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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                    

 چگونگی و 2 نوع دیابت به ابتال باعث عواملی چه که دهد می نشان مطالعه

 شود می آن برگشت

 

 همچنان مزمن بیماری این با مبارزه ، جهان سطح در دیابت شیوع افزایش با

 بلکه 2 نوع دیابت بیماری کننده ایجاد عوامل تنها نه جدید تحقیقات. دارد ادامه

 می نشان همچنین ها یافته این. دهد می توضیح را بیماری کردن معکوس نحوه

 برخی برای (reverse)شدن معکوس از پس بهبودی به منجر عاملی چه که دهد

 .شود می افراد از

 سراسر در هستند مبتال دیابت به که افرادی تعداد ، 2014 و 1980 سالهای بین

 از ٪90 حدود.است یافته افزایش نفر میلیون 422 به میلیون 108 حدود از جهان

 متوقف برای فارماکولوژیك مداخالت.هستند 2 نوع دیابت به مبتال افراد این

 کمتر ، اند برده نام آن از دیابت بیماری عنوان به آنها از بعضی آنچه کردن

 که جاهایی در است ممکن زندگی سبك مداخالت ، حال این با.است کرده عمل

 اخبار ، پیش سال چند.شود موفق ، باشد خورده شکست دیگر رویکردهای

 نشان که ، داد گزارش بالینی کارآزمایی یك نتایج اولین مورد در امروز پزشکی

 کمك 2 نوع دیابت به مبتال افراد به تواند می شدید وزن کاهش های برنامه داد

 نام به مسیر این.کنند پیدا بهبودی دارویی هیچ از استفاده بدون تا کند

 از یکی و شد خوانده Remination Diabetes (DiRECT) بالینی کارآزمایی
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 چگونه اما.بود انگلستان در نیوکاسل دانشگاه از تیلور روی پروفسور آن همکاران

 چرا باشد؟ داشته دوام مدت طوالنی در تواند می آیا و دهد می رخ بهبودی این

 شرایط ، سایرین برای که حالی در رسند می پایدار بهبودی به افراد از برخی

 گردد؟ برمی

 تکنیك از استفاده و DiRECT آزمایش های داده از استفاده با تیلور پروفسور

 به پاسخگویی برای خود تیم همراه به ، خون بر نظارت و برش تصویربرداری های

 Cell Metabolism مجله در را خود های یافته محققان.شد آماده سؤاالت این

 .کردند منتشر

 "دوقلو چرخه فرضیه" آزمایش

 که ، دوقلو چرخه فرضیه اصطالح به - تأیید و آزمایش هدف با تحقیق این

 .اند کرده مطرح قبل دهه یك از بیش تیم و تیلور پروفسور

 می ناشی کبد در چربی تجمع از 2 نوع دیابت که کند می پیشنهاد تئوری این

 تأثیرات این.شود می خون قند تولید افزایش و انسولین تحریك باعث که شود

 چرخه یك ایجاد باعث و دهد می افزایش را پالسما انسولین سطح ، خود نوبه به ،

 افزایش این.شود می چربی تولید باعث انسولین که شود می کننده تقویت

 لوزالمعده جمله از بافت چندین در چربیها که شود می باعث کبد چربی سطح

 در ، دارند عهده بر را انسولین ایجاد وظیفه که ، بتا های سلول.شوند سرریز

 در مدت طوالنی گرفتن قرار": نویسند می نویسندگان. دارند قرار لوزالمعده

 ، حاضر مطالعه در".است مضر بتا های سلول برای اشباع چرب اسیدهای معرض
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 DiRECT آزمایش در سال 2 را دوقلو چرخه فرضیه بینی پیش نویسندگان

 .کردند بررسی

 

 را 2 نوع دیابت عود زمینه پاتوفیزیولوژیکی فرآیندهای" خواستند می محققان

 دیابت به دوباره اما کنند توصیف ، یافتند می بهبودی به ابتدا در که گروهی در

 از استفاده با را شکم و بدن داخل چربی محققان ، منظور این برای".بازگشتند

 به خاص طور به آنها. کردند گیری اندازه ماه 24 و 12 در MRI برش اسکنهای

 .کردند نگاه کبد چربی و لوزالمعده

 باال چگالی با لیپوپروتئین ، HbA1c ، گلوکز گیری اندازه شامل تحلیل و تجزیه

(HDL) چرب اسیدهای همچنین تیم این. است گلیسیرید تری و کلسترول ، 

 کبد چربی که هنگامی.کردند آنالیز را بتا سلولهای عملکرد و انسولین ترشح

 کنندگان شرکت اکثریت که داد نشان مطالعه کنداین می مسدود را لوزالمعده

 تنها امر این اما ، اند کرده حفظ را بهبودی سال 2 مدت در آزمایش این در

 لوزالمعده در موجود چربی و کبد گلیسیرید تری که است ممکن درصورتی

 دست از به موفق که کننده شرکت 10 هر از تقریباً ، خاص طور به.باشند پایین

 معکوس آنها وضعیت ، شدند DiRECT درمطالعه بیشتر یا کیلوگرم 15 دادن

 از عاری ماه 24 حداقل افراد این سوم یك از بیش ، سال 2 گذشت از پس.شد

 کوچك گروه یك ، حال این با.نداشتند دیابت داروهای به نیاز و بودند دیابت
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 همراه باال پانکراس داخل چربی و باال کبد گلیسیرید تری به بازگشت با که ، عود

 .کردند عود ، بود

 می جمع را زیادی چربی فرد وقتی که دیدیم": دهد می توضیح تیلور پروفسور

. برود بدن از دیگری جای در باید ، شود ذخیره پوست زیر در باید که ، کند

. است متفاوت دیگری شخص از ، شود ذخیره پوست زیر در تواند می که مقداری

 بدبینی باعث تواند می چربی آن از باالتر که "شخصی چربی آستانه" نشانگر

 ، کرد ذخیره پوست زیر در راحت خیال با توان نمی را چربی وقتی"". شود

  بدن های قسمت سایر در  اندازه از بیش و شود می ذخیره کبد داخل در سپس

 را ها ژن ، کند می گرفتار را لوزالمعده "این. مییابد تجمع حد لوزالمعده جمله از

 باعث این و ، کنند می تولید موثری طور به را  انسولین  که و کند می خاموش

 .شود می 2 نوع دیابت

 تیلور روی پروفسور" 

 

 این": دهد می ادامه کندنویسنده برعکس را دیابت تواند می پایداری و رژیم

 بیماری یك عنوان به را 2 نوع دیابت توانیم می اکنون که است معنی بدان

 تجمع آن با مقابله به نسبت بیشتری چربی فرد آن در که بگیریم نظر در ساده

 دست از به قادر بیماران ، پایداری و رژیم با که است این مهم نکته"".است یافته

 مقاله در تیم و تیلور پروفسور.هستند خود دیابت بالقوه طور به و چربی دادن

 فیزیولوژیکی تغییرات توانیم می ما ، بار اولین برای": گرفتند نتیجه خود
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 دوباره ظهور و معکوس شدن یا برگشت  از کامل چرخه یك طی در را اساسی

  ".دهیم گزارش بیماری

 سین جدیدتهیه و ترجمه:دکترح                              
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