
از ط���رف گ���روه پژوهن���دگان بین الملل���ی چندی���ن 
دلیل تاثیرگذار در طول صد سال گذشته در قبال 
کاهش فلورهای تشکیل دهنده سطوح خارجی و 
را در  ب���دن جوام���ع مختل���ف  حف���رات داخل���ی 
کش���ورهای صنعتی و مرفه به ترتیب زیر لیس���ت 

نموده اند:
بهداش��تی تر زندگی کردن و عادت به گرفتن  دوش روزانه1

گس��ترش آبرسانی های تصفیه شده از طریق  لوله کش��ی ب��ه من��ازل. ای��ن تح��ول گرچه 2
بیماری ه��ای انتقال��ی از طریق آب ه��ای آلوده را تحت 
کنت��رل درآورده، ول��ی از س��وی دیگ��ر باعث کاهش 
چش��مگیر تع��داد و تن��وع ریزاندام��گان هم زیس��ت و 

هم سفره گردیده است.

کاه��ش دی��د و بازدیده��ای خانوادگ��ی و  هم اتاقی های دسته جمعی، ارتباطات تنگاتنگ 3
و حت��ی در س��لول های جامع��ه یا خانواده )پ��در، مادر و 
فرزن��دان( اف��راد را از یکدیگر دور ک��رده و به اتاق های 
ف��ردی و خوابگاه ه��ای اختصاصی هدایتش��ان نموده 
اس��ت. طبق نظریه محقق آلمانی به نام بوش دوری از 
هم زیس��تی جمع��ی و ارتباط��ات نزدی��ک و گرایش به 
فاصله گ��ذاری ه��ر چ��ه بیش��تر از انتق��ال و مبادالت 
باکتری ه��ا، میکروب ه��ا و ویروس های مفید و مضر و 

بی اث��ر ی��ا خنثی اث��ر ممانعت به عم��ل آورده و از تعداد 
گونه ها و انبوه جمعیت آنها کاسته و توان مقابله سیستم 

ایمنی را در ابعاد مختلف کاهش داده است.

ن��وع تغذی��ه و مناب��ع غذای��ی نیز نس��بت به  دهه های گذش��ته کامًا تغیی��ر پیدا کرده که 4
عبارتند از:

ال��ف( کاه��ش چش��مگیر از میزان دریاف��ت فیبرهای 
محل��ول و نامحل��ول ب��ه دلیل حذف یا کاس��ته ش��دن 
غذاه��ای س��نتی مصرف��ی و بهره گی��ری از حبوبات، 
غ��ات، س��بزیجات و فرآورده ه��ای حاوی س��بوس و 
جایگزین��ی آنها با تولیدات صنایع غذایی که سرش��ار از 
نم��ک، چرب��ی، کربوهیدرات های تصفیه ش��ده و مواد 
ش��یمیایی مختل��ف و ح��ذف قابل توج��ه منابع غذایی 
خانگی حاوی فیبر می باش��د که به گفته آقای پروفسور 
هالر دیرک که مدت 20 س��ال تمام روی تنوع، میزان و 
نقش میکروبیوم ها در دانش��گاه مونیخ آلمان تدریس و 
تحقی��ق می نماید، ابراز داش��ته حذف ش��دن فیبرها از 
جیره ه��ای غذای��ی جامعه موج��ب آن گردیده که گروه 
میکروارگانیسم های تجزیه کننده مواد غیر قابل هضم و 
ج��ذب و فیبره��ا )برای تولید ان��رژی با تخمیر، تجزیه و 
تولی��د ترکیب��ات کوتاه زنجیری مثل اس��ید بوتیریک و 
س��لول های تقوی��ت  و  تغذی��ه  و  اس��تیک   اس��ید 

 دیواره روده(، به تدریج کاهش یافته و از چرخه گوارش 
حذف گردیده اند.

جایگزین شدن روزافزون روش های زایمانی  طبیعی با روش سزارین و حذف تماس جنین 5
ب��ا کانال زایمانی باعث می ش��ود ب��ه علت عدم دریافت 
باکتری ه��ای تش��کیل دهنده فل��ور کان��ال زایمانی و 
بهره مند نش��دن از اولین سرمایه گذاری های میکروبیوم 
طبیع��ی و م��ادرزادی، ن��ه تنها مس��یر دفاعی ن��وزاد از 
ک��ودکان ب��ه دنیا آم��ده از طریق کان��ال زایمانی، بلکه 
نیازه��ای زیستی ش��ان نی��ز از هم زادان هم جنسش��ان 
متمایز و متفاوت تر گردد و این تفاوت نیاز، هر چه بیشتر 
از همدیگ��ر فاصله پی��دا می نمایند، که به جای بهره مند 
نمودن نوزاد از شیر مادر و مکیدن سینه پرمهر و متبرک 
او، از ش��یر خش��ک و بطری اس��تفاده می گردد، میزان 
جمعی��ت میکروبیوم ها را کمتر و گونه های متفاوت تر را 
شکل می دهند. این تفاوت های ایجاد شده در گذر زمان 
در دهه ه��ای اخی��ر منجر به کاه��ش جمعیت و تفاوت 

