مقاله علمی

مهتاب قنبریراد ،دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه شیراز

نگاهی به گیاهان دارویی مؤثر بر دیابت
ديابت قندي یک گونه نارسایی مزمن در متابوليسم کربوهيدرات ،چربي
و پروتیین است که ویژگی آن آن افزايش قند خون در بيماران است و
به دليل عدم جذب سلولي گلوکز ناشي از کاهش ترشح انسولين و يا
مقاومت سلولهای بدن در برابر انسولين ايجاد مي شود .داروهاي شيميايي
که در درمان ديابت استفاده ميشود داراي عوارض نامطلوب زيادي است.
نگراني بيماران از عوارض داروهاي شيميايي منجر به عدم پذيرش رژيم
دارويي و استفاده نادرست از اين داروها و در نتيجه اختالل در کنترل
دقيق بيماري ميشود .بنابراين امروزه تالش براي يافتن داروهاي گياهي
ضد ديابت که مقرون به صرفهتر بوده و عوارض جانبي کمتري داشته باشد،
افزايش يافته است .هدف مطالعه حاضر معرفي برخي از گياهان دارويي
است که ميتواند بر کنترل بيماري ديابت مؤثر باشد.

دیابت از شایعترین بیماريهاي غدد اندوکرین است .در
این بیماري متابولیکی ،عملکرد سایر سیستمهاي بدن به تدریج
دچار اختالل میشود .عامل اصلی در ایجاد عوارض دیابت،
عدم کنترل مناسب قند خون در این بیماري متابولیکی است
( .)1،2بيماري ديابت با فقدان مطلق يا نسبي انسولين و به
دنبال آن افزايش قند خون همراه است .افزايش مزمن قند
خون در دراز مدت منجر به صدمه به ارگانهاي مختلف از
جمله سيستم قلبي -عروقي و در نهايت مرگ ميشود (.)3
ديابت قندي يكي از شايعترين و پیچیدهترین مشكالت
جوامع امروزي است كه مشكالت اقتصادي  -اجتماعي
فراواني ايجاد کرده است .ديابت نوع
یک ناشي از نقص ترشح انسولين است
در حالي كه پاتوژنز ديابت نوع دو با سير
پيشرونده مقاومت به انسولين در كبد و
بافتهای محيطي ،كاهش توده سلولهای
بتا و نقص ترشح انسولين همراه است.
افزايش درازمدت يا مزمن گلوكز در
بيماري ديابت ،علت اصلي اختالالت
ثانويه ميكروآنژيوپاتي و ماكروآنژيوپاتي،
ضعف سيستم دفاع آنتیاکسیدانی ،ايجاد
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فشار اسمزي وهمچنين اختالل متابوليسم و پروفايل
ليپيدها است .اختالالت فوق ،منجر به بروز عوارض
كوتاه مدت و دراز مدت ميشود .عوارض مذكور سبب
آسيب به عملكرد فيزيكي و فيزيولوژيكي ارگانهاي
مختلف بدن شده و سالمتي انسان را تهديد ميكند .در
اين ميان ،عوارض ديررس ديابت قندي ازجمله نفروپاتي،
رتينوپاتي ،عوارض قلبي عروقي ،نوروپاتي ،زخم پوستي،
افزايش فشار خون و افزايش وزن شايعتر بوده و
تحقيقات بيشتري در مورد آنها صورت گرفته است .از
جمله مكانيسمهاي پاتولوژيك دخيل در بروز عوارض
متعدد ناشي از ازدياد قند خون ،گليكه شدن پروتئينهاي
بدن است .فرآيند گليكه شدن پروتئینها ،عامل القاء تغيير
شكل فضايي پروتئينهاي متصل شده به گلوكز بوده و
موجب تغيير ساختار و در نتيجه اختالل در عملكرد آنها
میشود .اين فرآيند موجب تشكيل تجمعات پروتئيني
ويژه (بتا – آميلوئيدي) در سلولهاي جزاير پانكراس شده،
از اين رو بيماري ديابت نوع دو جزء گروه بيماريهاي
ساختاري دستهبندي شده است .گليكه شدن پروتئینها
اعم از پروتئينهاي ساختماني ،پروتئينهاي تنظيمي و
پروتئينهاي در گردش خون ،نتيجه اصلي بيوشيميايي

