
28
خرداد 95

شماره 125 28 

پروفايل  و  متابوليسم  اختالل  وهمچنين  اسمزي  فشار 
عوارض  بروز  به  منجر  فوق،  اختالالت  است.  ليپيدها 
كوتاه مدت و دراز مدت مي شود. عوارض مذكور سبب 
ارگان هاي  فيزيولوژيكي  و  فيزيكي  عملكرد  به  آسيب 
مختلف بدن شده و سالمتي انسان را تهديد مي كند. در 
اين ميان، عوارض ديررس ديابت قندي ازجمله نفروپاتي، 
رتينوپاتي، عوارض قلبي عروقي، نوروپاتي، زخم پوستي، 
و  بوده  شايع تر  وزن  افزايش  و  خون  فشار  افزايش 
تحقيقات بيشتري در مورد آن ها صورت گرفته است. از 
عوارض  بروز  در  دخيل  پاتولوژيك  مكانيسم هاي  جمله 
متعدد ناشي از ازدياد قند خون، گليكه شدن پروتئين هاي 
بدن است. فرآيند گليكه شدن پروتئين ها، عامل القاء تغيير 
بوده و  به گلوكز  پروتئين هاي متصل شده  شكل فضايي 
موجب تغيير ساختار و در نتيجه اختالل در عملكرد آن ها 
پروتئيني  تجمعات  تشكيل  موجب  فرآيند  اين  می شود. 
ويژه )بتا – آميلوئيدي( در سلول هاي جزاير پانكراس شده، 
از اين رو بيماري ديابت نوع دو جزء گروه بيماري هاي 
پروتئين ها  گليكه شدن  است.  دسته بندي شده  ساختاري 
و  تنظيمي  پروتئين هاي  ساختماني،  پروتئين هاي  از  اعم 
بيوشيميايي  اصلي  نتيجه  خون،  گردش  در  پروتئين هاي 

دیابت قندي یک گونه نارسایی مزمن در متابوليسم کربوهيدرات، چربي 
و پروتيين است که ویژگی آن آن افزایش قند خون در بيماران است و 
به دليل عدم جذب سلولي گلوکز ناشي از کاهش ترشح انسولين و یا 

مقاومت سلول های بدن در برابر انسولين ایجاد مي شود. داروهاي شيميایي 
که در درمان دیابت استفاده مي شود داراي عوارض نامطلوب زیادي است. 
نگراني بيماران از عوارض داروهاي شيميایي منجر به عدم پذیرش رژیم 

دارویي و استفاده نادرست از این داروها و در نتيجه اختالل در کنترل 
دقيق بيماري مي شود. بنابراین امروزه تالش براي یافتن داروهاي گياهي 

ضد دیابت که مقرون به صرفه تر بوده و عوارض جانبي کمتري داشته باشد، 
افزایش یافته است. هدف مطالعه حاضر معرفي برخي از گياهان دارویي 

است که مي تواند بر کنترل بيماري دیابت مؤثر باشد.

اندوكرين است. در  بيماري هاي غدد  ديابت از شايع ترين 
اين بيماري متابوليكی، عملكرد ساير سيستم هاي بدن به تدريج 
دچار اختالل می شود. عامل اصلی در ايجاد عوارض ديابت، 
عدم كنترل مناسب قند خون در اين بيماري متابوليكی است 
با فقدان مطلق يا نسبي انسولين و به  )1،2(. بيماري ديابت 
قند  مزمن  افزايش  است.  همراه  قند خون  افزايش  آن  دنبال 
خون در دراز مدت منجر به صدمه به ارگان هاي مختلف از 
جمله سيستم قلبي- عروقي و در نهايت مرگ مي شود )3(. 
مشكالت  پيچيده ترين  و  شايع ترين  از  يكي  قندي  ديابت 
اجتماعي   - اقتصادي  مشكالت  كه  است  امروزي  جوامع 

نوع  ديابت  است.  كرده  ايجاد  فراواني 
است  انسولين  ترشح  نقص  از  ناشي  يك 
در حالي كه پاتوژنز ديابت نوع دو با سير 
انسولين در كبد و  به  پيش رونده مقاومت 
بافت های محيطي، كاهش توده سلول های 
است.  همراه  انسولين  ترشح  نقص  و  بتا 
در  گلوكز  مزمن  يا  درازمدت  افزايش 
اختالالت  اصلي  علت  ديابت،  بيماري 
ماكروآنژيوپاتي،  و  ميكروآنژيوپاتي  ثانويه 
ايجاد  آنتی اكسيدانی،  دفاع  سيستم  ضعف 

نگاهی به گیاهان دارویی مؤثر بر دیابت
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آن ها نيز اثر آنتی اكسيدانی اين تركيبات است. گل گلرنگ 
غني از فالونوئيدهايي مانند كوئرستين، اسيد كلروژنيك، 
ايزوكارتامين،  نيز  ساف، )C( ساف فالمين، كامپفرول و 
ساف فالمين )A(  است. اين تحقيق نشان داد كه استفاده 
درمان  در  می تواند  گلرنگ  گل  هيدروالكلي  عصاره  از 
ديابت مؤثر باشد. هرچند جزئيات مكانيسم عمل اين گياه 

ناشناخته است )3(.

