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ابوجهل و گشنیز بر تریگلیسرید سالمندان پره دیابتیک
زينت شبابي ( ،6)MScشهناز پوالدی ( ،*2)phDعليرضا رئيسي ( ،3)MDنيلوفر معتمد (،4)MD
محمدرضا فرزانه ( ،3)MDفاطمه حاجينژاد
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 6کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه پرستاری ،دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 3گروه پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 4گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -31/3/61 :پذيرش مقاله)31/62/2 :

چكيده
زمينه :افزايش قند و چربيهای خون در بيماران ديابتي منجر به تشديد بروز عوارض دير هنگام ديابت ميشود .لذا هدف از مطالعه حاضر
بررسي تأثير ترکيب گياهي عدس الملک ،قره قاط ،هندوانه ابوجهل و گشنيز بر تریگليسريد سالمندان پره ديابتيک است.
مواد و روشها :در يک کارآزمايي شاهددار تصادفي يک سو کور 36 ،نفر از سالمندان  36-06ساله پره ديابتيک که دارای سطح
تریگليسريد  636-216ميليگرم در دسي ليتر بودند ،به طور تصادفي به دو گروه  36نفره (دارو و پالسبو) تقسيم شدند .به بيماران گروه
دارو ،رژيم غذايي به همراه کپسول  166ميليگرمي ترکيب گياهي يكبار در روز و به گروه پالسبو نيز به مدت مشابه رژيم غذايي و کپسول
پالسبو ( 166ميليگرم آرد) داده شد .پس از  36روز سطح تریگليسريد هر دو گروه بررسي شد .در نهايت اطالعات با استفاده از نرمافزار
 SPSSويرايش  63مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها :در اين مطالعه ،مقايسه ميانگين تریگليسريد و ميانگين تغييرات تریگليسريد قبل و بعد از مداخله بين دو گروه تفاوت آماری
معنيداری نداشت ،همچنين مقايسه ميانگين تریگليسريد قبل و بعد از مداخله به تفكيک در گروه کپسول گياهي (دارو) و پالسبو نيز
تفاوت آماری معنيداری را نشان نداد.
نتيجهگيری :با توجه به عدم تأثير مداخله  36روزه ترکيب گياهي بر تریگليسريد سالمندان ،پيشنهاد ميشود مطالعات بيشتری با توجه به
دوز مصرف دارو و مدت زمان مصرف از اين گياهان دارويي انجام شود.
واژگان کليدی :سالمندی ،پره ديابت ،هيپرليپيدمي ،عدس الملک ،قره قاط ،هندوانه ابوجهل ،گشنيز
* بوشهر ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
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مقدمه
است ( )1که فرآیند آن تمام موجودات زنده از جمله

