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مقاله کارآزمایی بالینی
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تأثیراینولین غنیشده با الیگوفروکتوز بر شاخصهای گلیسمی و التهابی زنان مبتال به
دیابت نوع  :2کارآزمایی بالینی تصادفیشده
3

پروین دهقان ،*1بهرام پورقاسم گرگری ،2شبنم سالک زمانی
1استادیار علوم تغذیه،کمیته تحقیقات

چکیده

دانشجویی ،مرکز تحقیقات علوم تغذیه،

زمینه و هدف :با توجه به شیوع باالی دیابت نوع  2و نقش مهم مقاومت انسولینی و التهاب در

دانشکده تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،تبریز ،ایران.
2دانشیار علوم تغذیه ،دانشکده تغذیه،
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.

پاتوژنز دیابت نوع  2و بیمارهای قلبی -عروقی ناشی از آن ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر
اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز بر سطح شاخصهای گلیسمی و التهاب در بیماران مبتال به
دیابت نوع  2انجام شد.

روش بررسی :در این کارآزمایی بالینی 52 ،بیمار دیابتی نوع  2بهطور تصادفی به دوگروه

3دانشجوی دکتری علوم تغذیه ،کمیته

تقسیم شدند .افراد گروه آزمون ( ،)n=27روزانه  11gاینولین غنیشده با الیگوفروکتوز و افراد

تحقیقات دانشجویی ،دانشکده تغذیه،

گروه شاهد ( ،)n=25روزانه  11gمالتودکسترین به مدت  8هفته دریافت کردند .دریافتهای

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.

غذایی ،شاخصهای تنسنجی ،شاخصهای گلیسمی و التهاب در ابتدا و انتهای مطالعه
اندازهگیری شد .آنالیز آماری با استفاده از آزمونهای تی زوج ،مستقل و تحلیل کوواریانس برای
مقایسه متغیرهای کمّی صورت گرفت.
یافتهها :در این مطالعه کاهش معنیداری در قند خون ناشتا IL-6 ،HbA1c ،و  TNFαدر گروه

*

اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز در مقایسه با گروه مالتودکسترین مشاهده شد .کاهش در

نویسنده مسئول مکاتبات:

پروین

دهقان،

کمیته

تحقیقات

 QUICIKI ،HOMA-IRو  hs-CRPدر گروه اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز در مقایسه با

دانشجویی ،مرکز تحقیقات علوم تغذیه،

گروه مالتودکسترین غیرمعنیدار بود.

دانشکده تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی

نتیجهگیری :یافتهها نشان داد مکمل اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز میتواند شاخصهای

تبریز ،تبریز ،ایران؛

گلیسمی و التهاب در زنان مبتال به دیابت نوع  2را بهبود بخشد.
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تأثیراینولین غنیشده با الیگوفروکتوز بر شاخصهای گلیسمی و التهابی زنان مبتال به دیابت نوع ...

پروین دهقان و همکاران

مقدمه

و در یک مورد اثر اینولین ( )11ارزیابی شده است ،ولی مطالعه

دیابت نوع  2از اختالالت متابولیکی شایع در کشورهای

انسانی مبنی بر ارزیابی اثرات فروکتانهای اینولینی بر التهاب یافت

توسعهیافته و در حال توسعه میباشد .بیش از  %01افراد مبتال به

نشد ،لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر اینولین غنیشده یا

دیابت نوع  2در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند (.)1

الیگوفروکتوز بر شاخصهای گلیسمی و التهاب در زنان مبتال به

شیوع دیابت در ایران نیز در سال  %8 ،2111گزارش شده و

دیابت نوع  2انجام شد.

پیشبینی شده است کل هزینههای دیابت تقریباً  611میلیون دالر
آمریکا باشد ( .)2رحمانیان و همکاران نیز در مطالعه خود میزان

روش بررسی

شیوع دیابت را در مردان و زنان شهری به ترتیب  %11/6و %12/1

این مطالعه بهصورت کارآزمایی بالینی سه سوکور روی زنان مبتال

گزارش کردند ( .)3با توجه به روند رو به گسترش دیابت،

به دیابت نوع  2که طی سالهای  1321-1321به کلینیک غدد و

شناسایی عللی که نقش کنترلکننده در دیابت داشته باشد و یا

متابولیسم بیمارستان سینای تبریز مراجعه کرده بودند ،انجام شد.

بهنحوی در درمان دیابت دخیل باشند ،اهمیت به سزایی دارد.

