
 

                                                                                                63  

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2015; 18(101): 63-71 
 
Review on Effect- of Probiotic Yoghurt Use as a New Solution in Prevention 

and Treatment of Constipation 
 

Mojgan Mirghafourvand1, Aziz Homayouni Rad2, Sakineh Mohammad Alizadeh 
Charandabi1, Kolsoum Shokri3* 

 

1- Department of Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 
2- Department of Food Sciences and Industries, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 
3- Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

 
Received: 9 March 2015, Accepted: 1 Jul 2015 
 
Abstract 

Background: Constipation is a functional gastrointestinal disorder and the use of probiotics is 
considered as a new solution in prevention and treatment of constipation. The aim of this study is to 
review the clinical evidence about probiotics effects in the prevention and treatment of constipation. 

Materials and Methods: To review the accessible evidence about efficacy of probiotics in the 
prevention and treatment of constipation, the search of key words such as constipation, probiotic and 
yoghurt are conducted in databases Pubmed, Medlinplus and Cochran from 1980-2013 and of 49 
articles about constipation, 16 yandomized controlled clinical trial articles and 3 pre-test and post-test 
randomized trials that investigated the effects of probiotics on constipation were included in this study. 

Results: Probiotics produced lactic acid and fatty acids with short chains that decrease the 
colon pH and stimulate muscular contractions and intestinal peristalsis. Some of probiotics can 
increase the mucous discharge and change linked bile salts to free bile salts entering much water to 
colon and leads to soft defecation. 

Conclusion: Considering studies, daily use of probiotics such as lactobacillus acidophilus and 
bifidobacteria lactic 105-1011 CFU/gr for at least 1-2 weeks can help to decrease constipation. 
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 شکی اراكمقاله پژوهشی                                                                                                                   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پز

 63- 71، 1394 آبان، )101شماره پیاپی  (8، شماره 18                                                                                                                       سال 
  

 و گیري پیش در نوین راهکاري عنوانه ب پروبیوتیک ماست مصرف اثر بر مروري
  یبوست ندرما

  
  * 4شکري کلثوم ،3چرندابی علیزاده محمد سکینه ،2راد همایونی عزیز ،1میرغفوروند مژگان

  
  ایران تبریز، ز،تبری پزشکی علوم دانشگاه مامایی، گروه ،استادیار -1
 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه غذایی، صنایع و علوم گروه ،دانشیار -2

  ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، گروه ،دانشیار -3
  ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته مامایی، ارشد کارشناسی دانشجوي -4

  
 10/4/94:  تاریخ پذیرش19/12/93: یخ دریافتتار

 

  چکیده
 در نوین راهکار یک عنوان به ها پروبیوتیک مصرف  واست اي روده-معدي عملکردي اختالل یک یبوست :زمینه و هدف

 اه پروبیوتیک اثرات مورد در موجود بالینی شواهد مرور مطالعه، این از هدف .است شده مطرح یبوست درمان و گیري پیش
  .است یبوست درمان و گیري پیش در

 هاي پایگاه ،یبوست درمان و گیري پیش در ها پروبیوتیک کارآیی درباره دسترس قابل شواهد مرور جهت :ها روش و مواد
 2013تا  1980 سال از ماست و پروبیوتیک یبوست، هاي واژه کلید با Cochran و Pubmed, Medlinplus اطالعاتی

 با مقاله 3 و تصادفی شده کنترل بالینی کارآزمایی طراحی با مقاله 16 یبوست، با مرتبط مقاله 49 ینب از و شدند جستجو
 وارد بودند، داده قرار بررسی مورد را یبوست بر ها پروبیوتیک اثرات که آزمون از بعد و قبل تصادفی کارآزمایی طراحی
  .ندگردید مطالعه
 و  دادهکاهش را کولون pH که کنند می تولید را کوتاه زنجیره با چرب سیدهايا و اسیدالکتیک ،ها پروبیوتیک :ها یافته
 را موکوسی ترشح توانند می پروبیوتیک هاي گونه از بعضی .شود می روده دودي حرکات و عضالت انقباضات افزایش باعث

 هاي نمک که دنشو می باعث و کنند تبدیل آزاد صفراوي هاي نمک به را متصل صفراوي هاي نمک و دهند افزایش
  .کنند کمک آن دفع به  را نرم کرده ومدفوع ،کشیده کولون به زیادي آب آزاد صفراوي
 و اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس مانند هایی پروبیوتیک روزانه مصرف ،گرفته صورت مطالعات اساس بر :گیري نتیجه

