
 )دکتر مریم اسالمی(

 ومیکروبیو م یماریب ،ییغذا میرژ

 کیمزمن وجود دارد.  یها یماریبدن انسان و ارتباط آن با ب ومیکروبیبه م یا ندهیعالقه فزا

ما  ومیکروبیم بیبر ترک میخور یکه م ییغذاها ریتاث یارتباط را به همراه چگونگ نیا دیمطالعه جد

 کند. یم یبررس

 نقش دارد یماریب ریسککند و در خطر یمحافظت م زبانیاز م ومیکروبیم

( است که هاکروبیم ریو سا هاروسیو ها،یموجودات کوچک )باکتر یهامتشکل از ژن ومیکروبیم

اصطالح  -روده  یعی. فلور طبشوندیم افتیدر دستگاه گوارش، عمدتًا در روده کوچک و بزرگ 

 دیبا وم،یکروبیم ییشکوفا یکند. برا یخود محافظت م یانسان زبانیاز م - ومیکروبیم یبرا یگرید

 باشند.کمتر سالم غالب  یهاسالم که بر گونه یهامناسب وجود داشته باشد، با گونه تعادل

مزمن  یها یماریدر خطر ابتال به ب ومیکروبیکنند که چگونه م یدانشمندان به طور کامل درک نم

افراد و  نیاز عوامل، از جمله تفاوت ب یارینقش دارد. بس 2نوع  ابتیو د یچاق ،یقلب یماریمانند ب

 کرده است. لیموضوع را به مشکل تبد نیا یبررس ،یفرد ییغذا میرژ

 .دیاز التهاب مزمن محافظت کن یناش بیاز آس

شود  لیقاتل خاموش تبد کیتواند به  یم نییعلم ثابت کرده است که التهاب مزمن و با درجه پا

کند. نکات ساده  یکمک م طیشرا ریو سا 2نوع  ابتیسرطان، د ،یعروق یقلب یها یماریکه به ب

 .دیکن افتیهاروارد در یمبارزه با التهاب و سالم ماندن از کارشناسان دانشکده پزشک یرا برا یا

ثبت نام کرده بودند، مطالعه کردند. آنها از  PREDICT 1نفر را که در  1100از  شیمحققان ب

مواد  لیو تحل هیو تجز یریاندازه گ ،یطبقه بند ،ییشناسا یبرا کیمتاژنوم یبه نام توال یکیتکن

 قیاطالعات دق نیشرکت کنندگان در مطالعه استفاده کردند. آنها همچن یها ومیکروبیاز م یکیژنت

 ییغذا یکردند تا بتوانند الگوها یآورافراد جمع نیرا از همه ا ییغذا میرژ افتیو بلندمدت در

کنند. عالوه  لیو تحل هیلف را تجزمخت یغذاها و مواد مغذ ،ییغذا یهاگروه افتیها، از جمله درآن

و  سمیکه بر متابول یرا از شرکت کنندگان در مطالعه در مورد عوامل مختلف یآنها اطالعات ن،یبر ا



قند خون )گلوکز(، کلسترول و التهاب قبل و  یریگذارند، از جمله اندازه گ یم ریتأث یماریخطر ب

شرکت کنندگان در  یسالمت شخص یها یژگیآنها و ت،یکردند. در نها یبعد از غذا جمع آور

و فشار  بدن ی، چرب(BMI) یکردند، از جمله سن، وزن، شاخص توده بدن یریمطالعه را اندازه گ

 خون.

