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Abstract
Background: The effects of herbal medicine in management of chronic diseases, such as diabetes,
are under investigation. One of the most recent herbal medicine for the management of diabetes
is nigella Sativa. The mechanism of the effect of nigella Sativa on diabetes is not clear. One of the
mechanisms that improves insulin resistance among type 2 diabetes is an increase in adiponectin
concentration and a decrease in serum leptin concentration, but only a few studies have examined
the effect of nigella Sativa on leptin and adiponectin concentrations. The aim of the present doubleblind randomized controlled clinical trial was to investigate the effect of nigella Sativa oil extract on
serum leptin and adiponectin concentrations in patients with type 2 diabetes mellitus.
Materials and methods: A total of 43 type 2 diabetic patients, aged 55-30 years (20 women, age:
6.3±53.7 years), were randomly assigned to intervention (n=23) and control (n=20) groups.
Intervention group took 2 capsules (500 mg extract of black seed oil) per day, while control group
took 2 capsules (500 mg, placebo) both for 8 weeks. Leptin and adiponectin concentrations were
measured at baseline and again after the -8week intervention. To calculate changes in leptin and
adiponectin, baseline and end-of-intervention values were used to compare baseline and end-ofintervention values in each group using paired t-test.
Results: Extract of black seed oil significantly decreased leptin concentrations in the intervention
group (baseline 0.6±7.3; after intervention 0.3 ± 5.2, p < 0.005) compared to the control group
(baseline 0.9 ± 7.6, after intervention 0.9 ± 7.8, p=0.41). There was no significant change in
adiponectin concentrations after both Nigella Sativa Oil Extract and placebo consumption.
Conclusion: It seems that Nigella Sativa Oil Extract reduces serum leptin concentrations in type 2
diabetic patients; however, no significant effect on adiponectin concentrations was found.
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اثر عصارهروغنی سیاهدانه روی لپتین و آدیپونکتین سرم در بیماران مبتال به
دیابت نوع  :2کارآزمایی بالینی کنترلدار دو سو کور
سمیه حسینپور نیازی ،1سعید هادی ،1پروین میرمیران
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 -1مرکز تحقیقات تغذیه در بیماری¬های غدد درون¬ریز ،پژوهشکده علوم غدد درون¬ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -2گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،انسیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ دریافت مقاله1398/04/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/07/24 :

چكيده:
سابقه و هدف :آثار داروهای گیاهی در کنترل بیماریهای مزمن مانند دیابت در دست بررسی است .یکی از داروهای گیاهی که به تازگی در کنترل
دیابت مورد توجه قرار گرفته است ،سیاهدانه است .مکانیسم اثر سیاهدانه در کنترل دیابت چندان مشخص نیست .یکی از مکانیسمهای مرتبط با دیابت نوع
 2که به بهبود مقاومت به انسولین منجر میشود ،افزایش غلظت آدیپونکتین و کاهش غلظت لپتین سرم است ،ولی مطالعههای محدودی اثر روغنی سیاهدانه
را روی غلظت لپتین و آدیپونکتین بررسی کردهاند .هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترلدار دو سوکور تصادفی بررسی اثر عصاره روغنی سیاهدانه
بر غلظت لپتین و آدیپونکتین سرم در بیماران مبتال به دیابت نوع  2است.
روشکار :در این مطالعه کارآزمایی بالینی ،چهل و سه بیمار مبتال به دیابت نوع  2با سن  30تا  55سال
( 20زن ،سن  53/7±6/3سال) به طور تصادفی به دو گروه مداخله ( 23نفر) و گروه کنترل ( 20نفر) تقسیم شدند .گروه مداخله روزانه  2کپسول
( 500میلیگرم عصاره روغنی سیاهدانه) و گروه کنترل روزانه دو کپسول ( 500میلیگرم دارونما) را به مدت هشت هفته مصرف کردند .غلظت لپتین و
آدیپونکتین در ابتدای مطالعه و پس از هشت هفته اندازهگیری شد .برای محاسبه تغییر غلظت لپتین و آدیپونکتین سرم ،از مقادیر پایان مطالعه و ابتدای
مطالعه استفاده شد و مقادیر ابتدایی و پایان مطالعه با استفاده از آزمون زوجی  tآنالیز شد.
نتایج :عصاره روغنی سیاهدانه به طور معناداری در گروه مداخله (مقادیر پایه  ،7/3±0/6پس از مداخله  )P>0/055 ،5/2±0/3در مقایسه با گروه کنترل
(مقادیر پایه  ،7/6±0/9پس از مداخله  )P>0/41 ،7/8 ±0/9کاهش یافت .هیچ تغییری در غلظت آدیپونکتین پس از مصرف دارونما یا عصاره روغنی
سیاهدانه مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد عصاره روغنی سیاهدانه سبب کاهش غلظت لپتین سرم در بیماران مبتال به دیابت نوع  2میشود ،ولی تاثیر معناداری
بر غلظت آدیپونکتین سرم بیماران مبتال به دیابت نوع  2ندارد .شماره ثبت کارآزمایی بالینیIRCT201307221640N13 :
واژگانكلیدی :عصاره روغنی سیاهدانه ،لپتین ،آدیپونکتین ،دیابت نوع 2

