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بهمن و اسفند 0191

مقايسه اثر کورکومين با و بدون متفورمين بر سطح قند خون موشهای صحرايي
*0

هاله عاملي ،0دکتر ترانه معيني زنجاني ،0فاطمه مسعودنيا ،0دکتر معصومه ثابت کسايي

 .1مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه فارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :استفاده از گیاهان دارویی به منظور کاهش قند خون در بیمااران دیاابتی ،مطار مایباشاد .کورکاومین دارای اثارات
کاهندگی قند خون و ضد التهابی نیز میباشد .با توجه به کاهش تأثیر متفورمین در مصرف طوالنی مدت ،اثارات پیشاگیرانه و درماانی
مصرف خوراکی کورکومین به تنهایی و همراه با متفورمین بعد از القای دیابت ،بر تغییرات غلظت قناد خاون در ماو هاای صاحرایی،
بررسی شد.
مواد و روشها :از مو های صحرایی نژاد ویستار (وزن  222تا  252گرم ،تعداد  1سر در هر گروه) استفاده شد .جهت ایجاد دیابت ،از
آلوکسان  112 mg/kgو جهت کاهش قند خون از متفورمین  12 mg/kgو کورکومین  122 mg/kgاستفاده شد .حیوانات به  5گاروه
تقسیم شدند )1 :گروه کنترل منفی ،شامل حیوانات دیابتی شده که نرمال سالین دریافت کردناد؛  )2گاروه دیاابتی کاه باا کورکاومین
درمان شدند؛  )1گروه دیابتی که با متفورمین درمان شدند؛  )4گروه پیشگیری با کورکومین ،دیابت-کورکومین و  )5گروه پیشگیری باا
کورکومین ،دیابت-کورکومین  +متفورمین .حیوانات ،کورکومین و متفورمین را روزانه در آب آشامیدنی دریافت نمودناد .در روزهاای ،1
 14 ،7و  21پس از القای دیابت ،قند خون به رو خونگیری از گوشهی چشم حیوان توسط لولههاای موییناه ،انادازهگیاری شاد .از
رو  ANOVAدو طرفه ،جهت مقایسهی آماری گروههای درمان و کنترل استفاده شد.
يافتهها :در گروه کنترل ،قند خون از روز  1افزایش یافت ( .)P<2/221گروه متفورمین و گروه کورکومین از روز  7تاا  ،21کاهشای در
قند خون ایجاد نمودند ( ،)P<2/221کورکومین در روز  ،21در مقایسه با متفاورمین ،قناد خاون را باه میازان معنایداری کااهش داد

( .)P<2/221در گروه  ،5از روز  ،7کاهش معنیداری در غلظت قند خون نسبت به سایر گروهها ایجاد شد (.)P<2/221
نتيجهگيری :کورکومین با اثرات کاهندگی قند خون ،قبل و بعد از ایجاد دیابت ،میتواند مکمل مناسبی به همراه متفورمین باشد.
واژگان کليدی :دیابت ،کورکومین ،متفورمین ،مو

صحرایی

لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Ameli H, Moini-Zangani T, Masoudnia F, Sabetkasaei M. The comparison of curcumin’s effect with or without
metformin on blood glucose levels in diabetic rats. Pejouhandeh 2015;19(6):312-319.

مقدمه

0

دیاباات شاایرین یااا ملیتااو ( ،)Diabetes mellitusاز
مهمترین بیماریهای شایع است که میلیونها نفر در جهان به
آن مبتال شده و هر سال بر شمار این مبتالیان افزوده میشاود
( .)1-4از آنجا که طبق برآورد فدراسیون باین المللای دیابات،
در سااال  ،2221در حاادود  194میلی اون دی اابتی در سراساار
جهان زندگی میکنند و برآورد میشود که در سال  2225این
*نويسنده مسؤول مکاتباات :دکتار معصاومه ثابات کساا ي؛ اساتاد گاروه
فارماکولوژی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علاوم پزشاکی شاهید بهشاتی،
تهران؛ صندوق پستی19195-4719 :؛ کد پستی19857-17441 :؛ تلفن و نماابر:
)221( 22419919؛ پست الکترونيكfkasaei@yahoo.com :

