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کارشناسی ارشد علوم تغذیه ،گروه علوم تغذیه ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
دانشیار ،دکترای علوم غدد درونریز و متابولیسم ،گروه پزشکی داخلی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
دانشیار ،دکترای علوم تغذیه ،گروه علوم تغذیه ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
تاریخ دریافت 1395/12/02:تاریخ پذیرش1396/09/01 :

چکیده
مقدمه :در سالهای اخیر در مطالعات روی جانوران آزمایشگاهی ،اثر زیرهی سبز در کنترل دیابت نوع  2آشکار شده است .هدف از انجام
این مطالعه ،بررسی اثر دوزهای  50و  100میلیگرمی عصارهی زیرهی سبز بر شاخصهای آنتروپومتریک ،پارامترهای هموستاز گلوکز و
پروفایل لیپیدی در نمونههای انسانی مبتال به دیابت نوع  2است.
مواد و روشها :مطالعهی حاضر ،یک کارآزمایی بالینی دو سو کورِکنترلشده با دارونماست که در کمیتهی اخالق دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه تأیید شد .نمونهها از میان بیماران مبتال به دیابت نوع دوِ مراجعهکننده به درمانگاههای بیمارستان امام خمینی ارومیه انتخاب شدند.
سپس ،بر اساس معیارهای ورود و تخصیص تصادفی به  3گروه مصرفکنندهی دوز  100میلیگرمی و  50میلیگرمی عصارهی الکلی
زیرهی سبز و مصرفکنندهی دارونما (پارافین خوراکی) تقسیم شدند .قبل و پس از  8هفته مداخله ،اندازههای آنتروپومتریک (قد ،وزن،
شاخص تودهی بدنی و ضخامت چین پوستی) و نمونه خون آنان گرفته شد .سپس اطالعات وارد نرمافزار  SPSSشد وبا استفاده از آزمون
 ،K-Sتی زوجی ،آنووا ،بونفرونی و منکووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که میانگین قند خون ناشتا ،سطح انسولین سرم ،بررسی مدل هموستاتیک مقاومت به انسولین (HOMA-
 ،)IRلیپوپروتئین با چگالی پایین ( )LDLوکلسترول توتال در دو گروه دریافتکنندهی مکمّل ،کاهش معنادار ( ) P <0/001داشت و
لیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDLدردو گروه نسبت به گروه دارونما افزایش معنادار یافت.
نتیجهگیری :تجویز کوتاهمدت مکمّل  100یا  50میلیگرمی الکلی زیرهی سبز در افراد دیابتی نوع  2میتواند در بهبود حساسیت به
انسولین ،کلسترول توتال و تریگلیسیرید مؤثر باشد.
کلیدواژهها :زیرهی سبز؛ دیابت نوع 2؛ پروفایل لیپیدی؛ شاخصهای تنسنجی.
*نویسنده مسئولE.mail: Ghavamzadeh@hotmail.com :
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بررسی اثر دوزهای مختلف عصارهی زیرهی سبز بر شاخصهای سندرم متابولیک در بیماران مبتال

دوره  ،7شماره(3پیاپی ،)24پاییز96

طب مکمل

دیابت ،شامل گروهی از بیماریهای متابولیک است که باا

آن بود که زیرهی سبز بر میزان گلوکز سرم در حالت ناشتا

هایپرگلیسمی ناشی از اختالل تراوش یا عملکرد انسولین و

اثر مثبت و معنادار دارد؛ اماا در مطالعاهای دیگار در افاراد

یا اختالل در هردو مورد ،شاناخته مایشاود .دیابات ناوع

دچار اضافهوزن ،تأثیر معناداری از زیرهی سابز بار گلاوکز

دو 90 – 95٪،افراد دیابتی را در بر میگیرد و وابساته باه

پالسما در حالت ناشتا دیده نشد(.)16

انسولین نیست(.)1

مقایسهی اثربخشی دوزهای مختلف عصارهی زیرهی سابز

شیوع دیابت نوع  2طی سالهای اخیار ،هماواره در حاال

ضروری است؛ زیرابیشتر مطالعات انجامشده در ایان زمیناه

افزایش بوده است( .)2دیابت نوع  2از عوامل خطر ابتال به

روی جااانوران آزمایشااگاهی بااوده ( )17- 21 ، 10و هاای

انواع بیماری های مزمن ازجمله بیماریهای قلبی و کلیوی

مقایسهای در مورد میزان اثربخشی دوزهای مختلفاین گیاه

است(.)4،3

در بیماران مبتال به دیابت نوع  2انجام نشاده اسات؛ دلیال

اولین قدم در درمان دیابات ،کنتارل ساطح گلاوکز خاون

دیگر ،نتایج ضاد و نقای

است( 5و )6که از طریق رژیام درماانی ،فعالیات فیزیکای،

نمونهی انسانی است .بنابراین ،مطالعاهی حاضار باا هادف

استفاده از داروهای کاهندهی قند خون و انساولیندرماانی

بررسی اثر دوزهای  50و  100میلیگرمی عصارهی زیارهی

امکانپذیر اسات .انساولیندرماانی نیاز عوارضای ازجملاه

سبز بر شاخص های حساسیت به انسولین (HOMA-IR

لیپوهایپرتروفی و لیپوآتروفی (از بین رفتن چربی زیرپوستی

و  ،)QUICKI، HOMA-Bنمایااههااای پروفایاال

در محل تزریق) را در پی دارد(.)8، 7

لیپیدی و نمایههای تنسنجی در بیماران مباتال باه دیابات

یکی از راههای مدیریت این بیماری ،بهرهگیری از درمان-

نوع  2طراحی و اجرا شد.