نویسنده مسئول :پروین میرمیران
پست الکترونیکmirmiran@endocrine.ac.ir :
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مقدمه:
لپتین ،مﻌروﻑ ﺑه هورمون سیری ،یکی اﺯ مﻬﻢترین هورمونهای مترﺷﺤه
اﺯ ﺑافت ﭼرﺑی است .افﺰایﺶ غﻠﻈت این هورمون اﺯ ﻃریﻖ ﻛاهﺶ ﺣﺴاسیت
ﺑه انﺴولین ،مﻬار ترﺷﺢ انﺴولین )  ، (1مﻬار ﻛردن ﺑیان ژن پروانﺴولین ) (2
میتوانﺪ ﺑه ﺑروﺯ دیاﺑت نوﻉ  2منﺠر ﺷود .آدیپونکتین دیﮕر هورمون مترﺷﺤه
اﺯ آدیپوسیتهاست ﻛه دارای ﺧاﺻیت ﺿﺪالتﻬاﺑی دارد)  .(3این هورمون راﺑﻄه
مﻌکوسی ﺑا ﺑروﺯ دیاﺑت و مقاومت ﺑه انﺴولین دارد)  .(4در مﺠموﻉ ،افﺰایﺶ
غﻠﻈت لپتین ﺑه همراه ﻛاهﺶ غﻠﻈت آدیپونکتین ﺑا افﺰایﺶ ﺑروﺯ دیاﺑت نوﻉ 2
همراه است)  .(7 -5عوامﻞ مﺤیﻄی ماننﺪ فﻌالیت ﺑﺪنی ،داروها و سایر
درمانهای ترﻛیﺒی سﺒﺐ تﻐییر در غﻠﻈت هورمون لپتین و آدیپونکتین
میﺷونﺪ .تﻐییر رژیﻢ غذایی ماننﺪ ﺟایﮕﺰین ﻛردن اسیﺪهای ﭼرﺏ ﺑا یﻚ
پیونﺪ دوﮔانه ﺑه ﺟای ﻛرﺑوهیﺪراﺕ)  ،(8مصرﻑ رژیﻢ غذایی پرفیﺒر) ،(10 ,9