شکل )1جایگاه و نحوه عملکرد داروهای ضد دیابتی

هيپرگليسمي مزمن ناشي از بيماري ديابت قندي است.
به طور سنتي ،در طول تاريخ از گياهان متفاوتي براي كاهش
قند خون و بهبود اثرات ديابت ،استفاده شده و در طب سنتي
ايران و ساير كشورهاي جهان ،اطالعات كمابيش مفصلي
در اين رابطه به چشم میخورد .داروهاي گياهي به خاطر
كم بودن اثرات جانبي ،در دسترس بودن ،هزينه نسبت ًا كم و
مؤثر بودنشان ،به طور وسيع در سرتاسر جهان تجويز شده و
ميشود .چندين نوع داروي کاهشدهنده گلوكز وجود دارد
كه از طریق مكانيسمهاي مختلف ،اثرات ضد ديابتي خود را
اعمال ميكنند (شكل شماره .)4( )1
قبل از کشف انسولین و همچنین داروهای ضد دیابتی
رایج ،بیماران دیابتی با گیاهان دارویی و درمانهای سنتی
معالجه میشدند .تاکنون تأثیر مثبت بیش از  1200گیاه
دارویی در کاهش میزان قند خون و یا کاهش عوارض ناشی
از آن شناخته شده است .هدف این مقاله مروری بر گیاهان
دارویی مؤثر بر بیماری دیابت است (.)5،6
گل گلرنگ

گلرنگ با نام علمي
 Carthamus tinctoriusاز
خانواده  Compositaeيكي
از گياهان دارويي است كه
در طب سنتي براي درمان
بیماریهای قلبي ،روماتيسم
و ديابت استفاده میشود.
آناليزهاي فيتوشيميايي گلهای گلرنگ حاكي از آن است كه
منبع غني فالونوئيدهايي مانند كوئرستين و كامپفرول است
و فعاليت آنتیاکسیدانی و هيپوگليسميك آن به اين تركيبات
ارتباط دارد .كوئرستين در زمره فراوانترین پلي فنلهاي
گياهي بوده كه تحقيقات متعددي در مورد آن انجام پذيرفته
است .در بررسی پرند و همکاران اثر عصاره هیدروالکلی
گل گلرنگ در كاهش قند خون موشهای صحرايي مورد
بررسي قرار گرفت ،نتايج به دست آمده نشان داد كه درگروه
ديابتي تيمار شده با عصاره گلرنگ ،سطح قند ،كلسترول و
تري گليسريد نسبت به گروه كنترل ديابتي كاهش معنادار و
سطح انسولين نسبت به گروه كنترل ديابتي افزايش معناداری
يافته است .فالونوئيدها موجب كاهش قند پالسما میشود.
فالونوئيدها جزء تركيبات پلي فنوليك بوده و مهمترین اثر

آنها نيز اثر آنتیاکسیدانی اين تركيبات است .گل گلرنگ
غني از فالونوئيدهايي مانند كوئرستين ،اسيد كلروژنيك،
ساف )C( ،ساف فالمين ،كامپفرول و نيز ايزوكارتامين،
ساف فالمين ( )Aاست .اين تحقيق نشان داد كه استفاده
از عصاره هيدروالكلي گل گلرنگ میتواند در درمان
ديابت مؤثر باشد .هرچند جزئيات مكانيسم عمل اين گياه
ناشناخته است (.)3
بخشهای هوایی گیاه درمنه بیابانی