توجه قرار میگیرد ،ولی هیپرتری گلیسیریدمی نیز

انسان را در بر میگیرد ( .)2به طور قراردادی افراد 06

عالوه بر ایجاد عوارضی همانند پانکراتیت به عنوان

سال و باالتر به عنوان سالمندان یک کشور شناخته

یکی از عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی مشخص

میشوند ( .)3در ایران نیز همانند سایر کشورها جمعیت

شده است .هیپرتری گلیسریدمی دومین اختالل شایع

سالمندان در حال افزایش است ( .)4با افزایش سن

لیپیدی بعد از کلسترول باال بوده که با سطح سرمی

احتمال ابتال به بیماریهای مزمن به طور معنیداری

تریگلیسیرید ناشتای باالی  266میلیگرم در دسیلیتر

افزایش مییابد ( .)1بیماری دیابت و افزایش چربی

مشخص میشود و به عنوان اولین معیار درمان دیس

خون شایعترین بیماریهای مزمن بوده و شیوع آن با

لیپیدمی نوع دوم در نظر گرفته میشود ( .)1با توجه به

افزایش سن به میزان بارزی افزایش مییابد و از

اهمیت هیپرلیپیدمی و لزوم درمان طوالنی مدت آن،

معضالت سالمندی محسوب میگردند به گونهای که

استفاده از دارویی که بتواند ضمن استفاده طوالنی مدت

هزینههای هنگفتی را به دولتها تحمیل مینمایند (.)5

عوارض کمتری داشته باشد ،اهمیت پیدا میکند (،)16

عوامل متعددی از جمله بیماریهای کبد ،کلیه ،تیروئید،

همچنین در سالمندان به دلیل سن باال و شرایط جسمانی

چاقی ،دیابت ،داروها و مصرف سیگار بر سطح

نامناسب ،بررسی روشهای درمانی غیرتهاجمی ،مؤثر،

چربیهای خون تأثیر دارند ( .)0پره دیابت که از مراحل

کم عارضه و مورد پذیرش که بتواند به حفظ و

اولیه بیماری دیابت است ،وضعیتی است که در آن اگر

بازگرداندن توانایی این افراد منجر شود میتواند به

چه قند خون در محدوده طبیعی نیست ،اما هنوز به حد

بازگشت این بیماران به زندگی طبیعی کمک بسزایی

دیابت هم نرسیده است .در این مرحله قند خون ناشتا

نماید .از این رو رویکرد درمانی دیگری که امروزه نیز

بین  166-125میلیگرم /دسی لیتر و یا دو ساعت بعد

بسیار به آن توجه میشود طب سنتی است ( .)11کاهش

از آزمایش تحمل گلوکز با  55گرم گلوکز ،قند خون

سطح لیپیدهای سرم در بیماران دیابتی با استفاده از

بین 146-111میلیگرم /دسی لیتر میباشد .وضعیت پره

گیاهان دارویی از اهمیت زیادی برخوردار است (.)12

دیابت بدون آنکه به بیماری دیابت تبدیل شود ،نیز خطر

مشاهدات اپیدمیولوژی گواه آن است که رعایت رژیم

عوارضی مثل آسیب قلبی -عروقی را افزایش میدهد،

غذایی ،استفاده از درمانهای جایگزین ،مصرف گیاهان

که هیپرلیپیدمی از جمله عواملی هست که در کنار

دارویی و میوهجات عالوه بر کاهش هزینههای درمان،

وضعیت پره دیابت خطر بیماریهای قلبی عروقی را

نتایج رضایتبخشی در عوارض افزایش چربی خون باال

افزایش میدهد (.)5

در بسیاری از جوامع داشته است و در اکثر جوامع حتی

هیپرلیپیدمی یا افزایش میزان چربیهای خون ،اختالل

در کشورهای پیشرفته نیز تمایل به مصرف گیاهان

در عملکرد لیپیدهاست که ناشی از افزایش تولید و یا

دارویی کاهش دهنده چربی خون به طور گستردهای

تأخیر در تجزیه لیپوپروتئینهایی است که کلسترول و

عمومیت یافته است .همچنین کارآیی این گیاهان در

تریگلیسرید را از پالسما برداشت میکنند ( .)8اگر چه

پایین آوردن چربی خون و استقبال مردم از آنها کاربرد
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سطح سرمی کلسترول همیشه در هیپرلیپیدمی مورد

شبابي و همكاران
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گیاهان دارویی که به نظر میرسد در درمان و کنترل

گشنیز چند اجزای سندرم متابولیک (فشار خون باال،

چربی خون نقش مهمی داشته باشند ،عدس الملک ،قره

مقاومت به انسولین و سطوح افزایش یافته

قاط ،هندوانه ابوجهل و گشنیز را میتوان نام برد .علت

تریگلیسرید) و آترواسکلروز شامل ،LDL-C

انتخاب این چهار گیاه بر اساس منابع طب سنتی این

کلسترول تام و تریگلیسرید را کاهش میدهد و

بود که زمانی که این چهار گیاه دارویی همزمان با هم

شاخصهای محافظت قلبی را افزایش میدهد و ممکن

به صورت ترکیبی استفاده شوند دارای اثر سینرژیک

است اثرات محافظتی قلبی -عروقی داشته باشد (.)28

بوده و میتوانند اثرات سمی یکدیگر را خنثی کنند

با وجود مطالعاتی که بر روی این گیاهان دارویی در

( .)14از بین این چهار گیاه دارویی ،گیاه هندوانه

انسان و حیوانات آزمایشگاهی انجام شده است و نتایج

ابوجهل خاصیت مسهلی دارد ( )15و گیاه گشنیز و

متفاوتی داشتهاند و با توجه به حضور ترکیبات دارای

قرهقاط خاصیت ضد اسهال دارد ( 12و  )10که برای

اثر سینرژیک و خنثی کننده عوارض جانبی در گیاهان

برطرف کردن عارضه اسهال گیاه هندوانه ابوجهل ،گیاه

دارویی و همچنین اهمیت و توان گیاهان دارویی در

قره قاط و گشنیز با هندوانه ابوجهل ترکیب شدهاند.

کنترل بیماریهای مزمن و استقبال عمومی که نسبت به

تاکنون چندین مطالعه بالینی با نتایج متفاوت در مورد

استفاده از گیاهان دارویی وجود دارد و اینکه تاکنون

اثرات این گیاهان دارویی منتشر شدهاند .بسیاری از

مطالعهای که به بررسی اثرات این گیاهان به صورت

مطالعات روی حیوانات نشان دادهاند که این گیاهان

ترکیبی بپردازد انجام نشده است ،لذا مطالعهای با هدف

تأثیرات آنتیدیابتیکی ،هیپولیپیدمیکی و اثرات

بررسی تأثیر ترکیب گیاهی عدسالملک ،قره قاط،

بیولوژیکی دیگری نیز دارند ( ،)15-24 ،12اما تعداد

هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تریگلیسرید سالمندان پره

مطالعات انسانی از این گیاهان دارویی محدود است و

دیابتیک طراحی گردید.