 به تواند می هفته 2تا  1 حداقل مدت بهی بر گرم  واحد تشکیل دهنده کلون1011تا  105میزان به الکتیس بیفیدوباکتریوم
  .کند کمک یبوست کاهش

  ماست ،پروبیوتیک ،یبوست :واژگان کلیدي
  

  

  

  

  

  تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کمیته تحقیقات دانشجویی :مسئول نویسنده *
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  مقدمه
 کیو  تکرارشونده بالینی سندرم یک یبوست

 درصد 25تا  15 که است اي روده -معدي عملکردي اختالل
 به مبتال بیماران مسن، افراد زنان، در و کند می درگیر را افراد
 یبوست شیوع .)1(است شایع عصبی یا و مزمن بیماري یک

 شروع عالیم و است درصد 6/29 الی 7/0 از کودکان در
 .)2( سالگی است4در صفر تا  کودکان درصد 85 در یبوست

 Rome criteria پروتوکل مطابق یبوست عالئم

 زور هفته، در بار 3 از کمتر مزاج اجابت :از عبارت اند 3
 در سفت مدفوع موارد،  درصد25 در مزاج اجابت حین زدن
 موارد،  درصد25 در ناکامل تخلیه احساس موارد،  درصد25

  و موارد  درصد25 در مدفوع خروج مسیر در انسداد احساس
  درصد25 در مدفوع خروج تسهیل براي دستکاري به نیاز

 .موارد

 تغییرات زندگی، سبک و غذایی رژیم تغییر
 مایعات خوردن عدم حاملگی، در مکانیکی و هورمونی

 ضدتشنج، مانند داروهایی مصرف کافی، و فراوان
 کلسیم، کانال هاي کننده بلوك ضداسپاسم، ضدافسردگی،
 و افسردگی بیماري و اسید آنتی درد، ضد ضدفشارخون،
 دریافت  وبارداري دیابت ،لوپوس هیپوتیروئیدي،

 یبوست ساز زمینه علل از آهن و کلسیم قبیل از هایی فرآورده
   .)3(باشند می

 آنوس نشد میزخ و شدن پاره یبوست عوارض از
 آنوس فیسور ایجاد نهایت در و ریزي خون به منجر که است

 و زندگی کیفیت کاهش باعث یبوست .شود می هموروئید و
 در رحم پروالپس مهم فاکتور یک و شده ناراحتی احساس

 از که بیمارانی با زندگی کیفیت روي یبوست اثر. است زنان
 رنج پسوریازیس آرتریت و روماتویت آرتریت و آسم

  .)4(است مقایسه قابل برند می
 بسیار فیبرها و مایعات مصرف یبوست درمان براي

 دریافت شده، انجام مطالعات براساس اام .است شده توصیه
 قوام روي اثري و داده افزایش را ادراري دفع فقط مایعات
 کافی مقدار به فیبر دریافت و ندارد دفع چگونگی و مدفوع

 فیبر دریافت افزایش ولی ،دهد می کاهش را یبوست خطر

 مفید اگرچه ها ملین از استفاده .ندارد درمانی ارزش هیچ
 60 تنها و نیستند بخش رضایت کامل طور به اما ،هستند
 ها ملین با آمیز موفقیت درمان یبوست به مبتال کودکان درصد

 .)5(کنند می دریافت را

 از درمانی هاي انتخاب سایر از استفاده بنابراین
 به که است نیاز مورد زنده گرهاي درمان جمله

 اوایل در پروبیوتیک واژه .هستند معروف تراپی پروبیوتیک
 Elimetchnikoff نوبل جایزه برنده توسط بیستم قرن

 به اگر که هستند هایی ریززنده ها پروبیوتیک .گردید معرفی
 اثرات ،شوند مصرف زنده صورت به و کافی تعداد

 زمانی و )6(دهند می بروز میزبان دراز خود  بخش سالمت
 107 حداقل شامل که نامیم می پروبیوتیک را محصول یک

 عنوانه ب امروزه که هایی باکتري تمام .باشد زنده باکتري
 و الکتوباسیلوس دسته دو در ،دنشو می استفاده پروبیوتیک

 مولد هاي باکتري .گیرند می جاي بیفیدوباکتریوم
 به ها بیفیدوباکتریوم و ها الکتوباسیلوس ویژه به اسیدالکتیک،

 و هستند گوارش دستگاه اکوسیستم از جزئی طبیعی طور
   .)7(دنشو می محسوب کپروبیوتی

 اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس
 گرم باکتريالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس یک 