 بخش های هوایی گیاه درمنه بیابانی
گياه درمنه بياباني )Artemisia deserti( گياهي از جنس 
بوته های  با  پايا  گياهي   Asteraceae خانواده  از  و  درمنه 

تيمه وتوبي، سبز خاكستری، خاكستری 
در  كه  زرد  تقريبًا  يا  سفيد  به  متمايل 
پر شاخه  بسيار  به شدت وتوبي،  قاعده 
پايين  در  گياه  برگ  و  است  منشعب  و 
قرار دارد. عصاره بخش های هوايي گياه    
موتوترپن های  از   Artemisia deserti

هيدروپراكسيد،  موتوترپن های  حلقوی، 
تشكيل  موتوترپنی  گليكوزيدهای 
دارای  درمنه  جنس  گياهان  است.  شده 

است.  سدر  و  كرم  دفع كننده  ضداسهال،  خاصيت 
همچنين فعاليت های بيولوژيكی يكی از تيمار عصاره يا 
هيپرگليسمسك،  آنتی  مانند  درمنه  جنس  گياهان  اسانس 
شده  گزارش  ضدالتهاب  آنتی اكسيدانی،  ضد ميكروبی، 
است. بعضی از گونه های اين جنس در درمان بيماری هايی 
مانند ماالريا، هپاتيت، عفونت قارچی مورد استفاده قرار 
هوايي  بخش های  الكلي  تيمار خوراكي عصاره  می گيرد. 
گياه Artemisia deserti به مدت 22 روز موجب كاهش 
كلسترول  گليسريد،  تری  گلوكز،  سطح  در  معنی داری 
ديابتي  موش های  در  كراتينين  و  اوريك  اسيد  اوره،  تام، 
شد.  همچنين تيمار خوراكي عصاره گياه موجب افزايش 
معنی داری در سطح انسولين در موش های ديابتي شد و 
سطح  در  معنی داری  تغيير  گياه،  عصاره  خوراكي  تيمار 
نتايج  نكرد.  ايجاد  سالم  حيوانات  در  فوق  پارامترهای 
تحقيق نشان داد گياه Artemisia deserti دارای اثر ضد 
جهت  مي تواند  و  بوده  صحرايي  درموش های  ديابتی 

مقاصد درماني مورد توجه قرار گيرد )5(.

است.  قندي  ديابت  بيماري  از  ناشي  مزمن  هيپرگليسمي 
به طور سنتي، در طول تاريخ از گياهان متفاوتي براي كاهش 
قند خون و بهبود اثرات ديابت، استفاده شده و در طب سنتي 
مفصلي  كمابيش  اطالعات  جهان،  كشورهاي  ساير  و  ايران 
اين رابطه به چشم می خورد. داروهاي گياهي به خاطر  در 
كم بودن اثرات جانبي، در دسترس بودن، هزينه نسبتًا كم و 
مؤثر بودنشان، به طور وسيع در سرتاسر جهان تجويز شده و 
مي شود. چندين نوع داروي كاهش دهنده گلوكز وجود دارد 
كه از طريق مكانيسم هاي مختلف، اثرات ضد ديابتي خود را 

اعمال مي كنند )شكل شماره 1( )4(.
ديابتی  ضد  دارو های  همچنين  و  انسولين  كشف  از  قبل 
سنتی  درمان های  و  دارويی  گياهان  با  ديابتی  بيماران  رايج، 
گياه   1200 از  بيش  مثبت  تأثير  تاكنون  می شدند.  معالجه 
دارويی در كاهش ميزان قند خون و يا كاهش عوارض ناشی 
از آن شناخته شده است. هدف اين مقاله مروری بر گياهان 

دارويی مؤثر بر بيماری ديابت است )5،6(.