های گیاهی است( .)9کومینومکاایمینوم یاا زیارهی سابز،

مواد و روشها

گیاهی از خانوادهیچتریان بوده ومنطقهی باومی آن هناد،

این پژوهش یک کارآزمایی بالینی دو سو کور و کنترلشده

ایران ،مناطق مدیترانهای و مصر است( .)10این گیاه دارای

با دارونماست که در کمیتهی اخالق دانشگاه علوم پزشکی

خاصیت آنتیاکسیدانی است و بهعنوان محرک ،ضادنفخ و

ارومیه تأیید شد .تعداد بیماران در ابتادای مطالعاه  99نفار

ضدخونریزی کااربرد دارد( .)11در بررسای روی جاانوران

بود که با احتساب ریزش نمونههاا و باا اساتناد باه تعاداد

آزمایشگاهی مشخص شدکه عصارهی زیرهی سبز خاصیت

آزمودنیها در مطالعهی تقیزاده و همکااران( ،)18روی 90

ضااددیابتی دارد ( .)12مااواد کارآمااد دروناای آن ،شااامل

بیمار مبتال به دیابت نوع  2که در مهرمااه ساال 1394باه

کااومینآلدهیااد ،تیموکینااون ،گاماااترپینین ،سااابینین،

درمانگاه بیمارستان امام خمینای دانشاگاه علاوم پزشاکی

آلفافالندرن و آلفاکادینین است(.)13اصلیترین مادّهی مؤثر

ارومیه مراجعه کردند ،انجام شاد .طاول مادت مطالعاه باا

آن ،کومینآلدهید یا -4ایزوپروپیل بنزآلدهیاد اسات .ایان

استناد به مطالعهی یادشده  8هفته بود و افارادی کاه قناد

مادّه ،بازدارندهی دو آنزیم آلفاگلوکوزیداز و آلدوزردوکتاز در

خون ناشتای بااالتر از  126و کمتار از 200میلایگارم در

مسیر متابولیسم کربوهیدراتهاا اسات وباه هماین علات،

دسیلیتر داشتند در آن شرکت کردناد .توضایحات الزم در

احتمال میرود خاصیت ضددیابتی داشته باشد(.)14

مورد اهداف مطالعه و روش کار و نیز شرای ورود و خروج

تاکنون بیشتر مطالعات انجام شده در مورد اثر زیرهی سابز

به مطالعه بهوسیلهی پژوهشگر باه نموناههاا اراهاه شاد و

بر دیابت نوع ،2روی جانوران آزمایشگاهی بوده و فقا دو

همهی آنان رضایتنامهی کتبی آگاهانه را تکمیل کردند.

مطالعه(مشابه مطالعهی حاضار) روی نموناههاای انساانی
1979

دو مطالعاهی انجاامشاده روی
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مقدمه

انجام شده است ( .)15نتایج یکی از این مطالعات ،حاکی از

سحر جعفری کارگر و همکاران

اثر دوزهای مختلف عصارهی زیرهی سبز بر...

کنترل بودن از نظر وضعیت گلاوکز و چربای خاون ،عادم

شد که رژیم معماول ،فعالیات بادنی همیشاگی و شارای

تغیی ار در دوز دارو در طااول مطالعااه ،دارا بااودن برنامااهی

زناادگی خااود را در طااول مطالعااه تغییاار ندهنااد .تمااام

دارویاای واحااد از نظاار نااوع داروهااای مصاارفی ،عاادم

شاارکتکنناادگان ،از دو داروی گلیبنکالمیااد و متفااورمین

انسولیندرمانی ،عدم استعمال دخانیات و الکل ،عدم ابتالبه

استفاده کردند .از انسولین خارجی نیز استفاده نکردناد و از

بیماریهای مزمن ،عدم باارداری و شایردهی ،عادم ورود

آنان خواسته شد که هرگونه تغییری در دوز داروها و یا نوع

نمونههای خانم به دوران یاهسگی ،عدم هورماوندرماانی،

داروهایشان را گزارش کنند؛ در صورت هرگونه تغییری ،از

عدم پیروی از رژیمهای کاهش وزن و نیاز عادم مکمّال-

مطالعه خارج می شدند .پژوهشگر باا تمااس تلفنای انجاام

درمانی با عصارهی زیرهی سبز.

مداخله از سوی بیماران را پیگیری کرد.

