مواد و روش ها  :داده های این مﻄالعه کیفی توصیفی ،از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گروهی جمع آوری شد .دانشجویان گروه
اتاق عمل ،بهد اشت محیط ،ارشد آموزش بهداشت و مامایی ناپیوسته و همﭽنین کلیه اساتید گروه طب سنتی دانشگاه در این مﻄالعه حضور
داشتند .داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوای قراردادی ،11تحلیل شدند.
یافته ها" :پارادوکﺲ طب سنتی و مدرن"" ،گستردگی طب سنتی" و "طب سنتی به عنوان دانش نوظهور طبقات اصلی استخراج شده از
داده های حاصل از مصاحبه با دانشجویان بود .از سوی دیگر ،اساتید گروه طب سنتی متفق القول بودند که هدف از اراﺋه این واحد به
دانشجویان گروه علوم پزشکی ،ارتقاء سبک زندگی با تاکید بر پیشگیری از بیماری ها و بهداشت عمومی بوده است .با این حال تجربه یک
ترم تدریﺲ این واحد ضرورت اصالح جزﺋی در طرح درس اراﺋه شده با هدف جذابیت بیشتر ،تخصصی تر شدن و گنجاندن توصیه های
درمانی ایمن را برای اساتید گروه آشکار نموده بود.
نتیجه گیری  :ورود به حوزه آموزش طب سنتی با چالش هایی همراه است که قابل بحث ،بررسی و اصالح است و قﻄعا دوره های بعدی
آموزش در این سﻄح با مساﺋل کمتری رو به رو خواهد بود؛ لذا تجربه دانشگاه علوم پزشکی البرز در زمینه اراﺋه واحد طب سنتی می تواند
راهگشا و زمینه ساز اراﺋه این واحد درسی در سایر دانشگاه ها باشد.
کلمات کلیدی :طب سنتی-دانشجویان-آموزش

بررسی اثر عصارهی اتانولی دارچین بر روی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در موشصحرایی نر دیابتی شده با الوکسان
1ـ رودابه بخشی* 2ـ دکترابوالفضل بایرامی9ـ دکتر مهدی رضوی 3ـ ودود ملک زاده
1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری دانشگاه محقق اردبیلی
2ـ استادیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری
9ـ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

Conventional content analysis
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3ـ مربی علوم تشریح و پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشکده پزشکی گروه علوم پایه
خالصه
دیابت قندی یکی از مهم ترین مشکالت پزشکی در اغلب کشورها و بویژه ایران می باشد .این بیماری در واقع ناشی از اختالل در سوختوساز
قندها ،چربیها و پروتئینهای بدن میباشد .هدف از انجام این بررسی ارزیابی اثر درمانی عصارهی ساقه دارچین بر روی موشهای
آزمایشگاهی دیابتی شده بود .مواد و روشهای مورد استفاده در این مﻄالعه بدین صورت میباشد؛ در این مﻄالعه تجربی  95سر رت از نژاد
ویستار به صورت تصادفی به  0گروه  9تایی تقسیم شدند برای دیابتی نمودن موشها  115میلیگرم بر کیلوگرم داروی الوکسان با توجه به
وزن موشها به آنها القا شد مدت زمان این مﻄالعه  21روز بود گروها به این ترتیب تقسیم بندی شدند :گروه اول :گروه کنترل که فقط آب
و غذای معمولی را دریافت کردند .گروه دوم :گروه دیابتی روزانه فقط آب و غذای معمولی را دریافت کردند .گروه سوم :گروه دیابتی روزانه
 155میلیگرم برکیلوگرم عصاره ی اتانولی دارچین به صورت گاواژ دریافت کردند .گروه چهارم :این گروه دیابتی به میزان  155میلی بر
کیلوگرم داروی شیمیایی متفورمین را روزانه به صورت گاواژ دریافت کردند .پﺲ از خونگیری از قلب ،میزان قند خون ،تریگلیسرید،
کلسترول تعیین شد و مقایسه بین گروهها با استفاده از نرم افزارSpssآنالیزواریانﺲ یکﻄرفه و آزمون لوین ،آزمون کولموگروف و آزمون
تعقیبی توکی مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند .سﻄح معنیدار ( )p˂ 5/51برای آنالیز دادهها در نظر گرفته شد .یافتههای این مﻄالعه
نشان داد که؛ عصارهی اتانولی دارچین سبب کاهش معنیدار در غلظت گلوکز ( ،)p˂5/51تریگلیسرید ( ،)p ˂5/51در موشهای دیابتی
تحت درمان نسبت به گروه دیابتی شده است اما تﻐییر معناداری در کلسترول گروههای دیابتی یافت نشده است .بنابراین چنین نتیجهگیری
میشود که؛ دارچین احتما ًال با داشت ن ترکیبات فالونویئدی و آنتی اکسیدانی از طریق افزایش برداشت گلوکز توسط سلولهای مختلف بدن
و با کاهش استرس اکسیداتیو باعث اصالح شاخﺺهای بیوشیمیایی خون شده است.
واژههای کلیدی :دارچین ،دیابت ،قند خون ،پروفایل لیپیدی ،متفورمین

