ارتباط بین میکروبیوتای روده و دیابت نوع دو
دکترحبیب ضیغمی
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 چکیده

 مقدمه

تمام ژنــوم میکروبی که بدن انســان میزبان آنهاســت،
میکروبیــوم نــام دارد .بدن یــک فرد عــادی میزبان 100
تریلیون میکروب اســت که  10برابر کل ســلولهای بدن
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به دنبال شــیوع بیماریهای متابولیک در سراسر جهان،
دیابت به عنوان شــایعترین بیماری غــددی رو به افزایش
میباشــد .همچنین دیابت پنجمین عامــل مرگ و میر در
جهان به شــمار میآید .بیماران دیابت نوع  2حدود %90
مبتایان به دیابــت را به خود اختصاص میدهند .مطالعات
انجام شــده در طی سالهای گذشــته ارتباط قابل توجهی
بین میکروبیوتای روده ،دیس بیوزیس روده و ایجاد سندروم
متابولیک را نشــان میدهد .تغییرات ایجاد شده در ترکیب
میکروبیوتــا همراه با دیس بیوزیس ،زیســتگاه گوارشــی
نامتعادلــی را برای میکروبیوتا فراهم کرده اســت که باعث
تولید متابولیت های غیرطبیعی همراه با تغییر در متابولیسم
گلوکز و مقاومت به انســولین شده اســت .کاهش فراوانی
 Akkermansia muciniphilaتقریبــاً در تمام مبتایان
دیابت نوع  2و افراد پیش دیابتی وجود داشته است .در این
مقاله مروری سعی بر این است تا به طور خاصه ارتباط بین
میکروبیوتای روده و بیماری دیابت نوع  2را مورد بررســی
قرار دهیم.
کلمات کلیــدی :ســندروم متابولیک ،دیابــت نوع ،2
میکروبیوتای روده ،دیس بیوزیس

انسان میباشــد .میکروبیوم میتواند همسفره و یا بیماریزا
باشــد DNA .انســان حاوی تقریباً  23هزار ژن است ولی
میکروبیــوم  23میلیون ژن دارد و معمــواً تعداد آنها در
مکانی که مستقرند ثابت میماند ( .)1وسیعترین میکروبیوم
بدن انســان ،میکروبیوم دســتگاه گوارش تحتانی مخصوصاً
روده بزرگ اســت .دستگاه گوارش انســان به طور متوسط
 1014میکروارگانیســم دارد که حاوی بیش از  5000گونه
باکتریایی اســت .در میان گونههای باکتریایی حدودا ً %90
متعلق به راســته ( Bacteroidetesعمدتــاً گرم منفی) و
راســته ( Firmicutesعمدتاً گرم مثبت) میباشد .براساس
پیشــنهادات انجام شده ترکیب میکروبیوتای روده با آلرژی،
بیماریهای التهابی روده ،سرطان ،دیابت ،بیماریهای قلبی
و عروقی و دیس لیپیدمی مرتبط اســت ( .)3،2براســاس
یافتهها تغییر در میکروبیوتای روده باعث افزایش نفوذپذیری
روده و پاســخ ایمنی مخاطی میشود و در نتیجه در ابتا به
دیابت نقش دارد .افزایش نفوذ پذیری روده در نتیجه کاهش
بیــان پروتئینهای اتصال محکم منجر بــه انتقال لیپوپلی
ساکارید باکتریایی ( )LPSمیشــود که ممکن است باعث
اندوتوکسمی متابولیک و مقاومت به انسولین گردد (.)5،4
شــیوع بیماریهای متابولیک در سراســر جهان از جمله
چاقــی ،بیماری کبد چرب غیر الکلی ( ،)NAFLDمقاومت
به انســولین ،دیابت نوع  ،2تصلب شرایین ( )ASو سندروم
تخمدان پلی کیستیک ( )PCOبه طور چشمگیری افزایش
یافته است ( .)7،6دیابت به عنوان شایعترین بیماری غددی
در جهان ،حدود  422میلیون نفر در سراسر جهان را مبتا