معیارهای ورود به پژوهش شامل :داشتن حداقل  6ماه سابقه

پژوهشهای جدید ،استفاده از غذاهایی با عملکرد ویژه را در

ابتال به دیابت ،محدوده سنی  31-65سال ،نمایه توده بدنی

ارتقای سالمت ،پیشگیری و درمان برخی بیماریهای مزمن مؤثر

 ،25-35kg/m2نداشتن تغییرات وزنی طی  3ماه گذشته ،عدم

دانستهاند .فروکتانهای اینولینی؛ الیگو یا پلیمری متشکل از

مصرف انسولین و استفاده از داروهای پایینآورنده قند خون،

واحدهای  –Dفروکتوز با پیوندهای ) β(1→2میباشند که در انتها

مصرف فیبر به میزان کمتر از  31gدر روز و تمایل به مصرف

دارای یک واحد گلوکز با پیوند ) α(1→2هستند.

پریبیوتیک در طول مدت پژوهش و عدم استفاده از

این ترکیبات در مواد غذایی نظیر کرفس ،کاسنی ،سیر،

پروبیوتیکها بود.

پیاز ،گندم ،موز ،دانههای سویا ،کنگر فرنگی ،مارچوبه و

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :استفاده از درمان

کنگر اورشلیمی یافت میشود .این ترکیبات با توجه به

انسولینی ،گلوکوکورتیکوئیدها و ملینها ،داروهای ضدچاقی،

درجه پلیمریزاسیون ) DP)Degree of Polymerizationبه

مولتیویتامین ،داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی ،داروهای

الیگوفروکتوزها ( ،)DP<10( (Oligufructoseاینولین غنیشده با

آنتیبیوتیکی و کاهنده لیپید خون ،دریافت مکملهای

الیگوفروکتوز (( (Oligufructose-enrighed Inulinمخلوطی از

آنتیاکسیدانی حداقل  3ماه قبل از شروع پژوهش ،سابقه گرفتن

الیگوفروکتوز و اینولین) و اینولین ) )DP=10-65( (Inulinتقسیم

رژیم کاهش وزن طی  6ماه گذشته یا رژیم غذایی ویژه ،داشتن

میشوند ( .)4از بین پریبیوتیکها؛ فروکتانهای اینولینی ،نقش

بیماریهایی چون بیماریهای رودهای نظیر التهاب روده ،سرطان

ویژهای را در افزایش سطح بیفیدوباکترها و الکتوباسیلوس ایفا

روده و مشکالت گوارشی ،اختالالت تیروئیدی ،بیماری قلبی،

میکنند .اثرات پریبیوتیکی این ترکیبات در مقادیر  5-8gدر روز

کلیوی ،کبدی ،ریوی ،عفونی و سایر سرطانهای تحت درمان با

مشاهده میشود ( .)5فروکتان اینولینی با تعدیل فعالیت میکروفلور

رادیوتراپی ،مصرف الکل و یا سیگار ،بارداری ،شیردهی،

رودهای ( ،)5دخالت در تعدیل گلیسمی ( )6و فاکتورهای التهابی

ورزشکار بودن و فعالیت فیزیکی سنگین و عدم تمایل به مصرف

( ،)0منجر به افزایش سالمتی میزبان میشود .برطبق نتایج یک

پریبیوتیک و بروز عالئم گوارشی در طول پژوهش .این بررسی

مرور نظاممند ،در  %31از کارآزماییهای بالینی ،کاهش غلظت

در کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تصویب

گلوکز سرم با مصرف فروکتانهای رژیمی گزارش شده است

رسید و ابتدا در یک جلسه توجیهی ،هدف و روش اجرای

( .)6طبق مرور بر مطالعات انجامشده ،تاکنون ،تنها  4مطالعه به

پژوهش به بیماران توضیح داده شد .سپس از داوطلبان

ارزیابی اثرات فروکتانهای اینولینی بر سطح شاخصهای گلیسمی

شرکتکننده در پژوهش ،رضایتنامه کتبی اخذ شد .بهمنظور

پرداختهاند که در سه مورد اثرات فروکتوالیگوساکاریدها ()8-11

تعیین حجـم نمـونـه ،از تغییـرات شاخص  TNF-αدر یک مطالعـه
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پروین دهقان و همکاران

تأثیراینولین غنیشده با الیگوفروکتوز بر شاخصهای گلیسمی و التهابی زنان مبتال به دیابت نوع ...