رژیﻢ غذایی غنی اﺯ ماهی)  ،(12 ,11رژیﻢ غذایی ﺑا نمایه ﮔﻠیﺴمی پایین) ،(12
ﻛاهﺶ دریافت ساﻛارﺯ)  (13و رژیﻢ غذایی ﻛﻢ ﻛالری)  (14نیﺰ اﺯ دیﮕر عوامﻞ
مﺤیﻄی هﺴتنﺪ ﻛه سﺒﺐ تﻐییر مﻄﻠوﺏ در غﻠﻈت لپتین و آدیپونکتین سرم
می ﺷونﺪ .
داروهای ﮔیاهی اﺯ دیﮕر ترﻛیﺐهایی است ﻛه آثار آن در ﻛنترﻝ ﺑیماریهای
مﺰمن ماننﺪ دیاﺑت در دست ﺑررسی است .یکی اﺯ داروهای ﮔیاهی ﻛه ﺑه
تاﺯﮔی در ﻛنترﻝ دیاﺑت مورد توﺟه ﻗرار ﮔرفته است،
سیاهدانه است .یافتههای مﻄالﻌههای ﺣیوانی ﺑیانﮕر آثار مﻄﻠوﺏ سیاهدانه
در ﻛنترﻝ استرﺱ اﻛﺴیﺪاتیو و ﻛاهﺶ مقاومت ﺑه انﺴولین)  ، (15ﺑﻬﺒود
آلﺒومینوری)  (16و نروپاتی)  ،(17ﺑﻬﺒود ترﺷﺢ انﺴولین و ﺫﺧایر ﮔﻠیکوژن
ﻛﺒﺪی)  (18در رﺕهای مﺒتﻼ ﺑه دیاﺑت است .یکی اﺯ ترﻛیﺐ های مﻔیﺪ
در روغن سیاهدانه ،ماده ﻛینونی ﺑه نام تیموﻛوﺋینون است .این ماده ﺑا نام
ﺷیمیایی -2ایﺰوپروپیﻞ-5 -متیﻞ  1 -و  -4ﺑنﺰوﻛوﺋینون است ﻛه تاثیر مﻔیﺪ
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آن در ﺑرﺧی اﺯ ﺑیماریهای مﺰمن ماننﺪ آسﻢ ،اﺧتﻼﻝ های سیﺴتﻢ ایمینی
ﺑﺪن ،ایﺪﺯ ،یرﻗان و سرﻃان نﺸان داده ﺷﺪه است)  . (19مﻄالﻌههای انﺴانی
ﻛمی در ﺯمینه تاثیر سیاهدانه در ﻛنترﻝ دیاﺑت انﺠام ﮔرفته است .دو مﻄالﻌه
ﻛارآﺯمایی ﺑالینی نﺸان داد ﻛه مصرﻑ روغن سیاهدانه در یﻚ دوره ﺷﺶ تا
هﺸت هﻔته سﺒﺐ ﺑﻬﺒود عوامﻞ ﺧﻄر ﻗﻠﺒی -عروﻗی در ﺑیماران مﺒتﻼ ﺑه دیاﺑت
نوﻉ  2میﺷود)  .(21 ,20ﺑا توﺟه ﺑه اثر لپتین و آدیپونکتین ﺑر ﺑروﺯ دیاﺑت نوﻉ
 ،2تاﻛنون مﻄالﻌهای اثر روغن سیاه دانه را روی لپیتن و آدیپونکتین سرم در
ﺑیماران مﺒتﻼ ﺑه دیاﺑت نوﻉ  2ﺑررسی نکرده است .هﺪﻑ اﺯ این مﻄالﻌه تﻌیین
تاثیر مصرﻑ عصاره روغنی سیاه دانه روی غﻠﻈت لپتین و آدیپونکتین سرم در
افراد مﺒتﻼ ﺑه دیاﺑت نوﻉ  2است .
روش بررسی:
ﺟﺰﺋیاﺕ این مﻄالﻌه پیﺶ اﺯ این ﺑه ﻃور ﻛامﻞ ﺑه ﭼاپ رسیﺪ است)  .(21ﺑه