گل گلرنگ
علمي نام  با  گلرنگ   
از    Carthamus tinctorius

يكي   Compositae خانواده 
كه  است  دارويي  گياهان  از 
درمان  براي  سنتي  طب  در 
بيماری های قلبي، روماتيسم 
می شود.  استفاده  ديابت  و 

آناليزهاي فيتوشيميايي گل های گلرنگ حاكي از آن است كه 
منبع غني فالونوئيدهايي مانند كوئرستين و كامپفرول است 
و فعاليت آنتی اكسيدانی و هيپوگليسميك آن به اين تركيبات 
فنل هاي  پلي  فراوان ترين  زمره  در  كوئرستين  دارد.  ارتباط 
گياهي بوده كه تحقيقات متعددي در مورد آن انجام پذيرفته 
هيدروالكلی  اثر عصاره  همكاران  و  پرند  بررسی  در  است. 
قند خون موش های صحرايي مورد  گل گلرنگ در كاهش 
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 می شود. 
فالونوئيدها جزء تركيبات پلي فنوليك بوده و مهم ترين اثر 
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صمغ گیاه آنغوزه
از  ساله  چند  گياهي   )Ferula assa-foetida( آنغوزه 
خانواده چتريان است كه خاستگاه اصلي آن استپ هاي 
صمغ  است.  وافغانستان  ايران 
و  اسيد  فروليك  حاوي  آنغوزه 
فوئتيدين  كوماريني  استرهاي 
آمبليفرون،  كامولونول،  و 
تتراسولفيدها،  فرانسيفرول، 
گلوكز،  ترپن ها،  سزكويي 
گاالكتوز، رامنوز، پلي ساكاريدها، 
همچنين  و  ها  گليكوپروتئين 
روغن هاي فرار سولفوره و ترپنوئيدها است. صمغ آنغوزه 
به دليل دارا بودن تركيبات آنتي اكسيداني می تواند منجر 
به كاهش ميزان راديكال هاي آزاد درون سلولي و موجب 
تحريك سنتز و ترشح انسولين و يا هيپرپالزي سلول هاي 
بتاي باقيمانده در پانكراس شود. صمغ آنغوزه احتماالً با 
هيپرپالزي سلول هاي  انسولين و  ترشح  تحريك سنتز و 
را كاهش مي دهد  پانكراس گلوكز خون  باقيمانده  بتاي 

.)10،11،12(

عصاره هیدروالکلي میوه لگجي
خانواده  به  متعلق   Capparis spinosa لگجي  گياه 
دامنه هاي  جمله  از  ايران  مختلف  نواحي  در  كاپاريداسه 
البرز، بلوچستان، شيراز، كازرون و نورآباد ممسني مي  رويد. 
قسمت هاي مورد استفاده گياه جوانه ها يا تكمه هاي مولد 
و  شود  مي  قرارداده  شور  آب  يا  سركه  در  كه  است  گل 
مصرف مي شود. ميوه، ريشه وپوست آن بيشتر به مصرف 
درماني مي رسد. درطب سنتي از اين گياه به عنوان داروي 
امراض  و  عصبي  حاالت  روماتيسم،  مدر،  نقرس،  درمان 

است  شده  استفاده  كبدی 
نشان  شده  انجام  پژوهش هاي 
داراي  لگجي  گياه  است  داده 
التهابي،  ضد  درد،  ضد  اثرات 
فيتوپروتكتي  و  اكسيداني  آنتي 
اثرات  هپاتوتوكسيك،  آنتي  و 
هيپوليپدميك و هم چنين اثرات 
آنتي آلرژيك، آنتي هيستامينيك 
مطالعه  است.  ليشمانيا  آنتي  و 

 شلغم
  Brasicaceae از خانواده Brasica Napus شلغم با نام علمي
گياهي است دو ساله كه به دليل داشتن خواص دارويي در 
دردهاي  نقرس،  مثانه،  التهاب  كليوي،  هاي  بيماري  درمان 
سرمازدگي  و  آبسه ها  مفصلي، 
شده  گزارش  همچنين  است.  مفيد 
آن خطر  در  موجود  آنتي اكسيدان هاي 
فشار خون  مانند  بيماري هايي  به  ابتال 
كاهش  را  روماتوييد  آرتريت  و  باال 
اثرات  اين  دليل  به  بنابراين،  مي دهد. 
آنتي اكسيداني و داشتن تركيباتي مانند 
فالوونوئيدها و آنتوسيانين ها پيش بيني 
بيماري  بهبود  در  گياه  اين  مي شود 
دست  به  يافته هاي  باشد.  مؤثر  ديابت 
آمده از آناليز واريانس حاكي از آن است كه عصاره شلغم پخته 
توانست ميزان سرمي گلوكز را در موش هاي ديابتي نسبت به 

كنترل ديابتي به طور معني داري كاهش دهد )6،7،8(.