پایلوت طراحیشده بر روی  5نفر استفاده شد .با احتساب سطح

خوراك  24ساعته ( 2روز کاری و یک روز پایان هفته) از طریق

اطمینان  %25و با توان آزمون  1/21و با استفاده از فرمول Pocock

مصاحبه حضوری در ابتدا و انتهای پژوهش ثبت و بهوسیله

( ،)12حجم نمونه برابر  22نفر محاسبه شد و با در نظر گرفتن

نرمافزار  Nutritionist IVمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نمونه

ریزش احتمالی نمونهها ،حجم نمونه به  20نفر در هرگروه افزایش

خون وریدی بیماران توسط کارشناس علوم آزمایشگاهی در ابتدا

یافت .در کل 01،نفر برای شرکت در پژوهش دعوت شدند که از

و انتهای پژوهش ،هر بار به میزان  ،11ccپس از  11–12ساعت

این تعداد 54 ،نفر براساس معیارهای ورود و خروج ،وارد پژوهش

ناشتایی در وضعیت نشسته گرفته شد.

شدند .افراد مورد بررسی برحسب نمایه توده بدن و سن بهصورت

برای سنجش هموگلوبین گلیکوزیله 1/5cc ،خون تام به ویال

تصادفی به یکی از دوگروه آزمون ( 20نفر) یا شاهد ( 20نفر)

حاوی  EDTAافزوده شد .بالفاصله بعد از خونگیری ،بقیه خون

تقسیم شدند .برای تصادفیسازی از روش بلوكهای تصادفی با

جهت تهیه سرم ،با سرعت  2511دور در دقیقه به مدت  11دقیقه

سایز تصادفی  2و  4استفاده شد که اعداد تصادفی آن توسط

سانتریفوژ شد .شاخصهای گلیسمی در همان روز مورد ارزیابی

نرمافزار  RASتهیه شد .اعداد تصادفی توسط متخصص آماری

قرار گرفت و بقیه سرمها جهت ارزیابی فاکتورهای التهابی تا زمان

طرح تهیه و برای اجرای تخصیص پنهانی ،بهطور متوالی در اختیار

انجام آزمایشها در دمای  –21درجه ذخیره شدند .سطح

کارشناس تخصیصدهنده بیماران به گروهها قرار گرفت .گروه

گلوکز با استفاده از روش رنگسنجی آنزیمی براساس

آزمون به مدت  8هفته روزانه  2بسته پودر  5گرمی اینولین

روش گلوکز اکسیداز (کیت گلوکز تهیهشده از شرکت پارس

غنیشده با الیگوفروکتوز و گروه شاهد  2بسته پودر  5گرمی

آزمون تهران) و دستگاه اتوآنالیزور ()Alcyon 300,USA

مالتودکسترین دریافت کردند .این دو ترکیب از لحاظ شکل

سنجـیـده شـد .غلـظـت انسـولیـن سـرم بـا استـفـاده کـمـی

ظاهری ،رنگ و طعم مشابه بودند .یک بسته از پودرها را در صبح

لـومینسـانس ) )Chemiluminescenceو بـا استـفـاده از کیـت

و یک بسته از پودر را در شب ،در داخل آب ولرم حل و مصرف

 )DiaSorin, Salluggia, Italy( Liaisonاندازهگیری شد.

نمودند .پودر اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز با نام تجاری

درصـد همـوگـلـوبین گـلیکـوزیله در نمـونه خـون کامل و

( Frutafit IQمحصول شرکت  Sensusکشور نیوزلند) و پودر

با استفاده از روش کروماتوگرافی تعویض یونی ( Bio-Rad D-10

مالتودکسترین (محصول شرکت

Jiujiang Hurirong Trade

 )Laboratories, Schiltigheim, Franceاندازهگیری شد.

کشور چین) بود .پودرها در سلفونهای مشابه بستهبندی و بدون

مقاومت به انسولین با استفاده از فرمول مدل هوموستاز

ذکر نوع مکمل روی بستهها ،ماهانه به بیماران تحویل داده شد.

( HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin

جهت تفکیک دو نوع پودر ،در کارخانه با استفاده از دستگاه

 Resistanceبهصورت زیر محاسبه گردید (:)13

دیجیتالی ،کد و تاریخ تولید و انقضا بر روی بستهها پرینت شد.

