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علم و پژوهش
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 دانشگاه تهران. ایران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، (،LBBآزمایشگاه سیستم بیولوژی و بیوانفورماتیک )  1
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 چکیده

امل وعنوان یکی از مؤثرترین عزندگی بشر شده است، در این بین نوع تغذیه به پیشرفت فناوری و صنعتی شدن منجر به تغییر سبک

های اخیر منجر به بروز قلمرو المتی بشر در سالبررسی تأثیر تغذیه بر س باشد.ای برخورد میبر کیفیت زندگی افراد از اهمیت ویژه

 بیان ژن، بیان قادیرم: نمود تعریف طوراین ساده مثال یک در توانمی را شده است. فودومیک «فودومیک»جدید علمی با عنوان 

 گیریاندازه مختلف غذایی مواد توسط شدهتیمار و کنترل حالت در زیستی سامانه یک در موجود هایمتابولیت بیان و پروتئین

 و کرد استخراج غذایی ادمو توسط تیمار از متأثر هایشاخص عنوانبه را زیستی نشانگرهای بتوان حالت دو مقایسه با سپس شود،

های زیستی مختلف انههدف در فودومیک، مطالعه تأثیر مواد غذایی بر سیستم و سام .ارائه داد سیستم بر غذایی مواد تأثیر از مدلی

و متابولومیکس  کسیپروتئوم ه ژنومیکس،های توان باال از جملباشد. محققان برای پیشبرد فودومیک به مطالعات انواع فناوریمی

هدیدات مورد نظر را و تآنها  درستی تبیین کرده سپس تأثیرات مواد غذایی برهای زیستی را بهپردازند تا بتوانند اجزای سیستممی

های مختلف اختصار در مورد روشدر این مقاله، مروری بر پیدایش رشته فودومیک نگارش شده است و بهارزیابی کنند. 

 شود.توضیح داده می سامانه زیستی در قلمرو فودومیکبیوانفورماتیک و 
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1علم تغذیه و فودومیک

زیادی برخوردار شده است،  هایپیشرفتاز  تازگیبه علم تغذیه

منبع انرژی فراتر  عنوانبهمحققان از توجه به غذا  کهطوریبه

و به شناخت مواد غذایی برای حفظ سالمتی و کاهش  اندرفته

 که در طورهمان. اندیافتهدستمختلف  هایبیماریابتال به انواع 

امروز  .طب قدیم عنوان شده است که غذا باید داروی انسان باشد

و یا غذای  2و موضوع غذادارو اندرسیدهبه این نتیجه 

ها مواد غذایی یا بخشی اداروغذ .اندنمودهرا مطرح  3فراسودمند

از مواد غذایی هستند که دارای مزایای پزشکی یا بهداشتی 

. [1دهند ]میو پیشگیری و درمان بیماری را انجام  باشندمی

مواد غذایی مورد استفاده  عنوانبه توانمیغذاهای فراسودمند را 

یک  کهطوریبهکه عالوه بر ارائه مواد مغذی و انرژی،  قرارداد

تابع هدفمند در بدن را با افزایش پاسخ فیزیولوژیک  یا چند

 .سازدمیکاهش خطر ابتال به بیماری روبرو  ایو مشخص 

؛ اما مانند کورکومین هستند مولکول صورتبهها غذادارو

ترکیبات غذایی مورد استفاده قرار  صورتبهفراسودمند  غذاهای

 .[1،2] گیرندمی

ز تولید ادر سطوح مختلف اعم  توجهیقابل طوربهعلم تغذیه 

محصوالت غذایی جدید، طراحی فرآیندهایی برای تولید غذا، 

دستخوش  و غیره مواد غذایی بندیبسته هایروش

ری خارج از مباحث تجا زیادی قرار گرفته است. هایدگرگونی

ر ، دانشمندانی که دغدغه حفظ سالمتی بشمواد غذاییمرتبط به 

یر غیه توسعه صنعتی و پیشرفت فناوری که منجر به ترا با توجه ب

تا با  اندکرده، سعی اندداشته در سبک زندگی شده است را

ارا تخصصی خود د هایرشتهکه در  هاییمهارتاستفاده از 

 هستند قدمی برای نزدیک شدن به این مهم بردارند.

