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 .1مرکز تحقيقات تغذیه و غدد درون ریز ،پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابوليسم ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
 .4مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي ،پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابوليسم ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
 .1گروه آموزشي تغذیهي باليني و رژیم درماني ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
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چکيده
سابقه و هدف :مطالعات محدودي تأثير جایگزین کردن پروتئينهاي گياهي را با پروتئينهاي حيواني ،برر شرا

هراي گليسر ي در

بي اران دیابتي مورد بررسي قرار دادهاند .هدف از مطالعهي حاضر بررسي تأثير جایگزین کردن حبوبات به جاي گوشت ،در رژیم غرذایي
مقاومت به انسولين در بي اران مبرت
تغييرات درماني شيوهي زندگي بر غلظت انسولين ناشتا ،گلوکز ناشتا ،ه وگلوبين  A1cو شا
به دیابت نوع  4مراجعهکننده به بي ارستان طالقاني در سال  1194ميباشد.
مواد و روشها :در این مطالعهي کارآزمایي باليني متقاطع تصادفي دو سوکور 24 ،بي ار مبت به دیابت نوع ( 4دامنه سني  04ترا 04
سال) شرکت کردند .افراد به طرور تصرادفي بره دو گرروه دریافرتکننردهي رژیرم غرذایي برر پایره تغييررات درمراني شريوهي زنردگي
( )Therapeutic lifestyle change, TLCیا رژیم غذایي  TLCحاوي حبوبات (جایگزیني  4واحد حبوبات در سه روز هفته به جراي
واحد گوشت دریافتي در رژیم غذایي  )TLCتقسيم شدند .طول هر یک از رژیمها  0هفته بود که با یک دوره شستشروي  2هفترهاي از
هم جدا ميشدند .در ابتدا و انتهاي هر دو مرحلهي دریافت رژیم غذایي ،ن ونهي ون ناشتاي افراد گرفتره و شرا هراي مرورد نظرر
اندازهگيري شد .از آزمون  paired t testبراي مقایسهي ميانگين ت امي متغيرهاي ک ي در پایان دو رژیم غذایي و نيز مقایسهي مقادیر
پایهي دو گروه رژیم غذایي و مقادیر پس از مدا لهي دو گروه رژیم غذایي ،استفاده شد.
يافتهها :از  24بي ار شرکتکننده در این مطالعه 11 ،نفر مطالعه را به پایان رساندند .بعرد از  0هفتره مدا لره ،غلظرت گلروکز ناشرتا،
مقاومت به انسولين در هر دو رژیم غذایي در مقایسه با مقادیر پایه به طور معناداري کاهش یافرت (.)P>4/40
انسولين ناشتا و شا
در مقایسه با رژیم غرذایي  ،TLCدر رژیرم غرذایي  TLCحراوي حبوبرات ،غلظرت گلروکز ناشرتا ( -19/0±0/0در برابرر ، -40/1±6/7
مقاومررت برره انسررولين ( -4/0±4/4در برابررر
 ،)P>4/420انسررولين ناشررتا ( -10/0±0/0در برابررر  )P>4/420 ، -42/7±6/7و شررا
 )P>4/42 ، -1/1±4/4کاهش معنيداري یافت .در غلظت ه وگلوبين  A1cتغيير معنيداري مشاهده نشد.
مقاومت به انسولين در بي اران دیابت نوع  4ميشود.
واژگان کليدی :دیابت نوع  ،2حبوبات ،گلوکز ناشتا ،مقاومت به انسولین ،انسولین ناشتا
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد ن ایيد:
Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Hedayati M, Azizi F, Mirzaei S. Effect of legume intake in the therapeutic life style
change diet in insulin resistance in overweight type 2 diabetic patients. Pejouhandeh 2014;19(4):169-174.