تعداد به رقمی بالغ بر  111میلیون نفر برسد ،بناابراین دیابات
برای سالمتی جهانیان یک تهدید بوده و در حال حاضار ،ایان
بیماااری بااه عنااوان چهااارمین علاات ماارم و می ار در بیشااتر
کشورهای توسعه یافته ،محسوب میشود (.)5
متفورمین ( )Metforminیکی از پرمصرفترین داروهاا در
کنترل دیابت میباشد ( .)1با ایان حاال ،ایان دارو در مصارف
طوالنی مدت ،تأثیر خود را در کاهش قند خاون از دسات داده
و نیاز به افزایش دوز مصرفی آن ،مطر میگردد ( .)7داروهای
ضد دیابت خوراکی دارای عوارض متعددی میباشند ،بناابراین
استفاده از ترکیباتی به عنوان مکمل با منشأ گیاهی ،مایتواناد
موجب تأثیر بیشتر این داروها گردد (.)9،8
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مواد و روشها
در این پژوهش تجربی ،از مو های صحرایی نر نژاد ویستار
با محدودهی وزنی  222-252گرم اساتفاده شاد .حیواناات در
دمای  22±1درجهی سانتیگراد با دورهی نوری طبیعای (12
ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) نگهداری شده و در طول
دورهی آزمایش ،آب و غاای کافی در اختیار مو ها قارار داده
شد .آلوکسان ( )Alloxanبالفاصله پیش از انجاام آزماایش در