مقاومت به انسولین=غلظت گلوکز ) ×(mmol/Lغلظت انسولین22/5/

توزیع مکملها و دارونما بهمنظور بیاطالعی پژوهشگر از نوع

حساسیت به انسولین با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (.)14

درمان بیمار؛ توسط فرد دیگری که از رمز کدها و نوع مکمل

(لگاریتم غلظت گلوکز +لگاریتم غلظت انسولین) QUICKI=1/

مطلع نبود ،انجام شد .برای اطمینان از مصرف و پیگیری شکایت

)(Quantitative Insulin Sensitivity Check Index

بیماران ،بستههای پودر باقیمانده ،در پایان پژوهش تحویل گرفته

برای اندازهگیری سطح سرمی  hs-CRPاز روش ایمنوتوربیدی

شد .وزن و قد افراد در ابتدا و پایان مطالعه به ترتیب با ترازوی

متریک و کیت تشخیص کمّی ( hs-CRPشرکت پارس آزمون،

سکا و با دقت  1/1kgو قدسنج با دقت  1/1cmبدون کفش و با

ایـران) و بـرای ارزیـابـی  TNF-αو  IL-6از روش االیـزا

کمینه پوشش اندازهگیری شد .سپس نمایه توده بدنی افراد با

(کـیـت  )eBioscienceاستـفـاده گـردیـد .در انتـهـای پـژوهـش،

استفاده از فرمول وزن ( )kgتقسیم بر مجذور قد ( )mمحاسبه شد.

آزمایشهای بیوشیمیایی ،شاخصهای تنسنجی و دریافتهای

دریافت رژیمی بیماران طی  3روز با استفاده از پرسشنـامه یـادآمـد

غذایی تکرار شدند.
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پروین دهقان و همکاران

تأثیراینولین غنیشده با الیگوفروکتوز بر شاخصهای گلیسمی و التهابی زنان مبتال به دیابت نوع ...

نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -

یافتهها

اسمیرنوف ارزیابی شد .برای متغیرها قبل از انجام مداخله بین

از  54بیمار مبتال به دیابت نوع  2شرکتکننده در مطالعـه 52 ،نفـر

دوگروه اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز و مالتودکسترین از

مطالعــه را کامــل کردنــد ( 20نفــر در گــروه اینــولین غنــیشــده بــا

آزمون تی مستقل و بعد از انجام مداخله با تعدیل عوامل

الیگوفروکتوز و  25نفر در گروه مالتودکسترین) (شکل شماره .)1

)(ANCOVA

تقریباً بیماران تمامی بستههای پودری را مصرف کردند و گزارشی

استفاده شد .مقایسه میانگین متغیرهای بیوشیمیایی قبل و بعد از

از عوارض جانبی ناشی از مصرف مکملها ارائه ندادند .دو گـروه

انجام مداخله در داخل هرگروه نیز توسط آزمون تی زوج صورت

از نظر میانگین سن ،شاخصهای تنسـنجی ،نـوع و دوز داروهـای

گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه

کاهنده قندخون به غیـر از طـولمـدت ابـتال بـه دیابـت در شـروع

 11انجام گرفت .سطح معنیداری ،کمتر از  1/15در نظرگرفته

مطالعـــه ،تفـــاوت آمـــاری معنـــیداری بـــا یکـــدیگر نداشـــتند

شد.

(جدول شماره .)1

مداخلهگر و متغیرهای پایه ،از تحلیل کوواریانس

 07نفر بیمار دیابتی نوع 2

 11نفر فاقد معیارهای ورود

 43نفر به روش تصادفی طبقهبندی شده ،گروهبندی شدند.

 20نفر پژوهش کامل کردند

 20نفر پودرمالتودکسترین

 20نفر پودر اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز
خروج  2نفر به دلیل عدم رعایت برنامه پژوهش

 20نفر پژوهش کامل کردند

 24نفر پژوهش کامل کردند

دادههای 20نفر آنالیز شد
دادههای 24نفر آنالیز شد
نمودار :کارآزمایی بالینی
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تأثیراینولین غنیشده با الیگوفروکتوز بر شاخصهای گلیسمی و التهابی زنان مبتال به دیابت نوع ...
جدول شماره  :1ویژگیهای عمومی بیماران دیابتی مورد مطالعه به تفکیک دو گروه
مالتودکسترین

اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز

()n=25

()n=27

ویژگیهای عمومی
سن (سال)

48/0±2/0

48/4±8/4

وزن (کیلوگرم)

01/4±11/1

06/1±12/2

قد (سانتیمتر)

153/5±6/5

154/4±5/8

نمایه توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

22/2±4/2

31/2±4/5

مدت ابتال به دیابت (سال)

5/3±4/6

8/5±5/1

میانگین مصرف متفورمین ( 477mgتعداد در روز)

(3)1-4

(2)1-4

میانگین مصرف گلیبن گالمید ( 4mgتعداد در روز)

(2)1-4

(2)1-4

*

تفاوت آماری معنیدار در ویژگیهای عمومی بین دو گروه ،به غیراز طولمدت ابتال به دیابت در ابتدای مطالعه وجود نداشت
( p<7/74براساس آزمون تی مستقل) .داروهای مصرفی قند خون بهصورت میانه (صدك  ،24صدك  )04گزارش شدند.