 توانمیکه ن یدگیچیاز پ ایدرجهاست با  دهیچیپ بیترک کیغذا 

انواع  رایکرد ز فیتوص اشدهندهتشکیل هیاول باتیآن را با ترک

انجام  ییماده غذا گیریشکل یبرا باتیترک نیکه ب هاییواکنش

 یکیزیف ای ییایمیش زیآنال هایروشبا استفاده از  شودمی

دستیابی  روازاین. [3] ردیگد مورد مطالعه قرار توانمی گوناگون

 استاز جوانب گوناگون  مسئلهبه یک دید جامع مستلزم بررسی 

                                                           

آنالیز  هایروشنمونه، محققان علم شیمی با پیشرفت  یبرا .[4]

که به ترکیبات مولکولی  و مطالعه در ارتباط با شیمی مواد غذایی

شیمیایی  هایواکنشدر  هامولکول هاینقشمواد غذایی و 

 هایواکنشکه  ،غذایی فیزیکشیمیو  پردازندمیمختلف 

و  ،کندمیرا بررسی  مواد غذاییشیمیایی و فیزیکی موجود در 

و  توانستند میزان سمیت مواد غذایی شناسمیکروبیا محققان 

مربوط به از بین رفتن تنوع و یا تغییر  زاییبیماریویژگی 

موجود در دستگاه گوارش به علت تغییر در  هایمیکروارگانیسم

نیز مشاهده  1ت غذایی را شناسایی کنند. در شکله عادانحو

خاص  هایویژگیروش آنالیز مبتنی بر  کارگیریبهکه  شودمی

علمی مختلف قرار گرفته است  یهانهیزمدر  مورد توجه محققان

 .[7-4] استشده  «آنالیز زیستی»واژه  و منجر به پیدایش

 
 آنالیز زیستی :1شکل

 

آنالیزی که مرتبط به  هایروشآنالیز مختلف،  هایروشدر بین 

بازدهی باالتر مورد توجه  به خاطراست  4رویکرد امیکس

توان باال  هایفناوری رویکرد توسط نیا .اندرفتهبیشتری قرار گ

 بسیار زیادی هایویژگیند توانمی هافناوری. این شودمیاجرا 

کوتاهی  مانزمدتی زیستی را در هامولکولاز یک ماده و یا 

توان  یهایریگاندازهنوع اصلی از  4کنند. با اینکه  گیریاندازه
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و  3، پروتئومیکس2کسیپتومیترانسکر ،1ژنومیکس) باالی امیکس

( در حال حاضر بسیار مورد توجه و استفاده قرار 4متابولومیکس

نوع اصلی نیز  4این  هایشاخه(، اما انواع 2شکل) گیرندمی

، 6، لیپیدومیکس5وجود دارند مانند: اپی ژنومیکس

که هر کدام  9و دیزیزومیکس 8، متالومیکس7اینتراکتومیکس

وص به خود را دارا مخص افزارهاینرمو  هاروش، هادستگاه

مورد  هایروشبه  اختصاربه 1و جدول 2هستند. در شکل

 .[6] استاستفاده برای هر بخش اشاره شده 

 
ده ی مورد استتتفاهامولکولمختلف امیکس و ماکرو هایفناوری :2شکککل

 [6] یفناوربرای هر 

نه تابولومیکس زمی های ترنستتتکریپتومیکس، پرتئومیکس و م

تأثیر واکنش بین حت  که ت نامیکی  یت دی ماه با  عاتی  طال  م

سم و محرک شر میارگانی ستند. ب  تواند با توجههای خارجی ه

 هایماریبزمینه ابتال و یا عدم ابتال به انواع به نوع رژیم غذایی 

غذاها شتتتکل  انواعرا در خود به وجود آورد. رژیم غذایی از 

 گیرند و در ادامهمی منشتتأیستتم زنده گیرد و غذاها از ارگانمی

 هایی کههای خارجی مانند فناوریتوانند تحت تأثیر محرکمی

                                                           
  

 
 

   
     

 [6] کسیامی هایفناوردر انواع مختلف  شدهاستفادههای روش :1جدول

Methods Field of study 
PCR 

Microbial Analysis 

Immunological techniques 

Microarrays 

 

Genomics / 

Transcriptomics 
Ultrafiltration 

SDS/PAGE 

CE/MS 

MALDI TOF -MS 

 