شرای خروج از مطالعه شامل حساسیت به عصارهی زیره-

پساز انتخاب نمونهها ،پرسشنامههای اطالعات عمومی و

ی سبز ،باردار شدن در طول مادت مطالعاه ،تغییار در دوز

یادآمد  24ساعتهی خوراک تکمیل شد .سپس وزن ،قاد و

داروها در طول مدت مطالعه ،ابتال به یکی از بیماریهاای

چین پوساتی نموناههاا ،باهترتیاب ،باهوسایلهی تارازوی

یادشده در طول مدت مطالعه و نیز عدم تمایل به اداماهی

دیجیتالی باا دقات  100گارم ،متار ناواری باا دقات 0/1

همکاری بود.

سانتیمتر و کالیپر اندازهگیری شد.

نمونههای انتخابشده به صورت تصادفی در سه گاروه 33

قد نمونهها با متر نواری در حالت ایستاده و بدون کفش باا

نفره قرار گرفتند؛ بدینصورت که پرسشنامهها در  3دسته

دقت  ./1سانتی متر و وزن افراد با لباس سبک بدون کفش

در اختیااار مراجعااهکنناادگان قاارار گرفاات .هاار دسااته از

و در حالت ناشاتا باهوسایله ی تارازو باا دقات  100گارم

پرسشناماههاا متعلاق باه یکای از  3گاروه باود .ساپس

اندازه گیاری شاد BMI .آناان باا فرماول محاسابه شاد.

مراجعااهکنناادگان در درمانگاااه ،بااهترتیااب ،وارد یکاای از

به عالوه ،اطالعات سن ،جنس ،سایگار کشایدن ،وضاعیت

گروههای  2 ،1یا  3شدند .گروه  1مکمّل  100میلیگرمی

یاهسگی ،تاریخچهی پزشکی و داروهای مصارفی آناان باا

عصاااارهی زیااارهی سااابز را دریافااات کااارد ،گاااروه 2

پرسشنامه جمعآوری شد.

دریافت کننده ی مکمّل  50میلی گرمای عصاارهی زیارهی

برای اندازهگیری ضخامت چینپوساتی باهعناوان نشاانگر

سبز بود و گروه  3دارونما (پارافین خوراکی مشاابه مکمّال

درصد چربی بدن از کالیپر استفاده شد .اساس کاار کاالیپر،

عصارهی زیرهی سابز) را دریافاتکارد .مکمّال عصاارهی

مشابه میکرومتر است که فاصلهی بین دو نقطه را محاسبه

زیرهی سبز از شرکت بااریجاساانس و دارونماا از شارکت

مىکند .با استفاده از انگشت شست و انگشت اشااره ،یاک

زهراوی تهیه شد .مکمّل و دارونما از نظار شاکل و رنا

چین از پوست و چربى زیرپوستی گرفته شاد و باراج جادا

ظاهری ،مشابه یکدیگر بودند.

کردن از بافت عضالنى ،باال کشیده شد .دهاناهی کاالیپر،

رژیاام غااذایی افااراد ،بااا اسااتفاده از یادآمااد تصااویری 24

فشارج معادل  g/cm310را در محل تماس با دو الیهی

ساعتهی خوراک در ابتدای مطالعه و سپس بهطور مکرر در

پوست و بافات زیرپوساتی اعماال ماىکناد .محالهااج

هفتههای  4 ،2و  6مطالعه بررسی شد .دادههاای دریافات

اناادازهگیاارج شااامل ناحیااهی عضاالهی سااهساار بااازو،

غااذایی در ناارمافاازار Nutritionist IVنسااخهی 15

سوپراایلیاک و باالج ران بود .در این مرحلاه ،درحاالیکاه

تجزیه و تحلیل شد .نمونهها مکمّل خاود را طای  8هفتاه

نمونهی مورد مطالعه ایستاده باود 2 ،یاا  3باار هرکادام از

پیش از وعدهی ناهار و شام (گروه  1هر بار دو پرل و گروه

نواحى فوق در سمت راست بدن اندازهگیرج شد.
1980
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معیارهای ورود نمونهها به مطالعاه عباارت باود از :تحات

 2و  3هر بار یک پرل) مصرف کردند .از بیماران خواساته

دوره  ،7شماره(3پیاپی ،)24پاییز96

طب مکمل

آزمون بیوشیمیایی قند خون ناشتا ،حساسیت به انسولین با

دریافت غذایی ازآزمون من کووا استفاده شد .برای بررسای

شاخص  HOMA-B ،HOMA-IRو QUICKI

معنیداری دریافتهای غذایی در طی  4بار اندازه گیری در

و پروفایل لیپیدی خاون (،LDL-C ،HDL-C ،TC

طول دورهی مداخله از روش تحلیل واریانس با اندازههاای

 TGsو  ،)VLDLاز شااریان براکیااال تمااام افااراد10،

تکراری و آزمونهای تعقیبی استفاده شد .ساطح اطمیناان

سیسی خون گرفته شاد .کیاتهاای آزمایشاگاهی ماورد

تمام متغیرها  95%در نظر گرفته شاد .مقاادیر معنایدار از

اساتفاده (گلاوکز TC ،HDL ،LDL ،و  )VLDLاز

لحاظ آماری با  P<0/05مشخص گردید.