 مقابل در کهاست  میکروآئروفیل و اي میله هوازي، بی مثبت
 اصلی و نهایی محصوالت .است مقاوم بسیار معده اسید

 شامل باکتري نوع این توسط تخمیرشده گلوکز
 نوع این .تندهس H2o2 و اسیداستیک اسیدالکتیک،

 رشد براي را کمتري مطلوب محیط متابولیسم
کند و نقش  می ایجاد زا بیماري هاي میکروارگانیسم

 pH کاهش و کنترل در گیري از طریق تولید اسیدها چشم
 هاي باکتري از بسیاري رشد کند و از این رو ایفا می روده

  .)8(دهد می کاهش را پاتولوژیک
   الکتیس بیفیدوباکتریوم

 مورفولوژي ژن، اساس بر ها فیدوباکتریومبی
 .دنشو می بندي تقسیم DNA و سلولی دیواره بیوشیمیایی،

 هوازي بی و مثبت گرم باکتري یک الکتیس بیفیدوباکتریوم
 کپسول یا سلولی خارج ساکارید پلی یک داراي که است
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 برابر در را آن مقاومت است ممکن که ستا ساکارید پلی
 .)9(کند فراهم فراويص نمک و معده اسید

 تهیه  اصلیغذایی هاي محیط لبنی، غذایی مواد
 براي دوره بهترین .هستند پروبیوتیک هاي باکتري با شده

 حل آبکی پوشش یک در و غذا بین ها پروبیوتیک تجویز
تا  105 تعداد  بایدپروبیوتیکی اثر تولید براي و باشد می شده

 چنان .شود ستفادها باکتري واحد تشکیل دهنده کلونی 1011
 استفاده غذا از قبل و خوراکی صورت به ها پروبیوتیک چه 

 کننده هضم هاي آنزیم و معده pH شرایط بتوانند باید ،شوند
 اما. را تحمل کنند روده مجراي در موجود صفراوي نمک

 و رویارویی احتمال و شده رقیق غذا، با ترکیب صورت در

 کاهش  راوسیموک هاي گیرنده با فیزیکی مواجهه
  .)10(ددهن می

 روده در ها پروبیوتیک اثر مکانیسم
 با چرب اسیدهاي و اسیدالکتیک ،ها پروبیوتیک

 کاهش را کولون pH که کنند می تولید را کوتاه زنجیره
 حرکات و دنشو می عضالت انقباضات افزایش باعث و داده

 از بعضی ).1 شکل( دهند می افزایش را روده دودي
 ترشح توانند می بیفیدوباکتري و یدالکتیکاس هاي گونه

 هاي نمک تبدیل طریق از و دهند افزایش را موکوسی
 دنشو می باعث آزاد، صفراوي هاي نمک به متصل صفراوي

 و کشیده کولون به زیادي آب آزاد صفراوي هاي نمک که
   .)11(کنند کمک آن دفع به و شده مدفوع شدن نرم باعث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  یبوست بر پروبیوتیک اثر مکانیسم .1 شکل
  

   ها پروبیوتیک براي شده مطرح درمانی اثرات سایر
 در میزبان ایمنی پاسخ تعدیل با ها پروبیوتیک

-معدي هاي عفونت قبیل از ییها بیماري درمان و گیري پیش
 آلرژي، الکتوز، تحمل عدم روده، التهابی بیماري اي، روده

 عوارض ،سرطان انواع اسلی،تن -ادراري هاي عفونت
 بیماري جمله از دندان و دهان بهداشت ها، بیوتیک آنتی

 وجود با .کنند می ایفاء نقش دهان بد بوي رفع و اي لثه

 ترین مهم بدن، سرتاسر در ها پروبیوتیک مختلف هاي نقش
  .)12(است اي روده -معدي مجراي سالمت ها آن کار

  
 ها روش و مواد

 کارآیی درباره دسترس بلقا شواهد مرور جهت
 هاي پایگاه یبوست، درمان و گیري پیش در ها پروبیوتیک

 کلید با Cochran و Medlinplus و Pubmed اطالعاتی

ها بر مکانیسم اثر پروبیوتیک
 یبوست

افزایش انقباضات عضالت و 
 حرکات دودي روده

تولیداسیدالکتیک و 
 اسیدهاي چرب در روده

 کولون pHکاهش

 افزایش دفع
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 و گیري پیش و ماست و پروبیوتیک و یبوست هاي واژه
 مقاله عنوان 49 بین از و مورد جستجو قرار گرفتند درمان
 بالینی ارآزماییک طراحی با مقاله 16 یبوست، با مرتبط
 تصادفی کارآزمایی طراحی با مقاله 3 و تصادفی شده کنترل

