۱  ۵۸/۰  
  يدوتيرونين تري

۰۲/۰  -  ۰۱/۰  

  داري سطح معني †، ضريب همبستگي*

هـاي تيروئيـدي      و هورمون  همبستگي ميان وزن   -۲جدول  
  هاي مصرف کننده غذاي متداول در موش

  تيروکسين  يدوتيرونين تري  وزن  

۱ *   ۲۱/۰  ۳۰/۰  
  وزن

-  ۳۸/۰ †  ۲۰/۰   

۲۱/۰  ۱  ۱۲/۰  
  يدوتيرونين تري

۳۸/۰   -  ۶۰/۰  

  داري سطح معني † ، ضريب همبستگي*

 بحث 

در پژوهش کنوني اثر دريافت روزانه ماست پروبيوتيک 

 ۱۰ و وزن در T4  وT3 هاي  هورمونتغييرات غلظت روي 

 تار مورد بررسي قرار نژاد ويس نرسر موش صحرايي

 T3  اين پژوهش، غلظت هورمونيها افتهي بر اساس .گرفت

 پيدا کرد، يدار معني افزايش ۲۴ تا ۱۶در فاصله روزهاي 

 در گروه گيري ميزان آن نمونه ۳۲ تا ۲۴که از روز  درحالي

 تفاوت T4ميانگين وزن و هورمون ، نشان داد کاهش شاهد

  .گيري نشان نداد نمونهرا بين روزهاي مختلف ي دار معني

 بررسي اثر ي  محدودي در زمينههاي پژوهشکنون تا

 تيروئيدي انجام گرفته هاي  هورمونترکيبات پروبيوتيک روي 

 پژوهش و همکاران در Sohail نمونه به عنوان ۲۳،۲۴.است

را در جمعيت  T4و   T3هاي  هورموني غلظت سرم خود،

 گروه تحت استرس ۲در  هاي يک روزه هوبارد، جوجه

همراه با رژيم  گروه تحت استرس گرمايي با) HS( گرمايي

 پروبيوتيک حاوي الکتوباسيلوس% ۱ غذايي روزانه شامل

)HS-LBP( اين مطالعه، يها افتهيو بر اساس  مقايسه کردند 

پروبيوتيک حاوي % ۱رژيم غذايي  ي  دريافت کنندهHSگروه 

 فاقد اين نوع رژيم HSالکتوباسيلوس در مقايسه با گروه 

در سطح سرمي هورمون ي دار معنيغذايي موجب افزايش 

T4 که غلظت سرمي  صورتيدر . گرديد T3 بين اين دو گروه

، در اين ي ياد شده بر خالف مطالعه ۲۳.تفاوتي نشان نداد

ه ــاي تغذيـه تيروئيدي در موش هاي  هورمون، ميزان پژوهش

وس و ـاوي الکتوباسيلـک حـت پروبيوتيـشده با ماس

که از غذاي متداول  ييها موش بيفيدوباکتريوم در مقايسه با

 ۳۲طي مدت ي دار معنيگونه اختالف  هيچ ،کردند مياستفاده 

 پژوهش دو هاي يافتهن نداد؛ اين تفاوت در روز غذادهي نشا

يم غذايي ژتواند مربوط به نوع جانداران مورد بررسي و ر مي

  . استفاده شده باشد

صحرايي  هاي موش روي ۲۰۰۴  ديگر در سالپژوهشي

با  ،طبيعي در دو گروه چاق و با وزن SHR/N-cpنژاد 

 سرشار از ي سويايها هاي دانه  ايزوفالون اثري مقايسه

پروبيوتيک و بدون آن روي حالت بافت چربي بدن، غلظت 

تيروئيدي و استروئيدي  هاي  هورمونکلسترول پالسمايي و 

هاي پروبيوتيک از جمله  سويهنشان داد که مصرف برخي از 

وس کازئي و ـوس، الکتوباسيلـوس اسيدوفيلـالکتوباسيل

تاثيري روي تغيير وزن و بيفيدوباکتريوم بيفيديوم 

 ۲۴.د تيروئيدي در جمعيت مورد بررسي نداشتنهاي  هورمون

 مصرف ماست پروبيوتيک به طور مشابه در بررسي کنوني،

حاوي الکتوباسيلوس و بيفيدوباکتريوم تاثيري روي وزن 

 روز ۳۲ در طول مدت T4 و غلظت سرمي هورمون ها موش

 افزايش ۲۴ تا ۱۶ز روز  اT3 غذادهي نداشت، ولي غلظت

  .داشت

 متفاوت يها غلظت با بررسي اثر ۲۰۱۲ در سال اي مطالعه

 هاي  هورمون سوخت و سازمکمل مخمر روي وزن بدن، 

 برويلر نشان داد يها جوجهتيروئيدي و پروفايل ليپيدي در 

% ۵/۱و % ۵/۰در گروه دريافت کننده  T4که ميزان هورمون 

. نداشت با گروه کنترلي دار معنيمکمل پروبيوتيک اختالف 

% ۲که ميزان اين هورمون در گروه دريافت کننده  صورتيدر 

 در ۲۵.با گروه کنترل نشان دادي دار معنيپروبيوتيک تفاوت 