مقدمه

0

دیابت نوع  4شامل ا ت ل در ه وستاز گلوکز ،ا ت ل در
*نويسنده مسؤول مکاتبات :دکتر پروين ميرميران؛ تهران ،شهرک قدس ،بلوار
شهيد فرحزادي ،يابان ارغوان غربي ،پر ک ،26صرندو پسرتي،19190-2761 :
تلفرررن ،)441( 44214044 :ن رررابر 44244261 :و )441( 44216462؛ پستتتت
الکترونيكmirmiran@endocrine.ac.ir :

ترشح و ع لکرد انسرولين و مقاومرت بره انسرولين اسرت (.)1
مقاومت به انسولين یکي از مشک ت اصلي در بي اران مبت به
دیابت نوع  4ميباشد که نه تنهرا منررر بره کراهش برداشرت
گلوکز ،کاهش مصرف گلوکز و افزایش غلظت انسولين ميشود
( ،)4بلکه طر عوامل قلبي -عروقري را در بي راران مبرت بره
دیابت نوع  ،4افزایش ميدهد ( .)1بنابراین درمان مقاومرت بره
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نتيجهگيری :جایگزین کردن دو واحد حبوبات به جاي گوشت در رژیم غذایي  TLCدر سه روز هفته ،سبب بهبود کنتررل گليسر ي و

 / 174دوماهنامه پژوهنده

مواد و روشها
در این کارآزمایي باليني متقاطع تصادفي دوسوکور ،ن ونههرا
از بين افراد مبت به دیابت نوع  ،4به روش ن ونهگيري متوالي
انتخاب شدند .پس از توضيح هدف مطالعه به مراجعهکنندگان،
در صورت ت ایل و بر اسراس معيارهراي ورود بره مطالعره کره
شامل سن  04-04سال ،عدم تزریق انسولين ،عدم تغييرر وزن
طي  1ماه گذشته ،نداشتن رژیم غذایي اص ،ن ایه توده بدن