شرکت پارسآزمون تهیه شد .پاس از نموناهگیاری ،افاراد

یافتهها

بهصورت تصادفی در  3گروه یادشده قرار گرفتند.

در ایااان مطالعاااه ،تعاااداد  62زن ( )68/9%و 28مااارد

در پایان هفتهی هشتم پس از  12ساعت ناشتایی ،مجاددا

()31/1%شاارکت کردنااد .میااانگین ساانی کاال افااراد

از شریان براکیال افراد هر گروه ،جهت تکرار آزمایشهاای

شرکتکننده  47/33±6/36سال بود.

بیوشیمیایی  10سیسی خونگیری شد.

ازلحاظ آماری در میانگین قاد ،وزن و ساایر ویژگایهاای

نمونهخونها ،در دماای  70˚cتاا زماان آناالیز ،نگاهداری

آنتروپومتریک افراد شرکت کننده در سه گروه ،در مرحلهی

شاااادند TG ،VLDL ،HDL ،LDL .و TCباااا

پیش از مطالعه اختالف معنیداری وجود نداشت .میاانگین

اتوآنالیز و قند خون به روش گلوکز اکسایداز انادازهگیاری

وزن و  ،BMIپس از مداخلاه در  8هفتاه نیاز در باین 3

شد.

گروه اختالف معنیدار نداشت(جدول شمارهی  1و )2؛ ولی

در این پژوهش از  100بیمار شرکتکننده 3 ،نفر به علات

پس از مصارف دوز  100و  50میلایگرمای مکمّال در دو

تغییر در دوز دارو 1 ،نفر به علت حساسیت دستگاه گوارش

گروه در مقایسه با گاروه شااهد ،انادکی کااهش وزن (در

و  6نفر به علت عدم تمایل به همکاری ،از مطالعاه خاارج

ماااااردان  0/6±1/1 ،2/1±3/1و  ،0/8±2/1در زناااااان

شدند و  90نفر مطالعاه را اداماه دادناد .مشخصاات افاراد

 1/1±2/3 ،2/4±2/6و  1/0±2/9بهترتیب در گاروههاای

خارجشده از مطالعه با افراد بااقیماناده در مطالعاه تفااوت

مکمّل  100میلی گرمی ،مکمّل  50میلیگرمی و شااهد) و

معناداری نداشت .دادهها بهنرم افازار  SPSSنساخه ی 22

کااااااهش ( BMIدر ماااااردان  0/2±0/4 ،0/7±1/1و

وارد و آنااالیز شااد .در ایاان مطالعااه مقاادار کمتاار از 0/05

 0/3±0/8و در زنااااان  0/4±0/7 ،0/8±0/9و )0/4±4/1

بااهعنااوان سااطح معناایداری در نظاار گرفتااه شااد .تمااام

مشاااهده شااد .در تغییاارات وزن و  BMIبااین دو گااروه

متغیرهای کمّای باه صاورت  Mean±SDو متغیرهاای

دریافااتکنناادهی مکمّاال  100میلاایگرماای و مکمّاال 50

کیفی به صورت تعداد (درصد) گزارش شد .به منظور تعیاین

میلیگرمی اختالف معنیداری مشاهده نشد.

نرمال باودن دادههاا از آزماون  K-Sاساتفاده شاد .بارای

طبق نتایج حاصل از پرسشنامههای یادآمدغذایی در طای

مقایسهی میانگین پیش و پس از مداخلاه در دادههاای باا

مطالعه ،از لحاظ مصرف کالری ،کربوهیادرات ،پاروتئین و

توزیع نرمال ،از آزمون  Paired t-testو در دادههای با

چربی هی گونه اختالف معنیداری در بین  3گروه مشاهده

توزیع غیرنرمال از آزمون ویلکاکسون اساتفاده شاد .بارای

نشد.

مقایسااهی میااانگینهااا در  3گااروه از روش آنااووا ،باارای

در سطح متغیرهای  HOMA-IRو  ،HDLکلساترول

مقایسهی تفاوتهای معنیدار بین هر یک از زوجمیانگین-

تام پالسما و  TGبا دریافت مکمّل زیرهی سبز نسابت باه

ها از روش بونفرونی تی و برای تعدیل عوامل مخدوشاگر

ابتدای مطالعه در هر گروه اختالف معنیداری مشاهده شاد
1981

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 2:07 +0430 on Monday April 22nd 2019

در اولین مراجعه پس از  12ساعت ناشاتایی جهات انجاام

مانند سان ،متغیرهاای ماورد بررسای پایش از مداخلاه و

سحر جعفری کارگر و همکاران

اثر دوزهای مختلف عصارهی زیرهی سبز بر...

با دریافت مکمّال  100میلای گرمای زیارهی سابز ،ساطح

درمان با زیرهی سبز ،حساسایت باه انساولین باا شااخص

 HDLپالسما در مقایسه با مکمّل  50میلی گرمای زیاره،

 HOMA-IRبه شکل معناداری افزایش یافات کاه باا

افزایش معنیداری یافت.