در ابتدای پژوهش،تفاوت آماری معنیداری در شاخصهای

الیگوفـروکتـوز نشان داد وزن و نمایه توده بدنی در مقایسه با

تنسنجی و داروهای مصرفی (جدول شماره  )1و میانگین دریافت

ابتدای پژوهش ،کاهش معنیداری داشته است (.)p<1/15

انرژی و سایر درشتمغذیها (جدول شماره  )2بین دو گروه

تغییرات این متغیرها در گروه دارونما معنیدار نبود .بعد از  8هفته

مورد مطالعه مشاهده نشد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد با

مکمل یاری ،تفاوت معنیداری در دریافت انرژی ،بین دو گروه

تعدیل مخدوشگر  ،hs-CRPطولمدت ابتال به دیابت و متغیرهای

مشاهده شد ( .)p<1/15در داخل گروه اینولین غنیشده با

پایه در پایان هفته هشتم ،کاهش معنیداری در وزن و نمایه توده

الیگوفروکتوز ،دریافت انرژی و چربی کل ،کاهش معنیداری

بدنی بین دو گروه دیده میشود به ترتیب از ( 06/1±12/2به

داشت ( .)p<1/15در طول مطالعه ،دریافت انرژی و سایر

 31/2±4/5 ،02/2±12/4به .)p<1/15( )31/6±4/6

موادمغذی در گروه مالتودکسترین بدون تغییر ماند.

مقایسه وزن و نمایه توده بدنی در داخل گروه اینولین غنیشده با
جدول شماره  :2میانگین و انحراف معیار انرژی و مواد مغذی دریافتی بیماران دیابتی مورد مطالعه
انرژی و ترکیبات رژیم غذایی
انرژی (کیلوکالری در روز)

کربوهیدرات (گرم در روز)

پروتئین(گرم در روز)

چربی کل (گرم در روز)

فیبررژیمی (گرم در روز)

مالتودکسترین

اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز

()n=25

()n=27

شروع مطالعه

1001/2±215/6

1624/0±412/6

پایان هفته هشتم

1028/2±238/2

شروع مطالعه

224/0±40/2

223/2±02/6

پایان هفته هشتم

223/3±30/4

222/5±36/1

شروع مطالعه

54/8±11/2

51/2±12/2

پایان هفته هشتم

55/3±14/0

48/6±11/0

شروع مطالعه

52/2±13/3

56/4±23/6

پایان هفته هشتم

51/8±14/2

شروع مطالعه

18/4±6/6

15/6±12/0

پایان هفته هشتم

14/2±3/2

13/1 ±5/5

دوره مطالعه

1481/2±252/8

46/8±13/6

***/

**

* تفاوت آماری معنیدار بین دو گروه در انتهای مطالعه ،تفاوت آماری معنیدار بین ابتدا و انتهای مطالعه در داخل هرگروه.
برای مقایسه میانگین متغیرهای قبل و بعد از مداخله در هرگروه از  Paired t-testو برای بین گروهها از تی مستقل و تحلیل
کوواریانس ) (ANCOVAاستفاده شد.
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برطبق جداول شماره  3و  ،4در شروع مطالعه تفاوت معنیداری

بـود ،ولـی کـاهـش در سطـح انسـولیـن سـرم و شـاخصهای

hs-CRP

 HOMA-IRو  ،QUICKIمعنیدار نبود .مقایسه شاخصهای

بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده نشد .همچنین در پایان هفته

گلیسمی در داخل گروه اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز نشان

هشتم در گروه اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز در مقایسه با

داد تمامی شاخصهای گلیسمی در مقایسه با ابتدای پژوهش،

گروه دارونما ،با تعدیل مخدوشگرهایی مانند طول مدت ابتال به

کاهش معنیداری یافته است ( .)p<1/15تغییرات این متغیرها در

دیابت ،تغییرات وزن hs-CRP ،و متغیرهای پایه؛ کاهش در قند

گروه دارونما نیز معنیدار نبود.

