ﭘﺮوﺑﯿـﻮﺗﯿﮏ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ
اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿـﺮی از آﻟـﻮدﮔﯽ
ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺗﺎزهای اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﭼﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺮوس ﺟﺰو
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از وﯾﺮوس ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎرس را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎرس در ﺳﺎل  ۲۰۰۲در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ
اﺑﺘﻼی ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻣﺮگ  ۷۷۴ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ
وﯾﺮوس ﺳﺎرس دارد.

وﯾﺮوس ﺳﺎرس اول در ﺧﻔﺎش ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی وﻟﮕﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪ .وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺳﺮﻓﻪ ،ﻋﻄﺴﻪ ،ﺗﺐ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ راه ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﺮوس وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه
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رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﻦ و
دﺳﺖ ﻫﺎ( آن و ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر در
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ وﯾﺮوس
آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮواورﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﯿﻤﺎری زا اﺳﺖ.

ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻬﺎب و ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ روده ،ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ـﻮه
ـﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻣﯿـ
ـﺎﻫﯽ از ﺳـ
ـﺎی ﮔﯿـ
ـﺮف ﻓﯿﺒﺮﻫـ
ـﺶ ﻣﺼـ
ـﺖ .اﻓﺰاﯾـ
ـﺒﺮ اﺳـ
ﻓﯿـ
ﻫﺎ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار ،آﺟﯿﻞ و داﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺟﺬب درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .راه
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﮏ روده ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎ ﺣﺎوی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻔﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ.

ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿــﮏ ﻫــﺎ در ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴــﺘﻢ اﯾﻤﻨــﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﺳــﻄﺢ ﺳــﯿﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ و
اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎ )ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺨﺎط ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺷﺢ  ،(IgAاﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮﻧﻮﻧﻮﮐﻠﺌـــﺎز ،ﻓﻌـــﺎل ﮐـﺮدن ﻣﺎﮐﺮوﻓـــﺎژ ﻫـﺎ،
اﻓﺰاﯾــﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی  ،Killer Naturalﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ و
ﺗﺤﺮﯾﮏ اﯾﻤﻨــﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎری زا و ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ را ﻧﺎم
ﺑﺮد.

ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی  Tرا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿــﮏ اﯾﻦ اﺛﺮات
ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﭘﺎﺳــﺦ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﻀﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺳــﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از
ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻫﺎ و ﺑﯿﻔﯿﺪوﺑﺎﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
اﺛﺮ ﺳﯿﻨﺮژﯾﮑﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ دارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
از ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻫﺎ و ﺑﯿﻔﯿﺪوﺑﺎﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
وﯾﺮوﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﮑﻤﻞ
 Bio Floraﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ و  Bio Kidﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن از محصولات
گروه دانش بنیان تک ژن زیست ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس
و ﺑﯿﻔﯿﺪﯾﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ،ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻗﺪم ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

