
پروفس��ور روت لی، مدیر واحد علوم میکروبیوم موسسه 
ماکس پان��ک عقی��ده دارد ک��ه تمام��ی پوس��ت و 
مخاط ه��ای حف��رات ب��دن پوش��یده از ریزاندام��گان 
هم زیس��ت ثابت و س��یاری می باشند که فلور دائمی و یا 
موقت آنها را تش��کیل می دهند. انبوه ترین، فراوان ترین 
و متنوع ترین این هم زیستان هم سفره در عمق انتهایی 
روده باری��ک و تمام��ی روده بزرگ یا کولون که فاقد نور 
و اکس��یژن می باشند، استقرار یافته اند. بر مبنای تأیید و 
تاکید پژوهش��گران، این اتفاق نظ��ر پدیدار گردیده که 
انس��ان ها از بعد تعداد ژن های حاوی دستور العمل های 
کد ش��ده اجرایی بر روی مارپیچ دوگانه DNA خود در 

مقایس��ه با عملکرد DNA میکروبیوم های هم زیس��ت 
خ��ود در اقلی��ت مطل��ق ق��رار دارند و حت��ی گروهی از 
نواندیش��ان علوم زیستی مدرن به این باور رسیده اند که 
انس��ان های پراکن��ده در اقلیم های اکولوژیکی مختلف 
دارای دو DNA متفاوت می باش��ند؛ نقش��ه منحصر به 
فرد ژنتیکی خودی و دیگری نقش��ه DNA هم زیستان 
اختصاص��ی منحصر به فردش، لذا نه تنها عکس العمل 
دفاعی متفاوت��ی در قبال تهاجمات عوامل بیماری زای 
یکس��ان از خ��ود بروز می دهند، بلک��ه افراد هم جنس و 
همس��ان در خورد و خوراک یکس��ان نی��ز بازتاب های 

متفاوتی را بروز می دهند.

عملکرد متقابل ژنوم، میکروبیوم، سبک زندگی و غذا

زیست گاه و عملکرد میکروارگانیسم های تشکیل دهنده میکروبیوم های افراد

د  کتر سید  ضیاءالد ین  مظهری
متخصصتغذیهورژیمدرمانی

نائبرئیسانجمنعلمیپیشگیریودرمانچاقی
dr_z_mazhari@yahoo.com

قسمت2

ــماره،بهادامهمطلبمی ــکرپرداختیم.دراینش ــدهدرمورداثراتقندوش ــیلهادرکاهشوزنوهمچنینپژوهشهایانجامش ــمارهقبل،بهاثراتالکتوباس درش
پردازیم.میکروبیومیامیکروبیوتابهمفهومگستردهبهتمامیمیکروارگانیسمهاییاطالقمیشودکهدرپوستهکرهزمینودراتمسفرآنپراکندهمیباشند،ولیبه
مفهوماختصاصیومحدودتر)بهفردوافراد(،تمامیمیکروارگانیسمهایاریزاندامگانهمزیستوهمسفرهایمیباشندکهباتنوعخاصوبهتعدادپرشماربالغبر
56درصدکلیهسلولهایتشکیلدهندهانواعبافتهاوارگانهایمختلففردراتشکیلمیدهند.تعدادکلیآنهارابالغبر39بیلیون)یعنیعدد39بادوازدهصفر
درجلویآن(تخمینزدهاندکهبه3گروهبیماریزا،خنثیوسالمتیافزایعمدهمشخصوبین800تا1000گونهمختلف)انواعمیکروبها،ویروسها،قارچهاو
ــینوسهایجنبیآن،دهان، ــطوحپوســتخارجیومخاطهایداخلیدرتمامیحفراتبدن)بینی،س ــیمگردیدهاندوزیســتگاهآنهادرتمامیس باکتریها(تقس
معدهورودههاوارگانهایجنسیومجاریادراریومجرایورودیپانکراسبهدوازدهه(دررفتوآمدبودهوبهصورتمستقیموغیرمستقیمبادنیایخارجدر
ارتباطمیباشند.تعدادوتنوعوراههایانتقالآنهابسیارغیرمشابهومختلفبودهوازاینروهیچهمجنس،همسنوهممحلیدردنیایافتنمیشوندکهدارای