در مورد اثرات هیپولیپیدمیکی این گیاهان در مطالعات
انسانی توافق نظری وجود ندارد .مطالعهای که فالح
حسینی و همکاران بر روی بیماران دیابتی نوع  2انجام

مواد و روشها

دادند ،نشان دادند که گیاه عدسالملک هیچ گونه تأثیری

تهيه کپسول گياهي و پالسبو:

بر چربیهای خون ندارد ( .)25مطالعة حکیمی و

بعد از تهیه دانه گیاه عدسالملک ،میوه قره قاط و

همکاران مبنی بر تأثیر قره قاط بر سطح لیپید پروفایل

هندوانه ابوجهل و برگ و ساقه گشنیز ،این قسمت از

بیماران مبتال به هیپرلیپیدمی خفیف نشان از کاهش

گیاهان به صورت پودر درآمدند ،سپس از هر کدام به

فاکتورهای کلسترول تام ،کلسترول  LDLو

میزان  125میلیگرم جهت تهیه کپسول  566میلیگرمی

تریگلیسرید داشت ( .)20مطالعه رهبر و همکاران برای

استفاده شد .کپسول پالسبو در شکل و رنگ مشابه

بررسی تأثیر گیاه هندوانه ابوجهل بر چربیهای خون،

کپسول گیاهی ولی بدون دارو تهیه شد .مواد تشکیل

نشان از اثرات کاهش دهندگی چربیهای خون توسط

دهنده پالسبو شامل 566میلیگرم آرد بود که هیچ گونه

این گیاه دارویی را داشت ( .)25نتایج مطالعه عیسی

اثری روی چربی خون ندارد .بر اساس منابع طب سنتی
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استفاده شوند باید به میزان مساوی در این کپسول به

آموزشها و توصیههای رژیمی به شرکت کنندگان

کار روند.

توسط پژوهشگر بود و معیارهای خروج از مطالعه شامل

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی ،یک سو کور،

سابقه مصرف داروهای کاهش دهنده چربی خون طی

کنترل با دارونما و دو گروهی بر روی  06سالمند

دو هفته قبل ،سابقه بیماریهای فعال قلبی -عروقی و

پره دیابتیک شهر بوشهر میباشد .اطالعات اولیه برای

بیماریهای کبدی بود .در این مطالعه ،اطالعات

تعیین حجم نمونه با استناد به مطالعات دیگر و مقایسه

دموگرافیک و وضعیت درمانی افراد شامل :سن ،جنس،

فرمول

قد ،وزن ،شاخص توده بدنی ،فعالیت فیزیکی،

دو

گروه

درمانی

و

کنترل

از

تحصیالت ،شغل ،عوارض گوارشی و داروهای مصرفی
با استفاده از چک لیست خود توصیف به صورت قبل
و بعد (در صورت لزوم) جمعآوری شد .اطالعات
به دست آمد .با در نظر گرفتن سطح اطمینان  15درصد،

مربوط به نتایج مقادیر آزمایشگاهی نیز در پرسشنامه

توان آزمون  86درصد و جانشینی اطالعات مزبور در

فوق وارد گردید .مشارکت کنندگان از میان افرادی

فرمول فوق ،حجم نمونه در هر گروه  20نفر محاسبه

انتخاب شدند که جهت انجام آزمایشات غربالگری

شد که با در نظر گرفتن میزان ریزش  16درصد ،در

چربی خون به کلینیک دیابت واقع در درمانگاه هفت

نهایت  06نفر( 36نفر در هر گروه) وارد مطالعه شدند.

تیر و آزمایشگاه مهر مراجعه مینمودند .علت انتخاب

این مطالعه پس از اخذ مجوز از کمیته اخالق در

درمانگاه هفت تیر این بود که کلینیک دیابت شهر بوشهر

پژوهشهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

در این درمانگاه واقع بود و افراد باالی  36سال جهت

بهداشتی درمانی بوشهر و دریافت کد اخالقی

آزمایشات غربالگری قندخون و چربی خون به این مرکز

 bpums.rec.1314/24انجام شد .به منظور حفظ

مراجعه کرده و در آنجا دارای پرونده بودند و دسترسی

مالحظات اخالقی با توضیح تأثیر و عوارض احتمالی

به آنها راحتتر بود .آزمایشگاه مهر نیز به دلیل اینکه

دارو ،رضایت نامهای تنظیم و به امضای بیماران رسید،

قرار بود آزمایشات در آنجا انجام شود ،انتخاب شد.