بين  40-14کيلوگرم بر مترمربع و عدم ابت بره بي راريهراي
کبدي ،کليوي ،گوارشي ،آلرژي (بر اساس پرونده موجود بي رار
و پرسش از بي اران) بود ،از آنها دعوت شد که به درمانگاه فو
تخصصي پژوهشکده ي غردد درونریرز و متابوليسرم در تراریخ
معين ،مراجعه ن ایند .در روز مراجعهي افراد ،ابتدا فرم رضایت
و سرر س فرررم مشخصررات ع ررومي و تاریخچررهي پزشررکي و
پرسشنامهي فعاليت بدني که روایي و پایرایي آن تعيرين شرده
است ،تک يل شد .این اط عات ،شامل مردت ابرت ي فررد بره
دیابت از زمان تشخي  ،نروع درمران و داروهراي مصررفي بره
صورت طبقهبنردي شرده (داروهراي کاهنردهي گلروکز رون،
داروهاي کاهنردهي چربري ،داروهراي کاهنردهي فشرار رون،
داروهاي قلبي ،داروهاي هورمروني ،مک رلهرا ،سرایر مروارد) و
سابقهي ابت به سایر بي اريها بود که از فررد پرسرش و ثبرت
گردید .به دليل ابت ي افراد به دیابرت ،در طرول مطالعره یرک
پزشک متخص غدد درون ریز ،شرکتکنندگان را تحت نظرر
داشت.
در ایرن مطالعررهي کارآزمررایي برراليني تصررادفي متقرراطع ،در
مر وع 24 ،بي ار مبت به دیابت نوع  4شرکت کردند .قبرل از
شروع مدا له ،بي اران به مردت  4هفتره تحرت رژیرم غرذایي
مع ررولي ( 04درصررد انرررژي از کربوهيرردرات 10 ،درصررد از
پروتئين و  10درصد از چربي) و بدون دریافت حبوبات بودنرد.
بي اران به طور تصادفي بر اساس ترتيب ورود به مطالعه در دو
گروه رژیم غذایي تقسيم شردند :ني ري از افرراد رژیرم غرذایي
( TLCشامل پروتئين  10درصد انررژي دریرافتي ،چربري 14
درصد انرژي دریافتي و کربوهيدرات  00درصد انرژي دریافتي)
و ني ي دیگر رژیم غرذایي  TLCبره ه رراه حبوبرات دریافرت
کردند .رژیم غذایي  TLCبه ه راه حبوبات ،ه ان رژیم TLC
بود ولي به جاي  4واحد گوشت قرمز در رژیم غذایي 4 ،واحرد
حبوبات در سه روز هفته جایگزین شده بود و بنابراین  4واحرد
از غ ت کسر شد تا انرژي دو گروه غذایي مشرابه باشرد .رژیرم
غذایي این افراد بر اسراس حفرو وزن فعلري تنظريم شرد .بره
شرکتکنندگان در رژیم غذایي  TLCبه ه راه حبوبرات ،یرک
بسته آموزشري دسرتورالع ل پخرت غرذاهاي حراوي حبوبرات
(عدس ،ل ه ،لوبيا ،نخود) به ه راه توصيههاي الزم براي ميرزان
دریافت این غذاها داده شد تا بتوانند به وبي رژیرم غرذایي را
رعایت کننرد و نسربت و نروع حبوبرات مصررفي برين شررکت
کنندگان مشابه باشد .به بي اران اجازه داده شد حبوبرات را در
هری رک از وعرردههرراي غررذایي ررود مصرررف کننررد .نحرروهي
آمادهسازي حبوبات ( يس کردن حبوبات بره مردت سره روز)
نيز به شرکتکنندگان توضيح داده شرد ترا عروارو گوارشري
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انسولين ،نقش مه ي در بهبود کنترل گليس ي ( )4و کراهش
غلظت انسولين سرم در بي اران مبرت بره دیابرت نروع  4دارد
( .)0،2تعدیل و بهبود رژیم غذایي ،یکي از رویکردهراي اصرلي
براي بهبود مقاومت به انسولين در افراد مبت به دیابت نروع 4
ميباشد .استفاده از مواد غذایي برا ن ایرهي گليسر ي پرایين و
فيبررر زی راد سرربب افررزایش ترشررح انسررولين ،بهبررود ع لکرررد
سلولهاي  βو بهبود مقاومت به انسولين ميشود ( .)6حبوبات،
شامل انواع لوبيا ،عدس ،بادام زمينري ،نخرود فرنگري و لوبيراي
سویا ،منبع وب فيبرر رژیرم غرذایي بروده و ن ایره گلي سري
پایيني دارند .از سوي دیگر ،این گروه غرذایي حراوي محترواي
فراوان پروتئين گياهي و ایزوف وین ميباشند که این ترکيبرات
سبب کاهش طر بروز دیابت نوع  4ميشوند .اگرچه مطالعات
پيشين نشان داده است که استفاده از سویا ،به عنروان یکري از
زیرگروههاي حبوبات ،سبب بهبود عوامل طر قلبي عروقري و
مقاومرت بره انسرولين
ع لکرد کليه ،کنترل گليس ي ،شا
( homeostasis model assessment insulin resistance,
 )HOMA-IRو فراسررن هرراي چربري ررون مريشررود (،)7،0
مطالعات انرام شده روي تأثير حبوبرات غيرسرویا برر شرا
مقاومت به انسولين و کنترل گليسر ي در بي راران مبرت بره
دیابت نوع  ،4بسريار کرم و یافترههرا در ایرن زمينره متنراق
مريباشرند .یافتررههرراي مطالعررات پيشرين نشرران داد دریافررت
حبوبات در رژیرم غرذایي ،سربب کراهش غلظرت ه وگلروبين
مقاومرت بره انسرولين
 ،A1cغلظت انسولين ناشرتا و شرا
( )9-11ميشرود .هرر چنرد در سرایر مطالعرات انررام شرده،
دریافت حبوبات هيچ تأثيري بر این شرا هرا نداشرت (-12
 .)14بنابراین با توجه به اینکه مطالعات ک ري ،ترأثير دریافرت
حبوبات را بر شا هاي کنترل گليسر ي و  HOMA-IRدر
بي اران مبت به دیابت نروع  ،4مرورد بررسري قررار دادهانرد و
ه چنين نتای متناق مطالعات پيشين ،هردف از انررام ایرن
مطالعه ،تعيين تأثير دریافت حبوبات بر شرا هراي کنتررل
گليس ي و  HOMA-IRدر بي اران مبرت بره دیابرت نروع 4
مراجعه کننده به بي ارستان طالقاني در سال  1194ميباشد.

دریافت حبوبات و مقاومت به انسولين

ش اره  ،2پيدرپي  ،144مهر و آبان 1191

بين دو گروه ،از آزمون  paired t testاستفاده شد.

