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چکیده
دیابــت نــوع  2یکــی از قدیمیتریــن بیماریهــا شناختهشــده اســت .عوامــل محیطــی و زمینههــای
وراثتــی در ابتــا بــه ایــن بیمــاری نقــش دارنــد .معیارهــای مهمــی در ســبک زندگــی ماننــد تغذیــه،
عــدم تحــرک و افزایــش وزن ،افســردگی ،مواجهــه بــا اســترس و رادیکالهــای آزاد ایجادشــده،
اســتفاده از دخانیــات و مصــرف الــکل رونــد ابتــا بــه بیمــاری را در افــراد ســرعت میبخشــد .مــازاد
انــرژی دریافتــی در بــدن بــه شــکل انواعــی از خانــواده لیپیدهــا در بافت چربــی و در صــورت تکمیل
ظرفیــت ایــن بافــت در برخــی بافتهــای دیگــر ذخیــره میشــود .ذخیــره چربــی در بافتهــای
دیگــر موجــب ایجــاد مقاومــت بــه انســولین میشــود .نشــان داده شــده اســت کــه فعــال شــدن
بافــت چربــی قهــوهای در ســرما موجــب ســوختن چربــی ذخیــره شــده و آزاد شــدن انــرژی میشــود.
قــرار گرفتــن طوالنیمــدت بــدن در محیــط گــرم بــا غیرفعــال نگهداشــتن بافــت چربــی بــا افزایــش
مقاومــت بــه انســولین و قنــدی شــدن هموگلوبیــن ارتبــاط دارد .تغییــرات اقلیــم و گرمایــش جهانــی
بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه جامعــه اســترس وارد مــی نمایــد کــه ایــن تنــش بیمــاری هــای
گوناگــون را بــه جامعــه تحمیــل مــی نمایــد .بــا توجــه بــه مطالــب ارائهشــده میتــوان پیشــنهاد
میشــود بــا توجــه بــه رونــد گرمایــش جهانــی تغییــر ســبک زندگــی و عادتهــای غذایــی بــرای
کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع  2ضــروری اســت.
کلیدواژهها :دیابت نوع  ،2گرمایش جهانی ،افزایش وزن ،بافت چربی ،استرس ،بیماری ها.

* عهده دار مکاتبات ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن،)+9821( 61113381 :
دورنگار ،)+9821(66404680 :نشانی الکرتونیکv.sheikhhasani@ut.ac.ir :
 .1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2کرسی یونسکو در تحقیقات بینرشتهای در دیابت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه

مطالعات انجامشده

بیمــاری دیابــت یکــی از قدیمیتریــن بیماریهــا
اســت کــه انســان بــا آن درگیــر بــوده اســت .نخســتین
گزارشهــا دربــاره ایــن بیمــاری بــه حــدود 3000
ســال پیــش بازمیگــردد .در میــان انــواع ایــن بیمــاری،
دیابــت نــوع  2فراوانــی باالیــی دارد .ایــن بیمــاری بــا
بــاال بــودن مقــدار قنــد خــون ،مقاومــت بــه انســولین و
برخــی از عــوارض ایــن مقاومــت شــناخته میشــود [.]1
بــر اســاس مطالعــات آمــاری انجامشــده در ســال ،2015
 415میلیــون نفــر در جهــان مبتــا بــه دیابــت بودنــد
کــه در صــورت ادامــه همیــن رونــد رشــد ،تخمیــن زده
میشــود تــا ســال  2040حــدود  642میلیــون نفــر در
سراســر جهــان مبتــا بــه ایــن بیمــاری باشــند [.]2
ســبک زندگــی و زمینـهی ارثــی از عوامــل مهــم در ابتــا
بــه ایــن بیمــاری اســت .معیارهــای مهمــی در ســبک
زندگــی ماننــد تغذیــه ،عــدم تحــرک و افزایــش وزن،
افســردگی ،مواجهــه بــا اســترس و رادیکالهــای آزاد
ایجادشــده ،اســتفاده از دخانیــات و مصــرف الــکل رونــد
ابتــا بــه بیمــاری را در افــراد ســرعت میبخشــد [.]3
همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه برخــی عوامــل
محیطــی و همچنیــن اســتفاده رو بــه رشــد از مــواد
صنعتــی در رونــد ابتــا بــه دیابــت نــوع  2مؤثــر اســت.
در ایــن میــان ارتبــاط هرچنــد ضعیــف میــان اســتفاده از
پلیمرهــای صنعتــی و خطــر ابتــا بــه دیابــت دیدهشــده
اســت [.]4
ازنظــر زیســتی بــدن انســان در صــورت دریافــت قنــد و
چربــی مــازاد بــر نیــاز روزانــه اقــدام بــه ذخیــره آنهــا
در بافــت چربــی و برخــی اندامهــای بــدن میکنــد.
قســمتی از قنــد اضافــی بهصــورت گلیکــوژن در کبــد و
ماهیچههــا ذخیــره میشــود تــا در صــورت نیــاز تجزیــه
شــده و قنــد موردنیــاز بــدن را تأمیــن کنــد .بهغیــراز
ذخیــره گلیکــوژن مــازاد انــرژی دریافتــی بــه شــکل
انواعــی از خانــواده لیپیدهــا در بافــت چربــی ذخیــره
میشــود .دو نــوع بافــت چربــی در بــدن انســان وجــود
دارد .بافــت چربــی ســفید ( )WATکــه انــرژی اضافــی
کسبشــده را در قالــب مولکولهــای تــری گلیســیرید
ذخیــره میکنــد و بافــت چربــی قهــوهای ( )BATکــه
بــرای آزادســازی انــرژی بــه شــکل گرمایــی در بــدن
تخصصیافتــه اســت .بافــت چربــی قهــوهای کمــک
میکنــد تــا نــوزادان تــازه بــه دنیــا آمــده در مقابــل
ســرما مقاومــت داشــته باشــند [.]5