همچنین به بیماران اطمینان داده شد که در صورت بروز

روش اجرای مطالعه بدین صورت بود که پژوهشگر به

هر گونه عارضهای اختیار خروج از مطالعه را دارند .پس

کلینیک دیابت واقع در درمانگاه هفت تیر مراجعه کرده

از ثبت این مطالعه در مرکز ثبت کارآزماییهای بالینی

و از پرونده افرادی که جهت انجام آزمایشات غربالگری

IRCT2015080822466N2

چربی خون مراجعه کرده بودند و دارای معیارهای ورود

نمونهگیری انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل

به مطالعه بودند ،اطالعات آنها شامل نام و نامخانوادگی،

قرارگیری در حیطه سنی  06-56سال ،تری گلیسرید

سن ،جنس ،سابقه بیماری قبلی ،مصرف داروها و شماره

 186-256میلیگرم /دسیلیتر ،داشتن رضایت برای

تماس آنها را استخراج میکرد .همچنین پژوهشگر به

شرکت در مطالعه و داشتن همراه که توان پیگیری کافی

آزمایشگاه مهر مراجعه و آرشیو آزمایشات ماههای

داشته باشد ،هوشیار بودن از نظر ذهنی و توانایی

گذشته را بررسی کرده و اطالعات افرادی که دارای

ایران

به

شماره

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 21:45 +0430 on Wednesday August 15th 2018

اگر این چهار گیاه دارویی بخواهند به صورتی ترکیبی

برقراری ارتباط کالمی و پاسخگویی به سواالت و ارائه
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نامخانوادگی ،سن و شماره تماس توسط پژوهشگر

چنین عوارضی جهت رفع دل پیچه از قطره گیاهی

استخراج کرد و از طریق دانشکده پرستاری و مامایی با

لومکس و جهت برطرف کردن اسهال از ترکیب ماست

این افراد تماس گرفته شد و شرایط پژوهش به آنها

کم چرب و پودر بلوط استفاده کنند .جهت بررسی

توضیح داده شد .به افرادی که تمایل به ورود به مطالعه

عوارض گوارشی احتمالی و رعایت رژیم غذایی و رژیم

داشتند ،توضیح داده شد که  16-12ساعت قبل از انجام

دارویی ،پژوهشگر به صورت یک روز در میان با

آزمایش ناشتا باشند و جهت انجام خونگیری به اتاق

واحدهای پژوهش تماس گرفته و رعایت رژیم غذایی

خونگیری کلینیک دیابت واقع در درمانگاه هفت تیر

و دارویی را به آنها یادآور میشد .عوارض گوارشی

مراجعه کنند .به دنبال ناشتایی شبانه به مدت 16-12

احتمالی به صورت یک هفته بعد از شروع مداخله و در

ساعت از هر بیمار در روزهای صفر و سی و یکم2/5 ،

پایان مداخله در پژوهش ثبت شد .در طی روزهای

سیسی خون وریدی گرفته شد و پس از جداسازی

 25-28مداخله ،با شرکت کنندگان در پژوهش تماس

سرم ،اندازهگیری تریگلیسرید به روش نور سنجی

گرفته شد و به آنان یادآوری گردید که برای گرفتن

(کدورت سنجی) با استفاده از کیتهای شرکت پارس

نمونه خون طی  24ساعت پس از قطع آخرین کپسول،

آزمون و دستگاه  cell extera XL 1000مورد ارزیابی

به کلینیک دیابت واقع در درمانگاه هفت تیر مراجعه

قرار گرفت .بعد از  24ساعت که جواب آزمایشات در

کنند .پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل دادهها

اختیار پژوهشگر قرار گرفت مجدداً با بیماران تماس

توسط نرمافزار  SPSSویرایش  18انجام شد .برای

گرفته شد و از آنها خواسته شد که جهت دریافت داروها

بررسی دادههای کیفی از آزمون کای اسکوئر ،برای

و فرم رژیم غذایی به کلینیک دیابت واقع در درمانگاه

مقایسه تفاوت تریگلیسرید بین گروه دارو و پالسبو از

هفت تیر مراجعه کنند .در شروع مداخله افراد به طور

آزمونهای تی مستقل و برای مقایسه تفاوت

تصادفی (بر اساس اعداد تصادفی به دست آمده از برنامه

تریگلیسرید درون گروهی از تی زوج و در صورتی که

اکسل تصادفی سازی) به گروههای آزمون و کنترل

متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نبودند از آزمونهای

تقسیم شدند .در این مرحله ،پژوهشگر بستههای آماده

من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد .سطح معنیداری

شده  Aو  Bکه شامل  36عدد کپسول گیاهی و پالسبو

 6/65درصد در نظر گرفته شد.

