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  استماندهميكروبيوم انسان: كارهاي زيادي براي انجام دادن باقي
  تر شود.بشريت كامل "ژنگان دوم"زمان آن فرارسيده كه بررسي 
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  Andalib2727@ut.ac.ir * مترجم مسئول، پست الكترونيكي:
اين هفته دهمين سالگرد اولين بررسي بزرگ تنوع ميكروبي 

طرح ميكروبيوم  1در بدن انسان است، كه توسط انجمن
منتشر  3كه من يكي از اعضاي آن بودم در مجله نيچر 2انساني

عنوان دانستند، بدن بهشناسان ميآن، ميكروبازقبل شد.
ميزباني براي گروه بزرگي از موجودات زنده از جمله 

باشد كه برروي سطح ها ميها و ويروسها، قارچباكتري
ها آناند كه در مجموع بهپوست، دهان و روده گسترش يافته

ها فهرست كاملي از آن 2012گويند. اما تا سال ميكروبيوم مي
در حقيقت، اين فهرست شامل شاخصي  در دست نداشتيم.

گرم  200تريليون سلول متعلق به هزاران گونه، با وزن  10از 
درهر فرد است كه البته فهرست كاملي نيست. زمان آن 

ازسازي كار و طرح را ب 4فرارسيده كه بر روي اين طرح اوليه
  و به جامعه معرفي كنيم.

از شروع اوليه اين كار زمان زيادي سپري شد و سرعت 
، كهكننده بود. تنها زمانيتغييرات در طي اين ده سال خيره

يابي ژني با كارآيي باال كه براي اولين بار هاي تواليفناوري
اندازه كافي براي بررسي ژنگان انسان توسعه يافت، به

در طرح گاه از اين روش هزينه و اقتصادي شود، آنكم
پس از شروع  توان استفاده كرد.مي )HMP(ميكروبيوم انساني 

هاي يافت ميكروب DNA، 2007كار اين انجمن در سال به
متحده شامل بوستون شهر ايالت 2نفر از  242شده در و روي 

دليل نزديكي به در ماساچوست و هيوستون در تگزاس را به
در  5مؤسسه براديابي معروف آن زمان يعني دو مركز توالي

MIT 6و هاروارد در نزديكي بوستون و كالج پزشكي بيلور 
يابي و بررسي قرارگرفت. تأمين در هيوستون مورد توالي

                                                                                                                                                                
1 Consortium               4 Human microbiome project consortium nature 486, 207-214; 2012 
2 Human microbiome project (HMP)        5 Broad 
3 Nature                6 Baylor 

ي صندوق مشترك مؤسسه ملي عهدهمالي اين طرح به
متحده بود و در اين طرح از متخصصان سالمت ايالت

توليد  بيوانفورماتيك ميكروبيوم علمي استفاده شد تا پس از
  ها كار انجام دهند.ها، روي دادهداده

صورت اولين فهرست جامع، ميكروبيوم نتيجه اين بررسي به
متحده منتشر شد: فهرست كاملي از انساني سالم در ايالت

داد. طرح هاي موجود در ميكروب روده را نشان ميژن
) نشان داد كه موجودات سلولي HMPميكروبيوم انسان (

ها اند كه ردپاي ژنتيكي آنان گونه تشكيل شدهروده از هزار
نهايت، اين فراواني برابر اندازه ژنگان انسان است. در 150

ژنگان "عنوان شناسان ميكروبيوم را بهباعث شد، زيست
كنند. اكتسابي محيطي، پنهان در ميزبان انسان مشاهده "دوم
د سال بعد، اطالعات ما در اين زمينه خيلي بيشتر خواهده

غذا  شد. ميكروبيوم براي عملكرد صحيح بدن ما، شامل هضم
ها زا ضروري هست. آزمايشو جلوگيري از عوامل بيماري

ها نشان دادند، تركيبات ميكروبيوم بر سطح برروي موش
هاي گذارد. بيماريدرگيري اجتماعي و اضطراب تأثير مي

روقي و چاقي با ع-هاي قلبيرايج مانند بيماري
  رتباط هستند.اهاي مختلفي در ومميكروبي

–آيند وجود ميها در بدن نوزادان بهچگونه ميكروبيوم
نيز  -گذاردها تأثير ميچيزي بر رشد و تكامل ميكروبيومچه