گیاه درمنه بیاباني ( )Artemisia desertiگیاهي از جنس
درمنه و از خانواده  Asteraceaeگیاهي پایا با بوتههای
تیمه وتوبي ،سبز خاکستری ،خاکستری
متمایل به سفید یا تقریب ًا زرد که در
قاعده به شدت وتوبي ،بسیار پر شاخه
و منشعب است و برگ گیاه در پایین
قرار دارد .عصاره بخشهای هوایي گیاه
 Artemisia desertiاز موتوترپنهای
حلقوی ،موتوترپنهای هیدروپراکسید،
گلیکوزیدهای موتوترپنی تشکیل
شده است .گیاهان جنس درمنه دارای
خاصیت ضداسهال ،دفعکننده کرم و سدر است.
همچنین فعالیتهای بیولوژیکی یکی از تیمار عصاره یا
اسانس گیاهان جنس درمنه مانند آنتی هیپرگلیسمسک،
ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدانی ،ضدالتهاب گزارش شده
است .بعضی از گونههای این جنس در درمان بیماریهایی
مانند ماالریا ،هپاتیت ،عفونت قارچی مورد استفاده قرار
میگیرد .تیمار خوراکي عصاره الكلي بخشهای هوایي
گیاه  Artemisia desertiبه مدت  22روز موجب کاهش
معنیداری در سطح گلوکز ،تری گلیسرید ،کلسترول
تام ،اوره ،اسید اوریك و کراتینین در موشهای دیابتي
شد .همچنین تیمار خوراکي عصاره گیاه موجب افزایش
معنیداری در سطح انسولین در موشهای دیابتي شد و
تیمار خوراکي عصاره گیاه ،تغییر معنیداری در سطح
پارامترهای فوق در حیوانات سالم ایجاد نكرد .نتایج
تحقیق نشان داد گیاه  Artemisia desertiدارای اثر ضد
دیابتی درموشهای صحرایي بوده و ميتواند جهت
مقاصد درماني مورد توجه قرار گیرد (.)5

خرداد 95
شماره 125

29

شلغم

شلغم با نام علمي  Brasica Napusاز خانواده Brasicaceae

گياهي است دو ساله که به دليل داشتن خواص دارويي در
درمان بيماري هاي کليوي ،التهاب مثانه ،نقرس ،دردهاي
مفصلي ،آبسهها و سرمازدگي
مفيد است .همچنین گزارش شده
آنتياکسيدانهاي موجود در آن خطر
ابتال به بيماريهايي مانند فشار خون
باال و آرتريت روماتوييد را کاهش
ميدهد .بنابراين ،به دليل اين اثرات
آنتي اکسيداني و داشتن ترکيباتي مانند
فالوونوئيدها و آنتوسيانينها پيشبيني
ميشود اين گياه در بهبود بيماري
ديابت مؤثر باشد .يافتههاي به دست
آمده از آناليز واريانس حاکي از آن است که عصاره شلغم پخته
توانست ميزان سرمي گلوکز را در موشهاي ديابتي نسبت به
کنترل ديابتي به طور معنيداري کاهش دهد (.)6،7،8
برگ گیاه گزنه

گیاه گزنه ) (Urtica dioicaدر طب سنتی ایران به عنوان داروي
کمکی در درمان دیابت معرفی شده است .همچنین گزنه به عنوان
ضدالتهاب ،کاهنده قند خون ،دیورتیک ،ضد درد ،بیحسکننده
موضعی ،رفع التهاب پروستات ،قاعدهآور و رفع اخالط
خونی بهکار میرود .ترکیبات گزنه شامل ،فالونوئید ،ترکیبات
هیدروفیلیک نظیر لکتین و پلی ساکاریدها ،ترکیبات استروییدي
نظیر استیگومسترول و همچنین موادي نظیر هیستامین ،اسید
فرمیک ،استیل کولین ،اسید استیک ،اسید بوتیریک ،لکوترین،
 -5هیدروکسی تریپتامین است .فعالیت آنتی اکسیدانی گزنه به
دلیل داشتن فالونوئید میباشد .عصاره برگ گیاه گزنه به صورت
حفاظتی سبب کاهش گلوکز سرم و افزایش سلولهاي بتا جزایر
النگرهانس پانکراس
می شود (.)1،2،9
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صمغ گياه آنغوزه