تــا چنــدی پیــش تصــور بــر ایــن بــوده اســت کــه مقدار
ایــن بافــت در بزرگســاالن بســیار کــم اســت یــا نقــش
مشــخصی نــدارد .مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت کــه
در بــدن بزرگســاالن نیــز بافــت چربــی قهــوهای فعــال
وجــود دارد کــه در تنظیم همایســتاییِ انــرژی دارای نقش
مهمــی اســت .ازنظــر فیزیولــوژی بافــت چربــی قهــوهای
در مواجــه بــا ســرما فعــال میشــود و بــا ســوزاندن
چربــی ایجــاد گرمــا میکنــد .بنابرایــن قرارگیــری
طوالنیمــدت در معــرض ســرما ،بــا ســوزاندن مقــداری
از چربیهــای اضافــی توســط ایــن بافــت تــا حــدودی
میتوانــد موجــب کاهــش وزن شــود [ .]6بــا توجــه بــه
مطالــب اشارهشــده بیــن دمــای محیــط ،فعالیــت بافــت
چربــی و میــزان مقاومــت بــه انســولین ارتبــاط معنــاداری
وجــود دارد .بهعبارتدیگــر میتــوان گفــت در افــراد
بزرگســال ممکــن اســت ارتبــاط بیــن فعالیــت ایــن
بافــت و بیمــاری دیابــت نــوع  2وجــود داشــته باشــد.
بــرای درک بهتــر ایــن ارتبــاط ضــروری اســت بــه ایــن
مــورد توجــه داشــته باشــیم کــه بافــت چربــی نخســتین
محــل ذخیــره چربــی و قندهــای اضافــی اســت .بــا تمــام
شــدن گنجایــش بافــت چربــی ،لیپیدهــا در اندامهایــی
ماننــد کبــد ،پانکــراس ،قلــب و ماهیچههــای اســکلتی
ذخیــره میشــود .ذخیــره لیپیدهــا در ایــن اندامهــا
موجــب ایجــاد مقاومــت بافتــی بــه انســولین میشــود
[ .]7مقاومــت بــه انســولین بیــش از ارتبــاط بــا نمایــه
تــوده بدنــی بــه گنجایــش بافــت چربــی بــرای ذخیــره
لیپیدهــا بســتگی دارد .مطالعــات نشــان دادهاند در آســیای
جنوبــی بهطــور متوســط ظرفیــت بافــت چربــی افــراد
پاییــن اســت و ایــن افــراد در وزنهــای کمتــری بــه
اشــباع بافــت چربــی میرســند و نســبت بــه انســولین
مقاومــت نشــان میدهنــد [.]8
بــه تازگــی پژوهشهایــی در راســتای درک مکانیســم و
چگونگــی ایــن ارتباطهــا انجامشــده اســت .تاکنــون
نشــان دادهشــده اســت کــه قرارگیــری بیمــاران مبتــا بــه
دیابــت نــوع  2در آبوهــوای نســبت ًا خنــک بــه مــدت 10
روز تأثیــر معنـیداری در کاهــش مقاومــت بــه انســولین
داشــته اســت [ .]9همچنیــن بــر اســاس مطالعــات کــه در
ســال  2016انجامشــده اســت ارتبــاط معنــیداری بیــن
دمــای محیــط و میــزان قنــدی شــدن هموگلوبیــن انســان
مشاهدهشــده اســت [ .]10ارتبــاط بیــن ایــن عوامــل در
یــک شــمای کلــی نشــان داده شــده اســت.
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شکل  .1تصویر شماتیک ارتباط بین ذخیره چربی ،دمای محیط و خطر ابتال به دیابت

شکل  .2میزان تغییرات دمای خشکیها و اقیانوسها بر اساس میانگین دماهای ثبتشده در سال  2015نسبت
به دوره زمانی  1981تا  2010میالدی ( .برگرفته از سایت مرکز ملی اطالعات هواشناسی )NOAA

نشریه نشاء علم ،سال هفتم ،شماره اول ،دی ماه 95

37

تغییرات اقلیم زمین و بیماریها
بحث و نتیجهگیری
بــا توجــه بــه روابــط اشارهشــده در شــکل ( )1دمــای
محیطزیســت در رونــد ابتــای افــراد بــه دیابــت نــوع
 2اهمیــت قابلتوجهــی پیــدا خواهــد کــرد [ .]11در
ســالهای اخیــر بــا افزایــش رونــد تولیــد گازهــای
گلخانــهای و تغییــرات آب و هوایــی ایجادشــده دمــای
کلــی زمیــن رو بــه گــرم شــدن گذاشــته اســت.
همانطــور کــه در شــکل ( )2نشــان داده شــده اســت
در اغلــب قســمتهای زمیــن متوســط دمــا در ســال
 2015نســبت بــه بــازه زمانــی  1981تــا  2010تغییــرات
قابلتوجهــی داشــته اســت .امــروزه میتــوان گرمایــش
زمیــن را در کنــار تمامــی مخاطــرات زیســتمحیطی
کــه ایجــاد میکنــد بهعنــوان عاملــی بالقــوه در تغییــر
رونــد ســامت انســان نیــز مطــرح کــرد .بــا توجــه بــه
نقشــه گرمایــش زمیــن ،افزایــش متوســط دمــا در ایــران
نیــز قابــل مشــاهده اســت .تغییــرات اقلیــم و گرمایــش
جهانــی بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه جامعــه
اســترس وارد مــی نمایــد کــه ایــن تنــش بیمــاری
هــای گوناگــون را بــه جامعــه تحمیــل مــی نمایــد [.]11
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