ها نقش كه ميكروباين(باتوجه به شد.تر خواهدروشن
اساسي براي سالمتي ما دارند، هنوز هم براي من 

انگيز است كه بسياري از عملكردهاي ما مربوط به شگفت
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مان شمار است كه از بدو تولد از محيط اطرافموجودات بي
  آوريم).ميدستبه

پاسخ زيادي داريم. در تكامل انسان ما سئواالت علمي بي
طوركلي، است؟ بهار ميكروبيوم از كجا آمدهاولين ب

مانند  هاي ساير موجوداتهاي انسان با ميكروبيومميكروبيوم
، پستانداران و يا حيوانات تفاوتي دارند؟ چگونه 1هانخستين

يابند؟ آيا تغيير ها از فردي به فرد ديگر انتقال ميميكروبيوم
بر سالمت  هاي زندگي عاري از ميكروبرژيم غذايي و شيوه

مدت ميكروبيوم تأثير خواهد داشت؟ اولين بررسي طوالني
متحده سال قبل برروي تنها افرادي كه از دو شهر ايالتده

گرفت ونتوانست تنوع واقعي شدند، صورتانتخاب
دانيم، افرادي تصوير بكشد. اكنون ميميكروبيوم انساني را به

د نسبت به كننشمالي زندگي ميكه در اروپا و آمريكاي
كنند، افرادي كه در مناطق كمتر صنعتي زندگي مي

اما در مورد تفاوت در  –هايي با تنوع كمتر دارند ميكروبيوم
 است.هاي انساني اطالعات بسيار اندكي موجودبين گروه

هاي حيواني كه همچنين اطالعات اندكي در مورد ساير گروه
باشد. هاي بسياري هستند در دست ميخود شامل گروه

بند انسان با ميكروبيوم هاي حيوانات درميكروبيومدانيم مي
كنند متفاوت است، تقريباً حيواناتي كه در طبيعت زندگي مي

هايي كه زندگي صنعتي دارند با هاي انسانمانند ميكروبيوم
هايي كه زندگي غيرصنعتي دارند. اما بيشتر ميكروبيوم انسان

هاي حيواني داريم از مطالعه اطالعاتي كه در مورد ميكروب
كه طوراست. همانآمدهدستبرروي حيوانات دربند انسان به

دليل تغييرات سريع جهان، تنوع جانوري را از دست به
  داد.خواهيمدهيم، تنوع ميكروبيومي را نيز از دستمي

اطالعات بيشتر مستلزم انجمن جديد است كه از هزاران 
شناسان شود. ما به زيستري انجامبرداانسان و حيوان نمونه

وحش و دانشمندان ميكروبيوم نياز داريم كه در كنارهم حيات
سال قبل در سراسر جهان هماهنگ باهم مطالعه كنند. ده

يي جديد و دشوار بود كه ما اندازهتحليل و بررسي به
برداري محدودي انجام داديم. اكنون، براي انجام طرح نمونه

  اري در سطح جهاني انجام شود.بردبايد نمونه
است بپرسند، چرا ما به يك انجمن جديد، برخي ممكن
هاي اندكي در كه دادهقيمت نياز داريم، درحاليبزرگ و گران

تنهايي توسط يك اختيار داريم. دريك زمان يك مطالعه به
رود ميسرعت پيششدن بهآزمايشگاه انجام شد. اما صنعتي

درن اين قدرت را دارند كه تنوع و نيروهاي اقتصادي م
كنند. است، نابودچه قابل مشاهدهتر از آنميكروبي را سريع

ي ميكروبيوم توانند نقشهبا يك انجمن جديد دانشمندان مي
دهند. اين مانند يك سرشماري انساني است: شما را ارائه

منتظر نيستيد تا افراد شهرها خود گزارش دهند؛ شما يك 
صورت مداوم و سريع دهيد تا بهانجام ميتالش هماهنگ 

از ايجاد تغيير آن را انجام دهيد. سرانجام تجزيه و تحليل قبل
گسترده و جديد تنوع ميكروبيوم انساني، ميكروبيوم 

ها هاي مربوط به نمونهشد كه دادهداران موجب خواهدمهره
صورت است زندگي قرار گيرد. تنها درايندر فهرست درخت

را به ميكروبيوم گسترش  "انسان"توانيم برچسب كه مي
  دهيم.
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