میکروبیومهاییکسانومشابهیبایکدیگرباشند.
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باکتری ها، میکروب ها، ویروس ها و قارچ های پاتوژن 
ی�ا بیم�اری زا در ص�ورت مه�ار نش�دن و افزای�ش 
تعدادش�ان، ب�ه س�امتی میزب�ان خود صدم�ه وارد 
می کنن�د و موجبات بروز و ش�یوع بیماری های عفونی 

به اشکال متعدد و مختلف را پدیدار می سازند.
 گروه ه�ای خنث�ی بدون جانب گیری، بی طرفی خود را 
کام�ًا حف�ظ ک�رده و نظاره گ�ر مب�ارزه آغ�از گردیده 
می شوند، ولی گروه ریزاندامگان هم زیست، هم سفره 
و هم پیم�ان س�امتی افزاها در قب�ال خورد و خوراک و 
فضای زیست ش�ان در س�طوح مختل�ف و از راه های 
متع�دد ب�ه میزب�ان خ�ود در سیس�تم های دفاع�ی و 

تولیدات درونی خدمت رسانی می کنند:

1- این گروه در دس�تگاه گوارش به تجزیه و تخمیر 
م�واد غی�ر قابل هضم مثل ان�واع ترکیبات فیبری که از 
طریق حبوبات و غات کامل، س�بزیجات و میوه جات 

دریافت می گردد، مساعدت و کمک رسانی می کنند.
2- ب�ا تن�گ و مح�دود کردن فضای زیس�ت و خورد و 
خوراک میکروارگانیس�م های بیم�اری زای مهاجم از 
گس�ترش و س�ازمان دهی و زاد و ولدشان پیشگیری 

می نمایند.
3- کمک رس�انی و تقویت سیس�تم دفاعی بدن را به 
عه�ده گرفت�ه و در تاکتی�ک و تکنیک ه�ای جنگ�ی، 
اطاع رس�انی و تخری�ب اس�تحکامات و تولی�دات و 
خنثی س�ازی تله ه�ا و دام های مهاجمان مش�ارکت و 

مساعدت می نمایند.
4- ب�ه تولی�دات ان�واع ویتامین ه�ا، پروتئین ه�ای 
س�اختاری، دفاع�ی، پیام رس�انی و نظارت�ی، کمک و 
مس�اعدت می نمایند و تولیدات خود را جهت پیروزی 

و تسلط میزبانش در جریان خون رها می سازند.
5- در سیس�تم های ایس�ت و بازرسی و بازشناسی و 
تمی�ز دوس�ت از دش�من، ب�ه عن�وان ی�ار و ی�اور 
سیس�تم  های دفاع�ی ب�دن عم�ل می کنن�د و صده�ا 
خدم�ات حیات بخ�ش و حاف�ظ س�امتی را انج�ام 
 می دهن�د ک�ه ذکر همه آنها در این محدوده نمی گنجد

 و از حوصله ش�ما همراهان همدل و هم جهت، خارج 
می باشد.

 چ���را روز ب���ه روز از می���زان تراکم و تنوع 
کاس���ته  س���المتی  حاف���ظ  ی���اوران  ای���ن 

می شود؟
پژوهش��گری ب��ه ن��ام توم��اس ب��وش از انس��تیتو 
زیست شناس��ی دانش��گاه کیل آلمان که در عملکرد، 
تنوع و ش��مار باکتری های جوامع هدف نظارت و به 
ط��ور مداوم بررس��ی می نماید، اظه��ار نظر کرده که 
روز ب��ه روز به علل ب��اور نکردنی از میزان جمعیت و 
تنوع میکروبیوم های جوامع مختلف کاس��ته می شود 
و ای��ن کاه��ش تن��وع و جمعی��ت میکروبیوم ها در 
کش��ورهای صنعتی و مرفه جهان بسیار چشم گیرتر 
از کش��ورهایی که هنوز خورد و خوراک و قس��متی از 
آداب و رس��وم و س��بک زندگی آنها به صورت سنتی 