آب مقطار حال و بااا دوز  112 mg/kgباه صاورت زیرجلاادی
( ،)SCتزریق گردید ( .)22القای دیابت با مشاهدهی عالیم آن
شامل کاهش وزن ،افزایش قند خون باه میازان بایش از 252
میلیگرم بر دسیلیتر و پرنوشی ،مشت شد.
حیوانات به  5گروه (هر گروه شاامل  1سار ماو ) تقسایم
شدند .گروه اول (گاروه کنتارل) ،باا داروی آلوکساان دیاابتی
شدند اما هیچ دارویی دریافت نکردند .در این گروه ،قند خاون
حیوانات توسط دستگاه ( Glucoplusشرکت کاسپین ،ایران)
در روزهااای  14 ،7 ،1و  ،21اناادازهگیااری شااد .گااروه دوم،
مو های دیابتی بوند که کورکومین دریافات کردناد .در ایان
گروه ،کورکومین با دوز  )21( 122 mg/kgبه صورت خوراکی
(محلول در آب مصرفی) ،تجویز و سپس قند خون در روزهاای
 14 ،7 ،1و  ،21اندازه گیری شد .این گروه از حیوانات ،در روز
صفر ،دارو دریافت نکرده و مقادیر گزار شده مربوط باه قناد
خون طبیعی و پیش از تزریق آلوکسان میباشاد .گاروه ساوم،
مااو هااای دی اابتی بودنااد کااه متفااورمین دریافاات کردنااد.
متفورمین با دوز  )22( 12 mg/kgبه صورت خوراکی (محلول
در آب مصرفی) تجویز و سپس قند خون در روزهاای 7،14 ،1
و  ،21اندازهگیری شد .این گروه نیز همانند گاروه دوم ،در روز
صفر ،دارو دریافت نکرده و مقادیر گزار شده ،مربوط به قناد
خون طبیعی و پیش از تزریق آلوکسان میباشد .گروه چهاارم،
مو های دیابتی بودند که دو هفته پیش از القاای دیابات ،باه
منظااور پیشااگیری ،کورکااومین را بااه صااورت محلااول در آب
خوراکی دریافت نمودند .اما پاس از تزریاق آلوکساان و القاای
دیابت ،فقط کورکومین را در آب خوراکیشان دریافت کردناد.
گروه پنجم ،مو های دیاابتی هساتند کاه دو هفتاه پایش از
القای دیابت و به منظور پیشاگیری ،کورکاومین را باه صاورت
محلول در آب خاوراکی دریافات نمودناد .اماا پاس از تزریاق
آلوکسان و القای دیابات ،متلاوط هار دو داروی کورکاومین و
متفورمین را در آب خوراکی ،دریافت کردند.
به منظور خونگیری از چشم ماو هاا ،لولاهای موئیناه در
قسمت گوشهی چشم وارد میشد به نحاوی کاه در ساینو
اوربیتال ،ایجاد گسیتتگی نموده و به محض خارج شدن خون،
لوله کمی خارج میشد تا چشم آسیب نبیند .بعد از اتمام کاار،
چشم با سرم فیزیولوژی شستشو داده میشد.
دادهها به صورت میاانگین ( ،)n=1 ،mean±SEMگازار
شاادند .تجزیااه و تحلیاال نتااایج ،بااه کمااک ناارم افاازار SPSS
(نسااتهی  )11انجااام شااد .جهاات مقایسااهی آماااری از رو
 ANOVAدو طرفه و آزماون  Tukeyو همچناین از GLM
( repeated measures ANOVAآزمااون Greenhouse-
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تغییرات پاتولوژیک ناشی از دیابت به طاور عماده رمهاای
خونی ،سیستم اعصاب مرکزی و محیطی و همچنین چشامهاا
را درگیر میکند .آسیبهای ارگانیک ممکان اسات منجار باه
ایجاد پرفشاری خون ،اختالل عملکرد کلیاوی ،از دسات دادن
بینااایی ،نوروپاااتی محیط ای و مرکاازی ،بیماااریهااای عااروق
محیطی ،انفارکتو میوکارد و بیماریهای عروق مغزی مانناد
سکته شوند .بر همین اسا  ،کنترل قناد خاون ،بسایار مهام
میباشد .به عالوه ،در ساالهاای اخیار ،مطالعاات بسایاری در
ارتباط با اثرات دیابت روی مغز ،انجام گرفته است .نتاایج ایان
مطالعات حاکی از آن است که دیابت ،منجر به نقا عملکارد
شناختی و جنون میگردد .دیابت ملیتو نه تنهاا باه عناوان
یکی از عوامل خطر در بیماریهای سایکوتیک ،بلکه به عناوان
یکی از عوامل ایجاد آلزایمر نیاز باه شامار مایرود (.)12-12
بیماران مبتال به دیابات ملیتاو ناو  )T1DM( 1و دیابات
ملیتو نو  )T2DM( 2اختاللهایی از خود نشان دادند کاه
همراه با کاهش عملکرد شناختی در منااطق متتلفای از مغاز
بوده است (.)11
در میان ترکیبات گیاهی ،کورکومین ( ،)Curcuminمادهی
مؤثرهی موجود در زردچوبه ،به عنوان ادویاه ،در رژیام غااایی
آسیاییها استفاده میشود ( .)14تحقیقات نشاان دادهاناد کاه
کورکومین ،مقاومت به انسولین و تحمال نسابت باه گلاوکز را
کاهش داده و در نهایت سابب کااهش ساطال پالسامایی قناد
خون میشاود ( .)11،15از طارف دیگار ،اثارات ضاد التهاابی
کورکومین نیاز مایتواناد در کااهش عالیام عصابی ناشای از
بیماری دیابت از جمله نوروپاتی محیطای و اخاتالالت عصابی
آن ،مؤثر واقع شود ( .)15مطالعات انجام شده نشان دادهاند که
کورکااومین و متفااورمین ،هاار دو در بهبااود دیاباات نااو دوم
تأثیرگاار باودهاناد ( .)17-19باا توجاه باه کااهش اثربتشای
متفورمین در مصرف طوالنی مدت در کاهش مؤثر قناد خاون
در بیماران ( )7و اثرات پایین آورندگی قند خاون کورکاومین،
هاادف از انجااام ای ان تحقی اق ،مقایسااهی اثاار کورکااومین بااا
متفورمین در کاهش قند خون میباشد.
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پیشااگیری بااا کورکااومین و گااروه پیشااگیری+کورکومین-
متفورمین توانستند قند خون را تا حد روز صفر ،کاهش دهند
(جدول  ،1نمودار .)2

 )Geisserاسااتفاده شااد P<2/25 .از لحاااآ آماااری معناایدار
درنظر گرفته شد.