نموده اســت که حدود  90درصد آن مبتا به دیابت نوع 2
میباشــد .به گزارش ســازمان جهانی بهداشت ( )WHOو
فدراســیون بین المللی دیابت ( )IDFحدودا ً  629میلیون
نفر تا سال  2045مبتا به دیابت نوع  2خواهند شد و 352
میلیون نفر دیگر نیز بــا اختاات تحمل گلوکز در معرض
خطر ابتا به دیابت قرار خواهند گرفت (.)9،8
دیابت نوع  )T2DM( 2زمانی ایجاد میشود که پانکراس
انسولین کمتری ترشــح میکند و نمیتواند به اندازه کافی
گلوکز را به انــرژی تبدیل نماید ( .)10عواملی چون چاقی،
کم تحرکی ،رژیم غذایی ،ژنتیک و سایر عوامل محیطی در
شــروع و پیشرفت دیابت اثر گذار هستند .این نوع از دیابت
معمواً در افراد میانسال و مسن دیده میشود (.)11

 نقش میکروبیوتا

میکروبیوتــا در ارگانهــای مختلف بدن مانند ســطوح
و ایههای عمقی پوســت ،دهان ،ریه ،واژن و روده ســاکن
هســتند و در نرمال بودن عملکرد بــدن نقش دارند (.)12
در روده انســان حدود  10تریلیون باکتری وجود دارد .که
بیشــترین آن در روده بزرگ مستقرند .بیش از  1000گونه
باکتریایی که متعلق به  5راســته هســتند در روده انسان
زندگــی میکنند .این راســتهها عبارتنــد از فرمی کوتس،
باکتریوئیدتس ،اکتینوباکتریا ،پروتئوباکتریا و وروکومیکروبیا
(.)13
ســاختار میکروبیــوم روده بــا تغییــر رژیــم غذایی از
پلیساکاریدهای گیاهی و غذاهای کم چربی به رژیم غذایی
با چربــی باا و قند فــراوان تغییر پیدا میکنــد .تغییرات
ســاختاری و عملکردی میکروبیوم روده در شرایطی که فرد
مستعد ابتا به دیابت باشد مانند چاقی ،سندروم متابولیک
و دیابت خود ایمن نقش دارند (.)14

 اختاات میکروبیوم روده

باکتریهای مفید روده برای فرآیند هضم و جذب اهمیت
دارند همچنیــن باکتریهای مضر و میکروارگانیســمهای
مهاجم را از بیــن میبرند و باعث تولید ویتامین  ،Kفوات
و اســیدهای چرب با زنجیره کوتاه میشــوند .هنگامی که
تعــادل باکتریهای روده بر هم بخــورد تعداد باکتریهای
مضــر افزایش یافته و پــس از آن باکتریهای مفید کاهش
مییابنــد .بــه این حالــت اصطاحاً دیــس بیوزیس گفته
میشــود .دیس بیــوز میکروبیوتای روده بــه عنوان عامل
پاتوژن به حساب میآید ( .)15در حالت ابیوزیس و تعادل،
تعداد و تناســب میکروبیوم ها در حالــت نرمال قرار دارد.
در این حالــت میکروبیوم ها چندین نقــش کلیدی مانند
تولید اســیدهای چرب با زنجیره کوتاه ( )SCFAو ســایر
متابولیــت ها را دارند .باکتریوئیدتــس ها حدود  30درصد
از کل میکروارگانیســمهای روده را تشــکیل میدهند و در
تنظیم متابولیســم میزبان نقش دارند .تناسب فرمی کوتس
و باکتریوئیدتــس ها به این صورت اســت کــه  95درصد
باکتریوئیدتس و  5درصد فرمی کوتس ها هستند (.)17،16