بود را به واحد پژوهش تحویل داد .آموزش الزم توسط
پژوهشگر در خصوص نحوه مصرف کپسولها ،انجام

يافتهها

آزمایشات ،مراجعه بعدی و عوارض داروها به همراه

در آغاز مداخله 06 ،نفر در مطالعه شرکت کردند که

فرم رژیم غذایی که قبال ً توسط پژوهشگر تهیه شده بود

 51نفر از آنها تا پایان در مطالعه باقی ماندند .از 1

به واحدهای پژوهش داده شد .دستور مصرف کپسولها

نفری که از مطالعه خارج شدند 5 ،نفر در گروه

به این صورت بود که واحد پژوهش باید روزانه یک

گیرنده کپسول گیاهی و  4نفر در گروه پالسبو بودند.

عدد کپسول  566میلیگرمی را بعد از صبحانه یا شام

علت خروج افراد از مطالعه در گروه کپسول گیاهی،

مصرف میکرد .در مورد عوارض احتمالی (دل پیچه و

عوارض شدید گوارشی و در گروه پالسبو ،حاضر
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نشدن در نوبت دوم خونگیری بود .شکل  1بیانگر

و یافته ها پرداخته است.

نمودار کنسرت است که به بررسی مراحل روش کار

همان طور که در جدول  1مشاهده میگردد؛ بین دو

نداشت و فقط از نظر شاخص توده بدنی ()p=6/660

گروه دارو و پالسبو از نظر میانگین قد ،سن و ساعت

و وزن ( )p=6/63بین دو گروه تفاوت معنادار از نظر

فعالیت فیزیکی تفاوت معناداراز نظر آماری وجود

آماری وجود داشت.

جدول  )6مقايسه اطالعات جمعيت شناختي کمي سالمندان پره ديابتيک بين دو گروه دارو و پالسبو
گروه
متغيرها

دارو

پالسبو

(انحراف معیار ±میانگین

(انحراف معیار ±میانگین)

t

p.value

سن

02/50±3/11

02/12±2/08

-6/58

6/43

قد

105/32±5/81

100/53±1/12

6/51

6/55

وزن

58/52±11/52

51/88±16/42

-2/22

6/63

شاخص توده بدنی

28/55±3/52

25/88±3/48

-2/80

6/660

ساعت فعالیت

2/04±6/01

2/86±6/44

6/44

6/00

همان طور که در جدول  2مشاهده میگردد؛ در گروه دارو

درصد) ،دارای تحصیالت زیر دیپلم ( 34/0درصد) و بدون

 10نفر از سالمندان ( 04درصد) زن و  1نفر ( 30درصد)

فعالیت فیزیکی ( 86/8درصد) بودند که بین دو گروه دارو

مرد و اکثریت افراد خانهدار ( 04درصد) ،دارای تحصیالت

و پالسبو از نظر جنس ،شغل ،تحصیالت و فعالیت فیزیکی

زیر دیپلم ( 50درصد) و بدون فعالیت فیزیکی ( 52درصد)

تفاوت معنادار از نظر آماری وجود نداشت و فقط از نظر

بودند .در گروه پالسبو  15نفر از سالمندان ( 55/5درصد)

رتبهبندی شاخص توده بدنی بین دو گروه تفاوت معنادار

زن و  11نفر ( 43/3درصد) مرد و اکثریت خانهدار (53/8

از نظر آماری وجود داشت (.)p=6/63
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شکل . )1نمودار جریان فرآیند کنسرت 2616
Fig 1) Consort 2010 Flow Diagram
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شبابي و همكاران

جدول  )2مقايسه اطالعات جمعيت شناختي کيفي سالمندان پره ديابتيک بين دو گروه دارو و پالسبو
گروه
متغيرها

شغل

تحصیالت

رتبهبندی شاخص
توده بدنی
فعالیت فیزیکی

* آزمون دقیق فیشر

)04(10
)30(1
)10(4
)26(5
)04(10
)24(0
)50(14
)12(3
)8(2
)10(4
)50(14
)28(5
)28(5
)52(18

)55/5(15
)43/3(11
)20/1(5
)11/2(5
)53/8(14
)23/1(0
)34/0(1
)20/1(5
)15/4(4
)40/2(12
)40/2(12
)5/5(2
)11/2(5
)86/8(21

زن
مرد
کارمند یا بازنشسته
آزاد
خانه دار
بیسواد
زیردیپلم
دیپلم
تحصیالت دانشگاهی
نرمال
باالتر از نرمال
چاق
بلی
خیر

p.value

6/21

*

6/55

6/13

6/02

3/33

6/34

0/11

6/63
*

6/52

6/545

بر طبق جدول  ،3نتایج مطالعه حاکی از آن است که

همچنین در گروه دریافت کننده کپسول گیاهی نیز

میانگین تریگلیسرید در گروه پالسبو قبل و بعد از

میانگین تریگلیسرید بعد از مداخله نسبت به قبل از

مداخله از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشته است.

