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 مقذمه

 ٍضؼیتّب ٍ  ثْجَد ػولىشد جَجِ. تَاًذ افضایؾ ػولىشد سا ثِ دًجبل داؿتِ ثبؿذ هی دسن ثْتش اص ًَع ٍ همذاس آًضین صایالًبص

ّبیی ّوبًٌذ گٌذم ٍ چبٍداس ثِ خَثی هـخق اػت. افضٍدى صایالًبص  ّبی حبٍی داًِ  ثؼتش ثَاػغِ افضٍدى صایالًبص ثِ جیشُ

ّبی ثش  اػتفبدُ اص ایي آًضین دس جیشٌُبثشایي ثعیَس ّویـِ ثْجَد ػولىشد سا ثِ دًجبل ًذاسد ٍ  ؼىَصیغیش ٍّبی  ثِ جیشُ

ؼىَص یٍ غیشّبی  وِ صایالًبص لبثلیت ّضن هَاد هغزی سا دس جیشُ ّبیی اًذن اػت. تحمیمبت ثش سٍی هىبًیؼنرست پبیِ 

 ایي تٌَع دس پبػخ ثِ آًضین هوىي اػت ثِ دلیل ّذف گزاسی ضؼیف صایالًبص، همذاسوِ وٌذ  پیـٌْبد هی ،دّذ افضایؾ هی

 ّبی ٍیؼىَص اػتفبدُ ؿَد. ؿَد وِ ایي آًضین دس جیشُ . ثٌبثشایي پیـٌْبد هیون ٍ یب ثیؾ اص حذ اػتفبدُ ثبؿذ

 بهبود قابلیت هضم

ّبی ثش هجٌبی  ثِ دلیل اػتفبدُ ثْیٌِ صایالًبص دس جیشُّبی گَؿتی  جَجِثْجَد حبكلِ دس ػولىشد  همذاس صیبدی اصاگشچِ 

ّبی حبٍی گٌذم ثب  ؼىَصیتِ هحَیبت ّضوی اػت، ثب ٍجَد ایي دس ثشخی اص جیشُیٍگٌذم احتوبالً ثِ دلیل وبّؾ 

ّب  دس ایي جیشُ .داسد ؼىَصیتِ اّویتیثِ دلیل ػَاهلی ّوبًٌذ ٍاسیتِ، فلل سؿذ ٍ فشآٍسی خَسان( ٍؼىَصیتِ پبییي )یٍ

 ّبی ثش پبیِ رست ّبی هـبثِ هؼئَل دس ثْجَد ػولىشد دس جیشُ تَاًذ اص عشیك هىبًیؼن ثْجَد لبثلیت ّضن هَاد هغزی هی

  ایجبد ؿَد. 
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ّب هؼتلضم توشوض ثیـتش ثِ همذاس هَسد اػتفبدُ ٍ ًَع صایالًبص  حلَل پبػخ ثبثت ٍ لبثل اعویٌبى ثِ صایالًبص دس توبهی جیشُ

  .سػذ فؼبلیت )هؼذُ ٍ سٍدُ وَچه( هی  وِ ثِ هىبىاػت  یفؼبل

ّبی صایالًبص ٍ  ّب دس ٍیظگی ولیذ هَفمیت دس اػتفبدُ اص صایالًبص دس جیشُ عیَس دسن ایي هَضَع اػت وِ چگًَِ تفبٍت

ثیش لشاس أؿَد هؼئَل ثْجَد ػولىشد اػت، سا تحت ت ّبیی سا وِ دس حبل حبضش گوبى هی همذاس اػتفبدُ اص آى هىبًیؼن

 دّذ. هی

 

 های جذیذ یافته

ّب( وِ هؼئَل افضایؾ ٍیؼىَصیتِ  ّبی هحلَل )صایالى ؿذ وِ ػالٍُ ثش ؿىؼتي آساثیٌَصایالى دس گزؿتِ گوبى هی

ؿىٌٌذ ٍ ثٌبثشایي ثبػث ثْجَد  دیَاسُ ػلَلی الالم خَساوی سا هیؼتٌذ، صایالًبصّب ثغَس هؼتمین ّهحتَیبت ّضوی 