ﻃور ﺧﻼﺻه این مﻄالﻌه ،یﻚ مﻄالﻌه ﻛارآﺯمایی ﺑالینی ﻛنترﻝدار دو سوﻛور
تصادفی ﺑود 75 .ﺑیمار دیاﺑتی ﻛه اﺯ مﻬر تا اسﻔنﺪ  1393ﺑه انﺠمن دیاﺑت ایران
مراﺟﻌه ﻛرده ﺑودنﺪ ،ﺑرای ﺷرﻛت در این مﻄالﻌه دعوﺕ ﺷﺪنﺪ .نمونهﮔیری ﺑه
ﺻورﺕ تصادفی ساده انﺠام ﺷﺪ .مﻌیارهای ورود ﺑه مﻄالﻌه ﺷامﻞ سن 30
تا  55ساﻝ ،نﺪاﺷتن اﺧتﻼﻝهای تیروﺋیﺪی و ﺑیماریهای التﻬاﺑی ،سیﮕاری
نﺒودن ،دریافت نکردن مکمﻞهایی ماننﺪ امﮕا  3یا مکمﻞهای آنتی اﻛﺴیﺪان
و استﻔاده نکردن اﺯ انﺴولین ﺑود .تﻐییر در نوﻉ داروهای مصرفی ،تﻐییر در
فﻌالیت ﺑﺪنی و رژیﻢ غذایی در ﻃوﻝ مﻄالﻌه ﺑه عنوان مﻌیارهای ﺧروﺝ اﺯ
مﻄالﻌه ﺑود .اﺯ  75ﺑیمار مﺒتﻼ ﺑه دیاﺑت نوﻉ  50 ،2نﻔر ﺑر اساﺱ مﻌیارهای
ورود ﺑه مﻄالﻌه وارد مﻄالﻌه ﺷﺪنﺪ .ﺑیماران ﺑه ﻃور تصادفی ساده ﺑا استﻔاده
اﺯ ﺟﺪوﻝ دادهها ﺑه دو ﮔروه دریافت ﻛننﺪه عصاره روغنی سیاهدانه و یا ﮔروه
دارونما تقﺴیﻢ ﺷﺪنﺪ .ﺑه افراد ﻛپﺴوﻝهای ﺣاوی عصاره روغنی سیاهدانه یا
دارونما )پارافین( داده ﺷﺪ .این ﻛپﺴوﻝها اﺯ ﺷرﻛت ﺑاریﭻ اسانﺲ ﻛاﺷان تﻬیه
ﺷﺪ و در هر  100میﻠیﮔرم عصاره روغنی سیاهدانه یﻚ میﻠیﮔرم تیموﻛوﺋینون
وﺟود داﺷت .هر ﺑیمار ﺑایﺪ دو عﺪد ﻛپﺴوﻝ  500میﻠیﮔرمی را در دو نوﺑت،
 30دﻗیقه ﻗﺒﻞ اﺯ نﻬار و ﺷام ﺑه مﺪﺕ هﺸت هﻔته مصرﻑ میﻛرد .هﻔت نﻔر
ﺑه دلیﻞ تﻐییر داروی مصرفی و مراﺟﻌه نکردن در مرﺣﻠه دوم ﺧونﮕیری اﺯ
مﻄالﻌه ﺣذﻑ ﺷﺪنﺪ و  43ﺑیمار دیاﺑتی مﻄالﻌه را ﺑه پایان رسانﺪنﺪ .توﺯیﻊ
مکمﻞ و دارونما توسﻂ فردی غیر اﺯ پﮋوهﺸﮕر ﺑرای ﺑیاﻃﻼﻉ ﺑودن وی اﺯ نوﻉ
درمان انﺠام ﮔرفت .ﺑیماران نیﺰ اﺯ نوﻉ درمان ﺧود ﺑی اﻃﻼﻉ ﺑودنﺪ .در مﺪﺕ
پﮋوهﺶ هر هﻔته یﻚ ﺑار ﺑا ﺑیمار تماﺱ ﮔرفته ﺷﺪ تا اﺯ وﺿﻌیت مصرﻑ مکمﻞ
و مﺸکﻼﺕ اﺣتمالی ناﺷی اﺯ مصرﻑ مکمﻞ اﻃﻼﻉ ﺣاﺻﻞ ﺷود .این مﻄالﻌه
در ﻛمیته اﺧﻼﻕ پﮋوهﺸکﺪه عﻠوم غﺪد درونریﺰ و متاﺑولیﺴیﻢ ،دانﺸﮕاه عﻠوم

