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چکیده
پیشرفت فناوری و صنعتی شدن منجر به تغییر سبک زندگی بشر شده است ،در این بین نوع تغذیه بهعنوان یکی از مؤثرترین عوامل
بر کیفیت زندگی افراد از اهمیت ویژهای برخورد میباشد .بررسی تأثیر تغذیه بر سالمتی بشر در سالهای اخیر منجر به بروز قلمرو
جدید علمی با عنوان «فودومیک» شده است .فودومیک را میتوان در یک مثال ساده اینطور تعریف نمود :مقادیر بیان ژن ،بیان
پروتئین و بیان متابولیتهای موجود در یک سامانه زیستی در حالت کنترل و تیمار شده توسط مواد غذایی مختلف اندازهگیری
شود ،سپس با مقایسه دو حالت بتوان نشانگرهای زیستی را بهعنوان شاخصهای متأثر از تیمار توسط مواد غذایی استخراج کرد و
مدلی از تأثیر مواد غذایی بر سیستم ارائه داد .هدف در فودومیک ،مطالعه تأثیر مواد غذایی بر سیستم و سامانههای زیستی مختلف
میباشد .محققان برای پیشبرد فودومیک به مطالعات انواع فناوریهای توان باال از جمله ژنومیکس ،پروتئومیکس و متابولومیکس
میپردازند تا بتوانند اجزای سیستمهای زیستی را بهدرستی تبیین کرده سپس تأثیرات مواد غذایی بر آنها و تهدیدات مورد نظر را
ارزیابی کنند .در این مقاله ،مروری بر پیدایش رشته فودومیک نگارش شده است و بهاختصار در مورد روشهای مختلف
بیوانفورماتیک و سامانه زیستی در قلمرو فودومیک توضیح داده میشود.
واژگان کلیدی :فودومیک ،اٌمیکس ،سامانه زیستی ،بیوانفورماتیک ،علوم همگرا ،تغذیه ،نشانگرهای زیستی

* عهدهدار مکاتبات ،دانشیار ،تلفن ،02188993803 :پست الکترونیکی amasoudin@ut.ac.ir
 1آزمایشگاه سیستم بیولوژی و بیوانفورماتیک ( ،)LBBمرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران .ایران
 2مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایران
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علم تغذیه و

فودومیک1

[ .]4برای نمونه ،محققان علم شیمی با پیشرفت روشهای آنالیز

علم تغذیه بهتازگی از پیشرفتهای زیادی برخوردار شده است،
بهطوریکه محققان از توجه به غذا بهعنوان منبع انرژی فراتر
رفتهاند و به شناخت مواد غذایی برای حفظ سالمتی و کاهش
ابتال به انواع بیماریهای مختلف دستیافتهاند .همانطور که در
طب قدیم عنوان شده است که غذا باید داروی انسان باشد .امروز
به این نتیجه رسیدهاند و موضوع غذادارو 2و یا غذای
فراسودمند 3را مطرح نمودهاند .غذاداروها مواد غذایی یا بخشی
از مواد غذایی هستند که دارای مزایای پزشکی یا بهداشتی
میباشند و پیشگیری و درمان بیماری را انجام میدهند [.]1
غذاهای فراسودمند را میتوان بهعنوان مواد غذایی مورد استفاده
قرارداد که عالوه بر ارائه مواد مغذی و انرژی ،بهطوریکه یک

و مطالعه در ارتباط با شیمی مواد غذایی که به ترکیبات مولکولی
مواد غذایی و نقشهای مولکولها در واکنشهای شیمیایی
مختلف میپردازند و شیمیفیزیک غذایی ،که واکنشهای
شیمیایی و فیزیکی موجود در مواد غذایی را بررسی میکند ،و
یا محققان میکروبشناس توانستند میزان سمیت مواد غذایی و
ویژگی بیماریزایی مربوط به از بین رفتن تنوع و یا تغییر
میکروارگانیسمهای موجود در دستگاه گوارش به علت تغییر در
نحوه عادات غذایی را شناسایی کنند .در شکل 1نیز مشاهده
میشود که بهکارگیری روش آنالیز مبتنی بر ویژگیهای خاص
مورد توجه محققان در زمینههای علمی مختلف قرار گرفته است
و منجر به پیدایش واژه «آنالیز زیستی» شده است [.]7-4