يافتهها

جدول  .0ميانگين قند خون به تفکيك مراحل زماني در گروههای کنتارل،
کورکومين پيشگيری کننده ،متفورمين و کورکومين  +متفورمين.
تعداد

پراکندگی

میانگین

گروهها

1
1
1
1
24
1
1
1
1
24
1
1
1
1
24
1
1
1
1
24
1
1
1
1
24

1/41941
7/92991
9/91918
4/12241
7/51174
25/18592
14/22811
14/44851
14/41581
45/84172
22/28544
12/11884
21/18281
21/29192
99/78818
11/41127
14/14922
5/92451
7/22114
151/28255
11/45219
1/41941
21/22212
2/48128
221/22112

99/1117
94/8111
94/2222
91/8111
95/2811
115/1117
271/8111
242/5222
218/1117
279/4117
422/8111
248/1111
192/1117
152/1111
248/2417
491/8111
171/5222
111/5222
122/1117
229/7522
589/1117
129/1117
228/1111
89/8111
249/2522

کنترل
پیشگیری با کورکومین
متفورمین
متفورمین+کورکومین
جمع
کنترل
پیشگیری با کورکومین
متفورمین
متفورمین+کورکومین
جمع
کنترل
پیشگیری با کورکومین
متفورمین
متفورمین+کورکومین
جمع
کنترل
پیشگیری با کورکومین
متفورمین
متفورمین+کورکومین
جمع
کنترل
پیشگیری با کورکومین
متفورمین
متفورمین+کورکومین
جمع

500.00
400.00

**

control


curcumin

++

+++

***

300.00

+++

***

***

metformin
***

200.00

*** +
***

100.00
0.00

Treatment days

21

14

7

3

صفر

1

7

14

21

)Glucose blood concentration (mg/dL

600.00

روز

0

نمودار  .0مقايسهی اثرتغييرات غلظت قند خون بعاد از القاای ديابات ،کورکاومين ( )111 mg/kgو متفاورمين ( )61 mg/kgباا گاروه کنتارل (،***P<1/110
 )**P<1/10و مقايسهی متفورمين با کورکومين ( )+P<1/10 ،++P<1/10 ،+++P<1/110و متفورمين روز  20با متفورمين روز  .)P<1/110( 01دادهها باه صاورت
ميانگين ( )mean±SEMبرای هر گروه از حيوانات ( ،)n=6نشان داده شده است.
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در روز  ،1افزایشی در میزان قند خون در گاروه کورکاومین
در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد ( )**P<2/21ولی با گروه
متفورمین چنین اثری مشاهده نشد .اماا از روز  ،7هار دو دارو
به طور معنیداری موجب کاهش غلظت قند خون نسابت باه
گروه کنترل شدند ( )***P<2/221که تا روز  21ادامه یافت.
متفااورمین از روزهااای  )++P<2/21( 7 ،)+++P<2/221( 1و
 ،)+P<2/25( 14کاهش معنایداری را در غلظات قناد خاون
نساابت بااه کورکااومین نشااان داد .بااا ایاان حااال در روز ،21
کورکومین توانست با تأثیر بهتر ،کاهش معنیداری در غلظات
قند خون در مقایسه با متفورمین ،ایجاد کند (.)+++P<2/221
از طرفی ،متفورمین که تا روز  ،14روند کاهشای را در غلظات
قند خون نشان میداد ،در روز  ،21افازایش معنایداری را در
غلظت قند خون نسبت به روز  14در گروه متفورمین ،از خود
نشاااان داد ( .)P<2/221فقاااط کورکاااومین در روز 21
توانست قند خون را تاا حاد روز صافر (نرماال) کااهش دهاد
(جدول  ،1نمودار.)1
گااروههااای پیشااگیری بااا کورکااومین و گااروه پیشااگیری+
کورکااومین -متفااورمین ،از دو هفتااه قباال از القااای دیاباات،
کورکومین را به عنوان پیشگیری دریافت کردند .گاروههااایی
ک ااه دارو دری ااافت نمودن ااد ،از روز  ،1بااه طااور معناایداری
ماوجب کااهش غلظت قناد خاون نسابت باه گاروه کنتارل
شدناد ( )***P<2/221کاه تاا روز  21ادامه یافت .گروههای