 برگ گیاه گزنه
گياه گزنه )Urtica dioica( در طب سنتی ايران به عنوان داروي 
كمكی در درمان ديابت معرفی شده است. همچنين گزنه به عنوان 
ضدالتهاب، كاهنده قند خون، ديورتيك، ضد درد، بی حس كننده 
اخالط  رفع  و  قاعده آور  پروستات،  التهاب  رفع  موضعی، 
خونی به كار می رود. تركيبات گزنه شامل، فالونوئيد، تركيبات 
هيدروفيليك نظير لكتين و پلی ساكاريدها، تركيبات استروييدي 
نظير استيگومسترول و همچنين موادي نظير هيستامين، اسيد 
فرميك، استيل كولين، اسيد استيك، اسيد بوتيريك، لكوترين، 
5- هيدروكسی تريپتامين است. فعاليت آنتی اكسيدانی گزنه به 
دليل داشتن فالونوئيد می باشد. عصاره برگ گياه گزنه به صورت 
حفاظتی سبب كاهش گلوكز سرم و افزايش سلول هاي بتا جزاير 

پانكراس  النگرهانس 
می شود )1،2،9(.
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داده است كه پلی فنل هاي فالوانول وكاتنين موجود در 
چاي سبز می تواند از سد خونی مغزي عبور كرده و بدين 
به  سبز  چاي  باشد.  داشته  نقش  حافظه  بهبود  در  طريق 
ناشی  از پلی فنل ها در درمان رتينوپاتی  دليل غنی بودن 
از ديابت نقش دارد. مصرف چاي سبز از ديابت نوع دو 
چاي  در  خاصی  سرمی  پروتئين های  می كند.  جلوگيري 
سبز وجود دارد كه احتماالً در اثرات آنتی هايپرگليسميك 
آن نقش دارند. بعضی از تركيبات چاي سبز سبب افزايش 
ميزان جذب گلوكز پايه و نيز ميزان جذب گلوكز در اثر 
انسولين در سلول های چربی رت می شود. در  تحريك 
كه عصاره  داده شد  نشان  همكاران  و  مهدی زاده  مطالعه 
هيدروالكلي چاي سبز با دوزهاي مصرفی با دوزهای 50 
قند  كاهش  باعث  كيلوگرم،  بر  ميلی گرم   200 و   100 و 
خون ناشی از ديابت می شود كه مناسب ترين دوز آن 100 

ميلی گرم بر كيلوگرم است )5(.

 شوید
Anethum graveoleus گياهی از خانواده چتريان است 

و دارای اثرات نيرو دهنده، مقوی معده، هضم كننده غذا، 
است.  كننده  آرام  و  استفراغ  رفع  تشنج،  ضد  نفخ،  ضد 

قسمت مورد استفاده آن، ميوه و كل اندام 
 7/7-1/1 دارای  شويد  ميوه  است.  هوايی 
كامپفرول  كومارتن،  ديالتوزيدها،  اسانس، 
و  فنلی  اسيدهای  و  فالونوئيدها  ساير  و 
پروتئين و چربی است. عصاره هيدروالكلی 
اين گياه می تواند در پايين آوردن قند خون 
آنتی اكسيدانی موجود  تركيبات  باشد.  مؤثر 

در شويد بر جذب گلوگز مؤثر است و همچنين می تواند 
نقش  ديده  آسيب  بتای  سلول های  بازسازی  و  ترميم  در 

داشته باشد )14،15(.

 گیاه مورد
مورد )Myrtus( يا مورت درختچه ای هميشه سبز است 

نواحی  در  عمده  به طور  كه 
داشتن  دليل  به  مديترانه ای 
خواص ضد عفونت مصرف 
به  روغنی  مايع  می شود. 
برگ های  از  آمده  دست 

نگهداری زاده و همكاران نشان داد تجويز عصاره هيدروالكلي 
ميوه لگجي در ديابت نوع يك سبب كاهش قند و چربي خون 

در حيوانات ديابتي مي شود )13(.