در هیچیک از شاخصهای گلیسمی و التهابی به غیر از

خون ناشتا ( )-%2/51و  ،)-%8/41( HbA1cمعنـیدار ()p<1/131
جدول شماره  :3مقایسه شاخصهای کنترل گلیسمی در نمونههای مورد مطالعه
شاخص
قند خون ناشتا ()mg/dl
)%(HbA1c
انسولین سرم ()µ/dl

HOMA-IR
QUICKI

مالتودکسترین

مرحله

اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز

()n=25

()n=27

قبل مداخله

150/8±11/6

166/8±22/3

بعد مداخله

156/1±14/2

قبل مداخله

8/2±1/2

بعد مداخله

8/3±1/1

قبل مداخله

13/1±3/8

بعد مداخله

13/4±4/8

11/2±4/1

قبل مداخله

5/1±1/6

5/6±2/2

بعد مداخله

5/2±1/6

قبل مداخله

2/3±1/1

بعد مداخله

2/3±1/1

148/5±21/4

p
1/102

***/

8/4±1/1

1/121
1/541

***/

0/8±1/2

1/131

13/6±5/1

1/052

**

1/122
1/451

**

4/1±1/6

1/162

2/3±1/2

1/831

**

2/2 ±1/2

1/462

* تفاوت آماری معنیدار بین دو گروه در انتهای مطالعه ،تفاوت آماری معنیدار بین ابتدا و انتهای مطالعه در داخل هر گروه.
**برای مقایسه میانگین متغیرهای قبل و بعد از مداخله در هرگروه از  Paired t-testو برای بین گروهها از تی مستقل و تحلیل
کوواریانس) (ANCOVAاستفاده شد.

در گروه اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز نیز در مقایسه با

اما کاهش در سطح  hs-CRPمعنیدار نبود .در داخل گروه

دارونما ،با تعدیل مخدوشکنندههای تغییرات وزن hs-CRP ،و

اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز کاهش در  TNFαو

متغیرهای پایه در پایان هفته هشتم ،کاهش معنیداری در سطح

معنیدار و در  IL-6غیرمعنیدار بود .تغییرات این متغیرها در گروه

 )-%8/15( IL-6و  )-%12/81( TNFαمشاهده شد (.)p<1/132

دارونما نیز معنیدار نبود (جدول شماره .)4

hs-CRP

جدول شماره  :3مقایسه شاخصهای التهابی ( IL-6 ،hs-CRPو  )TNFαدر نمونههای مورد مطالعه
شاخص

)hs-CRP(mg/l
( IL-6پیکوگرم در لیتر)
(TNFαپیکوگرم در لیتر)

مالتودکسترین

مرحله

اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز

()n=25

()n=27

قبل مداخله

13/1±8/2

0/0 ±5/2

بعد مداخله

11/2±6/5

5/3±4/6

**

*p

1/132
1/522

قبل مداخله

5/2±2/1

5/1 ±3/1

1/341

بعد مداخله

6/2±1/6

*

4/2±3/3

1/132

قبل مداخله

10/4±3/2

10/8±4/5

بعد مداخله

18/1±3/8

15/2±4/2

***/

1/01
1/111

* تفاوت آماري معنیدار بین دو گروه در انتهاي مطالعه ،تفاوت آماري معنیدار بین ابتدا و انتهاي مطالعه در داخل هر گروه.
**براي مقایسه میانگین متغیرهاي قبل و بعد از مداخله در هر گروه از  Paired t-testو براي بین گروهها از تی مستقل و تحلیل
کوواریانس) (ANCOVAاستفاده شد.
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بحث

کمک میکنند ( .)0فروکتانهای اینولینی با افزایش  GLP-1و

برطبق نتایج یک مرور نظاممند ،در  %31از کارآزماییهای بالینی

 GLP-2نیز شاخصهای گلیسمی را بهبود میبخشند.

گزارش شده است که با مصرف فروکتانهای رژیمی ،غلظت

ترشح انسولین پانکراسی و پالسما ،توده سلولهای بتا و عملکرد

گلوکز سرم کاهش مییابد ( .)6طبق مرور بر مطالعات انجامشده،

آن را تعدیل میکند و افزایش  GLP-2نیز حساسیت انسولینی را

تنها چهار مطالعه اثرات فروکتانهای اینولینی بر گلوکز و انسولین

در بافتهای کبد ،چربی و ماهیچه افزایش میدهد ( .)12چاقی و

بیماران دیابتی نوع  2را ارزیابی و نتایج متفاوتی ارائه دادهاند.

افزایش وزن با افزایش بافت چربی و التهاب متعاقب آن ،در بدن

یافتههای مطالعه حاضر با نتایج مطالعه  Yamashitaو همکاران ()8

منجر به مقاومت انسولینی میگردد ( .)21احتماالً پریبیوتیکها

همخوانی و با نتایج مطالعات  Luoو همکاران ( Alles ،)2و

با تنظیم متابولیسم انرژی و کنترل چاقی ( ،)12میتوانند در تنظیم

همکاران ( )11و  Bonsuو همکاران ( )11همخوانی نداشت.