آمارهای توصیفی
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گااروههااای پیشااگیری بااا کورکااومین و گااروه پیشااگیری+
کورکااومین -متفااورمین از دو هفتااه قباال از القااای دیاباات،
کورکومین را به عنوان پیشگیری دریافت کردند .همانطور که
در نمودار  1مشاهده میشود ،در روز  ،1تفاوت معنایداری در
کاهش غلظت قند خون در هیچکدام از گروهها مشاهده نشاد.
در روز  7و  ،14گروه پیشگیری+کورکومین -متفورمین ،تفاوت
معنیداری در کاهش قند خون نسبت باه گاروه پیشاگیری باا
کورکومین نشان داد ( )***P<2/221که این تفاوت در گاروه
متفورمیان در روزهای  7و  14در مقایسه باا گروه پیشاگیری
بااا کورکااومین ،معناایدار بااود (بااه ترتیااب  **P<2/21و
 .)***P<2/221از طرف دیگار در روز  ،7کااهش معنایداری
در غلظت قند خون در گروه پیشگیری +متفورمین-کورکومین
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نمودار  .2اثر تجويز کورکومين ( )111 mg/kgبه صورت پيشگيریکننده (دو هفته قبل از القای ديابت) و مقايسهی تغييارات غلظات قناد خاون در گاروه
متفورمين ( )61 mg/kgو گروه کورکومين-متفورمين با گروه کنترل بعد از القای ديابت ( .)*P<1/10 ،**P<1/10 ،***P<1/110دادهها باه صاورت مياانگين
( )mean±SEMبرای هر گروه از حيوانات ( ،)n=6نشان داده شده است.M: Metformin ،C: Curcumin .
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نمودار  .1اثر تجويز کورکومين خوراکي ( )111 mg/kgبه صورت پيشگيریکننده (دو هفته قبل از القای ديابت) و مقايسهی تغييارات غلظات قناد
خون در گروه متفورمين خوراکي ( ،)61 mg/kgگروه کورکومين-متفاورمين باا گاروه کورکاومين پيشاگيریکنناده ( )**P<1/10 ،***P<1/110و
مقايسهی گروه متفورمين خوراکي ( )61 mg/kgبا گروه کورکومين-متفورمين ( .)+P<1/10 ،+++P<1/110دادهها به صورت مياانگين ()mean±SEM
برای هر گروه از حيوانات ( ،)n=6نشان داده شده است.M: Metformin ،C: Curcumin .
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در مقایسه با گروه متفورمین نیز مشاهده شد ( )+P<2/25کاه
این تفاوت در روز  14بین این دو گروه ،معنیدار نباود .در روز
 ،21تفاوتی میان گروههای پیشگیری+کورکومین-متفاورمین و
گروه پیشگیری با کورکومین مشاهده نشاد ولای گروهای کاه
متفورمین دریافت کرده بودند ،افازایش معنایداری در غلظات
قنااد خااون نساابت بااه گااروه پیشااگیری بااا کورکااومین
( )***P<2/221و گااروه پیشااگیری+کورکومین-متفااورمین
( )+++P<2/221نشااان دادنااد .همااان طااور کااه در نمااودار 1
مشاااهده ماایشااود ،گااروههااای پیشااگیری بااا کورکااومین و
پیشگیری+کورکومین-متفورمین ،قناد خاون را در روز  21در
حد روز صفر (نرمال) پایین نگه داشتند (جدول  ،1نمودار .)1
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بحث

