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آرتریتروماتوئیدها

نقشمیکروبیوموگونههایمختلفوسویههایگوناگونبرسیستمدفاعیوایمنی

روندهایکاهشیاافزایشوزن

انبوه میکروبیوم های خاص تش�کیل دهنده فلور روده ها به صورت موضعی به دس�تگاه گوارش�ی با عملکرد خود به صورت مس�تقیم و یا با تولیدات انواع مختلف ترکیبات 
ضد التهاب و انتقال آنها به جریان خون در خارج از حیطه گوارش مثل مفاصل و ریه ها و پوس�ت و مخاط های حفره های مختلف بدن به طور غیر مس�تقیم تغییراتی را در 

واسطه های التهابی یا سایتوکاین ها به وجود آورده و واکنش های التهابی را کاهش داده و شدت یافتن التهابات را مهار و یا بسیار تعدیل می نمایند.

برای روش�ن شدن موضوع در قبال 
ایمونولوژیک�ی  عملکرده�ای 
ریزاندامگان هم زیس�ت و هم سفره 
ی�ا  و  روده ه�ا  در  مس�تقر  بوم�ی 
ورودی های جدید از طریق خوردنی 
و آش�امیدنی های روزم�ره نش�ان 
می دهد هر چق�در بر تعداد جمعیت 
کلس�تریدیوم ها  و  آنتروباکت�ر 
افزوده ت�ر گ�ردد و از تع�داد انب�وه 
جمعیت بیفیدوباکتر کاسته شود، بر 
عملک�رد نی�روی دفاعی تأثیر منفی 
دارد و از این جهت، هر چه به س�ن 
و  می ش�ود  اف�زوده  اف�راد 
آغ�از  س�المندی  دوران 

می گ�ردد، ب�ه علت بر ه�م خوردن 
تعادل و نسبت میکروارگانیسم های 
پیش گف�ت، از مقاومت فرد در قبال 
عوام�ل بیماری زای مهاجم کاس�ته 
می ش�ود.  در جهت تقویت سیستم 
ایمنی و دفاعی، با اس�تفاده از منابع 
غذای�ی حاوی الکتوباس�یلوس ها از 
طریق تناول ماست و دوغ کفیر توان 
دفاعی سیس�تم ایمنی افزایش پیدا 
می کن�د و عملک�رد اختصاصی و غیر 
اختصاصی آن بهبودی چش�مگیری 
پیدا کرده، فعالیت های بیگانه خواری 
ماکروفاژها )فاگوسیتوزی( افزون تر 
فاکتوره�ای  عملک�رد  و   ش�ده 

وق�وع  ب�ه  موثرت�ر  ضدالتهاب�ی 
می پیون�دد و برعک�س اگ�ر به جای 
بهره گی�ری از اقدامات غیرتهاجمی 
در کاستن تدریجی وزن از داروهای 
مختلف استفاده گردد، گرچه به طور 
موقت از میزان وزن و س�ایز کاس�ته 
می شود، ولی همین داروها در از بین 
بردن دودمان های مفید میکروبیوم ها 
نیز مؤثر واقع شده و به موازات بروز 
ع�وارض جانبی ای�ن داروها، تبعات 
کاه�ش انبوه جمعی�ت دودمان های 
مفید میکروبیوم ها به اشکال مختلف 
و ب�ه ط�ور گس�ترده تر نم�ود پی�دا 

می کند.

عکس العمل ه��ای متفاوت یا متضاد افراد مختلف 
در قب��ال اقدامات مش��ابه درمان��ی و الغری ها و 
چاقی ها و تبعات این بیماری خزنده جهان شمول 
در دهه های اخیر این موضوع را به اثبات رس��انیده 
ک��ه به موازات تاثیرات ژنوم، فاکتورهای محیطی 
تغذیه و سبک زندگی و ساعت بیولوژیکی زیستی 
)ک��ه در ارتب��اط با طلوع و غ��روب آفتاب عملکرد 
متفاوت��ی در فعالیت ه��ای آنزیم ه��ای تولیدی و 
مترش��حه بافت چربی و غدد درون ریز دارد( اثرات 
غی��ر قاب��ل ان��کار میکروبیوم ه��ای اختصاصی و 
انحصاری فردی نیز باید در نظر گرفته ش��ود، چرا 
ک��ه ب��ر مبنای یافته های نواندیش��ان مدرن علوم 
زیس��تی بیش��ترین تعداد س��لول های ب��دن ما را 