آنغوزه ( )Ferula assa-foetidaگياهي چند ساله از
خانواده چتريان است كه خاستگاه اصلي آن استپ هاي
ايران وافغانستان است .صمغ
آنغوزه حاوي فروليك اسيد و
استرهاي كوماريني فوئتيدين
آمبليفرون،
كامولونول،
و
تتراسولفيدها،
فرانسيفرول،
سزكويي ترپنها ،گلوكز،
گاالكتوز ،رامنوز ،پلي ساكاريدها،
گليكوپروتئين ها و همچنين
روغنهاي فرار سولفوره و ترپنوئيدها است .صمغ آنغوزه
به دليل دارا بودن تركيبات آنتي اكسيداني میتواند منجر
به كاهش ميزان راديكالهاي آزاد درون سلولي و موجب
تحريك سنتز و ترشح انسولين و يا هيپرپالزي سلولهاي
بتاي باقيمانده در پانكراس شود .صمغ آنغوزه احتماالً با
تحريك سنتز و ترشح انسولين و هيپرپالزي سلولهاي
بتاي باقيمانده پانكراس گلوكز خون را كاهش مي دهد
(.)10،11،12
عصاره هيدروالکلي ميوه لگجي

گياه لگجي  Capparis spinosaمتعلق به خانواده
کاپاريداسه در نواحي مختلف ايران از جمله دامنههاي
البرز ،بلوچستان ،شيراز ،کازرون و نورآباد ممسني ميرويد.
قسمت هاي مورد استفاده گياه جوانهها یا تکمههاي مولد
گل است که در سرکه يا آب شور قرارداده مي شود و
مصرف مي شود .ميوه ،ريشه وپوست آن بیشتر به مصرف
درماني ميرسد .درطب سنتي از اين گياه به عنوان داروي
درمان نقرس ،مدر ،روماتيسم ،حاالت عصبي و امراض
کبدی استفاده شده است
پژوهشهاي انجام شده نشان
داده است گياه لگجي داراي
اثرات ضد درد ،ضد التهابي،
آنتي اکسيداني و فيتوپروتکتي
و آنتي هپاتوتوکسيک ،اثرات
هيپوليپدميک و هم چنين اثرات
آنتي آلرژيک ،آنتي هيستامينيک
و آنتي ليشمانيا است .مطالعه

نگهداری زاده و همکاران نشان داد تجويز عصاره هيدروالکلي
ميوه لگجي در ديابت نوع يك سبب کاهش قند و چربي خون
در حيوانات ديابتي ميشود (.)13
برگ توت سفید

درخت توت سفید  Morus albaیک درخت قدیمی و
تاریخی است که در تغذیه کرمهاي ابریشم مورد استفاده قرار
میگیرد و بومی چین است .در
بسیاري از کشورهاي آسیایی از
جمله ایران یافت میشود و به
طور سنتی در درمان بسیاري
از بیماري ها کاربرد دارد.
قسمت هاي مختلف این گیاه
که در تغذیه و پزشکی مورد
استفاده قرار میگیرد عبارتند از:
میوه ،برگ ،شیره و پوست.
موارد استفاده توت سفید در
پزشکی سنتی ایران عبارتند از :پایین آورنده قند خون،
مدر بول ،ملین ،مؤثر در آبله و حصبه ،چاق کننده ،مقوي
قوه باه ،نرم کننده سینه ،رفع سرفه .در طب سنتی چین از
برگها و ریشه این درخت استفادههاي متعددي شامل ،خلط
آوري ،ضد بلغم ،اثر بر درمان فشار پایین خون ،پیشاب آور،
باکتري کشی ،ویروس کشی و اثرات ضد دیابتی میشود.
همچنین استفاده از برگهای توت سفید باعث کاهش قند
خون میشود (.)3
چاي سبز