یا چند تابع هدفمند در بدن را با افزایش پاسخ فیزیولوژیک
مشخص و یا کاهش خطر ابتال به بیماری روبرو میسازد.
غذاداروها بهصورت مولکول هستند مانند کورکومین؛ اما
غذاهای فراسودمند بهصورت ترکیبات غذایی مورد استفاده قرار
میگیرند [.]1،2
علم تغذیه بهطور قابلتوجهی در سطوح مختلف اعم از تولید
محصوالت غذایی جدید ،طراحی فرآیندهایی برای تولید غذا،
روشهای بستهبندی مواد غذایی و غیره دستخوش
دگرگونیهای زیادی قرار گرفته است .خارج از مباحث تجاری
مرتبط به مواد غذایی ،دانشمندانی که دغدغه حفظ سالمتی بشر
را با توجه به توسعه صنعتی و پیشرفت فناوری که منجر به تغییر
در سبک زندگی شده است را داشتهاند ،سعی کردهاند تا با
استفاده از مهارتهایی که در رشتههای تخصصی خود دارا
هستند قدمی برای نزدیک شدن به این مهم بردارند.
غذا یک ترکیب پیچیده است با درجهای از پیچیدگی که نمیتوان
آن را با ترکیبات اولیه تشکیلدهندهاش توصیف کرد زیرا انواع
واکنشهایی که بین ترکیبات برای شکلگیری ماده غذایی انجام
میشود با استفاده از روشهای آنالیز شیمیایی یا فیزیکی
گوناگون میتواند مورد مطالعه قرار گیرد [ .]3ازاینرو دستیابی
به یک دید جامع مستلزم بررسی مسئله از جوانب گوناگون است

شکل :1آنالیز زیستی

در بین روشهای آنالیز مختلف ،روشهای آنالیزی که مرتبط به
رویکرد امیکس 4است به خاطر بازدهی باالتر مورد توجه
بیشتری قرار گرفتهاند .این رویکرد توسط فناوریهای توان باال
اجرا میشود .این فناوریها میتوانند ویژگیهای بسیار زیادی
از یک ماده و یا مولکولهای زیستی را در مدتزمان کوتاهی
اندازهگیری کنند .با اینکه  4نوع اصلی از اندازهگیریهای توان
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باالی امیکس (ژنومیکس 1،ترانسکریپتومیکس 2،پروتئومیکس 3و
متابولومیکس )4در حال حاضر بسیار مورد توجه و استفاده قرار
میگیرند (شکل ،)2اما انواع شاخههای این  4نوع اصلی نیز
وجود

دارند

مانند:

اپی

5

ژنومیکس،

لیپیدومیکس،6

اینتراکتومیکس ،7متالومیکس 8و دیزیزومیکس 9که هر کدام
دستگاهها ،روشها و نرمافزارهای مخصوص به خود را دارا
هستند .در شکل 2و جدول 1بهاختصار به روشهای مورد
استفاده برای هر بخش اشاره شده است [.]6

جدول :1روشهای استفادهشده در انواع مختلف فناوریهای امیکس []6

Methods
PCR
Microbial Analysis
Immunological techniques
Microarrays
Ultrafiltration
SDS/PAGE
CE/MS
MALDI TOF -MS
Microwave asisstedextraction
LC-MS, GC-MS
Solid phase extraction,
Liquid-Liquid Extraction
LC-MS, TLS

Field of study
Genomics /
Transcriptomics

Proteomics

Metabolomics

Lipidomics

برای اصالح مواد غذایی در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد
باشند .بنابراین برای دستیابی به هدف نهایی که سالمتی انسان
است ما به تمام زمینههای مطالعاتی با رویکرد امیکس نیازمند
هستیم [ .]8محققان با بهکارگیری رویکردهای امیکس توانستهاند
رشته علمی جدیدی به نام «فودومیک» را در زمینه ارتباط
ترکیبات غذایی و رژیم غذایی ،نمونه ژنوم اشخاص ،سالمتی و
بیماری را مطرح نمایند .در عمل همچنان فاصله زیادی برای
رسیدن به این ارتباط وجود دارد که نهتنها به کمک علم و
فناوریهای جدید نیاز است بلکه در وهله اول وابسته به این
شکککل :2فناوریهای مختلف امیکس و ماکرومولکولهای مورد استتتفاده
برای هر فناوری []6