 بر پروبیوتیک اثرات که )14، 13، 5(آزمون بعد و آزمون قبل
 مطالعه وارد بودند، داده قرار بررسی مورد را یبوست
  .ندگردید

  
 ها یافته

 درمانی اثرات استفاده، مورد هاي پروبیوتیک نوع
 در یبوست درمان براي یوتیکپروب مصرف مدت طول و

 ،گرفته انجام مطالعات در .است شده آورده 1 جدول

 پنیر، ماست،  از جملهمختلف هاي شکل به پروبیوتیک
 که است شده استفاده پودر و قرص کپسول، نوشیدنی،

 به صورت ،غذایی ترکیب از آن در استفاده شکل بیشترین
 28تا  1 از زنی پروبیوتیک از استفاده مدت طول .بود ماست

 است این گر بیان شده انجام مطالعات نتایج .بود متغیر هفته
 عملکرد بهبود باعث ها پروبیوتیک خوراکی مصرف که

 جانبی عوارض گرفته صورت مطالعات در .شود می ها روده
 بوده کم عوارض این میزان یا  نشده گزارش یا ها پروبیوتیک

 ، یبوست تشدید اسهال، شکم، نفخ شامل عوارض این .است
 این که بود وزن افزایش و اگزما ،گاستر اپی درد تهوع،

  .)15(شد  مربوط می اي روده عملکرد بهبود به وزن افزایش

  
  یبوست بر ها پروبیوتیک درمانی اثرات .1 جدول

 مدت طول  اثرات   پروبیوتیک نوع
  مصرف

  رفرنس

  L. acidophilus (LH) CBT اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس
    P. pentosaceus (PP) CBTکوپنتوساکوسپدی

                B.longum SPM12  النگوم بیفیدوباکتریوم

   مقدار و توالی افزایش
 داشتن و مدفوع دفع

   .دفع طول در نرمال مدفوع
   مضر هايآنزیم کاهش

 .روده میکروفلور

  )13(  هفته 2

  B. bifidum W23  بیفیدوم بیفیدوباکتریوم
 B. lactisW52 الکتیس بیفیدوباکتریوم
  B. longum W108  النگوم بیفیدوباکتریوم
  L. casei W79  کازئی الکتوباسیلوس
   L. plantarum W62  پالنتاروم الکتوباسیلوس
  L.rhamnosus    W71 رامنوس الکتوباسیلوس

   حین در زدن زور کاهش
 سفت، مدفوع دفع دفع،کاهش

 ناکامل، دفع احساس کاهش
  در انسداد احساس کاهش
  .دفع مسیر

  هفته4
  

 
)14( 

 
  

 L.casei NCIMB1 30185 کازئی الکتوباسیلوس
  L. rhamnosus NCIMB 30188 رامنوس الکتوباسیلوس

 S. thermophilus NCIMB ترموفیلوس استرپتوکوکوس
30189)( 

  B. breve NCIMB 30180 بروي بیفیدوباکتریوم
 L. acidophilus NCIMB 30184اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس
       B.longum NCIMB 30182 النگوم بیفیدوباکتریوم
 L. bulgaricus NCIMB 30186 بولگاریکوس الکتوباسیلوس

FOS  
   L. casei Shirota  شیروتا کازئی الکتوباسیلوس

   در دفع توالی افزایش
   در بیوتیک سین گروه

  .کنترل گروه با مقایسه

 )16(  هفته 4
   

  B. lactis DN-173010 الکتیس بیفیدوباکتریوم
Yoghurt starte ماست استارترهاي   

S. thermophilus وسترموفیل استرپتوکوکوس        
  L. bulgaricus بولگاریس اسیلوسشالکتوب

   در مدفوع توالی افزایش
   بهبود دوم، و اول هفته
  هفته از بعد مدفوع قوام

  .دوم و اول 

 )17(  هفته 2
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   حاوي تخمیرشده نینوشید
  النگوم بیفیدوباکتریوم زنجیره

   درماه روده حرکت توالی
 بیفیدوباکتریوم گروه براي و هفتم

  النگوم
 گروه براي و درصد 5/28 

  الکتیس بیفیدوباکتریوم
  گروه براي و درصد 5/26 
  .درصد 20 کنترل 

  )18(  ماه 7

   پالنتاروم الکتوباسیلوس حاوي ماست مصرف :الف گروه
  LAB (mainly Lactobacillus [Lb.] plantarum 