 ایجاد دیابت نوع 2

 T2DMزمانی ایجاد میگردد که با تخریب ســلولهای
بتا پانکراس انســولین کمتری تولید کنــد و یا اص ً
ا تولید
نکند در نتیجه بــا تولید کم پانکــراس نمیتواند به مقدار
کافــی گلوکز را به انرژی تبدیــل نماید و قند خون افزایش
یافته اصطاحاً فرد به هیپرگلیســمی مبتا میشود (.)18
به نظر میرســد عواملــی چون چاقی ،کــم تحرکی ،رژیم
غذایی ،ژنتیک ،سایر عوامل محیطی و میکروبیوم در شروع
و پیشــرفت این بیماری اثر گذار باشد ( .)19انسولین پس
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1-Word Health Organizatio
2- International Diabetes Federation
γ- Typeβ Diabetes Mellitus
4- Fermicutes
5- Bacteroidetes
6- Actinobacteria
7- Proteobacteria
8- Verrocomicrobia
9- Short Chain Fatty Acid

از مصــرف غذا با اتصال به گیرنده انســولین روی غشــای
سلول قرار گرفته و ســلولها را برای جذب گلوکز تحریک
مینماید و یک آبشــار ســیگنالی آغاز میشود که منجر به
انتقال ناقل گلوکز ( )GLUT4به غشــای سلول شده و در
نتیجه گلوکز به ســلول وارد میشــود .اینکه چگونه گلوکز
دقیقاً تحت این انتقال قرار میگیرد کام ً
ا مشــخص نیست.
هنگامی که گلوکز وارد ســلول میشود یا برای تولید انرژی
استفاده میشود و یا به عنوان گلیکوژن در سلولهای خاص
مانند هپاتوسیت ها و میوسیت ها ذخیره میشود .قابل ذکر
است اگر انسولین وجود نداشــته باشد ،مکانیسم جایگزین
موثری برای رها سازی گلوکز وجود ندارد در نتیجه منجر به
هیپرگلیسمی میشود (.)20
دیــس بیوزیس روده نیز به عنوان یــک عامل خطر برای
توســعه  T2DMبه شــمار میآید .عواملی که میتوانند در
دیــس بیوزیس روده نقش داشــته باشــند عبارتند از :عدم
وجود تنوع مواد غذایی دریافتی توســط بدن میزبان ،کمبود
پــری بیوتیک در مواد غذایی ،اســتفاده از آنتی بیوتیک ها،
سیگارکشیدن ،خواب ناکافی ،عدم انجام فعالیت منظم بدنی،
مصرف بیش از حد الکل و استرس بیش از حد (.)22،21،15

 مکانیسمهای اثرات میکروبیوتا بر متابولیسم
در بیماران دیابتی نوع 2

 تعدیل التهاب توسط میکروبیوتا

به طور کلی  T2DMبا ســطوح باایی از سایتوکین های
پیش التهابی ،کموکاین هــا و پروتئینهای التهابی مرتبط
است .در حالی که برخی از میکروبهای روده و محصوات
میکروبی به ویژه لیپوپلی ســاکاریدها ( )LPSاندوتوکسمی
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Akkermansiamuciniphila,Lactobacillus,Plantarum

L.casei,Bacteroides fragilis, Roseburia intestinalis

تحریک میشود ( .)28،27،26،25،24این عمل ممکن است
به بهبود متابولیسم گلوکز کمک کند زیرا بیان بیش از حد
این ســایتوکین در عضات از مقاومت به انسولین مرتبط با
افزایش سن محافظت میکند ( R.intestinalis .)29توانایی
افزایش تولید  IL-22را هم دارد IL-22 ،یک ســایتوکین
ضد التهابی اســت که مقاومت به انسولین را کاهش داده و
در کاهش دیابت مؤثر اســت ( .)30همچنین توانایی این را
دارد که سلولهای  Tتنظیم گر را تقویت کرده  TGF-bرا
القا نموده و التهاب روده را ســرکوب نماید ( .)31،25،15به
همین ترتیب  Bacteroides thetaiotaomicronبیان ژن
تنظیم کننده سلولهای  Tرا القا میکند (.)32