مداخله تفاوت معنیداری از نظر آماری را نشان نداد.

جدول  )3مقايسه ميانگين تریگليسريد قبل و بعد از مداخله به تفكيک در دو گروه دارو و پالسبو
تری گليسيريد
گروه

قبل از مداخله

بعد از مداخله

انحراف معيار ±ميانگين

انحراف معيار ±ميانگين

t-paired

p.value

دارو

265/48±25/11

265/48±52/51

6

1

پالسبو

263/40±23/16

215/12±41/81

-1/21

6/23

بر طبق جدول  ،4نتایج حاکی از آن است که میانگین

پالسبو تفاوت معنیداری از نظر آماری نداشتهاند.

تریگلیسرید قبل و بعد از مداخله بین دو گروه دارو و
جدول )4مقايسه ميانگين تریگليسريد قبل و بعد از مداخله بين دو گروه دارو و پالسبو
گروه
تریگليسريد

دارو

پالسبو

انحراف معيار ±ميانگين

انحراف معيار ±ميانگين

قبل از مداخله

265/48±25/11

263/40±23/16

-6/28

6/55

بعد از مداخله

265/48±52/51

215/12±41/81

6/52

6/45

بر طبق جدول  ،5نتایج حاکی از آن است که میانگین
تغییرات تریگلیسرید قبل و بعد از مداخله بین دو گروه
http://bpums.ac.ir
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P-Value

دارو و پالسبو تفاوت معنیداری از نظر آماری نداشتهاند.

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 21:45 +0430 on Wednesday August 15th 2018

جنس

دارو
تعداد (درصد)

پالسبو
تعداد (درصد)

X2
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جدول  )1مقايسه ميانگين تغييرات تری گليسريد قبل و بعد از مداخله بين دو گروه دارو و پالسبو
ميانگين تغييرات تریگليسريد
انحراف معيار ±ميانگين

انحراف معيار ±ميانگين

6±53/55

12/40±52/35

6/84

6/46

با توجه به جدول  ،0مقایسه عوارض گوارشی بین دو

دارو در هر دو زمان (یک هفته بعد از شروع مداخله و

گروه دارو و پالسبو یک هفته بعد از شروع مداخله و

در پایان مداخله) اختالف معناداری از نظر آماری نسبت

در پایان مداخله نشان داد که عوارض گوارشی در گروه

به گروه پالسبو داشته است (.)P=6/664

جدول  )3مقايسه عوارض گوارشي يک هفته بعد ازشروع مداخله و در پايان مداخله در دو گروه دارو و پالسبو
گروه
عوارض گوارشي

یک هفته بعد از شروع مداخله
پایان مداخله

دارو

پالسبو

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بلی

)28(5

)6(6

خیر

)52(18

)166(20

بلی

)28(5

)6(6

خیر

)52(18

)166(20

P-Value

6/664
6/664

بحث

پیچه مفید است ( ،)10همچنین در مطالعه فالح حسینی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  36روز مصرف کپسول

و همکاران گزارش شده که گیاه عدسالملک عارضه

گیاهی عدس الملک ،هندوانه ابوجهل ،قره قاط و گشنیز

جانبی نداشته و مسمومیت آن روی حیوانات

به میزان  566میلیگرم در روز هیچ گونه تغییر

آزمایشگاهی بررسی شده است ( .)25از بین این گیاهان

معنیداری در میزان تریگلیسرید سالمندان پره دیابتیک

دارویی هندوانه ابوجهل تنها گیاهی است که در صورتی

به وجود نیاورده است و دارای عارضه گوارشی فراوانی

که در دوز باالتر از  466میلیگرم/کیلوگرم استفاده شود

است .امروزه تمرکز بسیاری از مطالعات بر روی

باعث بروز عارضه گوارشی (اسهال و دل پیچه) میشود

شناسایی ،جداسازی و تشخیص مواد فعال گیاهان

( .)21حال آنکه در مطالعه حاضر دوز هندوانه ابوجهل

دارویی شناخته شده میباشد و اغلب مؤید این واقعیت

 125میلیگرم بود ولی باعث بروز عارضه گوارشی

هستند که اثر هم افزایی (سینرژیک) از چند ترکیب

شدید شد ،در صورتی که در مطالعهای که فالح حسینی

دارویی میتواند اثری قویتر از یک داروی تکی داشته

( )36و رهبر ( )25انجام دادهاند دوز مورد استفاده

باشد و همچنین این امر به خنثی کردن اثرات سمی

هندوانه ابوجهل  366میلیگرم بوده ولی هیچ گونه

ترکیبات تکی نیز کمک میکند ( .)21بر اساس مطالعات
انجام شده برگ و میوه قره قاط دارای خاصیت
ضداسهال است ( )12و گشنیز برای رفع اسهال و دل
http://bpums.ac.ir