SN35N  
  پالنتاروم الکتوباسیلوس حاوي ماست مصرف :ب گروه

LAB (mainly Lb. plantarum SN13T  
 گروه عنوانبه انیمالیس الکتوباسیلوس حاوي ماست مصرف :پ گروه

  .کنترل
LAB mainly Lactococcus lactis A6 and 

Streptococcus hermophiles 510  
  .کردندمی مصرف ماست گرم 100 روزانه کنندگانشرکت

   و مدفوع قوام بهبود
  در روده عادات

  .پارکینسونی بیماران

   هفته 6
)19(  

   شیروتا الکتوباسیلوس حاوي تخمیرشده شیر لیترمیلی 65  روزانه خوردن
6.5×109 CFU of Lactobacilus casei Shirota dail  

   و مدفوع قوام بهبود
  در ايروده اداتع

  پارکینسون بیماران

  )20(  هفته 6

  .ماه یک براي روز در باریک الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوي پنیر
Bifidobacterium lactis Bi-07 

  

   ماه یک در یبوست شیوع
   پنیر گروه براي

   و درصد 7/6  پرروبیوتیک
 3/53  پروبیوتیک بدون پنیر گروه براي

   .بود درصد

   ماه یک
)21( 

 
  

   در دفع توالی افزایش   .هفته 3تا  2 براي گاالکتواولیگوساکارید حاوي نوشیدنی ماست
   مقایسه در مداخله گروه

  .کنترل گروه با

  )22(  هفته 3-2

  اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس
 Lactobacillus acidophilus  

  Lactobacillus casei کازئی الکتوباسیلوس
  Lactobacillus lactis الکتیس الکتوباسیلوس
   بیفیدوم بیفیدوباکتریوم

Bifidobacterium bifidum, 
  النگوم بیفیدوباکتریوم

 Bifidobacterium  . longum 
  فنتیساین بیفیدوباکتریوم

Bifidobacterium infantis  

   مداخله، روز 7 طول در
   گروه در مدفوع توالی

 بارافزایش 6 الی 3 درمان
  .داشت 

  )23(  هفته یک

   یبوست، عالئم از رهایی  L. paracasei IMPC 2.1 پاراکازئی الکتوباسیلوس
  مدفوع قوام بهبود

  )24(  روز 15

  L. paracasei (Lpc-37 پاراکازئی الکتوباسیلوس
  L. rhamnosus (HN001) رامنوسوس وسالکتوباسیل

L. acidophilus (NCFM)  اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس 
B. lactis (HN019) الکتیس بیفیدوباکتریوم   

  در دفع توالی افزایش
  و قوام .سوم و دوم هفته
  نرمال، نسبتاً مدفوع شکل

   .شکم عالئم توالی در کاهش

   هفته 4
)25( 

  

  )26(  هفته 8  دفع توالی افزایش  L. reuteri روتري الکتوباسیلوس
   مدفوع، دفع توالی افزایش  Lactic acid bacteria (LAB) الکتیک اسید باکتري

  مدفوع حجم شافزای
  )13(  هفته 2

  رامنوسوس کازئی الکتوباسیلوس
Lactobacillus casei rhamnosus, Lcr35   

  )27(  هفته 4  یبوست عالئم کاهش

  الکتیس باکتریوم و بیفید
Bifidobacterium lactis DN-173010      

  )28(  هفته 3  مدفوع دفع توالی افزایش
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   بحث
 اي روده -معدي عملکردي اختالل یک یبوست

 گوناگون هاي روش ،یبوست درمان و گیري پیش براي .است
ه ب ها پروبیوتیک از استفاده .است مطرح فتارير و دارویی

 یبوست درمان و گیري پیش در نوین درمان یک عنوان
 اگر که هستند هایی ریززنده ،ها پروبیوتیک .است شده مطرح

 گیرند، قرار استفاده مورد زنده صورت به و کافی تعداد به
 این .دهند می بروز خود از میزبان در بخش سالمت اثرات

 بهبود در روده میکروبی فلور تعدیل طریق از ها ریززنده
 پروبیوتیک نوع بیشترین .اند شده واقع مفید روده اختالالت

 و  بیفیدوباکتریومجنس دو به متعلق مطالعه مورد
 روده حرکات پروبیوتیک، نوع دو این .است الکتوباسیلوس