ّبی  ؿًَذ. ثب ٍجَد ایي دٍ یبفتِ اخیش پیـٌْبد هی وٌذ وِ هىبًیؼن دػتشػی ثِ ًـبػتِ ٍ پشٍتئیي هحجَع دس آى هی

 هوىي اػت ٍجَد داؿتِ ثبؿذ. ًیض دیگشی 

آهیٌِ سا اسصیبثی وشد. هـخق ؿذ وِ اػیذّبی آهیٌِ ّضن اٍلیي هغبلؼِ اثش افضٍدى صایالًبص ثش لبثلیت ّضن اػیذّبی 

دسكذ وبّؾ یبفت. ایي افضایؾ ّضن هشثَص ثِ توبهی اػیذّبی آهیٌِ جیشُ ثَد ٍ ًِ تٌْب دس هَسد اػیذ  11ًـذُ حذٍد 

 آهیٌِ هَجَد دس غالت.

اثش صایالًبص دس ططًَم لبثل هـبّذُ  اسُ ػلَلی ثب افضٍدى صایالًبص ًـبى داد وِیَثش تجضیِ د جذاگبًِهغبلؼبت هیىشٍػىَپی 

 ثٌبثشایي ؿبیذ خیلی صٍد ثبؿذ وِ توبهی اثشات ایجبد ؿذُ ثِ تأثیش هؼتمین فؼبلیت صایالًبص ًؼجت دادُ ؿَد. ٍ اػت

وٌذ وِ صایالًبص ثغَس غیش هؼتمین لبثلیت ّضن ول جیشُ ٍ ًِ تٌْب غالت غٌی اص صایالى سا  توبهی ایي ًتبیج پیـٌْبد هی

 افتذ.  ّبی اثتذایی دػتگبُ گَاسؽ اتفبق هی دّذ ٍ ایي وِ ثیـتشیي ثْجَد دس لؼوت ؾ هیافضای
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تَاًذ ثْیٌِ ؿَد دس حبل اًجبم  هیصایالًبص اػتفبدُ اص وِ چگًَِ ایي ّبی احتوبلی صایالًبص ٍ  تحمیمبت اخیش ثش سٍی هىبًیؼن

 اػت. 

 های مشخص مکانیسم

ّبی داخلی هؼئَل وٌتشل فشآیٌذّبی ّضوی ٍ ثِ خلَف َّسهَى  اص َّسهَىهب هی داًین وِ افضٍدى صایالًبص تشؿح 

ؿَد، ّوچٌیي  خیش دس خبلی ؿذى هؼذُ هیأثبػث ت PYY(. افضایؾ 1دّذ )ؿىل  ( سا افضایؾ هیPYY) YYپپتیذی 

 ثب تخویش هَاد خَساوی ّضن ًـذُ خلَكبً دس ػىَم هشتجظ اػت.  PYYتشؿح 

 

 

سا  PYYٍاحذ ثیي الوللی/ویلَگشم ثِ كَست تذسیجی تشؿح  10000یب  0000، 0همبٍم ثِ حشاست ثِ همذاس الًبص افضٍدى صای. 1ؿىل 

 افضایؾ داد. (ویلَوبلشی دس ویلَگشم اًشطی ووتش 100داسای )ّبی اػتبًذاسد ٍ جیشُ وٌتشل هٌفی  دس جیشُ

 

ًْبیی تجضیِ صایالى )الیگَػبوبسیذّبی هحلَالت خبف وِ  ّبی پشثیَتیهافتذ ثشخی اص  چیضی وِ هـخق ؿذُ اتفبق هی

. ٌّگبهی وِ ایي هحلَالت وٌٌذ تحشیه سا تحشیه هی PYYٍ ػٌتض ّؼتٌذ تخویش ؿذُ آساثیٌَصایلَ( تَػظ صایالًبص 

تش خَسان دس ػٌگذاى ٍ هؼذُ ٍ دس ًتیجِ تجذیل ؿذى خَسان  ثبػث هبًذى عَالًی PYYؿًَذ افضایؾ همبدیش  تَلیذ هی
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ؿَد. اص آًجب وِ ثیـتش ًـبػتِ دس  ثِ رسات ثؼیبس سیض، تَػؼِ ثیـتش ػٌگذاى ٍ افضایؾ لبثلیت ّضن پشٍتئیي دس هؼذُ هی