پﺰﺷکی ﺷﻬیﺪ ﺑﻬﺸتی ﺑه تصویﺐ رسیﺪ .این مﻄالﻌه در سایت ثﺒت ﻛارآﺯمایی
ﺑالینی ﺑا ﻛﺪ  IRCT201307221640N13ﺑه ثﺒت رسیﺪ .فرم رﺿایت نامه اﺯ
تمامی ﺷرﻛت ﻛننﺪﮔان در این مﻄالﻌه ﮔرفته ﺷﺪ .
اﻃﻼعاﺕ دموﮔرافیﻚ ماننﺪ سن ،تاریﺨﭽه پﺰﺷکی ،داروها و مکمﻞ ﺑا استﻔاده
اﺯ پرسﺸنامه ﺟمﻊآوری ﺷﺪ .فﻌالیت ﺑﺪنی ﺑا استﻔاده اﺯ پرسﺸنامه ﻛه ﺷامﻞ
فﻬرستی اﺯ فﻌالیتهای مﻌموﻝ روﺯانه ﺑود ،ﺟمﻊآوری ﺷﺪ .تﻌﺪاد دفﻌهها و
مﺪﺕ ﺯمان سپری ﺷﺪه ﺑرای این فﻌالیت ها اﺯ ﺷرﻛت ﻛننﺪﮔان سواﻝ ﺷﺪ .
میﺰان فﻌالیت ﺑﺪنی ﺑه ﺻورﺕ مﻌادﻝ متاﺑولیکی در ساعت در هﻔته ﺑیان ﺷﺪ .
همﭽنین دریافت غذایی ﺑه ﺻورﺕ یادآمﺪ  24ساعته در دو روﺯ هﻔته )یﻚ روﺯ
تﻌﻄیﻞ و یﻚ روﺯ مﻌموﻝ ( هر هﻔته ﺑررسی ﺷﺪ .
نمونه ﺧون وریﺪی پﺲ اﺯ  10 -12ساعت ناﺷتایی در اﺑتﺪا و هﺸت هﻔته پﺲ
اﺯ مﺪاﺧﻠه ﮔرفته و پﺲ اﺯ ﺟﺪاساﺯی لﺨته اﺯ سرم ،نمونههای سرم در دمای
 -70سانتیﮔراد نﮕﻬﺪاری ﺷﺪ .غﻠﻈت لپتین و آدیپونکتین سرم ﺑا استﻔاده اﺯ
روش اﻻیﺰا و ﻛیت اﻻیﺰا )ﻛمپانی مرﻛودیا ،سوﺋﺪ( انﺪاﺯهﮔیری ﺷﺪ .ﺿریﺐ
تﻐییر ﺑرای آدیپونکتین  8 /0درﺻﺪ و ﺑرای لپتین  1 /9درﺻﺪ ﺑود .
اﺯ نرمافﺰار  SPSSنﺴﺨه  15ﺑرای انﺠام آنالیﺰهای آماری استﻔاده ﺷﺪ .اﺯ
آﺯمون ﻛﻠوموﮔروﻑ اسمیرنوﻑ ﺑرای ﺑررسی نرماﻝ ﺑودن دادهها استﻔاده ﺷﺪ
و ﺑه دلیﻞ توﺯیﻊ غیرنرماﻝ دادههای لپتین و آدیپونکتین سرم ،اﺯ لﮕاریتﻢ
دادهها ﺑرای انﺠام آﺯمون استﻔاده ﺷﺪ و مقادیر میانﮕین ژﺋومتریﻚ ﮔﺰارش
ﺷﺪ .ﺑرای مﺤاسﺒه تﻐییر غﻠﻈت لپتین و آدیپونکتین ،مقادیر انتﻬای مﻄالﻌه
اﺯ اﺑتﺪای مﻄالﻌه ﻛﺴر ﺷﺪ .مقادیر اﺑتﺪا و انتﻬای مﻄالﻌه ﺑا استﻔاده اﺯ آﺯمون
تی مﺰدوﺝ مقایﺴه ﺷﺪ .
یافتهها:
 43ﺑیمار دیاﺑتی )  46 /5درﺻﺪ ﺯن( در این مﻄالﻌه ﺷرﻛت ﻛردنﺪ .میانﮕین سن
و نمایه توده ﺑﺪن در ﮔروه دریافت ﻛننﺪه عصاره روغنی سیاه دانه ﺑه ترتیﺐ
 51 /4 ± 9 /2ساﻝ و  28 /4 ± 4 /4ﻛیﻠوﮔرم ﺑر مترمرﺑﻊ ﺑود .درﮔروه دارونما
میانﮕین سن و نمایه توده ﺑﺪن ﺑه ترتیﺐ  56 /0 ± 3 /4ساﻝ و 28 /8 ± 8 /1
ﻛیﻠوﮔرم ﺑر مترمرﺑﻊ ﺑود .هیﭻ تﻐییری در وﺿﻌیت رژیﻢ غذایی و فﻌالیت ﺑﺪنی
هنﮕام مﻄالﻌه در این افراد مﺸاهﺪه نﺸﺪ .هیﭻ عوارﺿی در مﺪﺕ هﺸت هﻔته
مﺪاﺧﻠه در ﺑیماران مﺸاهﺪه نﺸﺪ .هیﭻ تﻔاوﺕ آماری مﻌناداری در سن ،ﺟنﺲ،
مﺪﺕ اﺑتﻼ ﺑه دیاﺑت و نمایه توده ﺑﺪن  ،تﺤصیﻼﺕ ،ساﺑقه فامیﻠی دیاﺑت ،و
داروهای ﻛاهنﺪه ﻗنﺪ ﺧون ،فﺸار ﺧون و ﭼرﺑی ﺧون در اﺑتﺪای مﻄالﻌه در ﺑین
دو ﮔروه مﺪاﺧﻠه وﺟود نﺪاﺷت ) ﺟﺪوﻝ .(1
ﺟﺪوﻝ  .1ویﮋﮔیهای عمومی و داروهای مصرفی ﺑیماران مﺒتﻼ ﺑه دیاﺑت نوﻉ  2در
ﺑین دو ﮔروه مﺪاﺧﻠه و دارونما در اﺑتﺪای مﻄالﻌه