گلیسمی خون مؤثر واقع شوند .همچنین اسیدهای چرب آزاد

 Yamashitaو همکاران در طی یک کارآزمایی بالینی دو سوکور

) FFA (Free Fatty Acidبا کاهش برداشت گلوکز توسط

نشان دادند مصرف الیگوفروکتوز به مقدار  8gدر روز و به مدت 8

ماهیچه و افزایش برداشت گلوکز کبدی و کاهش ترشح انسولین

هفته؛ قند خون ناشتا را در بیماران دیابتی نوع  2کاهش میدهد،

منجر به مقاومت انسولینی میشوند ( .)21استات و پروپیونات

ولی در این مطالعه اثر بر انسولین ارزیابی نشده بود ( .)8نتایج

حاصل از تخمیر پریبیوتیکها در روده بزرگ ،با کاهش

مطالعات انجامیافته توسط  Pourghassemو همکاران (،)15

غلظت  FFAازطریق مهار هورمون لیپاز حساس به هورمون ،منجر

 Russoو همکاران ( )16و  Antalو همکاران نیز با نتایج مطالعه

به افزایش حساسیت انسولینی و افزایش مصرف گلوکز میگردند

حاضر همخوانی داشت ( Luo .)10و همکاران ( Alles ،)2و

( .)22پروپیونات بهعنوان یکی دیگر از محصوالت حاصل از

همکاران ( )11و  Bonsuو همکاران ( )11با ارزیابی تأثیر مکمل

تخمیر اینولین ،با مهار گلوکونئوژنز از طریق مهار تبدیل متیل

یاری فروکتوالیگوساکارید (به ترتیب  15gدر روز به مدت  3هفته

مالونیل  COAبه سوکسینیل  COAمنجر به کاهش قند خون

در  21مرد و زن دیابتی نوع  21g ،2در روز به مدت  4هفته در

میشود ( (Natural Kill T cell) NKT .)23در فرآیند مقاومت

 6مرد و  4زن دیابتی نوع  )2و اینولین ( 11gدر روز به مدت

انسولینی نقش مؤثری دارد .در مطالعات دیگر نیز اثر مثبت اینولین

 12هفته در  36فرد دیابتی نوع  )2بر شاخصهای گلیسمی،

غنیشده با الیگوفروکتوز در افزایش عملکرد  NKTگزارش شده

تغییرات معنیداری را در این شاخصها گزارش نکردند .تفاوت

است ( .)24اثرات مثبت فروکتانهای اینولینی بر تعدیل التهاب در

در نتایج حاصله میتواند مربوط به ژنوتیپ ،نوع و میزان

برخی از مطالعات انسانی گزارش شده است Lecerf .و همکاران

میکروفلور رودهای پایه ،حالت پاتوفیزیولوژیک افراد ،دوز و نوع

( )25نشان دادند مکمل یاری افراد سالم با ترکیبی از اینولین و

مکمل ،سطح پایه شاخصهای گلیسمی ،طول مداخله ،حجم نمونه

گزیلوالیگوساکارید بیان ژنی  TNFα ،IL-1βرا کاهش و بیان ژنی

و نوع دارونما باشد .مکانیسمهای متعددی برای ایجاد اثرات

 IL-10و  IL-13را افزایش میدهد.

هیپوگلیسمیک فیبرهای فروکتان پیشنهاد شده است .تغییر در

 Nilssonو همکاران ( ،)26اثرات مفید نان جو را بهعنوان یک

میکروفلور رودهای نیز یکی از این مکانیسمها میباشد .در یک

پریبیوتیک بر تحمل گلوکز ،سطح آدیپونکتین و شاخصهای

مطالعه دیگر ،ارتباط مثبت بین پیشرفت دیابت نوع یک با افزایش

التهابی افراد سالم گزارش کردند .برطبق نتایج این مطالعه ،غلظت

تعداد  Bacteroidetesگزارش شد .فرض بر این است که این

پایین  IL-6و غلظت باالی آدیپونکتین ،بیانگر خاصیت ضدالتهابی

باکتریها با افزایش برداشت مونوساکاریدها از روده و متعاقباً

کربوهیدراتهای غیرقابل هضم میباشد .ارزیابی اثرات

با افزایش تولید تریگلیسرید کبدی ،مقاومت انسولینی را

بیفیدوباکترالنگوم همراه با فروکتوالیگوساکاریدها در بیماران

افزایش میدهند ( .)18فروکتانهای اینولینی احتماالً با کاهش

مبتال به کبد چرب غیرالکلی نشان داد بیفیدوباکترالنگوم همراه با

 Bacteroidetesو افزایش بیفیدوباکترها به بهبود گلیسمی کمک

فروکتوالیگوسـاکـارید ،غلظت LPS ،HOMA-IR ،TNFα ،CRP
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و تجمع چربی در کبد را کاهش میدهد .نتایج مطالعه حاضر با