مقدمه:
از دیابت به عنوان همهگیری خاموش نام برده میشود و به عنوان یک مشکل بهداشت عمومیعمده در ایالت آمریکا و سایر نقاط جهان و
حتی کشورها قلمداد میگردد تخمین زده شده است که تا سال  2595فبیش از  999میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتال میشوند(.)1
دیابت از بیماریهای متابولیکی مهم است که موجب درگیری عروق کوچک ،بزرگ و ناتوانی میشود .باال بودن قند خون موجب عوارضی از
جمله بیماریهای قلبی ـعروقی و صدمات چشم و کلیه ها می گردد .افزایش انسولین به همراه اختالالت لیپیدها و فشار خون باال ،زمینه ی
تصلب شراﺋین رامهیا میکند(.)2در بیماران دیابتی درجات متﻐیری از کمبود و مقاوت به انسولین وجود دارد و هنگامیکه اهداف درمانی با
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رژیم غذایی ،فعالیت فیزیکی و داروهای خوراکی کاهنده ی قند خون به دست نیاید درمان بیماران ضروری خواهد بود (.)9این بیماری با
عالیمی مثل هیپرگلیسمیپرنوشی ،پر ادراری ،کاهش وزن ،تاخیر در التیام زخم ها ،تاری دید ،افزایش قند در ادرار ،و عالیم دیگری مشخﺺ
میگردد(.)3فشارهای منفی روانی ،اجتماعی و هیپوگلیسمیباعث بی میلی نسبت به تزریق انسولین میشود و این مسئله مانع بزرگی برای
بدست اوردن اهداف مﻄلوب کنترل قند خون است (.)0با توجه به مشکالت فوق این بیماران ،تمایل به تزریق انسولین نداشته و نیز عوارض
نامﻄلوب سایر دارو های پایین آورنده ی قند خون تالش جهت استفاده از داروهای جایگزین از جمله داروها یگیاهی افزایش چشمگیری
داشته است گیاهان متعددی جهت درمان قند خون باال در حیوانات آزمایشگاهی و هم چنین بیماران استفاده شده است که نتایج رضایت
بخشی داشته است (9ـ.)1درمان سنتی دیابت با استفاده از برخی گیاهان ویا عصارههای گیاهی در سرتاسر جهان شناخته شده است (.)8
امروزه توجه خاصی به افزودنی های غذایی مختلف شده است.این ترکیبات از این جهت جالب هستند که دارای منشا گیاهی بوده و کاربرد
وسیعی در رژیم غذایی گوناگون دارند ( .)3از دسته گیاهان دارویی که به نظر میرسددر درمان و کنترل دیابت نقش مهمیداشته باشد،
دارچین را میتوان نام برد  .در سال  1335گزارش شد که موتد موجود در دارچین دارای خاصیت انسولینی میباشند ( .)15دارچین پوست
خشک شده ساقه گیاهCinnamoum Zelanicumاز خانواده برگ بو Lauraceaeمیباشد (.)11دارچین بومیسریالنکا بوده و در ایران
رویشی ندارد( .) 12دارچین دارای خواص فراوانی نظیر ضد نفخ ،مدر ،بادشکن ،اشتها اور ،مقوی معده ،ضدعفونی کننده میباشد(.)19یکی از
اجزای فعال مشت ق شده از دارچین پلی مری بنام میتل هیدروکسی کالکون بوده که شبیه انسولین عمل میکند (.)13در بیماران دیابتی نوع
 2فسفوریالسیون گیرنده انسولینی کاهش می یابد.از طرفی اجزای محلول در اب دارچین باعث تحریک اتوفسفوریالسیون گیرنده انسولینی
شده و فسفوتیروزین فسفاتاز که خود یک تنظیم فعال در دفسفوریلیزه کردن گیرنده انسولینی است را مهار میکند که خود این مسئله
سبب افزایش حساسیت به انسولین میگردد(.) 10همﭽنین در برخی مﻄالعات مشخﺺ داده که دارچین باعث افزایش برداشت گلوکز به
فعال کردن گیرنده انسولینی و افزایش سنتز گلیکوژن میشود( .)19این مﻄالعه به منظور اثر دارچین بر روی قند خون و برخی از
فاکتورهایپروفایل لیپیدی صورت گرفته است.