ﮔروه دریافت ﻛننﺪه عصاره روغنی
سیاه دانه ) 23نﻔر(

) 20نﻔر(

13/10
51/4 ± 2/9
28/4 ± 4/4

10/10
56/0 ± 3/4
28/8 ± 8/1

18
5
5/3 ± 1/4
7
22
6
23

15
5
5/2 ± 0/9
6
18
5
20

0/76
0/056
0/42
0/88
0/7
0/43
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تﻌﺪاد ﺯن/مرد
سن )ساﻝ(
نمایه توده ﺑﺪن )ﻛیﻠوﮔرم ﺑر مترمرﺑﻊ(
تﺤصیﻼﺕ )فراوانی(
ﺯیر دیپﻠﻢ
ﺑاﻻی دیپﻠﻢ
تﻌﺪاد ساﻝهای اﺑتﻼ ﺑه دیاﺑت
ساﺑقه فامیﻠی دیاﺑت )فراوانی(
مصرﻑ داروهای ﻛاهنﺪه ﭼرﺑی ﺧون )فراوانی(
مصرﻑ داروهای ﻛاهنﺪه فﺸار ﺧون )فراوانی(
مصرﻑ داروهای ﻛاهنﺪه ﻗنﺪ ﺧون )فراوانی(

ﮔروه دارونما

 Pﺑین دو ﮔروه
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ﺑرای مقایﺴه دو ﮔروه ﺑرای متﻐیرهای ﻛمی اﺯ آﺯمون تی مﺴتقﻞ و ﺑرای متﻐیرهای
ﻛیﻔی اﺯ آﺯمون ﻛای اسکور استﻔاده ﺷﺪ.
وﺯن ﺑﺪن در ﮔروه مﺪاﺧﻠه در مقایﺴه ﺑا ﮔروه ﻛنترﻝ ﺑه ﻃور مﻌناداری ﻛاهﺶ یافت.
غﻠﻈت لپتین و آدیپونکتین سرم در اﺑتﺪای مﻄالﻌه و در پایان هﺸت هﻔته مﺪاﺧﻠه
در دو ﮔروه در ﺟﺪوﻝ  2نﺸان داده ﺷﺪه است .هیﭻ تﻔاوﺕ مﻌناداری در غﻠﻈت
لپتین و آدیپونکتین سرم در اﺑتﺪای مﻄالﻌه ﺑین دو ﮔروه دارونما و مﺪاﺧﻠه وﺟود
نﺪاﺷت .پﺲ اﺯ هﺸت هﻔته مﺪاﺧﻠه ،غﻠﻈت لپتین سرم ﺑه ﻃور مﻌناداری در ﮔروه
دریافتﻛننﺪه سیاهدانه ﻛاهﺶ یافت .تﻐییر غﻠﻈت لپتین در ﮔروه مﺪاﺧﻠه و ﻛنترﻝ
نیﺰ تﻔاوﺕ مﻌناداری را نﺸان داد ) 2/1 ± 0/3در ﺑراﺑر . (P= 0/01 ،0/2 ± 0/4
مﺪاﺧﻠه هیﭻ تﻐییر مﻌناداری در غﻠﻈت آدیپونکتین در ﮔروه مﺪاﺧﻠه و ﻛنترﻝ پﺲ اﺯ
هﺸت هﻔته مﺸاهﺪه نﺸﺪ.
ﺟﺪوﻝ  .2مقادیر لپتین و آدیپونکتین سرم در دو ﮔروه دریافت ﻛننﺪه عصاره روغنی
سیاه دانه و ﮔروه دارونما در اﺑتﺪا و پﺲ اﺯ هﺸت هﻔته مﺪاﺧﻠه

توسﻂ سﻠوﻝهای ماهیﭽه اسکﻠتی و سﻠوﻝهای ﭼرﺑی ،ﺑﻬﺒود ﺷاﺧﺺهای التﻬاﺑی
و استرﺱ اﻛﺴیﺪاتیو ﺷﺪ) .(18 ,17 ,15ﺑﺨﺸی اﺯ این آثار میتوانﺪ ﺑه واسﻄه اثر
سیاهدانه ﺑر غﻠﻈت لپتین سرم ﺑاﺷﺪ .لپیتن ارتﺒاﻁ مﺴتقیمی ﺑا ﺑروﺯ مقاومت ﺑه
انﺴولین) ،(27استرﺱ اﻛﺴیﺪاتیو) ،(28و ﺷاﺧﺺهای التﻬاﺑی) (29دارد و ﻛاهﺶ
غﻠﻈت آن میتوانﺪ اثر مﻔیﺪی در ﺑﻬﺒود این عوامﻞ ﺧﻄر ﻛاردیومتاﺑولیﻚ در ﺑیماران
دیاﺑتی داﺷته ﺑاﺷﺪ.
اثر سیاهدانه ﺑر غﻠﻈت آدیپونکتین سرم متناﻗﺾ است) .(29 ,23در این مﻄالﻌه،
سیاهدانه هیﭻ تاثیری در غﻠﻈت آدیپونکتین سرم نﺪاﺷت .همﺴو ﺑا یافتههای این
مﻄالﻌه ،در مﻄالﻌه ﻛارآﺯمایی ﺑالینی روی افراد دارای ﭼاﻗی ﺷکمی ،مصرﻑ سیاهدانه
ﺑه میﺰان  5ﮔرم در روﺯ ﺑه مﺪﺕ سه ماه هیﭻ تاثیری در غﻠﻈت آدیپونکتین سرم
نﺪاﺷت) .(23در مﻄالﻌه دیﮕر ﻛه روی رﺕها انﺠام ﺷﺪ ،مصرﻑ روغن سیاهدانه ﺑه
میﺰان یﻚ ﮔرم ﺑه اﺯای ﻛیﻠوﮔرم وﺯن ﺑﺪن ﺑه مﺪﺕ  4هﻔته همراه ﺑا رژیﻢ غذایی
پرﭼرﺏ ،اﺯ ﻛاهﺶ غﻠﻈت آدیپونکتین سرم ﺟﻠوﮔیری ﻛرد) . (29تﻔاوﺕ در میﺰان و