نتایج مطالعهی کنونی همراستاست .البته باوجوداینکاه در

طبق یافتههای این مطالعه ،دریافت مکمل زیارهی سابز در

مطالعهی یادشده از زیرهی سبز و گلی بانکالمیاد جهات

مقایسه با گروه شاهد ،هی گونه تأثیر معنیداری روی سطح

درمااان در دو گااروه متفاااوت اسااتفاده شااده بااود نتااایج

 HOMA-B ،VLDLو  QUICKIنداشت.

مقایسه ای تأثیر این دو عامل در رتها اراهه نشاد ( .)21در

پس از تعدیل اثر متغیرهای پایه ،یافتههای فاوق باهجاز در

مطالعه ای دیگر بار روی جاانوران آزمایشاگاهی ،نتاایجی

مااورد  )P= 67%( HDL ،)P=0/38( TGو HOMA-

مشابه پژوهشهای فوق دیده شد .با دریافت زیارهی سابز

 )P= 75%( Bمعنی دار نبود .با تعدیل اثر عوامل مخدوشگر

در رتهای دیابتی ،شاخص هاای حساسایت باه انساولین

ماننااد ساان و نمایااهی تااودهی باادنی ( ،)BMIنتااایج

بهبود یافات کاه باا مطالعاهی ماا همسوسات .همچناین

بهدستآمده مشابه یافتههای فوق بود و تنهاا  3متغیار TG

مشخص شد که افزایش سطح انسولین سارم بساتگی باه

( )P= 76%(HDL ،)P=0/37و ،)P= 76%( HOMA-B

دوز مصاارفی ترکیبااات زی ارهی ساابز دارد( .)19نتیجااهی

در هر دو گروه دریافتکننده ی مکمّل ،تحت تاأثیر عوامال

پااژوهش ویالتگاااموا ،باار روی رتهااای دیابتی،مشااابه

مخدوشگر سن و  BMIقرار گرفته بودند.

مطالعات یادشده بود؛ اما روی شاخصهاای فاوق در رت-

بحث

های سالم تغییری مشاهده نشد ( .)23مطالعاه ی اردکاانی

مطالعهی حاضر نشان داد دریافت مکمّل زیرهی سبز طی 8

روی رتهااا ،اثااری مشااابه سااایر مطالعااات نشااان داد؛

هفته در افراد مبتال به دیابات ،سابب کااهش HOMA-

بادینصااورت کاه وزن BMI ،و متغیرهااای  TG ،LDLو

 LDL ، TG ،IRو کلسااترول تااام پالسااما و افاازایش

 CHOLکاهش و  HDLنمونهها افزایش معنایدار یافات.

مقدار  HDLپالسما میشود کاه جاز در ماورد تاأثیر روی

اما در این پژوهشها ،کوتاه بودن زمان مطالعه و مشخص

 HDLدر نتااایج حاصاال از دو دوز  100و  50میلاایگرماای

نبودن بیماری دیابت و وضعیت قند خون در رتهای مورد

تفاوتی مشاهده نشد .همچنین نتایج نشان داد اثار دوز 100

آزمایش و نیز عدم محدودیت میزان سطح گلوکز خاون در

میلی گرمی روی ساطح  HDLسارم بیشاتر از اثار دوز 50

رتهای انتخابی می تواند از عوامال مخدوشاگر مطالعاات

میلی گرمی آن است .نیز ،در مقایسه باا گاروه شااهد ،ایان

بوده و باعث اندکی تفاوت در نتایج باشد(.)24

مکمّل روی متغیرهای آنتروپومتریک تاأثیر چنادانی نشاان

بدین ترتیب ،یافتههای مطالعات روی جانوران آزمایشاگاهی

نداد .در این مطالعه دریافت مکمّل زیرهی سبز ،های گوناه

در مورد اثر زیارهی سابز بار شااخصهاای حساسایت باه

اثااار معنااایداری روی مقاااادیر پالسااامایی ،VLDL

انسولین و پروفایال لیپیادی همانناد نتاایج حاصال از ایان

 HOMA- Bو  QUICKIنداشت.

مطالعه ،معنادار بود؛ اما آثار آنها بر شاخصهای تنسانجی

مطالعات مشابه تاکنون بیشاتر روی جاانوران آزمایشاگاهی

با مطالعه ی حاضر تفاوت داشت .ممکان اسات علات ایان

انجام شده چنان که اثر مکمّل زیرهی سبز در رتهای سالم

تفاوت ،کم بودن زماان مداخلاه در مطالعاهی حاضار و یاا

و دیابتی بررسی شده است.