 افزایش به منجر و داده افزایش کودکان و افراد بالغ در را
   .)5(شوند  می یبوست درمان و دفع توالی

 مختلف هاي زیرگونه و گونه داراي ها پروبیوتیک
 باعث 35624بیفیدباکتریوم اینفنتیس  ،مثال عنوانه ب .هستند

 رفع و نفخ شکمی، درد بهبود ،اي ه رود التهاب کاهش
-DN بیفید و باکتریوم .دوش می اي روده حرکات مشکل

 افراد در مدفوع عبور مانز کننده کوتاه به معروف 173010
 با پروبیوتیک حاوي شده تخمیر شیر چنین هم .است سالم

 بهبود باعث  DN-173010 بیفیدوباکتریوم الکتیسزیرگونه
 .)28(شود می دفع توالی

 در بسیار سودمند محصوالت این درمانی اثرات
 از ناشی اسهال اسهال، مانند گوارشی اختالالت درمان

 روده سندرم روده، التهابی يها یماريب بیوتیک، آنتی مصرف
  .)29(است شده مشاهده کولون سرطان و پذیر تحریک

 کازئی الکتوباسیلوس اثر ،اي مطالعه در
 یبوست درمان در منیزیم شیر شربت با  (Lcr35)رامنوسوس

 لحاظ از جا این در که است شده واقع بررسی مورد کودکان
 نشده مشاهده روهگ دو درمان بین داري معنی تفاوت آماري

 یافته کاهش شکم درد پروبیوتیک گروه در و است
 یبوست درمان در ، تفاوتینیز دیگر اي مطالعه در .)27(است

 باید البته .نشد مشاهده پروبیوتیک گروه و کنترل گروه بین
 و بیماران ها، پروبیوتیک از استفاده در که داشت نظر در

 یک عنوانه ب را دمفی هاي باکتري گونه این باید پزشکان
 جایگزین درمان یک نه و رایج درمان کنار در مکمل درمان

 صورت مطالعات در .بگیرند نظر در بیماري درمان براي
 یا و نشده گزارش یا ها پروبیوتیک جانبی عوارض ،گرفته
 شکم، نفخ شامل عوارض این و بوده کم عوارض این میزان
 بوده اگزما و سترگا اپی درد تهوع، ، یبوست تشدید ،اسهال
  .)15(است

  
  نتیجه گیري

 مدت طول گرفته، صورت مطالعات به توجه با
 از معموالً ها پروبیوتیک از استفاده با بیماران یبوست بهبود
 داراي مطالعات این .است متفاوت ماه 7 تا هفته یک

 به که مطالعاتی از تنها که این اول ؛است هایی محدودیت
 دومین .است شده استفاده اند، شده منتشر انگلیسی زبان

 جنس و سن نظر از مطالعات بودن متفاوت محدودیت
 هر در ها پروبیوتیک مصرف مدت طول و کنندگان شرکت
 مقدار و مختلف هاي زنجیره با ها گونه از استفاده و مطالعه

 نمونه حجم بودن پایین و مطالعه هر در متفاوت مصرفی دوز
 مطالعات در کنندگان شارکتم گیري پی ،چنین هم .باشد می

 تاثیر و است گرفته صورت کوتاه زمان مدت براي
 .است نشده واقع بررسی مورد مدت دراز در پروبیوتیک

 مزیت توان نمی شده یاد هاي محدودیت به توجه با ،بنابراین
 و داد نسبت دیگري به را ها پروبیوتیک از گونه یک درمانی

 پروبیوتیک هاي باکتري لفمخت هاي سویه از استفاده دلیل به
 مطالعات هاي روش محدودیت و پایین نمونه حجم و

 محصوالت این مصرف مورد در قطعی نظر اظهارتوان  نمی
 مدت و موثر دوز و سویه تعیین جهت منظور، بدین .داد

 یبوست، درمان و گیري پیش در ها پروبیوتیک مصرف زمان
 است ضروري باال نمونه حجم با بیشتر بالینی مطالعات انجام

ه ب را ها پروبیوتیک توان می هایی محدودیت چنین رفع با و
 از بسیاري رایج درمان همراه به کمکی درمان وانعن

  .نمود استفاده ها بیماري
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  تشکر و تقدیر
بدین وسیله نویسندگان این مقاله از سرکار خانم 
صالحی عضو گروه پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

چنین سرکار خانم فرشباف عضو هیئت علمی  ز و همتبری
دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
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