گونه ها گردیده است که غیر قابل جبران می باشد.
از دس��ت دادن تعداد و تنوع گونه های متعدد و مختلف 
میکروبیوم ها نه تنها بس��یار تاس��ف برانگیز می باش��د و 
عوامل تقویت کننده سیستم ایمنی افراد را رو به کاهش 
می ب��رد، بلک��ه عدم حضور و فعالی��ت آن ها خصوصاً در 
کش��ورهای غربی صنعتی بروز و ش��یوع بیشتر ابتا به 
دیاب��ت ن��وع 1 و آلرژی های گوناگون را زمینه س��ازی 
می نمای��د، ب��ه خصوص در اف��رادی که در طول زندگی 
خ��ود هم��واره و ی��ا ب��ه ن��درت ب��ا ان��واع گونه ه��ای 

میکروارگانیسم ها رو به رو گردیده اند.

دالیل کاهش جمعیت و تنوع میکروبیو م های سالمتی افزا 
درشمارهقبلی،بهزیستگاهوعملکردمیکروارگانیسمهایتشکیلدهندهمیکروبیومهایافراد،عملکردمیکروبیومهایاستقراریافتهدرسطوحدرونیوبیرونیو

دالیلکاهشمیزانتراکموتنوعمیکروبیومهاپرداختیم.

قسمت3

د  کتر سید  ضیاءالد ین  مظهری
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نائبرئیسانجمنعلمیپیشگیریودرمانچاقی
dr_z_mazhari@yahoo.com

20شـماره219

رژیــم د رمانـی



در ای�ن رابطه پژوهش�گری به ن�ام هالر در تحقیقات 
در هم آمیختگ�ی  ک�ه  نم�وده  مش�خص  خ�ود 
س�اعت های  در  هم زیس�ت  میکروارگانیس�م های 
مختل�ف روز تف�اوت پی�دا ک�رده و از این رو مقایس�ه 
ش�رکت کنندگان ب�ا یکدیگ�ر و یا گروه ه�ای مختلف 
دارای فلورهای متفاوت، بس�یار مش�کل و پیچیدگی 
پی�دا می کن�د و نتای�ج متفاوت ت�ری منطبق ب�ا زمان 

نمونه گیری از خود بروز می دهد.
 از طرف دیگر، بر مبنای یافته هالر، نوع، تنوع و میزان 
میکروبیوم ه�ای اف�راد ب�ه ق�دری اختصاص�ی و غیر 
مش�ابه می باش�د که آن را با اثر انگشت افراد همسان 

می دانن�د و از ای�ن رو عکس العم�ل متفاوت�ی در افراد 
ی�ک خان�واده و در کل جامع�ه، در مقاوم�ت ی�ا ع�دم 
مقاومت در قبال عوامل بیماری زا )انهدام مهاجمین یا 
تس�لیم( ب�ه نح�و ب�ارزی رخ می ده�د، البت�ه در حال 
حاضر، امکانات الزم و راهکار هایی ابداع نشده اند که 
بتوانن�د ب�ا روش های خاص�ی مثل تعیی�ن گروه های 
خون�ی و اره�اش به آس�انی تفاوت های میکروبیوم را 

تعیین و انواع آنها را مشخص نمایند.
ان�واع  تراک�م  و  ن�وع  ب�ا  ارتب�اط  در  رو  ای�ن  از   
میکروبیوم های تش�کیل دهنده فلور افراد در دسترس 
پژوهش�گران نمی باش�ند، ولی این امی�دواری وجود 

دارد ک�ه در آین�ده ن�ه چن�دان دور پژوهش�گران و 
درمان ی�اران ب�ا روش های س�اده ای قادر بش�وند با 
گروه بندی های میکروبیوم ها و به طور مثال نام گذاری 
آنه�ا ب�ه ص�ورت A, B, C, D و تعیی�ن تعداد و نس�بت 
این گروه ها با یکدیگر میزان ریس�ک و احتمال ابتال و 
یا عدم ابتال به بیماری ها توسط مهاجمین بیماری های 
ش�ناخته ش�ده محل�ی و فصل�ی و ی�ا نوپدیده�ا را 
پیشگویی و پیش بینی نمایند و مجهزتر و با دست باز 
پروتکل ه�ای تغذی�ه و درمان�ی موث�ری را ب�ا در نظر 
گرفت�ن داده ه�ا و امکان�ات موج�ود ی�ا قاب�ل حصول 

تدوین نموده و به مورد اجرا بگذارند.