خطاهای احتمالی در مطالعات یادشاده باشاد .البتاه میازان

در یک مطالعه روی جانوران آزمایشاگاهی ،مشاخص شاد

تااأثیر دوزهااای مختلااف زیاارهی ساابز در ایاان مطالعااات،

که مصرف مکمّل زیرهی سبز در  3دوز مختلاف باه ازای

است .در مطالعات انجامشده بر روی انسان نیاز،

ضدّونقی
1982
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(جدول شمارهی  .)2بر اساس آزمون آنووا و روش بونفرونی

وزن بدن در رتهای دیاابتی ،اثار نرماال داشات .پاس از

دوره  ،7شماره(3پیاپی ،)24پاییز96

طب مکمل

دیابت نوع  2با استفاده از پاودر زیارهی سابز انجاام شاده

پروفایل لیپیدی شد( .)25نتایج مطالعهی بادر باا مطالعاهی

بود( .)17در این مطالعه ،اثر زیرهی سابز بار حساسایت باه

حاضر همسو بودکاه علات ایان امار ممکان اسات وجاود

انسااولین و نیااز بهبااود سااطح  LDLو  TGدر بیماااران

تیموکینون بهعنوان یکی از اجزای فعال در عصارهی زیرهی

دیابتی تأیید شد اما در گروه کنترل ،از داروی کاهندهی قند

سبز در مطالعهی حاضار باشاد کاه احتمااالیکی از دالیال

خون و در گروه نمونه تنها از مکمّل استفاده شاده باود کاه

افزایش حساسیت به انسولین نیز هست.

میتواند در نتایج مطالعه مؤثر باشد .همچنین در این مطالعه

در مطالعهی حاضر ،میزان کاهش وزن بعد از  8هفته تقریبا

کم بودن تعداد آزمودنی ها ،شفاف نبودن روش نمونهگیاری

 2کیلوگرم بود .بههرحال ،اگرچه این مقادار از کااهش وزن

و شیوه ی مصرف مکمّل یاا پاودر زیارهی سابز از عوامال

برای افراد چاق بسیار ناچیز است ،اما پیشنهاد میشاود کاه

محدودکننده بودکه ممکن است باعث باروز خطاا در نتاایج

مکمّل زیرهی سبز با افزایش فعالیت فیزیکی همراه شود تاا

شااده باشااد .در مطالعااهای دیگاار ،بااا بررساای اثاار مکمّاال

نتیجه ی چشمگیرتری را در پی داشته باشد .از نقاا قاوت

عصااارهیزیاارهی ساابز و اورلیسااتات باار شاااخصهااای

این مطالعه ،بررسی نمونهی انسانی و مقایسهی اثر دوزهای

آنتروپومتریااک ،پارامترهااای هموسااتاز گلااوکز و پروفایاال

مختلف عصارهی زیرهی سبز است .مادتزماان بررسای در

لیپیدی درافراد دچار اضافهوزن ،در وزن و  BMIنموناههاا

این مطالعه  8هفته بود که ممکن است در مدتزمان بیشتر

کاهش معنی دار مشاهده شد .همچنین گلوکز خاون ناشاتا،

اثار مکمّال روی عوامال موردبحاث بیشاتر شاود و یاا در

سطح انسولین و  HOMA-Bکاهش یافات و در ساطح

دوزهای کمتر تأثیر بهتر و بیشتری بگذارد.

 QUICKIافزایش معنی دار دیاده شاد .در ایان مطالعاه

نتیجهگیری

مکمّلیاری باا زیارهیسابز و اورلیساتات ،های گوناه تاأثیر

با توجه به نتایج این مطالعه و دیگر مطالعات ،نتیجاهگیاری

معنی داری را بر پروفایل لیپیادی و  HOMA-IRنشاان

کلی ،این است که عصارهی زیرهی سبز میتواند به شاکل

نداد( .)18نتاایج ایان مطالعاه ازنظار ساطح TG ،VLDLو

معناداری بر بهبود پروفایل لیپیدی و حساسیت به انساولین

کاااهش وزن مشااابه مطالعااهی کنااونی بااود ،امااا نتااایج

در بیماران مبتال به دیابت نوع  2تأثیر بگذارد و درنتیجاه از

آنااااازنظر،QUICKI ،HOMA-B ،HOMA-IR

عوارض این بیماری و هزینه هاای تحمیلای آن بار جامعاه

 ،LDL ،HDLکلسترول تام پالسما و نیز درصاد چربای

جلوگیری کند .گفتنی اسات کاه مکمّالیااری در دوز 100

بود؛ درحالیکه نتیجاهی مطالعاهی آنادوال

میلی گرم در مطالعه ی حاضر ،آثاار باه مراتاب بازر تار و

روی پروفایاال لیپیاادی در بیماااران دیااابتی مشااابه نتااایج

معنادارتری نسبت به دوز  50میلی گرمبهخصاو

بار روی

مطالعهی کنونی بود .در این مطالعه مکمّل سبز در مقایساه

هموگلوبین  A1cو TGایجاد کرد.