Proteomics 

Microwave asissted-

extraction 

LC-MS, GC-MS 
Metabolomics 

Solid phase extraction, 

Liquid-Liquid Extraction 

LC-MS, TLS 
Lipidomics 

 
 گیردمیبرای اصالح مواد غذایی در کشاورزی مورد استفاده قرار 

نسان به هدف نهایی که سالمتی ا یابیدستباشند. بنابراین برای 

ازمند مطالعاتی با رویکرد امیکس نی یهانهیزماست ما به تمام 

 اندوانستهتامیکس  یکردهایرو کارگیریبهمحققان با  .[8] میهست

را در زمینه ارتباط  «فودومیک»به نام  رشته علمی جدیدی

 ترکیبات غذایی و رژیم غذایی، نمونه ژنوم اشخاص، سالمتی و

بیماری را مطرح نمایند. در عمل همچنان فاصله زیادی برای 

و  به کمک علم تنهانهرسیدن به این ارتباط وجود دارد که 

این  جدید نیاز است بلکه در وهله اول وابسته به هایفناوری

 ترسیم شود. رسیدن به مسئلهنسبت به این است که دید جامعی 

 یکپارچه )علم تغذیه( مسئلهاین دید جامع مستلزم بررسی یک 

رویکرد  از زوایای مختلف است که همین نظریه باعث پیدایش

 فودومیک شده است.

 یعلم یهاشیگراتوجه محققان با  ،کی، فودوم2009از سال 

کنفرانسی در شهر . در همین تاریخ به خود جلب کرد را تلفخم

در ایتالیا در این زمینه برگزار شد که با دعوت از  10سزنا

متخصصان علوم امیکس خواسته شد تا با مشارکت یکدیگر 

. [5] کنندرا به رشته علوم تغذیه اضافه  «فودومیک»حیطه جدید 

 یابزارهاهدف در فودومیک این است که با استفاده از همه 

یک رژیم غذایی بر یک  تأثیرموجود در قلمرو امیکس به بررسی 
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اعم از سلول، بافت، اندام و ارگانیسم( بپردازد و )سیستم زیستی 

مختلف  یهامدلمورد انتظار را با ترسیم  یهایخروجسپس 

اهداف خود  یسازنهیبهکند و بتواند از این طریق به  ینیبشیپ

از  یاساده. نمونه [4،5] ردازدبپدر جهت افزایش سالمتی انسان 

ترسیم شده است. ابتدا  3لمطالعات در شک گونهاینمراحل انجام 

موجود در یک  یهاتیمتابولمقادیر بیان ژن، بیان پروتئین و بیان 

سامانه زیستی در حالت کنترل و تیمارشده توسط مواد غذایی 

شده و سپس با این هدف که با مقایسه دو  گیریاندازهمختلف 

از  متأثر هایشاخص عنوانبهنشانگرهای زیستی را  بتوان حالت

تیمار توسط مواد غذایی استخراج کرد، مقایسه مورد نظر انجام 

مواد غذایی بر سیستم ایجاد  تأثیرشده و در مرحله بعد مدلی از 

 .]5[ شودمی

 
 مدل فودومیک :3شکل

 

امیکس برای  هایفناوری کاربرد»با عنوان  یامقالهبرای نمونه در 

های حاوی انسولین ن و پروبیوتیکارزیابی عملکردی انسولی

 هایفناوری کارگیریبهبا  ابتدا «ییغذا یهامکمل عنوانبه

یک پروتئین کلیدی برای  عنوانبهامیکس به بررسی انسولین 

و  پردازدمیفیزیولوژیک  هایفعالیتتنظیم بسیاری از 

د ایجاد کند را توانمیکه  تأثیراتیاین پروتئین و  هایویژگی

. سپس با شناسایی منابع غذایی حاوی انسولین [9] کندمیتعیین 

که آیا استفاده از این منابع غذایی  دهدمیپاسخ  سؤالبه این 

مورد انتظار برای انسولین باشد و  هایویژگید منطبق با توانمی

منابع عملکردی استفاده  عنوانبهاز این منابع غذایی  توانمیآیا 

در رژیم روزانه افراد مورد استفاده قرار گرفته و  کهطوریبهکرد 

 .[9] میباشمورد انتظار را شاهد  تأثیر

 تعادل میکروبی بدن و فودومیک

 هایبیماریجلوگیری از  هایروشامنیت غذایی که به مطالعه 

، از جمله موضوعات حائز اهمیت پردازدمیمرتبط به مواد غذایی 

 جدیدتولید صنعتی مواد غذایی  کهازآنجاییدر علم تغذیه است. 

سنتی برای بررسی سالم بودن غذا  هایروش باشندمیمتنوع 

و  هاباکتری خصوصبهغذایی  زاییبیماریمناسب نیست. 