متفورمین مصرف گلوکز را در بافتهای محیطی (مانند کلیهها
و عضالت) به خصوص پس از صرف غاا ،افزایش میدهد (.)21
مطالعات نشان دادهاند کاه متفاورمین باا فعاال کاردن آنازیم
پروتئینکیناز وابسته به  ،AMPموجب کاهش غلظات چربای
سرم و قند خون شده است .همچنین مکانیسمی که توسط آن
متفااورمین حساسایت بااه انسااولین را بهبااود مایبتشااد نیاز
مشت شده است (.)28،27
از طرف دیگر ،کورکاومین کاه از گیااه Curcuma longa
بهدست میآید و مادهی مؤثرهی زردچوبه میباشد ،باه میازان
زیادی در رژیم غاایی اقوام آسیایی استفاده مایشاود .در ایان
رابطه ،مطالعات بسیاری نشان دادهاند که مصرف کورکومین در
رژیم غاایی روزانه ،موجب پیشاگیری یاا باه تاأخیر اناداختن
مقاومت نسبت به انساولین مایشاود ( .)25،15،9گازار هاا،
حااکی از تاأثیر کورکااومین باار کااهش قنااد خااون مایباشااد
( .)11،12در سااال  ،2228تحقیقااات نشااان دادنااد کااه در
مو های سوری دیابتیک که از کورکومین استفاده کاردهاناد،
بهبود معنیداری در مقاومت به انساولین و تحمال نسابت باه
گلوکز حاصل شده است .طی این مطالعه که توساط محققاین
دانشگاه ملی  Sunchonو دانشگاه ملی  Kyungpookدر کره
انجام گرفته ،مشت گردید که ماو هاای دریافاتکننادهی
کورکومین ،دارای سطال قناد خاون پاایینتاری باوده و دچاار
کاهش وزن نیز شدهاند .طی این مطالعه ،دو گروه از مو های
نر با وزن باال انتتاب شده و به یک گروه ،رژیام غااایی باا دوز
باالی کورکومین و به گروه دیگر ،رژیم فاقد کورکومین تجاویز
گردید .بر اسا نتایج باه دسات آماده ،مشات گردیاد کاه
سطال قند خون در مو هایی کاه کورکاومین دریافات کارده
بودند ،در مقایسه با مو هایی که کورکاومین دریافات نکارده
بودند ،به طور چشمگیری کاهش یافته و استعداد کمتری برای
پیشرفت دیابات از خاود نشاان دادناد ( .)12نتاایج مطالعاهی
حاضر نیز مطابق با یافتههای اخیر میباشد.
از آنجا که التهاب ،در شرو ابتال به دیابات ناو  2و چااقی
مؤثر است ،محققین بر این باورناد کاه کورکاومین باا کااهش
التهاب ،به پیشگیری از دیابت نیز کمک میکند .کورکومین باا
کم کردن تعداد و فعالیت سایتوکاینهای التهاابی تولیاد شاده
توسط سلولهای ایمنی در بافت چربی که خود موجب آسایب
قلب و اختالل در روند تولیاد انساولین در جزایار النگرهاانس
پانکرا میشوند ،میتواند به کاهش بسایاری از اثارات مضار
چاااقی ،کمااک کنااد ( .)11همچن این ،کورکااومین دسترس ای
عضااالت و کبااد را بااه انسااولین ،افاازایش مایدهااد (.)11،12
بررسیها نشان دادهاند که ماکروفاژها به وسایلهی سالولهاای
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در این تحقیق ،به بررسی اثرات درمانی و پیشگیریکنندهی
کورکومین به همراه متفورمین ،داروی استاندارد پایینآورندهی
قند خون ،پرداخته شده است .نتایج به دست آماده نشاان داد
که متفورمین از روز  7بعد از القای دیابت ،موجب کاهش قناد
خون شده اسات کاه ایان اثار تاا روز  14باه صاورت کااهش
پیشرونده مشاهده شد .اما در روز  ،21باا وجاود کااهش قناد