 برگ توت سفید
درخت توت سفيد Morus alba  يك درخت قديمی و 
تاريخی است كه در تغذيه كرم هاي ابريشم مورد استفاده قرار 

می گيرد و بومی چين است. در 
بسياري از كشورهاي آسيايی از 
جمله ايران يافت می شود و به 
بسياري  درمان  در  سنتی  طور 
دارد.  كاربرد  ها  بيماري  از 
گياه  اين  مختلف  هاي  قسمت 
مورد  پزشكی  و  تغذيه  در  كه 
استفاده قرار می گيرد عبارتند از: 
پوست.   و  شيره  برگ،  ميوه، 
در  سفيد  توت  استفاده  موارد 

خون،  قند  آورنده  پايين  از:  عبارتند  ايران  سنتی  پزشكی 
كننده، مقوي  آبله و حصبه، چاق  ملين، مؤثر در  بول،  مدر 
باه، نرم كننده سينه، رفع سرفه. در طب سنتی چين از  قوه 
برگ ها و ريشه اين درخت استفاده هاي متعددي شامل، خلط 
آوري، ضد بلغم، اثر بر درمان فشار پايين خون، پيشاب آور، 
می شود.  ديابتی  اثرات ضد  و  ويروس كشی  باكتري كشی، 
از برگ های توت سفيد باعث كاهش قند  همچنين استفاده 

خون می شود )3(.

 چاي سبز
Camellia sineisis در كشورهاي مختلف به طور گسترده 

آن  براي  متعددي  فارماكولوژي  اثرات  و  می شود  مصرف 
گزارش شده است. عصاره چاي سبز حاوي پلی فنل ها، كافئين 
و تينين، پيرولوكينولين كينون است. چاي سبز به عنوان يك 
ماده ضدالتهابی، آنتی اكسيدان، آنتی موتاژنيك و ضدسرطان 
در  قند خون  كاهش  بر  تأثير چاي سبز  است.  معرفی شده 

محدودي  مطالعات 
گزارش شده، ولی در اين 
مطالعات دوزها ناهمگون 
نقيض  و  ضد  نتايج  و 
نشان  مطالعات  است. 
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خاصيت ضد ديابتی هستند، داراي مواد مؤثر متفاوتي بوده 
كه الزامًا تمام آن ها در اين خاصيت درگير نيستند، بلكه 
يك يا چند ماده در هر گياه در اين خاصيت سهيم است. 
كاهش  به  قادر  متفاوتي  مكانيسم های  از طريق  مواد  اين 
قند خون هستند. عمده اين مكانيسم ها عبارت اند: افزايش 
ترشح انسولين، فعال كردن مسير كاتابوليسم گلوكز، مهار 
به  گلوكز  هدايت  مسيرگلوكونئوژنز،  كردن  غيرفعال  يا 
داخل سلول، جذب گلوكز آزاد و ممانعت از اتصال آن 
به پروتئين ها، افزايش ظرفيت آنتی اكسيدانی و ممانعت از 
آسيب زايی اكسيدان هاي توليد شده در مسيرهاي مختلف 
كه ممكن است ناشي از ازدياد گلوكز و توليد محصوالت 
نهايي گليكه يا ساير مسيرهاي متابوليك باشد كه سرانجام 

آن ممانعت از جذب گلوكز از روده است.
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و  باكتريال  آنتی  به عنوان  و  ريوی  اختالالت  درمان  در  آن 
قند  كاهش  باعث  گياه  اين  می شود.  مصرف  آنتی اكسيدانی 

خون می شود )14،15(.

 آویشن شیرازی

نظر  از  و   Laminaceae خانواده  از   multiflora  Zataria

پاكستان می رويد و  افغانستان و  ايران و  تنها در  جغرافيايی 
و  می شود  مصرف  اسپاسم  و ضد  به عنوان ضدعفونی كننده 
تأثير شديدی در كاهش قند خون در موش های ديابتی دارد 

.)14،15،16(
گیاه مازو

يونان  در  عمده  به طور  كه  است  كوچك  درختچه ای 
ضد ديابت،  مانند  درمانی  اثرات  دارای  و  می رويد  ايران  و 
التهاب  و ضد  پاركينسون  موضعی، ضد  كننده های  بی حس 
خود  از  آنتی اكسيدانی  خواص  آن  متانولی  عصاره  و  است 

از  می دهد.  نشان 
گياه  اين  عصاره 
كنترل  برای  می توان 
استفاده كرد  قند خون 

.)14،15،16،17(

نتیجه گیری
مطالعات انجام شده، گياهان دارويی را در كاهش قند خون 
دقيق تر  شناخت  براي  ولي  دانسته اند.  مؤثر  ديابت  كنترل  و 
اثرات اين گياهان و به خصوص عوارض احتمالي آن ها در 
درمان  ديابت  است.  ضروري  بيشتر  مطالعات  انجام  انسان  
عوارض،  تقليل  به منظور  مكمل  درمان  ولي  ندارد،  قطعي 
هدف پروژه های تحقيقاتي است. گياهان دارويي كه داراي 