روش بررسی:
به منظور انجام آزمایشات ،از دانشگاه تهران ،رتهایی از نژاد ویستار تهیه گردید سپﺲ رتها به خانه حیوانات دانشگاه پزشکی اردبیل ،جهت
سازگار شدن با محیط (نور ،درجه حرارت و )..منتقل و تا زمان ازمایش با رژیم غذایی نرمال و اب لوله کشی شهر تﻐذیه و در شرایط 12
ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی و دمای 22±2درجه سانتی گراد نگه داری گردیدند.در این بررسی  95سر رت از نژاد ویستار با وزن
تقرببی 105ـ 255گرم به طور تصادفی به 0گروه  9تقسیم شدند برای دیابتی نمودن از داروی الوکسان به میزان  115میلیگرم بر کیلوگرم
به صورت درون صفاقی جهت دیابتی نمودن رتها به انها تزریق شد بعد از یک هفته تزریق داروی الوکسان ،به منظور مﻄمئن بودن از دیابتی
شدن رتها اولین خونگیری از ورید دمیانجام شد و حیواناتی که قند خونشان باالتر از  255میلیگرم بر دسی لیتر بود دیابتی در نظر گرفته
شدند.
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تقسیم بندی گروه ها:
گروه یک  :کنترل:آب و غذای معمولی روزانه دریافت کردند
گروه دوم :دیابتی :دیابتی اما آب و غذای معمولی روزانه دریافت کردند
گروه سوم:دارچین :دیابتی اما روزانه از طریق گاواژ  155میلیگرم برکیلوگرم عصارهی اتانولی دارچین به آنها خورانده شد.
گروه چهارم :متفورمین :دیابتی اما  155میلیگرم بر کیلو گرم متفورمین ،روزانه از طریق گاواژ به آنها خورانده شد.