با داروی گلیپزاید ،سابب کااهش معنایدارساطح  LDLو

سپاسگزاری

افاازایش معناایدار  HDLساارم شااد و روی VLDL

این مطالعه بخشی از پایاننامهی دورهی کارشناسای ارشاد

تأثیرمعنیداری را نشان نداد (.)17

رشاااااته ی علاااااوم تغذیاااااه باااااا کاااااد ثبااااات

در مطالعه ی بدر و همکاران ،مشخص شاد کاه اساتفاده از

 IRCT2015101113678N9در مرکااز کارآزماااییهااای

مکمّل های غذایی دیاابتی هماراه باا تیموکیناون (یکای از

بالینی ایاران باوده و تحات حمایات ماالی دانشاگاه علاوم

اجزای فعال زیره) در حین حاملگی و شیردهی در رتهاای

پزشکی ارومیه و در مراکز درمانی آن دانشگاه انجام شاد .از

بدن ضدونقی

دیابتی ،عالوه بر جلوگیری از گسترش ترکیباات دیاابتی در
1983
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یک مطالعه ،مشابه مطالعهی کنونی ،روی بیماران مبتال باه

فرزند آنها ،باعث افزایش حساسیت باه انساولین و بهباود

سحر جعفری کارگر و همکاران

اثر دوزهای مختلف عصارهی زیرهی سبز بر...

سپاسگزاری میشود.

همکاااری شاارکتکنناادگان در ایاان طاار  ،صاامیمانه

جدول شمارهی ( )1ویژگیهای تنسنجی نمونهها در 3گروه دریافتکنندهی مکمّل 100و  50میلیگرمی زیرهی سبز و دارونما قبل از
مداخله و  8هفته بعدازآن ()Mean±SD
گروه دارونما 1
()n=30
مرد

زن

قد

5/3±167/4

9/4±169/4

7/7±163/4

7/3±167/5

10/8±167/4

7/8±164/7

0/28

وزن در ابتدای
مطالعه()Kg

9/5±73/7

6/8±73/7

7/6±5/72

±1/74
0/11

0/12±0/72

2/10±6/71

0/69

وزن پس از مداخله
()Kg

2/10±5/71

2/7±2/71

9/6±8/71

±9/72
8/10

7/12±1/71

9/9±6/70

0/72

تغییرات وزن ()Kg

3/1±2/1

2/6±2/4

1/1±0/6

2/3±1/1

1/2±8/0

9/2±0/1

0/11

شاخص توده بدنی
(ابتدای مطالعه،
2
)kg/m
شاخص توده بدنی(پس
2
از مداخله)kg/m ،
تغییرات شاخص توده
بدنی
چربی بدن ( ،%ابتدای
مطالعه)
چربی بدن ( ،%پس از
مداخله)
تغییرات چربی بدن

3/8±26/3

2/2±25/7

1/8±27/1

3/0±26/3

1/9±25/4

2/5±26/3

67/0

3/9±25/5

2/3±25/8

1/9±26/9

3/0±25/9

2/1±25/1

2/0±25/8

0/27

1/1±0/7

0/9±0/8

0/4±0/2

0/7±0/4

0/8±0/3

1/1±0/4

0/12

15/6±31/5

12/1±25/7

10/2±33/1

12/0±28/6

11/2±22/3

9/9±31/0

0/91

15/7±30/8

25/6±12/1

32/7±9/7

28/2±12/2

21/9±10/8

30/2±9/2

0/88

0/6±0/9

0/1±0/4

0/3±0/7

0/3±0/7

0/3±0/6

0/7±1/4

0/76

82/9±5/7

81/8±2/8

83/4±3/6

82/0±6/2

80/7±4/0

82/3±4/7

0/91

81/7±6/1

81/6±3/2

83/2±3/5

81/6±6/2

80/2±3/9

81/4±4/2

0/72

1/1±1/4

0/2±0/8

0/2±0/6

0/3±0/8

0/4±0/7

0/8±1/5

0/29

99/2±5/0

97/9±2/1

100/3±3/9

97/7±4/2

96/0±1/4

97/1±5/4

0/20

99/2±5/2

97/7±2/1

100/2±4/1

97/6±4/3

96/0±1/4

96/8±5/0

0/17

0/0±0/4

0/1±0/3

0/1±0/6

0/0±0/3

0/0±0/0

0/2±0/8

0/99

0/83±0/04

0/83±0/02

0/83±0/03

0/83±0/05

0/84±0/04

0/84±0/02

0/29

0/82±0/04

0/83±0/02

0/83±0/02

0/83±0/05

0/83±/04

0/84±0/02

0/53

دور کمر (ابتدای
مطالعه)cm ،
دور کمر (پس از
مداخله)cm ،
تغییرات دور کمر
دور باسن (ابتدای
مطالعه)cm ،
دور باسن (پس از
مداخله)cm ،
تغییرات دور باسن
ضخامت چین
پوستی(ابتدای
مطالعه)mm،
ضخامت چین پوستی
(پس از مداخله)mm ،
تغییرات ضخامت چین
پوستی ()mm

0/0±0/0

0/0±0/0

0/0±0/0

1984

0/0±0/0

0/0±0/0

0/0±0/0

0/36
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گروه مکمّل 100میلیگرمی 1
()n=30
زن
مرد