يافتهها
از  24بي اري که در این مطالعه شررکت کردنرد 11 ،بي رار
کل مطالعه را به پایان رسراندند 9 .بي رار بره دليرل تغييرر در
درمان و عدم رعایت کامل رژیمهراي غرذایي توصريه شرده ،از
مطالعه حذف شدند .ویژگي ع ومي بي اران در جدول  1نشان
داده شده است .ميانگين سرن افرراد شررکت کننرده 00±6/4
سال بود و  77/2درصد شرکتکنندگان ،زن بودند.
جدول  .0ويژگيهای عمومي بيماران ديابتي شرکتکننده در ابتدای پژوهش.
سن (سال) *
وزن (کيلوگرم)
مدت زمان ابت به دیابت (سال) *
مصرف داروهاي کاهنده گلوکز ون (تعداد /درصد)
مصرف داروهاي کاهنده چربي ون (تعداد /درصد)
مصرف داروي کاهنده فشار ون (تعداد /درصد)
مصرف داروهاي قلبي (تعداد /درصد)
مصرف داروهاي هورموني (تعداد /درصد)
مک ل (مولتي ویتامين  -اسيد چرب امگا )1
*ميانگين  ±انحراف استاندارد.
*

61/7±6/4
72/0±7/1
1/2±1/4
(42)144
(11)20/0
(11)20/0
(6)40
(1)14/0
(4)0/1

ميزان فعاليت بدني شرکتکنندگان در طرول دورهي مدا لره،
برردون تغيي رر مانررد (در گررروه رژی رم غررذایي برردون حبوبررات:
 4/06±4/4معادل متابوليکي در ساعت ،در گروه رژیرم غرذایي
حاوي حبوبات 4/29±4/4 :معادل متابوليکي در ساعت).
آناليز رژیم غذایي در جدول  4نشان داده شده است .تفاوت
معنيداري در ميزان انرژي دریافتي ،درصرد پرروتئين ،چربري،
کرربروهيدرات ،اسيدهراي چررب اشبرراع و اسيرردهاي چررب
غير اشباع بين دو گروه مدا له ،مشاهده نشرد .در مقایسره برا
رژیم غذایي تغييرات درمراني شريوه زنردگي ،در رژیرم غرذایي
حاوي حبوبات ،مقدار فيبرر رژیرم غرذایي و منيرزیم ،بيشرتر و
مقدار کلسترول دریافتي ،ک تر بود (جدول .)4
جدول  ،1مقادیر پایره و بعرد از مدا لرهي گلروکز ناشرتاي
مقاومرت بره انسرولين و غلظرت
سرم ،انسولين ناشتا ،شرا
ه وگلوبين  A1cرا در هر دو گروه نشان ميدهد .هيچ تفراوت
معنيداري در ویژگيهاي پایهي بي اران در ابتداي هرر دورهي
مدا له مشاهده نشد .پس از  0هفته مدا له ،قند ون ناشرتا،
مقاومت به انسرولين در هرر دو رژیرم
انسولين ناشتا و شا
غذایي مدا له ،به طور معنيداري کاهش یافت .در مقایسره برا
رژیم غذایي  ،TLCرژیم غذایي  TLCحاوي حبوبرات ،غلظرت
مقاومرت بره
گلوکز ناشتاي رون ،انسرولين ناشرتا و شرا
انسروليرن ،بره طرور معنريداري کراهرش یرافت .هيرچ تغييرر
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مصرف حبوبات (مانند نفخ) به حداقل برسد و راحتتر بتواننرد
به رژیم ود ادامه دهند .ه چنين ،در طول مطالعه به صرورت
مرتب با شرکتکنندگان ت اس گرفته شد ترا از رعایرت رژیرم
غذایي توسط افراد اط ينان حاصل شرود .از بي راران واسرته
شد که در طول مدت مدا له ،تغييرري در شريوهي زنردگي و
درمان دارویي ود ندهند .در صورتي که هرر یرک از افرراد در
طي مطالعه ،تغييرري در شريوهي زنردگي (فعاليرت بردني) یرا
درمان دارویي ود ميدادند و یا از مک لهاي مولتي ویترامين
و یا آنتي اکسريدانهرا اسرتفاده مريکردنرد ،از مطالعره رار
ميشدند .طول مدت مدا له در هرر کردام از ایرن رژیرمهراي
غررذایي 0 ،هفترره بررود کرره پررس از پای ران مدا لرره ،ی رک دوره
شستشوي ( 2 )washoutهفتهاي برراي شررکتکننردگان در
نظر گرفته شد .پس از پایان این دوره ،بي اران تحت مدا لهي
رژیم غذایي دوم قرارگرفتند ،به این صورت که افررادي کره در
گروه رژیم غذایي  TLCبودنرد ،در گرروه رژیرم غرذایي TLC
حاوي حبوبات قرار گرفتند .ه چنين ،افرادي که در گروه رژیم
غذایي  TLCحاوي حبوبرات بودنرد ،ایرن برار در گرروه رژیرم
غذایي  TLCقرار گرفتند .از بي راران واسرته شرد ترا  1روز،
ثبت یادآمد وراک ود را گزارش کننرد ترا بره ایرن ترتيرب،
ميزان تبعيت از رژیم غذایي بر اساس این گزارش بررسي شود.
در ابتدا و انتهاي هر دو مرحلهي دریافرت رژیرم غرذایي TLC
حاوي حبوبات و  ،TLCاز افراد پس از  14ساعت ناشتایي14 ،
سيسي ن ونهي ون گرفته شد و پس از جدا کرردن لختره از
سرم ،ن ونههاي سرم جهت انرام آزمایشات بيوشي يایي فریز و
در آزمایشگاه پژوهشکده ي علوم غدد درونریز و متابوليسم ترا
زمان انرام آزمایشها ،نگهداري شد .گلروکز ناشرتاي سررم بره
روش کالری تریک و با استفاده از گلوکز اکسيداز ،انردازهگيرري
شد .غلظت انسولين سرم نيز با استفاده از کيرت آزمایشرگاهي
ریداري شده از شرکت  Mercodiaسرودد بره روش االیرزا و
غلظت  HbA1cبه روش  HPLCاندازهگيري شد .مقاومت بره
انسولين با اسرتفاده از مردل هوموسرتئاز ارزیرابي مقاومرت بره
انسولين ( )HOMA-IRبا استفاده از فرمول ذیل اندازهگيرري
شررد :گلرروکز ناشررتاي سرررم ( × )mmol/Lانسررولين ناشررتا
( )μU/mLتقسيم بر .44/0
در ایرن مطالعرره ،ترزیره و تحليرل آمرراري دادههررا از طریرق
نرمافزار  SPSSنسخه ي  10صرورت گرفرت .برراي مقایسرهي
ميانگين ت امي متغيرهراي ک ري در پایران دو رژیرم غرذایي و
ه چنين ،مقایسرهي ميرانگين مقرادیر پایرهي دو گرروه رژیرم
غذایي و مقادیر پس از مدا لهي دو گروه رژیرم غرذایي و نيرز
ميانگين تغييرات شا هاي مورد بررسي در پایان مطالعه
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جدول  .2ميزان دريافت درشتمغذیها و ريزمغذیها در رژيمهای غذايي مداخله در بيماران مبتال به ديابت نوع .2
دريافت غذايي