 Camellia sineisisدر کشورهاي مختلف بهطور گسترده
مصرف میشود و اثرات فارماکولوژي متعددي براي آن
گزارش شده است .عصاره چاي سبز حاوي پلی فنلها ،کافئین
و تینین ،پیرولوکینولین کینون است .چاي سبز بهعنوان یک
ماده ضدالتهابی ،آنتی اکسیدان ،آنتی موتاژنیک و ضدسرطان
معرفی شده است .تأثیر چاي سبز بر کاهش قند خون در
محدودي
مطالعات
گزارششده ،ولی در این
مطالعات دوزها ناهمگون
و نتایج ضد و نقیض
است .مطالعات نشان

داده است که پلی فنلهاي فالوانول وکاتنین موجود در
چاي سبز میتواند از سد خونی مغزي عبور کرده و بدین
طریق در بهبود حافظه نقش داشته باشد .چاي سبز به
دلیل غنی بودن از پلی فنلها در درمان رتینوپاتی ناشی
از دیابت نقش دارد .مصرف چاي سبز از دیابت نوع دو
جلوگیري میکند .پروتئینهای سرمی خاصی در چاي
سبز وجود دارد که احتماالً در اثرات آنتی هایپرگلیسمیک
آن نقش دارند .بعضی از ترکیبات چاي سبز سبب افزایش
میزان جذب گلوکز پایه و نیز میزان جذب گلوکز در اثر
تحریک انسولین در سلولهای چربی رت می شود .در
مطالعه مهدیزاده و همکاران نشان داده شد که عصاره
هيدروالكلي چاي سبز با دوزهاي مصرفی با دوزهای 50
و  100و  200میلیگرم بر کیلوگرم ،باعث کاهش قند
خون ناشی از دیابت میشود که مناسبترین دوز آن 100
میلیگرم بر کیلوگرم است (.)5
شوید

 Anethum graveoleusگیاهی از خانواده چتریان است
و دارای اثرات نیرو دهنده ،مقوی معده ،هضم کننده غذا،
ضد نفخ ،ضد تشنج ،رفع استفراغ و آرام کننده است.
قسمت مورد استفاده آن ،میوه و کل اندام
هوایی است .میوه شوید دارای 7/7-1/1
اسانس ،دیالتوزیدها ،کومارتن ،کامپفرول
و سایر فالونوئیدها و اسیدهای فنلی و
پروتئین و چربی است .عصاره هیدروالکلی
این گیاه میتواند در پایین آوردن قند خون
مؤثر باشد .ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود
در شوید بر جذب گلوگز مؤثر است و همچنین میتواند
در ترمیم و بازسازی سلولهای بتای آسیب دیده نقش
داشته باشد (.)14،15
گیاه مورد

مورد ( )Myrtusیا مورت درختچهای همیشهسبز است
که بهطور عمده در نواحی
مدیترانهای به دلیل داشتن
خواص ضد عفونت مصرف
میشود .مایع روغنی به
دست آمده از برگهای
خرداد 95
شماره 125

31

آن در درمان اختالالت ریوی و بهعنوان آنتی باکتریال و
آنتیاکسیدانی مصرف میشود .این گیاه باعث کاهش قند
خون می شود (.)14،15
آویشن شیرازی

 multiflora Zatariaاز خانواده  Laminaceaeو از نظر
جغرافیایی تنها در ایران و افغانستان و پاکستان میروید و
بهعنوان ضدعفونیکننده و ضد اسپاسم مصرف میشود و
تأثیر شدیدی در کاهش قند خون در موشهای دیابتی دارد
(.)14،15،16
گیاه مازو

درختچهای کوچک است که بهطور عمده در یونان
و ایران میروید و دارای اثرات درمانی مانند ضددیابت،
بیحس کنندههای موضعی ،ضد پارکینسون و ضد التهاب
است و عصاره متانولی آن خواص آنتیاکسیدانی از خود
نشان میدهد .از
عصاره این گیاه
میتوان برای کنترل
قند خون استفاده کرد
(.)14،15،16،17