خون در مقایسه با گروه کنتارل ،ولای در مقایساه باا روز ،14
افزایش معنیداری در غلظت قند خاون ایجااد نماود کاه ایان
نتیجه احتماالً نشاندهنده ی ایجااد تحمال نسابت باه اثارات
متفورمین میباشد که با نتایج مطالعات سایر محققین ،همساو
میباشد ( .)7با توجه باه مطالعاات اخیار در رابطاه باا اثارات
کاهشدهندگی قناد خاون توساط کورکاومین ،در مطالعاه ی
حاضر مشت گردید که اثرات کورکومین بعد از القای دیابت،
از روز  7به صورت پیشرونده تا روز  ،21موجاب کااهش قناد
خون گردید .از سوی دیگر ،با آن که در روزهای  7و  14بعد از
القای دیابت ،متفورمین به طور مؤثرتری موجاب کااهش قناد
خون شده بود ،ولی با پیشرفت بیمااری ،کورکاومین باه طاور
معنیدارتری در مقایسه با متفورمین ،قناد خاون را در روز 21
کاهش داد.
در سالهای اخیر ،مطالعات بسایاری در ارتبااط باا درماان
دیابت انجام گرفته است .داروهای متتلفی در ایان زمیناه باه
طور گسترده استفاده میشوند .در دیابت نو  ،2معماوالً بارای
کمک به رهایش انسولین از سلولهای بتای پانکرا  ،داروهای
ضد دیابت خوراکی تجویز میگردند که متفورمین یکی از ایان
داروها میباشد .تجربیات بالینی نشان دادهاند کاه مادتی پاس
مصاارف متفااورمین ،الزم اساات دوز دارو افاازایش یابااد (.)7
بنابراین به نظر میرسد داروهایی که بتوانند باا مکانیسامهاای
متفاوت از داروهای استاندارد ضد دیابت خاوراکی ،باه کنتارل
قند خون در این بیمااران کماک کنناد ،جایگااه مناسابی باه
عنوان مکمل دارویی در درمان دیابت خواهند داشت.
متفورمین یک داروی خوراکی برای کنتارل دیابات ناو 2
است که از طریق کاهش گلیکوژنولیز در کباد ،کااهش جااب
گلوکز از دستگاه گوار و افزایش حساسیت بدن به انساولین،
قند خون را به طور ثابت و پس از مصرف غاا کاهش مایدهاد
( .)21-25طی یک مطالعه ،مو های دیابتی شده که به مدت
 8روز متفااورمین دریافاات کاارده بودنااد ،مااورد بررس ای قاارار
گرفتند .در این گروه از رتها ،کاهش معنیداری در سطال قند
خون مشاهده شد .نتایج تحقیق حاضر در رابطه با کاهش قناد
خون توسط متفورمین ،مطابق با یافتاههاای اخیار مایباشاد.
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می ازان قنااد خااون را در حااد نرمااال (قباال از القااای دیاباات)
نگهداشت ،در حالی که چنین اثری با متفورمین مشاهده نشاد.
در مطالعااات قبل ای نیااز نشااان داده شااد کااه کورکااومین بااه
پیشگیری یا به تعویق انداختن دیابت در افراد مستعد باه ایان
بیماری کمک نموده و به نظر مایرساد کاه کورکاومین دارای
پتانسیل خوبی برای کنترل دیابت نو  2میباشاد و باه دلیال
فواید متعدد آن ،اخیراً بسایار ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات
( .)15،14نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد کاه کورکاومین
خوراکی به صورت پیشگیریکنناده ،دو هفتاه پایش از القاای
دیابت و به همراه متفورمین خوراکی بعد از القاای دیابات ،باه
طور پیش رونده ،موجب کاهش قناد خاون در حاد روز صافر
(نرمال) شده است.