رژيم غذايي  TLCبدون حبوبات

رژيم غذايي  TLCحاوی حبوبات

4400±47
04/4±1/7
11/9±4/0
12/6±4/7
0/2±4/0
17/1±4/9
0/1±4/2
169±12
46/9±1/1
204±0/2

4414±40
01/6±1/1
14/0±4/6
11/9±4/0
7/1±4/0
17/0±4/9
7/9±4/2
149±9
11/2±1/0
240±2/4

انرژي
کربوهيدرات (درصد انرژي)
چربي (درصد انرژي)
پروتئين (درصد انرژي)
اسيد چرب اشباع (درصد انرژي)
اسيدهاي چرب غيراشباع با یک پيوند دوگانه (درصد انرژي)
اسيد چرب غيراشباع با بيش از یک پيوند دوگانه (درصد انرژي)
کلسترول (ميليگرم)
فيبر (گرم)
منيزیم (ميليگرم)

P
4/70
4/09
4/14
4/21
4/40
4/07
4/21
4/42
4/41
4/41

Therapeutic lifestyle change, TLC؛ رژیم غذایي  TLCبدون حبوبات شامل پروتئين  10درصد انرژي دریافتي ،چربي  14درصد انرژي دریافتي و
کربوهيدرات  00درصد انرژي دریافتي بود .رژیم غذایي  TLCبه ه راه حبوبات ،ه ان رژیم غذایي  TLCاست که  4واحد حبوبات در سه روز هفته به جاي  4واحد
گوشت قرمز در رژیم غذایي جایگزین شده بود.