بهبود عملکرد سلولهای کوپفر کبدی مؤثر واقع شود (.)32

نتایج این مطالعات همخوانی داشت ،اما با نتایج برخی مطالعات

فروکتانهای اینولینی از این طریق نیز ممکن است در فرونشاندن

متناقض بود ( Dewulf .)0و همکاران گزارش کردند مکملیاری

التهاب مؤثر باشند HDL-c .در کلیرنس لیپوپلیساکارید اثر مثبتی

زنان چاق با اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز بر سطح  CRPسرم،

دارد ( .)33بنابراین ،افزایش سطح این لیپوپروتئین در مطالعه

تأثیر معنیداری ندارد Anderson .و همکاران نیز در بررسی

حاضر ( )34ممکن است یکی دیگر از روشهای کاهش تولید

اثرات الیگوفروکتوز+پروبیوتیک در بیماران بعد از جراحی

سیتوکینهای التهابی باشد .چاقی بهعنوان یک التهاب با درجه

شکمی نشان دادند این ترکیبات سطح التهاب سیستمیک را در این

پایین شناخته شده است و کاهش وزن و توده چربی بدن میتواند

بیماران تغییر نمیدهد (.)20

در کاهش سیتوکینهای التهابی دخیل باشد (.)35

مکانیسمهایی که فروکتانهای اینولینی و التهاب را تعدیل میکند،
بهطور کامل شناخته نشده است .اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه

نتیجهگیری

بهعنوان یکی از واسطههای تعدیل التهاب شناخته شدهاند .بوتیرات

با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،مصرف اینولین غنیشده با

با مهار تجزیه  IкBو ممانعت از تولید  ،NF-κBکنترل فعالگرهای

الیگوفروکتوز بر شاخصهای گلیسمی و التهابی تأثیر مثبت دارد.

ماکروفاژها و نوتروفیلها ،افزایش بیان  ،SOCS3مهار تولید

اما برای تأیید این موضوع مطالعات بیشتری الزم است.

سیتوکینهای التهابی از طریق مسیر  TLR4وابسته به  PPAR-γو با
افزایش درصد سلولهای  ،TH2اثرات ضدالتهابی خود را نشان

تشکر و قدردانی

میدهد ( PPARY .)22،28با اتصال مستقیم به  PGlyRP3و

نویسندگان مراتب قدردانی خود را از معاونت محترم پژوهشی

تعدیل بیان و فعالیت این ژن که  IкBرا فعال و از جایگزینی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز (به شماره  )5/53/6342بابت حمایت

 NF-κBدر هسته ممانعت به عمل میآورد ،در کاهش تولید

مالی و از تمامی بیماران شرکتکننده در این پژوهش ،کارکنان

سیتوکینهای التهابی دخیل است ( .)31افزایش سطح استرس

کلینیک غدد و متابولیسم بیمارستان سینا که نهایت همکاری را

اکسیداتیو ناشی از هیپرگلیسمی در بدن با افزایش نفوذپذیری

داشتند ،اعالم میدارند .نتایج این مقاله ،برگرفته از پایاننامه

جـدار سـلـولهای رودهای به لیپـوپلـیسـاکـارید و متعـاقبـاً

دکتری تغذیه با عنوان "تأثیر مکمل یاری پریبیوتیکهای

ایندوتوکسیمای متابولیک همراه است که محرك بالقوه التهاب

اینولینی (اینولین و اینولین غنیشده با الیگوفروکتوز) بر وضعیت

شناخته شده است ( .)31کاهش استرس اکسیداتیو میتواند یکی

آنتیاکسیدانی ،شاخصهای متابولیکی ،التهابی و ضدالتهابی در

از راههای بالقوه برای کاهش التهاب ناشی از لیپوپلیساکارید در

بیماران مبتال به دیابت نوع  "2در دانشکده تغذیه دانشگاه علوم

نظر گرفته شود ( .)15کاهش سطـح انسـولین سـرم ممکن است در

پزشکی تبریز میباشد.
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