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مقـــــاالت

الطب  علم  عرف  الثالثة،  األلفية  بداية  منذ 

بالبروبيوتيك  متزايدا  اهتماما  والتغذية 

والبريبيوتيك، ومدى فوائدها على صحة اإلنسان. 

ولكن من أين جاء هذا املفهوم؟ اإلجابة على هذا 

السؤال تكمن أوال في تعريف بسيط للبروبيوتيك 

والبريبيوتيك.

مجهرية  كائنات  عن  عبارة  هو  البروبيوتيك 

عند  للجسم  مفيدة  بخاصيات  تتمتع  حية 

مواد  هي  البريبيوتيك  أن  حني  في  استخدامها، 

غذائية متخمرة.

ويعود  قدمي،  البروبيوتيك  مفهوم  الواقع،  في 

طبيب  الحظ  عندما  العشرين،  القرن  أوائل  إلى 

بلغاري حائز على جائزة نوبل للطب، بأن الفالحني 

البلغاريني يعيشون ملدة أطول، واقترح الحقا عالقة 

الغدائي  نظامهم  وطبيعة  املالحظة  هذه  بني 

الغني بالياغورت.

تأثير العضويات المجهرية
 على صحة اإلنسان

األستاذ عبد احلق عبقري

طببي أطفال و املسؤول عن وحدة 
أمراض احلهاز الهضمي لألطفال. 

رئيس مصلحة مبستشفى ابن 
رشد. الدار البيضاء
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تأثير العضويات المجهرية على صحة اإلنسان

وقد مت جتديد االهتمام بهذا املفهوم خالل السنوات األخيرة، مع 
توصل العلماء إلى دراسة أفضل وأدق للعضويات اجملهرية املعوية 

وذلك بفضل التقدم احملرز في البيولوجيا اجلزئية.

تنتج  خلوية  كتلة  عبارة  هي  العضويات  هذه  أن  تبني  وبالفعل 
مجموعة من التفاعالت األيضية في حالة توازنها، والتي ميكن أن 

يكون لها تأثير إجابي على صحة اإلنسان.

القولون  في  مجملها  في  املتواجدة  اجملهرية  العضويات  هذه 
تتضمن جراثيم ضارة وأخرى مفيدة متمثلة أساسا في اللنَّبنيات 
هذه   .)Bifidobacillus( والبيفيدوباسيل   )Lactabacilus(
إيجابي  تأثير  لها  البيفيدوباسيل،  خاصة  وبصفة  اجلراثيم، 
السكاريد  قليل  تخمر  عملية  بفضل  خاصة  اإلنسان  عند 
سليما  وتصل  الهضم  من  تفلت  التي   )oligosacclirides(
الذهنية  األحماض  إنتاج  إلى  تؤدي  العملية  هذه  القولون.  إلى 
القولوني  الوسط  التي تساهم في حتميض  السلسلة  قصيرة 

ومتارس تأثيرا إجابيا على تغدية خاليا القولون.

التعفنات  ضد  دورا  البيفيدوباسيل  تلعب  هذا،  كل  بفضل 
وآخر  التغذية،  في  دورا  القولوني(،  الوسط  حتميض  )بفضل 
خاصة  الفيتامينات  بعض  إنتاج  في  وأحيانا  املناعة  حتويل  في 

توازن  في  اختالل  أي  أن  تبني  وبالتالي فقد   .)K( "ك" الفيتامني 
من  مجموعة  في  السبب  يكون  قد  اجملهرية  العضويات  هذه 
بنشأة  العضويات  هذه  ربط  مت  األخيرة،  اآلونة  وفي  األمراض. 
العديد من األمراض، خاصة أمراض التهابات املعي املزمنة، أمراض 

احلساسية، السمنة والقولون العصبي.

البروبيوتيك  باستعمال  العلماء  النموذج، جاءت فكرة  ومن هذا 
احلاالت  من  مجموعة  في  عالجي  دعم  لتوفير  والبريبيوتيك 
املرضية. وجند هذا البروبيوتيك في بعض األطعمة مثل الياغورت 
وحليب األطفال، أو كأدوية تهدف إلى اإلسهام في عالج اإلسهال 

احلاد املرتبط باملضادات احليوية، عبر تقليل مدته وتواتره.

لألطفال،  احلليبية  املنتوجات  صنع  في  البروبيوتيك  يستعمل 
بفضل توفره على البيفيدوجني الذي يلعب دورا مساعدا للمناعة 
تغديتهم  تتم  الذين  الرضع  األطفال  عند  للتعفنات  ومضادا 

بحليب غير حليب األم.

ـ  املذكورة  االستعماالت  إلى  باإلضافة  البروبيوتيك  يستخدم 
الناجت  واإلسهال  التعفني  احلاد  اإلسهال  لعالج  دواء  على شكل 
املضادات احليوية في انتظار إيجاد مجاالت أخرى إلستعمالها ـ 

في السنوات القادمة بفضل األبحاث املستمرة.
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