جدول  .1مقادير گلوکز ناشتا ،انسولين ناشتا ،شاخص مقاومت به انسولين و هموگلوبين  A1cدر مقادير پايه و پس از  8هفته مداخله در بيماران مبتال به ديابت
نوع .2

گلوکز ناشتای سرم ()mg/mL

انسولين ناشتا ()μU/mL

شاخص مقاومت به انسولين

هموگلوبين ( A1cدرصد)

رژيم غذايي  TLCبدون حبوبات

رژيم غذايي  TLCحاوی حبوبات

†P

127/6±9/6
*140/1±0/9
-19/0±0/0
127/6±9/6
*140/1±0/9
-10/0±0/0
4/7±4/1
*1/9±4/4
-4/0±4/4
7/1±4/1
7/1±4/1
-4/1±4/1

121/1±14/4
*112/0±7/1
-40/1±6/7
121/1±14/4
*112/0±7/1
-42/7±6/7
4/0±4/1
*1/0±4/4
-1/1±4/4
7/2±4/1
7/1±4/1
-4/1±4/4

4/12
4/441
4/420
4/12
4/441
4/420
4/02
4/44
4/42
4/61
4/01
4/24

مقادیر پایه
مقادیر پس از مدا له
ميزان تغييرات
مقادیر پایه
مقادیر پس از مدا له
ميزان تغييرات
مقادیر پایه
مقادیر پس از مدا له
ميزان تغييرات
مقادیر پایه
مقادیر پس از مدا له
ميزان تغييرات

Therapeutic lifestyle change, TLC؛ رژیم غذایي  TLCبدون حبوبات شامل پروتئين  10درصد انرژي دریافتي ،چربي  14درصد انرژي دریافتي و کربوهيدرات
 00درصد انرژي دریافتي بود .رژیم غذایي  TLCبه ه راه حبوبات ه ان رژیم غذایي  TLCاست که  4واحد حبوبات در سه روز هفته به جاي 4واحد گوشت قرمز در
رژیم غذایي جایگزین شده بود P>4/40 * .قبل و بعد از مدا له رژیمهاي غذایي P † ،بين دو گروه مدا له رژیم غذایي.

بحث
یافتههاي این پژوهش نشان داد که جایگزین کردن  4واحد
حبوبات بره جراي گوشرت دریرافتي در  1روز هفتره در رژیرم
غذایي  ،TLCسبب کاهش غلظت گلوکز ناشتا ،انسولين ناشرتا
مقاومت به انسرولين مريشرود .ترکيرب رژیرم
و بهبود شا
غذایي  TLCبه ه راه حبوبات ،شامل دریافت زیراد منيرزیم و
فيربرر و دریرافرت کرم کلستررول در مقایسه برا رژیم غرذایي
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معنيداري در غلظت ه وگلوبين  A1cدر هر دو رژیرم غرذایي
مشاهده نشد.

 TLCميتواند از دالیل بهبود این شا ها باشد .یافترههراي
مطالعات پيشين در زمينهي ترأثير دریافرت حبوبرات در رژیرم
غذایي بر حساسيت به انسولين و دیابت ،متناق ميباشرد .در
یک کارآزمایي باليني ،اضافه کردن یک ليوان حبوبات در رژیم
غذایي با ن ایهي گليسر ي پرایين ،سربب بهبرود ه وگلروبين
 A1cدر بي رراران دیرابتي شررد ( .)9در یررک مطالعررهي دیگررر،
مصرف نخود به مدت  14هفته در افرراد سرالم ،سربب بهبرود
مقاومت به انسولين شرد (.)14
غلظت انسولين ناشتا و شا
در یک مطالعهي مقطعي در برين افرراد غيردیرابتي ،جرایگزین
کردن یک واحد گوشرت قرمرز برا گوشرت سرفيد ،حبوبرات و
مغزها ،سبب کاهش معنريداري در غلظرت انسرولين ناشرتاي
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بي اران قرار داده نشد و رژیم غذایي در قالب توصيه و آمروزش
به بي اران ارایه گردید .بره دليرل محردودیت بودجرهي طرر،،
اندازهگيري شا هاي مرتبط با دریافت حبوبات ،مقدور نبود.
بنابراین ،ارزیابي ميزان تبعيت از رژیم غذایي ،تنهرا برر اسراس
ثبت وراک سه روزه بود .با این حال ،یافتههراي ایرن مطالعره
نشان داد که پيروي از الگروي رژیرم غرذایي تغييررات درمراني
شيوه زندگي ،سبب بهبود کنترل گليس ي رون مريشرود .از
دیگر محدودیتهاي این مطالعه ،کاهش ميزان تبعيت از رژیرم
غذایي در بين شرکتکنندگان برود .در حردود یرک چهرارم از
افررراد شرررکتکننررده در ای رن پررژوهش ،مطالعرره را برره پای ران
نرساندند .هر چند باید توجه داشت که در مطالعات کارآزمرایي
باليني متقاطع که در یک دورهي زماني طوالني انرام ميشود،
مع والً ریزش ن ونهها زیاد است.