عارضه گوارشی گزارش نشده بود .بنابراین این احتمال
وجود دارد که ترکیب گیاه عدسالملک و هندوانه
ابوجهل اثرات سینرژیک داشته و باعث بروز عارضه
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گروه دارو

گروه پالسبو

t

P-Value

شبابي و همكاران
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بیانگر آن بود که این ترکیب گیاهی هیچ تأثیری بر روی

ورزشی برای این بیماران وجود نداشت .اما تفاوت این

تریگلیسرید ندارد ،در حالی که مطالعات متعدد نتایج

مطالعه با مطالعه حاضر در نوع بیماران انتخاب شده و

بحث برانگیز متفاوتی را در مورد تأثیر هر کدام از این

سن آنها ،مدت زمان انجام مداخله و دوز مورد استفاده

گیاهان دارویی بر سطح تریگلیسرید گزارش کردهاند.

از این گیاه دارویی بود .مطالعه رهبر و همکاران روی

فالح حسینی و همکاران ،اثر بذر گیاه عدسالملک را

 166بیمار مبتال به هیپرلیپیدمی با دوز  366میلیگرم

روی بیماران مبتال به دیابت نوع دو مورد بررسی قرار

هندوانه ابوجهل سه بار در روز به مدت  0هفته نشان

دادند ،نتایج آنها نشان داد که میزان کلسترول تام،

دهنده این بود که میزان تریگلیسرید و کلسترول در

 LDL-Cو تریگلیسرید در مقایسه با شروع مداخله از

مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا میکند ( .)25مطالعه

نظر آماری هیچ گونه تغییر معنیداری نداشته است

رهبر از نظر حجم نمونه ،مدت زمان انجام مداخله و

( .)25نتایج مطالعه فالح حسینی با پژوهش حاضر

دوز داروی گیاهی مورد استفاده بیشتر از مطالعه حاضر

همخوانی دارد ،اما این مطالعه با مطالعه حاضر در نوع

بود و همچنین برای کلیه بیماران نیز رژیم غذایی و رژیم

بیماران انتخاب شده ،دوز و مدت زمان استفاده از این

ورزشی در نظر گرفته شده بود که میتواند دلیل تفاوت

گیاه دارویی ،نداشتن رژیم غذایی مشترک برای هر دو

نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر باشد (.)25

گروه و اینکه افراد شرکت کننده در پژوهش داروهای

مطالعه رهبر با مطالعه داالک ( )Dallakکه نشان از

مصرفی خود را بدون هیچ تغییری مصرف میکردند،

اثرات کاهش تریگلیسرید و کلسترول عصاره پالپ

تفاوت داشت .مطالعه میرفیضی و همکاران بر روی 55

هندوانه ابوجهل بر روی موشهای دیابتی شده توسط

بیمار مبتال به دیابت نوع دو حاکی از آن بود که مصرف

آلوکسان داشت ،همراستا میباشد ( .)23عیسی یویی و

کپسول قره قاط به میزان  566میلیگرم دو بار در روز

همکاران در مطالعه خود نشان دادند که عصاره دانه

در یک دوره  16روزه هیچ تأثیری بر سطح کلسترول

گشنیز به میزان  26میلیگرم /کیلوگرم به مدت  36روز

تام LDL-C ،و تریگلیسرید در مقایسه با گروه کنترل

در موشها باعث کاهش  ،LDL-Cکلسترول تام و

ندارد ( ،)31که نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه حکیمی

تریگلیسرید در مقایسه با گروه کنترل میشود (،)28

( )20در تضاد و همراستا با نتایج مطالعه حاضر است.

ولی این مطالعه از آنجا که بر روی نمونه حیوانی انجام

از نقاط قوت مطالعه میرفیضی این بود که به منظور

شده است ،قابلیت تعمیم به نمونههای انسانی را ندارد.