نتیجهگیری

مطالعات انجام شده ،گیاهان دارویی را در کاهش قند خون
و کنترل دیابت مؤثر دانستهاند .ولي براي شناخت دقیقتر
اثرات اين گياهان و بهخصوص عوارض احتمالي آنها در
انسا ن انجام مطالعات بيشتر ضروري است .ديابت درمان
قطعي ندارد ،ولي درمان مكمل بهمنظور تقليل عوارض،
هدف پروژههای تحقيقاتي است .گياهان دارويي كه داراي

32

32

خرداد 95
شماره 125

خاصيت ضد دیابتی هستند ،داراي مواد مؤثر متفاوتي بوده
كه الزام ًا تمام آنها در اين خاصيت درگير نيستند ،بلكه
يك يا چند ماده در هر گياه در اين خاصيت سهيم است.
این مواد از طريق مکانیسمهای متفاوتي قادر به كاهش
قند خون هستند .عمده اين مکانیسمها عبارتاند :افزايش
ترشح انسولين ،فعال كردن مسير كاتابوليسم گلوكز ،مهار
يا غيرفعال كردن مسيرگلوكونئوژنز ،هدايت گلوكز به
داخل سلول ،جذب گلوكز آزاد و ممانعت از اتصال آن
به پروتئینها ،افزايش ظرفيت آنتیاکسیدانی و ممانعت از
آسیبزایی اكسيدانهاي توليد شده در مسيرهاي مختلف
كه ممكن است ناشي از ازدياد گلوكز و توليد محصوالت
نهايي گليكه يا ساير مسيرهاي متابوليك باشد که سرانجام
آن ممانعت از جذب گلوكز از روده است.
منابع

1. Schoenfelder T, Cirimbelli TM, Citadini-Zanette V.
Acute effect of Trema micrantha (Ulmaceae) on serum
glucose levels in normal and diabetic rats. J Ethnophar_macol 2006; 107(3): 456-9
2. Afkhami M. The prevalence of diabetes mellitus in
Yazd province, Iran Fifth international
Congress of endocrinology. 1999
 -3پرند ر ،خدارحمی ر  ،امینی مقدم ش .بررسی اثر عصاره آبی برگ
توت سفید بر میزان قند و چربیهای خون در موشهای صحرایی نر.
داروهاي گیاهی ،1389 ،3 ،ص .42-35
4. Ahmadi L, Mirza M, Shahmir F. The Volatile constituents of Artemisia marschaliana springer and its secretory elements. Flavour Fragr J 2002; 17:141-43.
 -5مهدي زاده م ،حسيني تهراني ع ،ابراهيمينيا ف ،اللهي آ .اثر عصاره
هيدروالكلي چاي سبز بر گلوکز خون و وزن موشهای صحرائي نر ديابتي شده
با استرپتوزوتوسين .مجله علمی علوم پزشکی گرگان ،1388 ،1 ،ص .12-8
6. Virdi J, Sivakami S, Shahani S, Suthar AC, Banavalikar MM,
Biyani MK. Ant hyperglycemic Effects of three extracts from
_Momordica charantia. J Ethnopharmacol 2003; 88(1): 107-11
7. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. TIETZ textbook of
clinical chemistry and molecular Diagnostics. 4th ed. Missouri, Elsevier Saunders, 2006.
8. Andrade-Cetto A, Becerra-Jimenez J, CardenasVazquez R. Alfa-glycosidase-inhibiting activity of some
Mexican plants used in the treatment of type 2 diabetes.
J Ethnopharmacol 2008; 116(1): 27-32
9. Grover JK, Yadav S, Vats V. Medicinal plants of India
with anti-diabetic potential. Journal of Ethno pharmacology 2002; 81(1):81–100
10. Eseyin O, Ebong P, Ekpo A, Igboasiyi A, Oforah E. Hypoglycemic effect of the seed extract of telfairia occidentalis in rat. Pak J Biol Sci 2007; 10(3):498–501.
11. Ghahreman A. Flora of Iran. Forests and rangelands. 1978. p. 1762-63.