 گذارد یم ریتأث یماریبر خطر ب ومیکروبیو م ومیکروبیبر م ییغذا میرژ

بر  ومیکروبیم بیاست و ترک ییغذا میرژ ریتحت تأث ومیکروبیمطالعه نشان داد که سالمت م نیا

خاص روده با مواد  یها کروبینشان داد که م جیگذارد. نتا یم ریتأث یسالمت یامدهایخطر پ

رسد  یمرتبط هستند. به نظر م ییغذا میرژ یکل بیو ترک ییغذا یخاص، غذاها، گروه ها یمغذ

 ریتحت تأث شتریب یو التهاب عموم ی، چاق2نوع  ابتید ،یقلب یماریمانند ب یهداشتب طیشرا

کمتر  ییغذا یبه عنوان مثال، الگوها .رندیگ یقرار م ییغذا میرژ ریتحت تأث ومیکروبیم راتییتغ

 یم تیروده حما یشده( از گونه ها یفرآور یناسالم، غذاها یگوشت ها ،یلبن یسالم )دسرها

با  یقند خون، کلسترول و التهاب مرتبط هستند که به طور قابل توجه یریکند که با اندازه گ

روده  ومیکروبیدر مقابل، م ستند. .مرتبط ه 2نوع  ابتیو د یسکته مغز ،یحوادث قلب یخطر باال

 یو غذاها ل،یآج ،یمانند اسفناج و کلم بروکل بریپرف جاتیسالم )سبز ییغذا یتر با الگوهامتنوع

مرتبط با کاهش خطر ابتال به  ییهایریگمرغ( مرتبط بود و با اندازهو تخم یسالم مانند ماه یوانیح

 راشباعیغ یهایمطالعه نشان داد که چرب نیا ن،یمزمن مرتبط بود. . عالوه بر ا یهایماریب یبرخ

 یهاآفتابگردان، گلرنگ و روغن ا،یکتان و چ یهاگردو، کدو تنبل، دانه ،یچندگانه )که در ماه

که با کاهش خطر ابتال به  کنندیم دیسالم روده را تول یها( گونهشوندیم افتی دروژنهیرهیغ ایسو

 مزمن مرتبط است. یهایرمایب

 دیمف یماریو کاهش خطر ب ومیکروبیم یشده باشد برا یکه حداقل فرآور یاهیگ ییغذا میرژ

 است

 یغذاها شتریمطالعه نشان داد که خوردن ب نیما دارد؟ اول، ا یبرا ییها چه معنا افتهی نیپس ا

روده اجازه  ومیکروبیبه م -دانه ها و غالت کامل  ل،یآج جات،یها، سبز وهیم -نشده  یفرآور یاهیگ

 هستند دیمف زیو تخم مرغ ن یمانند ماه یوانیح یاز غذاها یدهد. برخ یرشد م



فوق  ایشده  یفرآور یاهیگ یدارد. غذاها تیغذا اهم تیفیاست که ک ینکته ضرور نیتوجه به ا

روده مرتبط نبودند. هنگام انتخاب غذاها، عالوه بر  یها کروبیگرم م یشده با خوشه ها یفرآور

 .دیتوجه کن زیه بودن آنها ننشد یفرآور ای یهستند، به فرآور یوانیح ای یاهیگ یغذا نکهیا

 دیتواند مف یم یفرد ییغذا یگروه ها ایغذاها  یبه جا ییغذا یفکر کردن به الگوها نیهمچن

کامل و  ییغذا یدارند، الگوها دیتاک ومیکروبیم یبرا دیمف یکه بر غذاها ییغذا یباشد. الگوها

 ی( و تخم مرغیوانی)بدون محصوالت ح یاهخواریگ یها میشامل رژ نهایهستند. ا یاهیگ

 دیچرب و سف یها یآفت خوار، که در آن ماه ییغذا یبه اضافه تخم مرغ( است. الگو یاهخواری)گ

 یبا حداقل فرآور یاهیگ یبر غذاها دیتاک است. دیمف زین ومیکروبیم یهستند، برا یگوشت انتخاب

 ،یقلب یماریمزمن مانند ب یها یماریدهد تا رشد کند و از ب یروده اجازه م ومیکروبیشده به م

 خطر ابتال به آن را کاهش دهد. ایمحافظت کند  یو چاق کیمتابول یماریب ابت،ید
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