روش تهیه عصارهی گیاهی:
روش تهیه عصاره ی گیاهی :ساقه گیاه دارچین را از عﻄاری تهیه نموده وپﺲ از خشک نمودن به صورت پودر در آورده ودر 255ccآب وcc
 955اتانول مخلوط کرده وبه روش سوکسیله عصاره ی گیاهی مورد نظر تهیه شد ،مادهی حاصله بعد خشک شدن به مقدار مورد نیاز ،برای
تزریق به رتها در سرم فیزیو لوژیک حل شدومورد استفاده قرار گرفت
بررسیهای بیوشیمیایی:
میزان گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول پﺲ از اتمام دوره درمان با خونگیری از قلب توسط روشهای معین اندازهگیری شد .اندازهگیری میزان
گلوکز سرم با استفاده از کیت پارس آزمون و به روش آنزیمیانجام شد .همﭽنین میزان کلسترول ،تری گلیسرید نیز توسط کیت پارس
آزمون و براساس دستورالعملهای مربوطه انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها:
دادهها جمعآوری شده و اعداد خام وارد نرم افزار Spssشده ونتایج به وسیله آزمون واریانﺲ یکﻄرفه ،آزمون لوین ،آزمون کولموگروف و
آزمون تعقیبی توک ی مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند سﻄح معنی دار p>5/50و p>5/51برای آنالیز دادهها در نظر گرفته
شدتمامینتایج به صورت Mean±SEMخﻄای استاندارد بیان گردیدو برای رسم نمودار از نرم افزار GraphPadPrismاستفاده شد.
نتایج و بحث:

نتایج آزمون تحلیل واریانﺲ یک طرفه به طور کلی تفاوت میزان گلوکز خون را بین گروه ها نشان داد (.)p˂ 5/551نتایج به دست آمده از
میانگین میزان گلوکز سرم در دو گروه موش دیابتی +عصاره دارچین و دیابتی +متفورمین به ترتیب 3/10 ،181/35± 9/05
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113/52±میلیگرم در دسی لیتر و در گروه موش دیابتی  209±19/93میلی گرم در دسی لیتر بود .میانگین گلوکز در بین گروه ها معنی
دار ( )p˂ 5/551بود.براساس نمودار  ،1گروه دیابتی  +دریافت کننده ی دارچین نسبت به گروه دیابتی اختالف معنا داری در سﻄح
( )p˂ 5/551را نشان میدهد .

نمودار ( :)1میانگین میزان گلوکز خون موش ها در گروههای مختلف
عالمت * نشاندهنده معناداری تفاوت میزان گلوکز خون گروههای مورد نظربا گروه دیابتی در سﻄح p<5/551میباشد و عالمت †
نشاندهنده معناداری تفاوت میزان گلوکز خون گروه کنترل با گروه دیابتی در سﻄح p<5/551میباشد.
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانﺲ یک طرفه به طور کلی تفاوت میزان تری گلیسرید خون را بین گروه ها نشان داد
( .) p< 5 /551نتایج به دست آمده از میانگین میزان تری گلیسرید سرم در دو گروه موش دیابتی +عصاره دارچین و دیابتی +متفورمین به
ترتیب 129/33±19/85و 115/85±1/12میلیگرم در دسی لیتر و در گروه موش دیابتی111/53±19/85میلیگرم در دسی لیتر بود.نمودار
2نشان میدهد که ،گروه دیابتی دریافت کنندهی دارچین نسبت به گروه دیابتی ،دارای اختالف معنادار در سﻄح ( )p<5/551میباشد.
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عالمت * نشاندهنده معناداری تفاوت میزان تری گلسیرید خون گروههای مورد نظر با گروه دیابتی در سﻄح p<5/551میباشد و عالمت †
نشاندهنده معناداری تفاوت میزان تری گلسیرید خون گروه کنترل با گروه دیابتی در سﻄح p<5/551میباشد.
نتایج نشان داد که کلسترول خون موشهای دیابتی در گروه های مختلف ،تفاوت معناداری وجود ندارد .میانگین میزان کلسترول در دو گروه
دیابتی  +دریافت کننده دارچین و دیابتی +دریافت کننده ی متفورمین به ترتیب  32/81±1/12و  85/13±9/53میلیگرم در دسی لیتر و
در گروه دیابتی115/03±39/59 ،میلیگرم در دسی لیتربود .نمودار  ،9نشان میدهد که اگرچه در موشهای دیابتی که از داروهای درمانی
دارچین و متفورمین استفاده کردهاند ،کلسترول خون نسبت به گروه دیابتی پایین تر است اما این تفاوت معنادار نیست.