 ماست ي در گروه دريافت کننده T4 غلظت کنوني ي مطالعه

 غذاي متداول ي کننده مصرفپروبيوتيک در مقايسه با گروه 

  .نشان ندادي دار معنيتغييرات 

توان به موارد ذيل  يم رپژوهش حاض يها تيمحدوداز 

به  زماني انجام طرح ي کوتاه بودن محدوده) ۱ :اشاره نمود

) ۲ ،هاي تيروئيدي  بررسي تغييرات وزن و هورمونمنظور

هاي  سرمي و ميزان وزن نمونه يها نمونهعدم دسترسي به 

 يها زمانمورد مطالعه در زمان صفر  به منظور مقايسه با 

 .مختلف خونگيري

و   کـات پروبيوتيـان ترکيبـاط ميـرتبن اـــتعيي

  بيشتريها پژوهش تيروئيدي و وزن نيازمند هاي  هورمون
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 ۴۳۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲دي ، ۵ ي شماره, پانزدهمي  دوره

 

  

 ي  در اين زمينه در بازهپژوهشانجام  بنابراين، .دباش يم

 بيشتر پيشنهاد يها نمونهتر و روي تعداد  زماني طوالني

 چنين مطالعاتي را روي جمعيت توان يم ،چنين هم. گردد يم

هاي  در نظر گرفتن دوزهاي گوناگون باکتريانساني با 

  .پروبيوتيک انجام داد

 مصرف ماست پژوهش حاضر يها افتهيبر اساس 

 هاي  هورمونپروبيوتيک تنها با غلظت سرمي شکل فعال 

متاثر از ها  موش ارتباط دارد و تغيير وزن (T3)تيروئيدي 

  .باشد ينمترکيبات پروبيوتيک 

 معاونت محترم پژوهشي دانشگاه وسيله از ينه اب: يسپاسگزار

 علوم غدد ي اسالمي، مديريت محترم و كاركنان پژوهشكده آزاد

 دانشگاه ي خانه ريز و متابوليسم و مسئول محترم حيوان درون

علوم پزشکي تهران جناب آقاي دکتر مهران وثوق به خاطر 

تحقيقاتي تشكر و قدرداني به عمل  همكاري در اجراي اين طرح

  .آيد  مي
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Abstract 
Introduction: Probiotic yoghurt is considered a functional food, containing beneficial probiotic 

microorganisms such as lactic acid bacteria. Both hypo and hyperthyroidism are associated with 
weight change, and since much attention is currently being given to the effects of probiotics on 
weight, the aim of this study was to investigate the effect of consuming probiotic yoghurt on 
weight change and thyroid hormones in male Wistar rats. Materials and Methods: In this case-
control study, 10 male Wistar rats were randomly divided into two groups, fed with a probiotic 
yoghurt diet and a normal food one. At end of each week, after gavage, blood samples were 
collected for 32 days. Body weight was measured and thyroid hormones were detected using the 
Radio Immuno Assay method. Results: Mean weight and T4 did not differ significantly between two 
groups throughout the 32 day study. In the probiotic yoghurt group, mean T3 (ng/dl) increased 
significantly on day 24 compared day 16 (P: 0.04) but no significant difference in mean weight and 
T4 (mg/dl) was observed between days of sampling. Conclusions: Results showed that consuming 
probiotic yoghurt was only associated with the active form of thyroid hormones (T3), whereas 
weight changes were not related to probiotic compounds. 
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