ﮔروه دریافت ﻛننﺪه عصاره روغنی سیاه دانه

ﮔروه دارونما

) 23نﻔر(

) 20نﻔر(

لپتین )نانوﮔرم درﺻﺪ میﻠی لیتر(

اﺑتﺪای مﻄالﻌه

انتﻬای مﻄالﻌه

*5/2 ± 0/7

7/6 ± 0/9
7/8 ± 0/9

0/20

میﺰان تﻐییر

-2/1 ± 0/3

0/2 ± 0/4

0/01

آدیپونکتین )میﻠیﮔرم در لیتر(

اﺑتﺪای مﻄالﻌه

انتﻬای مﻄالﻌه
میﺰان تﻐییر

مقادیر ﺑه ﺻورﺕ میانﮕین ژﺋومتریﻚ  ±انﺤراﻑ استانﺪارد ﺑیان ﺷﺪهانﺪ.
ﺑرای مقایﺴه درون ﮔروهی اﺯ آﺯمون تی ﺟﻔتی و ﺑرای مقایﺴه ﺑین دو ﮔروه اﺯ آﺯمون
تی مﺴتقﻞ استﻔاده ﺷﺪ.
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0/18

5/2 ± 0/3

5/8 ± 0/4

0/28

0/5 ± 0/3

0/2 ± 0/4

0/60

5/7 ± 0/3

6/1 ± 0/4

0/53

مﺪﺕ ﺯمان مصرﻑ سیاهدانه در مﻄالﻌهها میتوانﺪ اﺯ دﻻیﻞ تناﻗﺾ این یافتهها ﺑاﺷﺪ.