گروه مکمّل 50میلیگرمی 1
()n=30
زن
مرد
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 هفته بعدازآن8  مقایسه ی اثر دریافت مکمّل بر متابولیسم انسولین و پروفایل لیپیدی قبل از مطالعه و:)2(جدول شماره
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P2

0/47

0/296

26/2±8/2 26/0±8/4

گرمی50 دریافتکنندهیمکمّل
) n=30(
)Mean±SD(
1
بعد
قبل
P
*
0/002
±23/01
±28/03
163/63
169/86
**
0/015
±1/61
±2/00
13/88
14/64
**
0/045
±0/001
±0/001
0/005
0/006
0/152
27/5±5/2 28/2±5/8

0/07

0/098

3/1±0/1

3/1±0/1

0/069

±0/06
3/08

±0/07
3/08

0/601

±0/09
3/03

±0/08
3/57

QUICKI

0/03

0/716

±47/9
152/1

±56/8
154/6

0/448

±37/3
131/3

±37/5
141/9

0/158

±57/1
125/6

±40/8
147/5

)mg/dl(TG

±20/42
76/8

±14/0
72/3

±17/6
68/8

±17/1
73/9

0/003

±23/3
76/1

±25/9
86/1

LDL-C
)mg/dl(

**

0/00

P1
**
0/046

±32/42
165/26

±31/19
159/56

0/003

±2/38
13/14

±2/52
12/61

0/065

±0/001
0/005

±0/001
0/005

*
**

0/00

**

*
**

0/00
*

**

0/00

دریافتکنندهی دارونما
) n=30(
)Mean±SD(
بعد
قبل

***

0/040

*

***

0/004

متغیر

)n=30( گرمی100 دریافتکنندهیمکمّل
)Mean±SD(
P1
0/001

بعد

قبل

±21/86
114/43

±29/19
170/33

)mg/dl(FBS

*

±1/05
10/45

±1/78
15/17

*

±0/0005
0/0029
30/6±7/4

±0/001
0/006
29/5±7/1

انسولین سرم
)µunit/ml(
HOMA-IR

0/001
0/002

0/917

HOMA-B

0/009

0/594

±10/7
56/3

55/8±8/2

0/285

±9/5
*
50/4

±11/0
*
49/5

***

52/4±7/1

46/9±8/1

HDL-C
)mg/dl(

0/08

0/311

±21/0
44/7

±22/3
42/3

0/152

±20/8
23/1

±24/1
27/8

***

±15/7
16/5

±17/0
22/4

VLDL(mg/d
)

0/002

0/070

±29/6
177/9

±25/2
170/5

±23/1
142/4

±28/8
151/2

***

±28/0
145/1

±31/5
155/5

)mg/dl(TC

*

**

***

0/008

0/004
0/043
0/023

HOMA-IR: homeostasis model of assessment-insulin resistance, HOMA-B: homeostatic model assessment-Beta cell
function, QUICKI: quantitative insulin sensitivity check index, TG: Triglycerides (mg/dl), LDL-C: low density
lipoprotein-cholesterol (mg/dl), HDL-C: high density lipoprotein-cholesterol (mg/dl), VLDL: very low density
lipoprotein-cholesterol (mg/dl), TC: Total Cholestrol (mg/dl)
PairedT-Test *آزمون
ANOVA **آزمون
 میلیگرمی و گروه دارونما بر اساس آزمون50 میلیگرمی ودو گروه دیگر(گروه100 *** اختالف معنیدارمشاهدهشده بین گروههای
). همساناندHomogenous tests

1985
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Abstract
Introduction: In recent years, the effect of green cumin for the treatment of diabetes type II

has been known in trials on laboratory animals. The purpose of this study was to evaluate the
effect of 50 and 100 mg doses of green cumin essential oil on anthropometric measurements,
glucose homeostasis parameters and lipid profile in patients with diabetes type 2.
Methods: This study was a double blind and placebo controlled clinical trial that was
approved by ethics committee of Urmia University of Medical Sciences. In the present study,
the subjects were divided into three groups after selecting the patients with diabetes type 2
from Imam Khomeini hospital’s clinics randomly according to the inclusion criteria: the
groups who consumed the 100 & 50 mg doses of alcoholic extract of cumin, and the placebo
group(edible paraffin). Before and after 8 weeks intervention, anthropometric
measurements(height, weight, body mass indx and skinfold) and blood samples were taken.
Then all of these data were analyzed by SPSS software(K-S test, paired T-test, ANOVA,
bonferroni and MANCOVA).
Results: Results showed that the mean of fasting blood sugar (FBS), serum levels of insulin, HOMAIR, LDL and total cholesterol in both supplement groups (P <0.001) reduced significantly, and the
HDL increased significantly in comparison with placebo group.
Conclusion: This study indicated that Short-term daily supplementation green cumin extract -100 or
50 mg -in patients with diabetes type 2 during 8 weeks may reduce serum levels of insulin, blood
glucose, total cholesterol and triglyceride.
Keywords: green cumin, type 2 diabetes, lipid profile, anthropometric mesurements
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