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نقشعاداتغذاییدرکاهشیاافزایشمیکروبیومهایمفید

بهره گی��ری از ی��ک برنامه خ��ورد و خوراک 
ح��اوی فیبرهای محل��ول و نامحلول کافی 
)ب��ه مق��دار 30 گرم در روز برای آقایان و 23 
گرم برای خانم ها( در جهت تقویت توسعه و 
تراکم جمعیت این هم زیس��تان ریزپیکر الزم 
می باش��د. در ای��ن رابط��ه آق��ای هال��ر از 
دانش��مندان علوم تغذیه در جهت تأمین 30 
گ��رم فیبر که مورد تأیید انجمن علمی تغذیه 
کش��ور آلم��ان نیز می باش��د، توصیه هایی را 

بیان نموده اند.
اگر در راس��تای جیره غذایی روزانه، 3 برش 
ن��ان پ��ر دان��ه ی��ا ح��اوی س��بوس، 3 عدد 
س��یب زمینی، 2 عدد هویج، 1 پرس موسلی 

)غ��الت آماده صبحانه حاوی ذرت پرک، جو 
پرک، گندم خرد و نرم، کش��مش و میوه های 
خش��ک( و 2 ع��دد کلم قم��ری کوچک و 1 
عدد س��یب با پوست یا جایگزین آنها در نظر 
گرفت��ه ش��وند، خ��وراک و کس��ب ان��رژی 
میلیاردها میکروارگانیس��م هم  زیست تأمین 

می شود.
در راس��تای ادام��ه حمای��ت و بازداش��تن از 
کاه��ش جمعیت ای��ن س��ربازان جنگنده و 
تأمین کننده س��المتی، عدم استفاده نابجا و 
خوددرمان��ی با آنتی بیوتی��ک چه به صورت 
مس��تقیم چه به طور غیر مس��تقیم باید مورد 

نظر قرار گیرد. 

ــردگیبامیکروارگانیســمهایمدافع ــیارتباطافس ــدیم.دراینجابهبررس ــناش درقســمتهایقبلیمجله،باتعدادیازعملکردهایمیکروبیومهادربدنآش
سالمتیوهمچنینروشیبرایبازسازیهمزیستانمفیدونقشعاداتغذاییدرکاهشیاافزایشمیکروبیومهایمفیدمیپردازیم.

تأثیر سبک زندگی بر میکروبیوم ها در بدن

18شـماره222

رژیــم د رمانـی



ارتباطافسردگیودپرسیونبامیکروبیومها

روشیبرایبازسازیهمزیستانمفید

نقشعاداتغذاییدرکاهشیاافزایشمیکروبیومهایمفید

و  آتش�ین  و ج�دل  بح�ث  گرچ�ه 
متعصبان�ه ای در نف�ی ی�ا قبول نقش 
میکروبیوم ه�ا بی�ن دانش پژوه�ان 
هم�واره در جری�ان بوده و می باش�د، 

ولی به طور قطع با دالیل قابل استناد 
هی�چ گروهی نتوانس�ته اند تاکنون به 
اثبات نظریه و فرضیه های ابراز ش�ده 
خ�ود اقدام نمایند، ولی آنچه معلوم و 

از  برخ�ی  گردی�ده،  مش�خص 
تأثی�ر  تح�ت  مغ�ز  عملکرده�ای 
س�ایکوتنوئیک های مصرفی فرد که 
ق�ادر به تولید انتقال دهندگان عصبی 

مانن�د گام�ا آمینوبوتیری�ک اس�ید 
می باش�ند، هس�تند ک�ه در مح�ور 
میکروب�ی مغ�ز و روده ه�ا فعالی�ت 

می نماید.

توصیه و تاکید می گردد هر چقدر که امکان دارد از روش های تولد 
به طریق س��زارین کاس��ته ش��ود و به جای شیر خشک به گسترش 
تغذیه با ش��یر مادر افزوده گردد و به تمام مادران محترم مخصوصًا 
اول زاه��ا تفهی��م گ��ردد ه��ر چقدر ط��ول مدت شیردهی ش��ان به 
غنچه های زندگی و آینده س��از خانواده، جامعه و کش��ور افزون تر 
ش��ود و تا پایان دو س��الگی همراه با غذای تکمیلی ادامه یابد، نه 
تنها فرزندش��ان سالم تر، باهوش تر و مجهزتر به میکروبیوم های 
حافظ س��المتی بیش��تری می ش��ود، بلکه خود مادر نیز از نعمت 
س��المتی و تقویت اس��تخوان بندی مخصوصًا لگن بهره مند شده و 
از شکس��تگی احتمالی آنها تحت هر ش��رایطی کاس��ته می شود، به 
ش��رط آنکه بین فرزند آوری ش��ان حداقل دو سال فاصله داده شده و 
در دوران قب��ل از ب��ارداری و دوران بارداری و تا پایان ش��یردهی از 
تن��وع و تع��ادل گروه های غذایی به طور متناس��ب با س��ن، وزن و 

حالت فیزیولوژیکی شان بهره مند شوند.

اندیش�مندان و دانش�مندان و پژوهشگران تا این تاریخ 
کام�ل  ارتب�اط  نتوانس�ته اند  قط�ع  ط�ور  ب�ه 
ب�ا  را  انس�ان ها  هم زیس�ت  میکروارگانیس�م های 
سالمتی ش�ان ب�ه ص�ورت مش�خص و تفکیک ش�ده با 
گونه های مختلف آنها بیان و عیان دارند، ولی آنچه که به 
طور کلی به دس�ت آمده، روند رو به رش�د کاهش تعداد و 
تنوع میکروارگانیس�م های مفید و مدافع سالمتی در گذر 
تحوالت اقلیمی و زیست محیطی، عادات غذایی و منابع 
غذای�ی گس�ترده می باش�د. اکن�ون ای�ن س�ؤال مطرح 
گردی�ده ک�ه چگون�ه می ت�وان ب�ه اف�رادی ک�ه در اث�ر 
ندانم کاری و عدم آگاهی، به مش�کالت فقدان گس�ترده 
ای�ن حامی�ان س�المتی دچ�ار ضایعات�ی گردیده ان�د، 

مس�اعدت کرد؟ برخی محققین به این نتیجه رس�یده اند 
که باید از تکنیک و درمان انتقال یا پیوند و کشت مدفوع 
افراد س�الم برای بازس�ازی و بازپروری هم  زیستان مفید 

استفاده نمود )پیوند یا ترانسپالنتاسیون مدفوع(. 
مخصوص�اً در م�ورد افرادی که به ش�دت روده هایش�ان 
بیمار و ملتهب گردیده و به کولیت اولس�روز عالج ناپذیر 
یا کرون مبتال باشند، این تکنیک کاربرد دارد، گرچه این 
موضوع به نظر بس�یار بعید و نفرت آور جلوه  گر می ش�ود، 
ول�ی در تع�داد زی�ادی از بیم�اران، انتق�ال و توس�عه 
میکروبیوم ه�ای س�الم باعث کنت�رل و مهار عفونت های 
دس�تگاه گوارش�ی افراد مبتال گردیده اس�ت )پروفسور 

بوش این موضوع را بیان و گزارش نموده است(.
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