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 روده و ژن ها بر متابولوم خون ومیکروبیم ریتاث

 کند ییتواند مداخالت هدفمند را راهنما یم

مسئول تفاوت در  یتا حد روده ومیکروبیماند که  افتهیدر یستمیس یولوژیمحققان موسسه ب

پالسما را در  یهاتیتنوع متابول میت نیاست. ا افراد نیخون در گردش در ب یها تیمتابول

 یبرا یجفت کیو متابولوم یژنوم یهافرد مورد مطالعه قرار دادند که داده 1500از  شیب

خون تا حد  تیمتابول 900از  شیدو سوم از ب با  ینشان داد که تقر جی. نتابودآنها در دسترس 

ارتباط ها صرفا   نیدرصد از ا 70روده مرتبط بودند و  ومیکروبیم ای کیبا ژنت یادیز

 شد. یم تیهدا ومیکروبیتوسط م

 

 یکمک م ندهیمداخالت هدفمند در آ میها به توسعه مستق افتهی نیکردند که ا شنهادیپ محققان

دکترا، که  س،یشده اند. اندرو ماگ یمتابولوم خون انسان طراح بیترک رییتغ یکند که برا

 کنندهنییاز عوامل تع ترقیدرک عم»است، گفت:  میت نیهمکار مقاله منتشر شده ا سندهینو

در  تیسطوح متابول نیکه چگونه ا دهدیما قرار م اریرا در اخت یاپنجره خون،متابولوم 

 نکهیدرک ا عتیطب سمیکرد. متابول نهیبه یسالمت یکرد و برا یمهندس توانیگردش را م

قرار  ومیکروبیدر مقابل م زبانیکوچک در گردش عمدتا  تحت کنترل م یهاکدام مولکول

از  یعیوس فیدرمان ط ایو/ یریشگیپ یشده برا یاحمداخالت طر تیبه هدا رند،یگیم

 .کندیکمک م هایماریب

 راتییکه تغ میدان یما م»اضافه کرد:  ISB یعلم ئتیه یاز اعضا یکی بونز،یدکتر شان گ

توانند  یخون که م انیکوچک موجود در جر یمولکول ها -به فرد در متابولوم خون  یفرد

. دیبه ما بگو یادیز یزهایتواند چ یم -بدن ما تعامل داشته باشند  یها ستمیبا تمام س

گام  کیتنوع حاکم است  نیبر ا یزیچه چ نکهیبردن به ا یپ یماریسالمت و ب تیوضع

کند.  یم کترینزد یبهداشت یمراقبت ها قیدق یکردهایاست که ما را به رو یضرور

Gibbons ومیکروبیاست که با عنوان "تقابل ژنوم و م نیمقاله محقق سندگانیاز نو یکی 

 کند." یم فراهمکننده متابولوم خون انسان  نییدر مورد عوامل تع ینشیب

 

 یرونیو ب یاز عوامل درون یبیمتابولوم خون انسان با ترکخاطرنشان کردند که  سندگانینو

پالسما  تیمخزن متابول بیاست. ترک انسان سمیمتابول یبرا یو منبع اصل ردیگیشکل م



است. انواع  کیژنت نیروده و همچن ومیکروبیو م یسبک زندگ ،ییغذا میرژ ریتحت تأث

شناخته شده  یماریمرتبط با ب نهیزم نیخون انسان در چند لوممتابو رییتغ یبرا یکیژنت

 رییتغ یروده انسان را به عنوان عامل اصل ومیکروبیم نیهمچن ریاست، و مطالعات اخ

با  یکیدر متابولوم خون ارتباط نزد رییتغکه  یکرده اند. اما در حال ییخون شناسا تیمتابول

و  کیژنت نیدر مورد تعامل ب یکم اتیجزئ"، محققان ادامه دادند: سالمت انسان دارد

 ."شناخته شده است تیبه متابول تیتنوع در سطح متابول نیا حیدر توض ومیکروبیم

 