تهیه، تأمین و اعمال می شود، به چشم می خورد.
کاه��ش تعداد و تنوع جمعی��ت میکروبیوم در هزاره 
س��وم از ط��رف پژوهندگان متعددی در کش��ورها و 
قاره ه��ای دیگ��ر جهان نیز مورد تأیی��د و تاکید قرار 
گرفته اس��ت، به طور نمونه تیم بین المللی محققین 
بررس��ی کننده جوام��ع بومی و وفادار به س��نت های 
دیرین��ه خ��ود در برزیل در طول م��دت 3 دهه یا 30 
س��ال با اقدامات مداوم نظارتی و نمونه برداری های 
خود از جوامع قدیمی و نس��ل جدید دریافته اند که با 
حرک��ت تدریج��ی آنها از روس��تاهای موطن خود به 
طرف ش��هرها، شهرس��تان ها و مراکز اس��تان ها از 
تعداد جمعیت و تنوع میکروبیوم آن ها کاس��ته ش��ده 
اس��ت و ق��دم به ق��دم که از محیط روس��تایی دورتر 
شده و ارتباط آنها از سنت های قدیمی و اجدادی شان 
بریده ش��ده، گرایش آنها به اختاط و ارتباط کمتر و 
رعای��ت اصول بهداش��تی فزونی گرفت��ه، به همان 
نسبت، میزان فلور طبیعی میکروبیوم شان در سطوح 

خارجی و داخلی رو به نقصان نهاده است.
 از ط��رف دیگ��ر آداب غ��ذا خوردن و ن��وع غذاهای 
مصرف��ی و گروه ه��ای غذایی تش��کیل دهنده جیره 
غذایی روزمره شان از منابع حاوی فیبرهای محلول و 
نامحل��ول ته��ی گردی��ده و به میزان مناب��ع غذایی 
فرآوری شده حاوی چربی زیاد و نمک و شکر فراوان 
س��وق داده ش��ده و با ترکیبات شیمیایی رنگ دهنده، 
طعم دهنده و نگهدارنده انباشته گردیده و تغییر فرم و 

تهی گردیدن ذخایر میکروبیوم های سامتی افزایشان 
با وضوح بیش��تری نمود پیدا کرده اس��ت. از س��وی 
دیگر، نه تنها حضور ترکیبات آنتی بیوتیکی عاوه بر 
روش ه��ای درمان��ی فردی برای ریش��ه کنی عوامل 
بیماری زای عفونی گسترش بیشتری پیدا کرده، بلکه 
به طور غیر مس��تقیم از طریق تولیدات دام و طیور و 
آبزیان پرورش��ی نیز به میزان آنها افزوده و انباش��ته 
بق��ای  و  گس��ترش  ب��رای  را  عرص��ه  و  ش��ده 

میکروبیوم های مفید تنگ تر نموده است.
 گرچ��ه در ق��رن اخیر، گس��ترش بهداش��ت فردی و 
عمومی، محیط و مواد مصرفی، آب ش��رب را تهی از 
میکروارگانیس��م های بیم��اری زای عفونی نموده و 
از  بهره گی��ری  ب��ا  پیش��رفته  درمان ه��ای 
آنتی بیوتیک های قوی و اثرگذاری به مهار و نابودی 

میکروارگانیس��م های بیم��اری زای عفون��ی نائ��ل 
گردیده و به موازات این موفقیت تحس��ین برانگیز، 
ریش��ه کنی همه گیری ه��ای عفونی را در زمینه های 
مختلف فراهم س��اخته، ولی صدمات جبران ناپذیر و 
زیان های پرشماری بر جامعه و تنوع و تعداد جمعیت 
میکروارگانیس��م های مفی��د نی��ز وارد س��اخته و 
سیس��تم های ایمن��ی اف��راد را دچار سرگش��تگی و 
س��ردرگمی نموده و زمینه بروز بیماری های نوپدید 
مانن��د آلرژی ه��ای رن��ج آور و زندگ��ی بر ب��اد ده، 
 IBS بیماری های متنوع خود ایمنی، گسترش بیشتر
و IBD، پارکینس��ون، اوتیس��م، ان��واع مختل��ف 
بیم��اری زا و  و  س��رطان ها، چاقی ه��ای مف��رط 
الغری های پیشرونده و عاج ناپذیر را فراهم نموده 

است.

عملکرد میکروبیوم های استقرار یافته در سطوح درونی و بیرونی
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