هم زیس��تان ریزاندام��گان )میکروارگانیس��م ها( 
تش��کیل داده اند که در اکثریت مطلق قرار دارند و 

نس��بت آنها 56 درصد و کلیه س��لول های بدن ما 
46 درص��د از مجموع��ه 100 درص��د س��لول ها 
می باشد و بدین ترتیب ژنوم های تاثیر گذار مستقر 
 DNA میزبان تحت تأثیر DNA در مارپیچ دوگانه
میکروبیوم های ثابت و س��یارش می باشد که بالغ 
بر هزار گونه و هفتصد س��ویه و انبوه جمعیت آنها 
بال��غ ب��ر 39 بیلیون )یعنی عدد 39 با 12 عدد صفر 
در جل��وی آن(، ب��ه طوری ک��ه هر گرم مواد دفعی 
دارای ده میلی��ارد فل��ور میکروب��ی می باش��ند، 
دانش��وران انگلیسی در تحقیقات گسترده خود به 
این نتیجه رس��یده اند ک��ه افزایش یا کاهش وزن 
می توان��د تح��ت تأثیر نوع خاص و کثرت یا کمبود 
میکروارگانیس��م های مس��تقر در دستگاه گوارش 

باش��د که از راه های مختلف بر افزایش یا کاهش 
س��وخت و س��از افراد تاثیرگذار می باشند. از این رو 
اف��راد مختل��ف در قبال رژیم های چاقی و الغری 
عکس العمل های غیر مترقبه متفاوتی از خود بروز 
می دهن��د، به عنوان مثال تغییرات ایجاد ش��ده در 
فلور میکروبی روده های افراد چاق نش��ان می دهد 
هرچ��ه ب��ر انبوه جمعی��ت فیرمیکوت ه��ا افزوده 
می ش��ود، از میزان جمیعت میکروارگانیس��م های 
باکتروئیدها کاس��ته می ش��ود و ای��ن موضوع بر 
گرایش آنها به مصرف فرآورده های پرچرب منابع 
حیوانی تأثیر گذاشته و زمینه افزایش هرچه بیشتر 

فیرمیکوت ها را فراهم می سازد. 
این میکروبیوم ها آنزیمی را ترش��ح می نمایند که 

در روده افراد چاق به تجزیه و ایجاد انرژی بیشتر 
درش��ت مغذی های غیر قابل هضم و جذب تأثیر 

گذاش��ته و روزان��ه ب��ه افزای��ش ان��رژی تا 150 
کیلوکال��ری می افزای��د. اگ��ر فقط ب��ه این میزان 
انرژی تولید ش��ده تکیه گردد و س��ایر عوامل را به 
حس��اب نیاوریم، همین مقدار انرژی مازاد بر نیاز 
قادر اس��ت روزانه 15 گرم و در س��ال 5475 گرم و 
در 5 سال 27/375 کیلوگرم به وزن فرد بیفزاید.

 متراک��م ش��دن بافت چرب��ی در بدن نه تنها منبع 
ذخیره و انباش��ت انرژی می باش��د، بلکه به مانند 
ی��ک غده درون ریز نیز تولیداتی را فراهم می کند 
که در تحریک اش��تها، دخالت در سیس��تم ایمنی، 
تأثیر بر حساس��یت های گیرنده های انس��ولین و 
ایج��اد دیابت و بیماری ه��ای قلبی و عروقی و ... 

نقش مهمی دارد.
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سموم،تقویتسیستمایمنیوسوختوسازچربیها،قندهاوپروتئینهاتاثیرگذارمیباشد.

نگاهی به کارکردهای متنوع میکروبیوم ها در بدن
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