 نفوذپذیری روده

افزایــش نفوذپذیــری روده از ویژگیهــای T2D

در انسانهاســت کــه منجــر بــه انتقــال محصــوات
میکروبــی روده بــه خــون میشــود .همچنیــن باعــث
اندوتوکســمی متابولیــک میگــردد ( .)33دو جنــس
( Bacteroides Vulgatusو  )B.doreiاز بالقوههای مفید
برای  T2Dهســتند که بیان ژنهــای محکم اتصالی را در
روده بــزرگ تنظیم میکنند و این عمــل منجر به کاهش
نفوذپذیری روده ،کاهش تولید  LPSو بهبود اندوتوکسمی
در مــدل موشــی میشــود ( .)35باکتــری پروبیوتیــک
 Akkermansia muciniphilaنفوذپذیــری روده را بــا
اســتفاده از وزیکولهای خارج ســلولی کاهش میدهد که
اتصاات محکم روده را از طریق فعال ســازی  AMPKدر
اپیتلیوم بهبود میبخشد ( .)35در این باکتری پروتئین غشا
خارجــی ( ،)Amuc-1100بیان آکلودین و پروتئین اتصال
محکم  )Tjp-1( 1-را افزایش داده و باعث بهبود یکپارچگی
روده میشــود .از طرفی  Amuc-1100گیرنده کانابینوئید
تیــپ  )CB1( 1را در روده مهــار میکند که به نوبه خود،
نفوذ پذیری روده و سطوح  LPSرا کاهش میدهد (.)24
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مکانیســمهای مولکولــی متعددی در خصــوص ارتباط
میکروبیوتای روده در بیماری متابولیک  T2DMمورد بررسی
قرار گرفته است ( .)23میکروبیوتا التهاب را تعدیل میکند ،با
ترکیبات غذایی تعامل دارد ،دیس بیوزیس میکروبیوتای روده
بر نفوذپذیری روده ،متابولیسم گلوکز و لیپید ،حساسیت به
انسولین و هموستاز انرژی در میزبان پستاندار تأثیر میگذارد
(شکل  )1برخی از مکانیسمهایی که میکروبیوتا در متابولیسم
بیماران  T2DMاثرگذار است به شرح ذیل میباشد.

متابولیک و التهاب با درجات پایین را گســترش میدهند،
برخی دیگر نیز ســایتوکین ها وکموکاین های ضدالتهاب را
تحریک میکنند .به عنوان مثال  IL-10توســط گونههای

 متابولیسم گلوکز

ممکن است میکروبیوتای روده با تأثیر گذاری بر هموستاز
گلوکز و مقاومت به انســولین در اندامهای متابولیک اصلی
ماننــد کبد ،ماهیچه و چربی با تأثیر بر هضم قندها و تولید
هورمونهــای روده کــه این فرآیند را کنتــرل میکنند بر
 T2Dاثرگذار باشد .به عنوان مثال Biidobacterium Lactis
میتواند ســنتز گلیکــوژن را افزایش دهــد و بیان ژنهای
مرتبط بــا گلوکونئوژنز کبــدی را کاهش دهــد ( .)36در
یک مطالعــه در مورد  B.Lactisجابجایــی ناقل گلوکز4-
) (GLU T-4و بهبود جذب گلوکز توسط انسولین تحریک
شده گزارش شد Lactobacillus gasseri .با اثر بالقوه ضد
دیابتی ،بیان  GLU T-4را در عضله افزایش میدهد (.)37
 Akkermansia muciniphilaو  Lactobacillus plantarumبیان
فاوین مونواکســیژناز  )Fmo3( 3کبدی را کاهش میدهد
که یک آنزیم متابولیســم زیســتی کلیدی است و مشخص
شــده کاهش آن از ایجاد هیپرگلیســمی و چربی خون در
موشهای مقاوم به انسولین جلوگیری میکند (.)38