نتيجهگيری
مصرف حبوبات غيرسویا در رژیم غذایي  TLCسبب بهبرود
شا هاي کنترل گليس ي در بي اران مبت به دیابت نروع 4
مستقل از وزن ،ميشرود .انررام مطالعرات بيشرتر در زمينرهي
جایگزین کردن پروتئينهاي گيراهي بره جراي پرروتئينهراي
حيواني و دریافت حبوبات با مدت زمان طوالنيترر در بي راران
دیابتي و افراد در معرو طر بروز بي اريهاي مزمن ،توصريه
ميشود.

تشکر و قدرداني
از مسرؤوالن محترررم پژوهشررکدهي علرروم غرردد درونریرز و
متابوليسم براي تأمين بودجهي مورد نياز این طر ،و ه چنين
از افراد شرکتکننده در این مطالعه ،تشکر و قدرداني ميشرود.
این مقاله حاصل اجراي طر ،با کد  211مصوب پژوهشرکدهي
علوم غدد درونریز و متابوليسم دانشگاه علروم پزشرکي شرهيد
بهشتي ميباشد.
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سرم ،ه وگلوبين  ،A1cو غلظرت شرا هراي التهرابي شرد
( .)11با ایرن حرال ،در سرایر مطالعرات انررام شرده ،دریافرت
حبوبات هيچ تأثيري بر این شا هرا نداشرت .در مطالعرهي
 Hartmanو ه کاران ،دریافت رژیم غذایي حاوي حبوبات بره
مقاومرت بره انسرولين و
مدت  2هفته ،هيچ تأثيري بر شا
شا هاي التهابي در افراد مقاوم بره انسرولين نداشرت (.)14
در مطالعه ي دیگر ،دریافت  124گرم نخود در رژیم غذایي ،در
مقایسه با رژیم غرذایي برر پایره غر ت کامرل ،سربب بهبرود
مقاومرت
مقاومت به انسولين ،غلظت ناشتاي انسولين ،شا
به انسولين و غلظت گلوکز در افراد سرالم نشرد ( .)11در یرک
مطالعه ي کارآزمایي باليني روي مرردان چرا  ،دریافرت رژیرم
غذایي کمکالري حاوي حبوبات به مدت  0هفته ،در مقایسه برا
 HOMA-IRایرراد
رژیم کنتررل ،هريچ تغييرري در شرا
نکرررد ( .)12مقایسررهي رژی رم غررذایي بررر پای رهي حبوبررات بررا
رژیمهاي غذایي سالم مانند رژیم غذایي بر پایهي غ ت کامرل،
ميتواند از دالیل عدم مشاهدهي تأثير دریافت حبوبات بر ایرن
شا ها باشد.
در مطالعهي حاضر ،جایگزین کردن  4واحرد گوشرت قرمرز در
رژیم غذایي  TLCبا حبوبات در سه روز هفتره ،سربب بهبرود
مقاومرت بره انسرولين در
غلظت گلروکز ،انسرولين و شرا
بي اران مبت به دیابرت نروع  4داراي اضرافه وزن ،مسرتقل از
کاهش وزن شد .دریافت زیاد حبوبات از طریق افزایش دریافت
ریزمغذيها مانند فيبر ،منيرزیم ،فيتواسرتروژن ،و ایرزوف وین،
م کن است سبب ایراد تأثيرات مفيد در کنترل شرا هراي
گليس ي در بي اران دیابتي باشد (.)16،10
این مطالعه چندین محدودیت داشت .مع روالً مردت زمران
تأثير یک مدا له بر غلظرت  HbA1cبایرد حرداقل  14هفتره
باشد .در این پژوهش ،غلظت  HbA1cهيچ تغيير معنريداري
نداشت که یکي از دالیل آن ميتواند مدت زمان کوتاه مطالعره
باشد .انرام مطالعرات برا مردت زمران طروالني در ایرن زمنيره
ضروري است .در این مطالعه ،هيچ رژیم غذایي آماده در ا تيار
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