یکسان سازی شرایط افراد در گروه آزمون و کنترل و به

در مجموع مطالعه حاضر شواهدی را فراهم آورد که بر

منظور اثبات تأثیر قره قاط ،افرادی وارد مطالعه شدند

اساس آنها میتوان گفت مصرف این کپسول گیاهی هیچ

که از هیچ گونه رزیم غذایی و ورزشی تبعیت نمیکردند

گونه تأثیری بر تریگلیسرید ندارد ،که البته میتوان

در حالی که در مطالعه حاضر برای یکسان سازی شرایط

عوامل متعددی را در بروز این نتایج مؤثر دانست .تأثیر

مطالعه برای هر دو گروه رژیم غذایی مشترک در نظر

هر کدام از این گیاهان دارویی در جمعیتهای مختلف

گرفته شده بود ولی به دلیل شرایط سنی افراد شرکت

بسته به نژادهای متعدد و حتی در افراد مختلف با

کننده در مطالعه و اینکه اکثریت افراد قادر به انجام

فاکتورهای ژنتیکی متفاوت که هر یک میتواند در بروز
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یکدیگر میباشد .همچنین در مطالعات مختلف بسته به

مقدار و طول مدت متفاوت مصرف این گیاهان دارویی

دوز هر کدام از این گیاهان دارویی ،مدت زمان انجام

روی تریگلیسرید مؤثر است؛ چرا که در مطالعاتی که

مداخله و حجمهای نمونه متفاوت نتایج متضادی

با نتایج مطالعه ما همخوانی ندارد یا مقدار و یا زمان

گزارش شده است .شاید اگر در مطالعه حاضر نیز دوز

مصرف طوالنیتر بوده است و به نظر میرسد که اگر

ترکیبات گیاهی مورد استفاده بیشتر میشد و یا این که

مقدار مصرف دارو بیشتر و یا زمان مصرف طوالنیتر

مدت زمان انجام مداخله از  36روز طوالنیتر میگشت،

میشد ،شاید این کپسول گیاهی در کاهش تریگلیسرید

تغییرات بین دو گروه و در گروه کپسول گیاهی نیز

مؤثر بود .بنابراین با توجه به محدودیتهای پژوهش

معنیدار میشد .از آنجا که در این مطالعه برای افراد هر

حاضر و نتایج متفاوت گزارش شده در مطالعات

دو گروه به منظور یکسان سازی شرایط مطالعه و کنترل

مختلف ،نیاز به انجام بررسیهای بیشتر در مورد نقش

متغیرهای مخدوش کننده یک رژیم غذایی مشترک در

کاهندگی تریگلیسرید و عوارض گوارشی از این

نظر گرفته شده بود ولی این احتمال مطرح است که همه

ترکیب گیاهی میباشد.

افراد این رژیم را رعایت نکرده باشند ،به عالوه به علت
سن باالی این افراد ،امکان در نظر گرفتن یک رژیم
ورزشی مشترک برای همه آنها وجود نداشت و این
فرض نیز مطرح است که افراد در گروه کنترل
آموزشهای دیگر غیر از آموزشهای داده شده توسط
پژوهشگر را دریافت کرده باشند که خود میتواند
زمینهساز عدم تفاوت معنیدار بین دو گروه مورد
بررسی و از محدودیتهای مطالعه حاضر باشد.

سپاس و قدرداني
در نهایت از کلیه همکاران محترم و سالمندان شرکت
کننده در مطالعه که ما را در انجام این پژوهش یاری
نمودند کمال تشکر را داریم .این پژوهش با حمایت
مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
انجام شده است و نتیجه پایان نامه کارشناسی ارشد
پرستاری است.

نتيجهگيری

تضاد منافع

با مقایسه یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعات

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

دیگران و محدودیتهای ذکر شده در پژوهشهای

نشده است.
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Abstract
Background: Increasing blood sugar and hyperlipidemia in could deteriorate the late complications in
diabetic patients. Hence, this study aimed to evaluate the herbal combination effects of Securigera
securidaca, Vaccinium Arctostaphylos, Citrullus Colocynthis and Coriandrum sativum on triglyceride level
in pre-diabetic elderlies.
Materials and Methods: In a single-blind randomized controlled trial study, 60 pre-diabetic individuals
aged between 60 to 70 years with a triglyceride level of 180-250 mg/dl were selected. They were divided
into two groups (drug and placebo) randomly. The drug group received a diet including 500 mg capsules of
herbal blend once daily, and the placebo group received diet including placebo capsules (500 mg flour) in
the same period. The serum triglyceride level was evaluated after 30 days in both groups. Finally, the SPSS
software version 18 was used for data analysis.
Results: The mean triglyceride level, between before the intervention and afterward were not significantly
different, and the mean changes in triglyceride level in total showed no significant differences as well.
Likewise, the comparison between the mean triglyceride level before and after the intervention,
independently in drug group or placebo revealed no statically significant differences.
Conclusion: There is no adequate evidence for the efficiency of this 30-day period intervention of herbal
blend. Therefore it is recommended to perform further studies using different drug dosage and period of
consumption to get more conclusive results about the potential effectiveness of these herbal medications on
elderly’s triglyceride level.
Key word: elderly, pre-diabetes, hyperlipidemia, securigera securidaca, vaccinium arctostaphylos, citrullus
colocynthis, coriandrium sativum
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