ﺑناﺑراین مﻄالﻌههای ﻛارآﺯمایی ﺑالینی ﺑا دوﺯ ﺑیﺸتر روغن سیاهدانه و نیﺰ مﺪﺕ ﺯمان
ﻃوﻻنیمﺪﺕ )ﺑیﺶ اﺯ هﺸت هﻔته( ﺑرای ﺑررسی اثر این عصاره روغنی ﺑر غﻠﻈت
آدیپونکتین سرم ﻻﺯم است.
اﺯ مﺤﺪودیتهای این مﻄالﻌه میتوان ﺑه موارد ﺫیﻞ اﺷاره ﻛرد .ﺣﺠﻢ نمونه این
مﻄالﻌه ﺑر اساﺱ متﻐیر اﺻﻠی ﮔﻠوﻛﺰ ناﺷتای سرم تﻌیین ﺷﺪه است و غﻠﻈت لپتین و
آدیپونکتین سرم ﺑه عنوان متﻐیر دوم در این مﻄالﻌه ﺑررسی ﺷﺪ .هر ﭼنﺪ یافتههای
این مﻄالﻌه نﺸان داد مصرﻑ عصاره روغنی سیاهدانه سﺒﺐ ﺑﻬﺒود غﻠﻈت لپتین سرم
میﺷود ،ولی ﺑرای ﺑررسی اثر سیاهدانه ﺑر غﻠﻈت آدیپونکتین سرم نیاﺯ ﺑه ﺣﺠﻢ
نمونه و مﺪﺕ ﺯمان ﺑیﺸتری است .اﺯ مﺤﺪودیتهای دیﮕر عﺪم امکان انﺪاﺯهﮔیری
ﺷاﺧﺺهای ﻻﺯم ماننﺪ غﻠﻈت تیموﻛوﺋینون ﺑه دلیﻞ ﮔرانی این ﺷاﺧﺺها ،ﺑرای
ﺑررسی تمکین ﺑیماران اﺯ مصرﻑ روغن سیاهدانه ﺑود.
نتیﺠهﮔیری :ﺑه نﻈر میرسﺪ عصاره روغنی سیاهدانه ﺑه میﺰان  500میﻠیﮔرم دو
ﺑار در روﺯ ﺑه مﺪﺕ هﺸت هﻔته سﺒﺐ ﻛاهﺶ غﻠﻈت لپتین سرم در ﺑیماران مﺒتﻼ ﺑه
دیاﺑت نوﻉ  2میﺷود.
قدردانی و سپاسگزاری:
اﺯ تمامی ﺑیماران ﺑرای همکاری ﺑا این ﻃرﺡ ،اﺯ پﮋوهﺸکﺪه عﻠوم غﺪد درون ریﺰ و
متاﺑولیﺴﻢ ﺑرای تامین مالی این ﻃرﺡ و اﺯ انﺠمن دیاﺑت ایران ،ﺷرﻛت ﺑاریﭻ اسانﺲ
ﻛاﺷان ﺑﺴیار سپاسﮕﺰاریﻢ.
تﻌارﺽ منافﻊ :هیﭻ ﮔونه تﻀاد منافﻌی در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر وﺟود نﺪارد.
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بحث:
یافتههای این مﻄالﻌه نﺸان داد ﻛه مصرﻑ عصاره روغنی سیاهدانه ﺑه میﺰان دو
عﺪد ﻛپﺴوﻝ  500میﻠیﮔرمی ﺑه مﺪﺕ هﺸت هﻔته سﺒﺐ ﻛاهﺶ غﻠﻈت لپتین سرم
میﺷود ،ولی هیﭻ تاثیری در غﻠﻈت آدیپونکتین سرم در ﺑیماران مﺒتﻼ ﺑه دیاﺑت نوﻉ
 2نﺪاﺷت.
تاﻛنون مﻄالﻌهای اثر سیاهدانه را روی غﻠﻈت لپیتن و آدیپونکتین سرم ﺑررسی نکرده
است .یافتههای مﻄالﻌه ﺣاﺿر نﺸان داد ﻛه مصرﻑ سیاهدانه سﺒﺐ ﻛاهﺶ غﻠﻈت
لپتین سرم در ﺑیماران دیاﺑت نوﻉ  2ﺷﺪ .اﺯ تاثیرمﻔیﺪ سیاهدانه در ﻛاهﺶ غﻠﻈت لپتین
سرم میتوان ﺑه اثر مﻔیﺪ آن در ﻛاهﺶ وﺯن اﺷاره ﻛرد .یافتههای ما همﺴو ﺑا نتایﺞ
مﻄالﻌههای ﻛارآﺯمایی ﺑالینی است ﻛه نﺸان میدهﺪ مصرﻑ سیاهدانه سﺒﺐ ﻛاهﺶ
وﺯن در ﺑیماران ﭼاﻕ میﺷود) . (23-21یافتههای یﻚ مﻄالﻌه متاآنالیﺰ نیﺰ نﺸان داد
مکمﻞیاری ﺑا سیاهدانه سﺒﺐ ﻛاهﺶ مﻌنادار وﺯن ﺑه میﺰان ) 2/40فاﺻﻠه اﻃمینان:
 -3/4تا  (-1/4ﻛیﻠوﮔرم میﺷود) . (24مﻄالﻌه متاآنالیﺰ دیﮕر روی مﻄالﻌههای
ﻛارآﺯمایی ﺑالینی نیﺰ نﺸان داد ﻛه مصرﻑ سیاهدانه سﺒﺐ ﻛاهﺶ وﺯن ﺑه میﺰان 1/76
)فاﺻﻠه اﻃمینان -0/17 :تا  (-3/34میﺷود) .(25سیاهدانه دارای اثر ﺿﺪدیاﺑتی است
و سﺒﺐ ﻛاهﺶ ﮔﻠوﻛﺰ ناﺷتای سرم میﺷود) .(26در مﻄالﻌههای ﺣیوانی مصرﻑ
سیاهدانه سﺒﺐ ﺑﻬﺒود مقاومت ﺑه انﺴولین ،ترﺷﺢ انﺴولین ،تﺤریﻚ ﺑرداﺷت ﮔﻠوﻛﺰ

7/3 ± 0/6
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