ترنستتتکریپتومیکس ،پرتئومیکس و م تابولومیکس زمی نه های
م طال عاتی با ماه یت دی نامیکی که ت حت تأثیر واکنش بین
ارگانی سم و محرکهای خارجی ه ستند .ب شر میتواند با توجه
به نوع رژیم غذایی زمینه ابتال و یا عدم ابتال به انواع بیماریها
را در خود به وجود آورد .رژیم غذایی از انواع غذاها شتتتکل
میگیرد و غذاها از ارگانیستتم زنده منشتتأ میگیرند و در ادامه
میتوانند تحت تأثیر محرکهای خارجی مانند فناوریهایی که

است که دید جامعی نسبت به این مسئله ترسیم شود .رسیدن به
این دید جامع مستلزم بررسی یک مسئله یکپارچه (علم تغذیه)
از زوایای مختلف است که همین نظریه باعث پیدایش رویکرد
فودومیک شده است.
از سال  ،2009فودومیک ،توجه محققان با گرایشهای علمی
مختلف را به خود جلب کرد .در همین تاریخ کنفرانسی در شهر
سزنا

10

در ایتالیا در این زمینه برگزار شد که با دعوت از

متخصصان علوم امیکس خواسته شد تا با مشارکت یکدیگر
حیطه جدید «فودومیک» را به رشته علوم تغذیه اضافه کنند [.]5
هدف در فودومیک این است که با استفاده از همه ابزارهای
موجود در قلمرو امیکس به بررسی تأثیر یک رژیم غذایی بر یک
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سیستم زیستی (اعم از سلول ،بافت ،اندام و ارگانیسم) بپردازد و

آیا میتوان از این منابع غذایی بهعنوان منابع عملکردی استفاده

سپس خروجیهای مورد انتظار را با ترسیم مدلهای مختلف

کرد بهطوریکه در رژیم روزانه افراد مورد استفاده قرار گرفته و

پیشبینی کند و بتواند از این طریق به بهینهسازی اهداف خود

تأثیر مورد انتظار را شاهد باشیم [.]9

در جهت افزایش سالمتی انسان بپردازد [ .]4،5نمونه سادهای از
مراحل انجام اینگونه مطالعات در شکل 3ترسیم شده است .ابتدا
مقادیر بیان ژن ،بیان پروتئین و بیان متابولیتهای موجود در یک
سامانه زیستی در حالت کنترل و تیمارشده توسط مواد غذایی
مختلف اندازهگیری شده و سپس با این هدف که با مقایسه دو
حالت بتوان نشانگرهای زیستی را بهعنوان شاخصهای متأثر از
تیمار توسط مواد غذایی استخراج کرد ،مقایسه مورد نظر انجام
شده و در مرحله بعد مدلی از تأثیر مواد غذایی بر سیستم ایجاد
میشود ].[5

تعادل میکروبی بدن و فودومیک
امنیت غذایی که به مطالعه روشهای جلوگیری از بیماریهای
مرتبط به مواد غذایی میپردازد ،از جمله موضوعات حائز اهمیت
در علم تغذیه است .ازآنجاییکه تولید صنعتی مواد غذایی جدید
متنوع میباشند روشهای سنتی برای بررسی سالم بودن غذا
مناسب نیست .بیماریزایی غذایی بهخصوص باکتریها و
قارچها در تمام مراحل تولید تا مصرف مواد غذایی میتوانند
آلودگی ایجاد کنند .در نتیجه امنیت میکروبی مواد غذایی با
چالشهای فراوانی مواجه است و مصرف مواد غذایی آلوده به
میکروبها میتواند تعادل میکروبی دستگاه گوارش افراد
مصرفکننده را دچار اختالل کند [ .]10این موضوع باعث نفوذ
میکروارگانیسمهای مضر به دستگاه گوارش و ابتالی افراد به
انواع بیماریها میشود .حتی در پارهای از مطالعات مشاهده شده
است ،میزان ابتالی افراد را به سرطانهای مرتبط با سیستم
گوارش افزایش داده است .ایجاد اینگونه مشکالت و تالش
برای پیدا کردن درمانهای اختصاصی توجه دسته دیگری از
محققان را به خود جلب کرد [.]11
از جمله بیماریهایی که در اثر رژیم غذایی و یا رژیم دارویی
نامناسب میتواند ایجاد شود بیماریهای مرتبط با میکروبیوم
روده است که به چند دسته تقسیم میشوند:
 بیماریهای مختص دستگاه گوارش