شکل  .1ارتباط دیس بیوزیس میکروبیوتای روده و
ایجاد دیابت نوع )39( 2

 روش بررسی

میکروبیوم با پاتوفیزیولوژی اکثر بیماریهای مزمن ارتباط
دارد .دیابت نوع  2نیز از این قائده مســتثنی نمیباشد ،در
واقع شــواهدی از اثرات میکروبیوتا بر متابولیسم گلوکز در
مدلهای حیوانی با  T2Dو مدل حیوانی سالم مشاهده شده
است .با این حال نگرانیهایی نیز در خصوص تنوع نتایج در
مقاات وجود دارد .اخیرا ً در یک مطالعه مشاهده شده است
کــه میکروبهای مختلف با نتایج یکســان در بیماریهای
متابولیکی مناطق جغرافیایی متنوع مرتبط هستند (.)40
اولین مطالعه در زمینه ارتباط میکروبیوم و دیابت نوع 2
توسط  Caniو همکارانش در سال  2007انجام شد ( .)4اکثر
مطالعات انجام شــده ارتباط بین گونههای خاص و بیماری
یا فنوتیپ های آن را گــزارش کردهاند .اما تعداد مطالعاتی
که نتایج مشــابه را گزارش کردهاند انگشــت شمار هستند.
در اکثــر یافتهها جنسهای باکتریوئیــدز ،بیفیدوباکتریوم،
آکرمانزیا ،فکالی باکتریــوم وروزبوریا با  T2Dارتباط منفی
دارند در حالی که جنسهای فوزوباکتریوم و رومینوکوکوس
با  T2Dارتباط مثبت دارند.
جنــس اکتوباســیلوس متفاوتتریــن نتیجــه را در
مطالعــات دارد .احتمــااً اثــرات اکتوباســیلوس هــا بر
 T2Dمختــص به گونه یا ســویه خاص باشــد .برای مثال
 L.salivarius,L.gasseriو  .)41( l.acidophilusدر
بیمــاران  T2Dافزایش یافته بودند امــا L.amylovorus
کاهش یافته بود ( .)42که این امر نشان دهنده تنوع باای
اکتوباســیلوس در تأثیر بر متابولیســم میزبان میباشــد.
نشانگرهایی مانند نسبت  Bactroidetes/Firmicutesکه
به عنوان شاخص در بیماریهای متابولیک پیشنهاد شدهاند
ارتباط ثابتی با  T2Dنداشتند .در مقابل بیفیدوباکتریوم ها
و باکتریوئیــدز در اغلب مطالعــات مربوط به  T2Dگزارش
شــدهاند و تقریباً اکثــر مطالعات آنها را تأییــد کردهاند (.)43
مطالعهای که توســط  Turnbaughو همکارانش در سال 2009
انجام شــد نشان دادند که ساختار میکروبیوم روده در واکنش به
تغییر رژیم غذایی غنی از پلی ساکاریدهای گیاهی و کم چربی به
رژیم غذایی با چربی باا و قند فراوان (رژیم غربی) متغیر میباشد
( .)14با توجه به اینکه در دهههای اخیر عادات غذایی متمایل به
رژیمهای پرچرب شده است پس میکروبیوتای روده نیز به تدریج
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مطالعه حاضر مروری بر مطالعــات و پژوهشهای صورت
گرفته در رابطــه با میکروبیوم و دیابت نوع  2میباشــد .که
نقش و ارتباط میکروبیوم را در ایجاد و پیشرفت دیابت نوع 2
نشان میدهد .جهت انجام این مطالعه مروری کلمات کلیدی
میکروبیوم و دیابت نوع  2در پایگاه اطاعاتی  PubMedمورد
جســتجو قرار گرفت و مقاات  10سال اخیر بررسی شدند،
نتیجه جستجو تا تاریخ  1401/02/19تعداد  5409مقاله بود
که حدود  2046عدد از آنها مقاله مروری است.