 نر،ید نیستیهمکار، کر سندگانینو ی، به سرپرستISB یقاتیتحق میمطالعه خود، ت یبرا

و  یژنوم ک،یمتابولوم یهادکترا، داده ،یو چنگژن دا ،یقاتیدکترا، دانشمند ارشد تحق

کننده مصرف یمطالعه علم کیرا در  بخشتیرضا مارانینشده از ب ییشناسا یومیکروبیم

نفر  1500از  شیخون را که در ب تیمتابول 930آنها  یسالمت نامهکردند. بر لیو تحل هیتجز

 64که  افتندیبالقوه، محققان در یکمک یرهایکردند. پس از کنترل متغ یوجود داشت، بررس

 ومیکروبیم ای زبانیم کیبا ژنت یشده به طور قابل توجه ییشناسا یها تیدرصد از متابول

 15و  ومیکروبیارتباط ها صرفا  توسط م نیا زدرصد ا 69 ژه،یبه و»روده مرتبط هستند. 

 یکیژنت یدیبریدرصد تحت کنترل ه 16شود. و  یم تیهدا کیدرصد صرفا  توسط ژنت

 بودند. ومیکروبیم

تا حد  ومیکروبیداده شده توسط م حیخون توض تیمتابول راتییکه تغ افتندیدانشمندان در

 یها تیمتابول یبرا یداده شده توسط ژنوم است، حت حیتوض راتییمستقل از تغ یادیز

 ن،یها مرتبط هستند. عالوه بر ا کروبیو م کیبا ژنت یکه به طور قابل توجه یدیبریه

 داریخاص معن یکیژنت یهانهیتنها در افراد با زم یکروبیم-تیمتابول یهااز ارتباط یبرخ

متابولوم خون  یدهدر شکل زبانیم کیو ژنت ومیکروبیم نیتقابل بم ریدهنده تأثبود، که نشان

 است.

 

فعل و  ریمتابولوم پالسما تحت تأثدهد که  یما نشان م یها لیو تحل هیتجز ،یطور کل به

 یها تیمتابول یکه فراوان ییجا رد،یگ یقرار م یکروبیو م یکیعوامل ژنت نیانفعال ب

 یکیژنت راتییتغ ریشوند، اغلب تحت تأث یکه در روده جذب م یکروبیمشتق شده از م

 . رندیگ یم رروده قرا یو اکولوژ زبانیم

 



 یها تیمتابول یدهند. تعداد باال یرا ارائه م یجالب یها نشیب دیجد یها افتهی نیا

 میرژ قیتواند از طر یمتابولوم خون ما م شتریدهد که ب ینشان م ومیکروبیمخصوص م

 ییهاتیمتابول ن،یاصالح شود. اما همچن یمداخالت سبک زندگ ریو سا کیوتیپروب ،ییغذا

گو پاسخ یهستند ممکن است به اصالح سبک زندگ یتر رانهیگسخت یکیکه تحت کنترل ژنت

 زبانیم یرهایمس ما  یکند که مستق لیتبد ییمداخالت دارو یبرا ینباشند، و آنها را به اهداف

 .دهندیرا هدف قرار م

 زبانیم یکیژنت نهیبه زم تیمتابول – کروبیم یوندهایاز پ یاریبس»...نوشتند:  سندگانینو

 یهانشیب ت،یمتابول – ومیکروبیم –ژنوم  یبیترک یهامدل نیدارد. ا یبستگ

ارائه  کنندیم جادیکه در متابولوم خون انسان ا ییروهایرا در مورد ن یفردمنحصربه

که  میکنیم شنهادیما پ… کنند شنهادیرا پ یاحتمال یدرمان یهایاستراتژ توانندیو م کنندیم

مرتبط هستند، ممکن است از  ومیکروبیبا م ا  یکه قو یماریمرتبط با ب یخون یهاتیمتابول

در  یزندگ وهیش ای کیوتیب یباشند. مداخالت پر رییقابل تغ کیوتیپروب ،ییغذا میرژ قیطر

داشته  ازین ییممکن است به مداخالت دارو یقو یکیتحت کنترل ژنت یها تیکه متابول یحال

 دهد. یرا هدف قرار م زبانیم کیمتابول یرهایباشند که مس
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