نتيجهگيری
در مجمو  ،نتایج این تحقیق نشان میدهد کاه کورکاومین
به عنوان یک مادهی مؤثرهی گیاهی ،نه تنها به عناوان عااملی
جهت پیشگیری از دیابت ،که به طور معنیداری در کنترل آن
نیز نقش دارد .در این مطالعه ،متفورمین نیاز کاه یاک داروی
شناخته شده در کنترل دیابت است ،به طور معنیداری ساطال
قند خون را کااهش داد ،اماا مصارف همزماان کورکاومین باا
متفورمین توانست به طور مؤثرتری نسبت به متفورمین تنهاا،
غلظت قند خون را کاهش دهاد .باا توجاه باه ایان یافتاههاا،
پیشنهاد میشاود کاه مصارف کورکاومین باه عناوان مکمال
داروهای پایین آورندهی قند خون به همراه متفورمین ،از نظار
مکانیسم عمل و تحمل به متفورمین ،مورد مطالعاات بیشاتری
قرار گیرد.

تشکر و قدرداني
بدینوسیله از مرکز تحقیقات علوم اعصاب که هزینهی ایان
طر را پرداخت نمودهاند و همچنین از کماکهاای بایدریاغ
آقای غفاری ،تشکر و قدردانی میشود.
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آسایب دیاده ،فعااال شاده و موجاب القااای بیاان فاکتورهااای
هستهای ( )Kappa-βو باه دنباال آن ،تولیاد عوامال التهاابی
مانناااد ساااایتوکاینهاااای  TNFو  IL-6ما ایشاااوند .ایا ان
ماکروفاژهای التهابی در کبد و بافت آدیپوز ،موجب مقاومت به
انسولین می شوند .داروهایی که موجب کاهش التهاب و تقویت
عمل انسولین می شوند ،قادرند قند خون را کنترل کنند .پیش
از ایاان نشااان داده شااده اساات کااه کورکااومین ،بااه عنااوان
مهارکنندهی  Kappa-βعمل کرده و با کاهش التهاب و ایجااد
تأخیر در چاقی یا جلوگیری از آن ،که خود موجب مقاومت باه
انسولین میشود ،قادر است از مشکالت ناشی از افزایش گلوکز
مثاال آترواسااکلروز و ابااتال بااه بیماااریهااای ایمن ای کباادی،
جلوگیری نماید (.)29
تحقیقات نشان دادهاند که دیابت در مو هاای ساوری کاه
دوز باالیی از کورکومین را دریافت کردهاند ،پیشرفت کنادتری
داشته و التهاب کبدی کمتاری نسابت باه ماو هاای گاروه
کنترل (که کورکومین دریافت نکاردهاناد) ایجااد شاده اسات.
همچنین ،پس از تجویز کورکومین ،فعالیت آنازیم گلوکوکینااز
در کبد مو های دیابتیک نسابت باه گاروه کنتارل ،افازایش
یافت .نتایج این تحقیق نشاان داد کاه کورکاومین باه عناوان
عامل پایینآورندهی قناد خاون در ماو هاای ساوری کاه از
دیابت نو  2رنج میبرند مؤثر است ،در حالی که بر مو هاای
سااالم (غیار دیابتی اک) تاأثیری ناادارد ( .)11مطالعااات نشااان
دادهاند که کورکومین به طور معنیداری سطال گلوکز خاون و
 HbA1cرا کاهش میدهد .همچنین ،کورکومین مقاومات باه
انسولین را کاهش داده ،تحمل به گلاوکز را بهباود بتشایده و
سطال انسولین پالسما را در مو های سوری باال میبرد .عالوه
باار ایاان ،فعالی ات گلوکوکیناااز کباادی در گااروه مکماالهااای
کورکومین ،به طور معنایداری افارایش و فعالیات آنازیمهاای
گلوکز -1-فسفاتاز و فسفوانول پیارووات کربوکسایکینااز ،باه
طور معنیداری کاهش یافته است (.)12
در این مطالعه ،تجویز کورکاومین باه صاورت خاوراکی باه
مو های دیابتی ،نه تنها موجب کاهش قند خون گردید ،بلکه
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