 یافتهها

)(Akkermansia,Roseburia,Bacteroides,Biidobacterium,Faecalibacterium

در بیماران دیابتی گزارش شــده اســت که نقش آنها را فراتر از
نقش یک نشــانگر زیستی نشان میدهد (.)46 ،47-48 ،41،30
اکثر این باکتریها به عنوان پروبیوتیک در بیماریهای متابولیک
موشها آزمون شدند ،اما به ندرت در انسانها مورد آزمایش قرار
گرفتهاند .در مطالعه دیگری که  Batoolو همکاران بر روی ساختار
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 بحث و نتیجه گیری

تاکنون بیشــتر مطالعاتی که در مورد مکانیســم تأثیر
گــذاری میکروبیوتــا بــر هموســتاز گلوکز انجام شــده
اســت بــر روی موشها بــوده ،اما مطالعات گســتردهای
هــم از تغییــرات میکروبیوتــا در  T2DMانســانها نیز
انجام شــده اســت .اکثر ایــن مطالعات بر روی نســبت
 Bacteroidetes/Firmicutesبوده اســت .در مطالعات
انجام شــده تفاوتهایــی در کاهش باکتریهــای تولید
کننده بوتیــرات از جملــه  Clostridiaو افزایش فراوانی
 Bacteroidetesو  Proteobacteriaوجود دارد .در مورد
پروتئوباکتــری ها با توجه به اینکــه حاوی  ،LPSتاژک و
غیره هستند میتوان حدس زد که در ایجاد التهاب خفیف
در بیماران دیابتی نقش دارد A.muciniphila .تقریباً در
تمام مطالعات افراد دیابتی و پیش دیابتی کاهش داشــته
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تغییر مییابد و این فرضیه مطرح میشود که اپیدمی دیابت مربوط
به تغییر در ساختار میکروبیوتا است .ارسن و همکارانش در سال
 2010در مطالعهای به تفاوت بین میکروبیوتای روده انســان در
مبتایــان به دیابت نوع دو و گروه شــاهد پرداختند و در نتیجه
تفاوتهای قابل توجهی در ترکیب میکروبیوتا در ســطح راسته
( )Phylumبین گروههای مورد بررســی پیدا کردند .پس از آن
سایر مطالعات تغییرات مستقل از  BMIرا در میکروبیوتای شرکت
کنندگان مبتا به دیابت نوع  2گزارش کردند ولی در مورد اینکه
کدام باکتری به طور قابل توجهی در دیابت نوع  2تغییر میکند
اتفاق نظر وجود نداشت .رایجترین مشاهدات در خصوص کاهش
باکتریهای تولید کننده بوتیرات در مبتایان دیابت نوع  2بوده
اســت ( 44،3و  .)41-45در سال  2015فورساند و همکارانش
این سؤال را به چالش کشیدند که آیا تغییرات مرتبط با دیابت نوع
 2در میکروبیوتای روده را میتوان از تغییرات ناشــی از داروهای
کاهنده گلوکز خون که معمواً در بیماران دیابتی مصرف میشود
جــدا کرد؟ ( )42آنها دریافتند افــراد مبتا به دیابت نوع  2که
تحت درمان با متفورمین قرار نگرفتهاند در مقایســه با شــرکت
کنندگانــی که بیمار نبودند ،باکتریهــای تولید کننده بوتیرات
کمتری دارند و افزایش باکتریهای اکتوباسیلوس در بین افراد
دیابتی نوع دو ناشــی از درمان با متفورمین میباشد .همچنین
در افــراد تحت درمان با متفورمین افزایش اشرشــیا در روده نیز
گزارش شد که در کاهش اثرات گوارشی نامطلوب متفورمین نیز
کمک میکند ( .)42ژانگ و همکاران در سال  2013دریافتند که
 Akkermansia muciniphilaدر افــراد مبتا به پیش دیابت
و دیابت نوع  2که به تازگی تشــخیص داده شــده است کاهش
مییابــد ( .)45فراوانی کم باکتری  A.muciniphilaمیتواند به
عنوان یک نشانگر زیستی برای عدم تحمل به گلوکز به شمار آید
در حالی که فراوانی زیاد آن با وضعیت متابولیک سالمتر و با بهبود
هموستاز گلوکز در ارتباط است.
در مطالعات انجام شــده کاهش حداقل یکی از این  5جنس