 یبثذ.  ّبی ثش پبیِ رست دس هبتشیىغ پشٍتئیي لشاس داسد، لبثلیت ّضن ًـبػتِ ٍ لبثلیت ّضن اًشطی ًیض افضایؾ هی جیشُ

 اثرات مثبت دیگر

ولیذ تؼییي وٌٌذُ اثشات صایالًبص ّؼتٌذ، ثِ خلَف ٌّگبهی وِ ٍیؼىَصیتِ هحتَیبت  PYYیح ّبی كح ثٌبثشایي ػیگٌبل

الیگَػبوبسیذّبی آساثیٌَصایلَ هوىي اػت اثشات   ّوچٌیي پشثیَتیهّضوی جیشُ ون ثبؿذ )ّوبًٌذ جیشُ ثش پبیِ رست(. 

 هفیذ دیگشی ّن ایجبد وٌٌذ. 

دٌّذ اص ًَع هفیذ ثَدُ ٍ ثبػث ووتش  ػبوبسیذّبی آساثیٌَصایلَ سا اًجبم هیهیىشٍفلَس دػتگبُ گَاسؽ وِ تخویش ایي الیگَ

ؿًَذ. اػیذّبی چشة هخلَط تَلیذ ؿذُ تَػظ تخویش ثِ ػٌَاى ػیگٌبلی ثشای  صا هی ّبی ثیوبسی ؿذى جوؼیت ثبوتشی

ثِ ػشوَة  هوىي اػت PYY ثیش ثش تحشیه تشؿحأوٌٌذ. دس ایي هیبى پشٍپیًَبت ػالٍُ ثش ت ػول هی PYYتشؿح 

 صا ٍ ثِ ػٌَاى هثبل ػبلوًَال ووه وٌذ. ّبی ثیوبسی ثبوتشی

ّبی اثتذایی دػتگبُ گَاسؽ تأهیي پشٍتییي ٍ ًـبػتِ ّضن ًـذُ دس ایلیَم سا  ػالٍُ ثش ایي، ثْجَد لبثلیت ّضن دس لؼوت

دّذ. ًتیجِ ولی  هی ّبی ًبهغلَة ٍ سلبثت ثشای هَاد هغزی اػت سا وبّؾ وِ دلیلی ثشای تـىیل ولٌی ؿذى ثبوتشی

تَاًذ تغییش دس ًَع تخویش ٍ هحل آى ثِ ًَع هغلَة ػىَهی ثب تَلیذ اػیذّبی چشة وَتبُ صًجیش ثبؿذ وِ ّوچٌیي  هی

 .هٌجغ تبهیي اًشطی اضبفِ ثشای پشًذگبى اػت

 

 مقذار استفاده 

ّبی دسػت الیگَػبوبسیذّبی آساثیٌَصایلَ حیبتی اػت ٍ ایي ًِ تٌْب ثِ اػتفبدُ صایالًبص كحیح  ّشچٌذ، تَلیذ پشثیَتیه

 ثؼتگی داسد ثلىِ ثِ همذاس هٌبػت آى ًیض ثؼتگی داسد. 
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ًبصّب اػىلت صایلَص سا ّبی هتٌَػی دس تَلیذ الیگَػبوبسیذّبی آساثیٌَصایلَ داسًذ. ثشخی اص صایال صایالًبصّبی هتفبٍت تَاًبیی

اًذٍ( دس حبلی وِ دیگش صایالًبصّب ثِ لٌذّبی -ؿىٌٌذ )فؼبلیت ّبی هتَػظ صًجیش صایالى سا ّؼتٌذ هی وِ حبٍی هَلىَل

سا ثجیٌیذ(  2)ؿىل صایالًبصّبی داسای فؼبلیت اًذٍ ثیي اگضٍ(. حتی -وٌٌذ )فؼبلیت ػبدُ صایلَص یب آساثیٌَص سا اص اًتْب جذا هی

ّبیی  یه صًجیش آساثیٌَص یب تجضیِ آى ثِ ثیـتش اص اًذاصُ هؼیي، تفبٍتثِ لبثلیت ؿىؼتي اػىلت صایلَص دس هجبٍست ثب تَجِ 

 ٍجَد داسد.