یافته ه���ای قاب���ل اس���تناد و نق���ش آنه���ا در قبال 
عملک���رد میکروبیوم ه���ا در خص���وص ابت���ال و یا 

عدم ابتال تا چه اندازه در دسترس می باشد؟

در قب��ال بیماری ه��ای ح��اد ی��ا مزم��ن و  احتمال تحمیل ریس��ک آنه��ا در ارتباط با 1
میکروبیوم ه��ا در حال حاضر در قبال احتمال ابتا به 
دیاب��ت ن��وع 1 ارتباط نوع و می��زان تنوع میکروبیوم 
کامًا معلوم و مش��خص گردیده اس��ت و با قاطعیت 
می ت��وان گف��ت افرادی که به علل مختلف فاقد تنوع 
گونه ه��ای مختل��ف میکروبیوم های س��امتی زا به 
میزان کافی می باش��ند، ریسک باالی مبتا شدن به 

دیابت نوع 1 را دارا می باشند.

در خصوص بیماری ه��ای مزمن التهابات  زخم��ی روده ها مثل ک��رون و کولیت های 2
اولس��روز، محققی��ن دالیل قابل اس��تنادی در قبال 

نقش میکروبیوم ها به دست آورده اند.

اف��رادی که کمت��ر در معرض حمله و دفاع  میکروارگانیس��م ها ب��وده و به قول معروف 3
اس��تریل زندگی کرده و می کنند، بیش��تر در معرض 
بیماری آس��م و انواع آلرژی های فصلی و غذایی قرار 

دارند.

  نق���ش ثاب���ت ش���ده میکروبیوم ه���ا در قب���ال 
بیماری های متابولیکی

بیماری های س��وخت و س��ازی مثل دیابت نوع 2 در 
بررس��ی های بالین��ی در م��ورد گروه ه��ای مختلف 
جمعیتی توس��ط پژوهشگران مختلف نتایج یکسانی 
به دس��ت نمی آورند و این موضوع مطرح گردیده که 
ش��اید در بی��ن عوامل متع��دد زمینه س��از دیگر بروز 
بیم��اری دیابت نوع 2، عدم برخ��ورداری این تنوع و 
تراک��م میکروبیوم ه��ا نی��ز یک��ی از فاکتورها تلقی 

می شود.

  سرطان روده ها
تع��دادی از پژوهش ها و یافته های به دس��ت آمده از 
آنه��ا بر نقش مثب��ت و بازدارندگ��ی میکروبیوم ها از 

س��رطان اش��اره نموده اند. در مورد این نتایج نیز باید 
گفته ش��ود از عوامل بازدارندگی متعدد، میکروبیوم ها 

هم باید به عنوان یکی از عوامل تلقی شوند.

  بیماری های مغز و اعصاب
در اف��راد، ان��واع ابتای آنها ب��ه بیماری های عصبی 
مث��ل دمان��س و آلزایمر نیز از اولین دالیل نقش و اثر 
کاس��ته شدن تنوع و تعداد میکروبیوم ها بیان گردیده 
است، البته در جهت اثبات این موضوع می باید چشم 
به راه اعام نظر گروه های دیگری از پژوهش��گران 

باش��یم ت��ا این یافته ه��ا صددرصد م��ورد تأیید قرار 
گیرند.

  روده تحریک پذیر
در می��ان علل متع��دد بروز این بیماری که روز به روز 
به تعداد مبتایانش افزوده می ش��ود، دالیل متعددی 
مث��ل اختال عملک��ردی مخاط روده ها، عفونت ها و 
استرس ها دخیل می باشند! همچنین اشاره ای نیز به 
اف��ت جمعی��ت و کاه��ش تنوع گونه ه��ای مختلف 

میکروبیوم ها به عمل آورده می شود.

آیا تفاوت میزان ابتال به بیماری های مختلف در افراد یک جامعه ارتباطی با نوع میکروبیوم آن ها دارد؟
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