شکل :3مدل فودومیک

 اختالالت مرتبط با اندامهای جانبی و یا اختالالت و

برای نمونه در مقالهای با عنوان «کاربرد فناوریهای امیکس برای
ارزیابی عملکردی انسولین و پروبیوتیکهای حاوی انسولین
بهعنوان مکملهای غذایی» ابتدا با بهکارگیری فناوریهای
امیکس به بررسی انسولین بهعنوان یک پروتئین کلیدی برای
تنظیم بسیاری از فعالیتهای فیزیولوژیک میپردازد و
ویژگیهای این پروتئین و تأثیراتی که میتواند ایجاد کند را
تعیین میکند [ .]9سپس با شناسایی منابع غذایی حاوی انسولین
به این سؤال پاسخ میدهد که آیا استفاده از این منابع غذایی
میتواند منطبق با ویژگیهای مورد انتظار برای انسولین باشد و

بیماریهای چندعاملی و پیچیده مربوط به اندامهای دور از
دستگاه گوارش
در ارتباط با بیماریهای گروه اول میتوان به بیماری التهاب
روده اشاره کرد و در بیماریهای گروه دوم که اندام جانبی
دستگاه گوارش را درگیر میکند میتوان به ایجاد سنگهای
صفراوی و بیماری کبد و انسفالوپاتی کبدی اشاره کرد و در
ارتباط با اختالالت ایجاد شده در اندامهای دور از دستگاه
گوارش موارد مانند چاقی ،آلرژی ،دیابت نوع  ،1اوتیسم قابلذکر
است [ .]11با توجه به کاربرد وسیع انواع روشهای امیکس و
روشهای طیفسنجی جرمی ،این روشها میتواند برای مطالعه
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امنیت میکروبی مواد غذایی در سطح وسیعی از تولید تا مصرف
مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند و بهعنوان معیارهای از
کنترل کیفیت مواد غذایی ارائه شوند.

تشکر و قدردانی
از پشتیبانی کرسی یونسکو در تحقیقات بینرشتهای در دیابت
مستقر در دانشگاه تهران تشکر میشود.

نتیجهگیری

منابع و مؤاخذ

گرایش علمی فودومیک برای غلبه بر محدودیتهای رشتههای
علمی مختلف جهت بررسی تأثیر نوع تغذیه بر سالمت بشر به
وجود آمده است تا بتواند با استفاده از روشهای گوناگون در
علوم به راهحلهای مناسب دست پیدا کند .ازاینرو ،تمرکز
مطالعات محققان حیطههای مختلف میتواند منجر به کمک
شایانی در راستای پیشبرد اهداف مورد انتظار باشد .از جمله این
اهداف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مطالعه تأثیر انواع غذاهای تراریخته و غذاهای طبیعی بر
سیستمهای زیستی و تعیین میزان سالم یا ناسالم بودن غذاهای
تراریخته.
با توجه به رشد مدرنیته و تغییر روند زندگی افراد در ایران
میتوان تولید صنعتی غذاهای سالم و طبیعی با ذائقه ایرانی را
مورد نظر قرار داد.
پیشگیری از بیماریها بهویژه بیماریهای مرتبط با دستگاه
گوارش با تغییر روند تغذیه در افراد مستعد به ابتال به اینگونه
بیماریها با کمک متخصصان تغذیه
کشت محصوالت سالم کشاورزی و افزایش بازدهی و
سالمسازی محصوالت
پیشنهادهای فوق ،مستلزم وجود انواع دستگاههای آنالیز مواد
غذایی مانند انواع دستگاههای طیفسنجی جرمی پیشرفته و
ابزارهای دقیق با توان باال مانند دستگاههای میکروآرایه ،توالی
یاب (سکانس) و سایر دستگاههای پیشرفته دارای نرمافزارهای
پیشرفته برای بررسی تأثیر مواد غذایی بر سیستمهای زیستی
است .بنابراین پیشنهاد میگردد آزمایشگاه ملی فودومیک تشکیل
گردد تا با همگرایی علوم مختلف بتوان تأثیر مواد غذایی
گوناگون را بر سالمتی جامعه پیشبینی نمود.
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