نمودار ( :)9میانگین میزان کلسترول خون موش ها در گروههای مختلف

نتایج این مﻄالعه نشان داد که مصرف  21روز عصاره دارچین سبب کاهش معنی دار در میزانگلـوکز خـون و تریگلیسـرید خونموشهـای دیـابتی
میشود در حالی که مصرف این عصاره ،اثر معنیدار بر کاهش کلسترول خون موشهای دیابتی ندارد.نتایج حاصل از مﻄالعه زحمتکش و همکاران نشان
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داد مصــرف هشــت هفتــه دارچــین بــا دوز  2گــرم در روز ،اثــر معنــا داری بــر کــاهش ســﻄح گلــوکز و چربیهــای خــون در بیمــاران دیــابتی نــوع 2
ندارد.)19(.مﻄالعهها نشان میدهد بیش از  05ترکیب مختلف در دارچین وجود دارد که بیش از همه پلیمری به نام هیدروکسـی چـالکون ( )MHCPدر
متابولیسم گلوکز نقش دارد (.) 11این ماده یک نوع گلی فنول محلول در آب یا فالونوﺋید است آنتی اکسیدان هـا بتواننـد در کـاهش پیشـرفت عـوارض
مختلف دیابت موثر باشند(18ـ.)13

MHCPموجود در دارچین با انسولین سبب افزایش ورود گلوکز به داخل سلول میشود و با افزایش پاسخ به انسولین مصرف گلوکز توسط
سلول را 25برابر افزایش میدهد (25ـ.) 21بر اساس سایر مﻄالعات این ماده شبیه انسولین از طریق فعال کردن آنزیم گلیکوژن سنتتاز سبب
تشکیل گلیکوژن میشود(.)22دارچین در رتهای دیابتی قند خون را کاهش داد و مصرف انسولین و دارچین به همراه هم کاهش بیشتر
غلظت گلوکز ر به دنبالداشت  .در دارچین ترکیباتی وجود دارد که ترشح انسولین را تشدید میکند (29ـ.)23همﭽنین دریک مﻄالعه دیگر
نشان داده شد که مصرف روزانه  1گرم دارچین تﺄثیری بر میزان گلوکز ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله شده ندارد( .)29مﻄالعهای دیگر نشان
داد که گنجاندن دارچین در رژیم غذایی ،باعث کاهش پاسخ گلوکز خون در بعد صرف غذا میشود (.)23در مﻄالعه دیگری نشان داده شد
که مصرف  95روزه دارچین با دوز  1/0گرم می تواند درکنترل گلوکز خون ناشتا و کاهش انسولینی در بیماران میتال به دیابت نوع  2موثر
باشد (.)20در یک مﻄالعه مشخﺺ شد که تیمار  13هفته ای موشهای صحرایی دیابتی با عصاره ابیـ الکلی دارچین موجب کاهش گلوکز
خون میشود(.) 29
نتایج حاصل از یک بررسی نشان داد که هیچ تﻐییر معنی داری در گلوکز خون ناشتا و نیم رخ چربی خون در بعد از یک دوره چهار هفته
ای مصرف مکمل دارچین با دوز روزانه  005میلیگرم مشاهده نشد( .)21نشان داده شده است که عصارهی دارچین از طریق افزایش فعالیت
انسولین تا  25برابر و افزایش متابولیسم گلوکز خون و بهبود مقاومت انسولینی در موشهای صحرایی میگردد (.)28
نتیجه گیری :در مجموع با عنایت به مﻄالعات قبلی و نتایج حاصل از این مﻄالعه ،شواهد نشان میدهد که عصاره ی اتانولی دارچین دارای
اثرات هیپوگلیسمیی و آنتیهایپرلیپیدمی میباشد پیشنهاد می گردد مﻄالعات کلینیکی بر بیماران دیابتی مبتال به اختالالت لیپیدی صورت
بگیرد .
سپاسگزاری :نویسنده این مقاله بر خود واجب می داند از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پایه اردبیل و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،که
امکانات این تحقیق را فراهم نموده اند تقدیر و تشکر بنمایند.
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