میکروبیوم روده افراد ســالم و بیماران دیابتی نوع  2در جمعیت
پاکستان انجام دادند (چاقی نیز یکی از فاکتورها بود) نشان دادند
که فراوانی نســبی  Actinobacteriaو  Firmicutesبا ســطح
گلوکز ناشــتا ارتباط مثبت دارد ،در حالی که Proteobacteria
و  Bacteroidetesارتباط منفی داشتند (.)49
باکتریوئیدتــس ها نقش مهمی در تولید اســیدهای چرب با
زنجیره کوتــاه ( )SCFAو اکتینوباکتریا نقش کلیدی در تجزیه
زیستی نشاســته مقاوم در بدن دارند .همچنین فرمی کوتس ها
و باکتریوئیدتس ها جذب مونوساکارید از روده میزبان را افزایش
داده و ســطح  T.Gکبدی را بــاا میبرند که موجب مقاومت به
انســولین میگردد ( .)51،50دیس بیوزیس طوانی مدت روده
نیز فرد را مســتعد ابتا به دیابت مینماید ( .)53اما حتی در این
شرایط نیز قومیت و ژنتیک فرد اثر گذار میباشد.
در مطالعهای که بین مهاجران پاکستانی در نروژ و افراد نروژی
انجام شــد ،علی رغــم اینکه مهاجران پاکســتانی  BMIو توده
چربی کمتری نسبت به نروژیها داشتند اما برای ابتا به التهاب
روده و دیابت نوع  2مســتعدتر بودند ( .)53در مطالعات راســته
وروکومیکروبیا به عنوان عامل بهبود در حساســیت به انسولین
و عامل کارآمدی برای بهبود التهاب شــناخته شد ( .)54امکان
دارد کاهش وروکومیکروبیا منجر به رشد پروتئوباکترهایی چون
اشرشیا و شیگا شود که در گسترش  T2DMنقش دارند (.)55

 علی رغم مطالعات متعدد انجام شده.نتایج مطالعات باشد
در خصوص اهمیت میکروبیوتــای روده در پاتوفیزیولوژی
 ممکن اســت. هنوز در ابتدای راه هســتیم2 دیابــت نوع
برخی از گونههای میکروبی در متابولیســم گلوکز مرتبط
 نقش داشته باشند اما ناهماهنگی در نتایج2 با دیابت نوع
گزارش شــده نشان دهنده این است که راه حلهای ساده
.مانند پیوند مدفوع گره گشا نمیباشد

بنابراین میتوان برای اســتفاده از ایــن باکتری به عنوان
نشانگر زیستی جهت تشخیص زود هنگام دیابت بررسیهای
 دیس بیوزیس روده میکروبیوتای روده.بیشتری انجام داد
 به شمارT2D در اکثر مقاات به عنوان یکی از ویژگیهای
 به عنوان،میآید اما بــا این حال به علت تنــوع تغییرات
 از طرفی این امکان.یک عامت خاص به شــمار نمیآیــد
وجود دارد که انواع مختلف درمانها دلیل ناسازگاری بین
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