 

ّبی صایالًبص ٍجَد داسد، صایالًبص همبٍم ثِ حشاست  ّبیی ثیي هحلَالت ًْبیی تجضیِ صایالى ثیي آًضین . ثِ عَس ٍاضحی تفبٍت2ؿىل 

 وٌٌذ. ( تَلیذ هیX3  ٍX4اٍلیگَػبوبسیذّب ثب ػِ یب چْبس لٌذ صایلَص )همبدیش ثیـتشی اص 

 

ل ؿذُ ٍ ّذفوٌذ ّیذسٍلیض صایلَص شحلَل تشویت هٌبػت اص الیگَػبوبسیذّبی آساثیٌَصایلَ ثؼتگی ثِ الگَی دلیك، وٌت

اػتفبدُ اص همبدیش ثیؾ سا ثجیٌیذ(.  3تَاًذ تٌْب اص عشیك ثىبسگیشی دص ثْیٌِ صایالًبص هٌبػت ثذػت آیذ )ؿىل  داسد وِ هی

ثِ اًَاع وَچىتش ٍ ووتش هَثش خَاّذ ؿذ  اص حذ صایالًبص احتوبالً ثبػث ؿىؼتي ثیؾ اص حذ الیگَػبوبسیذّبی آساثیٌَصایلَ

 دس حبلی وِ اػتفبدُ اص همبدیش ون صایالًبص فؼبلیت اًذوی ثِ هحلَل تَلیذی ثشای ایجبد اثشات هثجت اػغب خَاّذ وشد.
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 ؿَد. هی ّبی گَؿتی جَجِ . اػتفبدُ اص صایالًبص ووتش اص همذاس ثْیٌِ ثبػث افضایؾ ضشیت تجذیل غزایی3ؿىل 

 

اػتفبدُ اص فؼبلیت آًضیوی ثیـتش ّوشاُ ثب صایالًبص ّوبًٌذ صایلَصیذاص یب آساثیٌَصایذاص سیؼه تجضیِ الیگَػبوبسیذّبی 

دّذ. ػالٍُ ثشایي، همبدیش ثبالی صایلَص آصاد اص تجضیِ  ؿًَذ سا افضایؾ هی هی PYYآساثیٌَصایلَصّبیی وِ هٌجش ثِ تَلیذ 

 تَاًذ هضش ثبؿذ. ؿذیذ صایالى یب فؼبلیت ثبالی صایالًبص داسای فؼبلیت اگضٍ هی

 پاسخ پایذار

ًْبیتبً ػولىشد پشًذُ ٍ پبیذاسی پبػخ، هحىی ثشای اسصیبثی ساًذهبى صایالًبص اػت. دس ًتیجِ همذاس كحیح اػتفبدُ اص صایالًبص 

حیبتی اػت. ثِ ایي تشتیت احتوبل صیبدی ٍجَد داسد وِ تَلیذوٌٌذگبى تب ثِ اهشٍصُ اص  PYYهٌبػت ثشای تحشیه تشؿح 

 ًبیی حذاوثش ثْشُ هَسد اًتظبس دس تَلیذ سا ًذاؿتِ ثبؿٌذ.هحلَالتی اػتفبدُ وشدُ ثبؿٌذ وِ تَا

دّذ، ثلىِ  ّبی دخیل دس اثشات صایالًبص ًِ تٌْب ػَدهٌذی اػتفبدُ اص ایي آًضین سا ثْجَد هی ّبی جذیذ اص هىبًیؼن ایي یبفتِ

َساوی پغ اص تغزیِ سا ّبی خ تَاًذ همذاس فؼبلیت آًضین ّبی دلیك ٍ آػبًی اػت وِ هی تأویذ هجذدی اص ًیبص ثِ ػٌجؾ

 تأییذ وٌذ.
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َجی ثش ثْجَد تتَاًذ اثش لبثل  ّبی تَلیذ وٌٌذُ هی افضایؾ اعالػبت دس خلَف ًَع صایالًبص ٍ فؼبلیت آى تَػظ ؿشوت

 ّبی عیَس داؿتِ ثبؿذ. دس توبهی جیشُساًذهبى اػتفبدُ اص ایي آًضین 
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