ند توانمی مواد غذاییم مراحل تولید تا مصرف در تما هاقارچ

با  مواد غذاییآلودگی ایجاد کنند. در نتیجه امنیت میکروبی 

آلوده به  مواد غذاییفراوانی مواجه است و مصرف  هایچالش

د تعادل میکروبی دستگاه گوارش افراد توانمی هامیکروب

. این موضوع باعث نفوذ [10] کندرا دچار اختالل  کنندهمصرف

مضر به دستگاه گوارش و ابتالی افراد به  هایمیکروارگانیسم

از مطالعات مشاهده شده  ایپاره. حتی در شودمی هابیماریانواع 

مرتبط با سیستم  هایسرطاناست، میزان ابتالی افراد را به 

مشکالت و تالش  گونهاینگوارش افزایش داده است. ایجاد 

اختصاصی توجه دسته دیگری از  هایدرمانکردن برای پیدا 

 .[11] کردمحققان را به خود جلب 

 ی که در اثر رژیم غذایی و یا رژیم داروییهایبیماریاز جمله 

مرتبط با میکروبیوم  هایبیمارید ایجاد شود توانمینامناسب 

 :شوندمیروده است که به چند دسته تقسیم 

  مختص دستگاه گوارش هایبیماری 

   اختالالت و  جانبی و یا یهاانداماختالالت مرتبط با

دور از  هایاندامچندعاملی و پیچیده مربوط به  هایبیماری

 دستگاه گوارش

به بیماری التهاب  توانمیگروه اول  هایبیماریدر ارتباط با 

گروه دوم که اندام جانبی  هایبیماریروده اشاره کرد و در 

 هایسنگبه ایجاد  توانمی کندمیدستگاه گوارش را درگیر 

صفراوی و بیماری کبد و انسفالوپاتی کبدی اشاره کرد و در 

دور از دستگاه  هایاندامشده در  جادیاارتباط با اختالالت 

 ذکرقابل، اوتیسم 1چاقی، آلرژی، دیابت نوع  گوارش موارد مانند

امیکس و  هایروش. با توجه به کاربرد وسیع انواع [11]است 

د برای مطالعه توانمی هاروشجرمی، این  یسنجفیط هایروش
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امنیت میکروبی مواد غذایی در سطح وسیعی از تولید تا مصرف 

معیارهای از  عنوانبهمورد استفاده قرار گیرند و  مواد غذایی

 کنترل کیفیت مواد غذایی ارائه شوند.

 یریگجهینت

 هایرشته یهاتیمحدودغلبه بر  یبرا کیفودوم یعلم شیگرا

بر سالمت بشر به  هینوع تغذ تأثیر یبررس جهتمختلف  یعلم

گوناگون در  هایروشمده است تا بتواند با استفاده از آوجود 

، تمرکز روازاین. کند دایمناسب دست پ یهاحلراهعلوم به 

د منجر به کمک توانمیمختلف  یهاطهیحمطالعات محققان 

شایانی در راستای پیشبرد اهداف مورد انتظار باشد. از جمله این 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیاهداف 

طبیعی بر  یغذاها وانواع غذاهای تراریخته  تأثیرمطالعه 

زیستی و تعیین میزان سالم یا ناسالم بودن غذاهای  هایسیستم

 تراریخته.

با توجه به رشد مدرنیته و تغییر روند زندگی افراد در ایران 

را تولید صنعتی غذاهای سالم و طبیعی با ذائقه ایرانی  توانمی

 .داد قرارمورد نظر 

مرتبط با دستگاه  هایبیماری ژهیوبه هابیماریپیشگیری از 

 گونهاینگوارش با تغییر روند تغذیه در افراد مستعد به ابتال به 

 با کمک متخصصان تغذیه هابیماری

بازدهی و  کشت محصوالت سالم کشاورزی و افزایش

 محصوالت یسازسالم

ی آنالیز مواد هادستگاهفوق، مستلزم وجود انواع  یشنهادهایپ

 جرمی پیشرفته و یسنجفیطی هادستگاهغذایی مانند انواع 

، توالی ی میکروآرایههادستگاهدقیق با توان باال مانند  یابزارها

 افزارهاینرمی پیشرفته دارای هادستگاهو سایر  نس(ایاب )سک

زیستی  هایسیستممواد غذایی بر  تأثیرپیشرفته برای بررسی 

آزمایشگاه ملی فودومیک تشکیل  گرددمیپیشنهاد  بنابرایناست. 

مواد غذایی  تأثیربتوان  مختلف گردد تا با همگرایی علوم

 نمود. بینیپیشگوناگون را بر سالمتی جامعه 

 تشکر و قدردانی

در دیابت  ایرشتهبیناز پشتیبانی کرسی یونسکو در تحقیقات 

 .شودمیمستقر در دانشگاه تهران تشکر 
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