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Background: Oral administration of astaxanthin may improve the
symptoms of depression and cognitive function through its beneficial effects
on inflammation and oxidative stress. This study was conducted to determine
the effects of astaxanthin on depressive symptoms and cognitive
performance in patients with type II diabetes mellitus.
Methods: This double-blind randomized placebo-controlled clinical study
was performed on 44 patients with type II diabetes mellitus aged 30-60 years.
The patients were randomized into two groups to receive 8 mg astaxanthin
(n=22) or placebo (n=22) daily for 8 weeks. Changes in depression and
cognitive performance were assessed by Beck Depression InventoryII (BDI-II) and Cognitive Functioning Questionnaire, respectively.
Findings: After 8 weeks of intervention, the baseline cognitive function
score was significantly improved only in the astaxanthin group during the
study (P<0.01). However, there was no significant decrease in the BDI-II
score in any of the research groups.
Conclusion: As the findings indicated, astaxanthin supplementation in
diabetic patients had positive effects on cognitive function over 8 weeks.
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مقدمه :مصرف خوراکی آستاگزانتین از طریق اثرات مفید آن بر التهاب و استرس اکسیداتیو میتواند عالئم
افسردگی و عملکرد شناختی را بهبود بخشد .مطالعه حاضر بهمنظور تعیین اثر آستاگزانتین بر عالیم افسردگی
و عملکرد شناختی بیماران مبتال به دیابت نوع  2انجام شد.
روشها :این مطالعه بالینی تصادفی کنترل شده دوسوکور ،بر روی  44بیمار  31تا  01ساله مبتال به دیابت
نوع  2انجام شد .بیماران بهطور تصادفی به مدت  8هفته ،روزانه  8میلیگرم آستاگزانتین ( 22نفر) و یا دارونما
( 22نفر= روز) دریافت کردند .تغییرات افسردگی و عملکرد شناختی بهترتیب توسط پرسشنامه افسردگی بک
( )BDI: Beck Depression Inventory( )IIو پرسشنامه عملکرد شناختی (MSSE: Mini-Mental State
 )Examinationارزیابی شد.
یافتهها :پس از  8هفته مداخله ،نمره عملکرد شناختی فقط در گروه آستاگزانتین بهطور معنیداری بهبود
یافت ( .)P<1/11در هر دو گروه از نظر پرسشنامه افسردگی بک کاهش معنیداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :بهطور کلی ،مصرف روزانه  8میلیگرم مکمل آستاگزانتین در طی  8هفته ،میتواند اثرات مثبتی
در بهبود عملکرد شناختی بیماران دیابتی داشته باشد.

ارجاع :شکری مشهدی نفیسه ،محمد شاهی مجید ،سمندری سعید ،سعادت سعید .تأثیر مکمل آستاگزانتین بر عملکرد شناختی و افسردگی در
بیماران مبتال به دیابت نوع دو :یک کارآزمایی بالینی دوسوکور .مجله تحقیقات نظام سالمت 1318؛ .314-311 :)4(11

مقدمه
دیابت نوع دو ()T2DM: Type 2 Diabetes Mellitus
یک اختالل اندوکرینی است که میتواند در اثر مقاومت سلولهای
بدن در برابر انسولین ،کمبود نسبی ترشح آن و یا هر دو ایجاد
شود .مطالعات اخیر نشان میدهند که شیوع اختالل افسردگی
( )MDD: Major Depressive Disorderو عالئم آن در افراد
مبتال به دیابت نوع دو در مقایسه با جمعیت عمومی ،رو به افزایش
میباشد ( .)1محققان شواهدی را ارائه دادهاند که نشان میدهند
اختالل افسردگی میتواند با  T2DMو تغییرات غیرطبیعی در
سطوح سیتوکینها مرتبط باشد ( .)2،3در واقع ،افزایش التهاب
ممکن است در پاتوژنز عالئم افسردگی در دیابت نوع دو دخیل
باشد و به افزایش خطر مرگ و میر و عوارض آن در این گروه

منجر شود ( .)4همچنین نشان داده شده است که سطوح باالی
سرمی هموگلوبین گلیکوزیله (،)HbA1c: Hemoglobin A1c
پروتئین واکنشگر فاز حاد (،)CRP: C-reactive Protein
اینترلوکین )IL-6: Interleukin 6( 0-و فاکتور نکروز تومور آلفا
( )TNF-α: Tumour Necrosis Factor alphaاحتمال
اختالل در عملکرد شناختی در بیماران افسرده مبتال به دیابت را
افزایش میدهد ( .)1،0از سوی دیگر ،مطالعات بالینی متعددی
حاکی از آن هستند که اختالالت خلقی میتواند به عنوان یک
عامل خطر در بروز بیماری آلزایمر محسوب شود (.)7-1
مطالعات اخیر بیانگر آن هستند که پیشگیری از واکنشهای
التهابی در مغز و کاهش آسیبهای عصبی میتواند باعث کاهش
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افسردگی در موشهای مبتال به دیابت شود ()8؛ از این رو ،به نظر
میرسد که کاهش میزان سیتوکینها در پاتوفیزیولوژی و درمان
اختالل افسردگی مؤثر است ()11؛ به همین دلیل در بسیاری از
مطالعات ،مواد طبیعی به صورت مکمل برای بهبود خلق و خو و
کاهش اضطراب و استرس با مکانیسم مهار التهاب مورد بررسی
قرار گرفتهاند (.)11
آستاگزانتین ( )ASX: Astaxanthinیک رنگدانه
کاروتنوئیدی و یک آنتیاکسیدان مفید برای سالمت است که به
طور طبیعی در برخی از غذاهای دریایی همچون میگو و خرچنگ
و نوع خاصی از جلبک وجود دارد .توانایی آستاگزانتین در تنظیم
ایمنی و التهاب بیماری در بسیاری از مطالعات مورد تأیید قرار
گرفته است ( .)12-14اثر محافظتی آستاگزانتین بر سیستم
عصبی در موش و انسان نیز تأیید شده است ( .)11،10در این
راستا Hayashi ،و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر
آنتیاکسیدانی مکمل حاوی عصاره غنی از آستاگزانتین بر
عملکرد شناختی افراد در سنین  41-04سال پرداختند و نشان
دادند که آستاگزانتین ،عملکرد شناختی را بهبود میبخشد ()17؛
اما تاکنون اثر بالقوه تجویز خوراکی آستاگزانتین بر اختالالت
عاطفی و عملکرد شناختی در بیماران مبتال به دیابت بررسی
نشده است .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد
ضد افسردگی و بهبود عملکرد شناختی مکمل آستاگزانتین در
بیماران مبتال به دیابت انجام شد.
روشها

جمعیت مورد مطالعه
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی دوسوکور ،تصادفی و
کنترل شده با پالسبو بود .به منظور انجام این مطالعه44 ،
داوطلب مبتال به دیابت نوع دو به مرکز تحقیقات دیابت
دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه نمودند و براساس یک نوبت
معاینه ،مطابق با معیارهای ورود به مطالعه ،پس از تکمیل
رضایتنامه کتبی وارد مطالعه شدند .معیارهای ورود به مطالعه
عبارت بودند از :قرارداشتن در دامنه سنی  31-01سال،
تشخیص قطعی دیابت نوع دو بدون درمان با انسولین ،عدم
حاملگی یا شیردهی ،عدم ابتال به بیماریهای خاص و بدخیم،
بیماریهای کلیوی ،بیماری قلبی ،تیروئید و سایر بیماریهای
التهابی و عدم مصرف مکمل ویتامین و آنتی اکسیدان طی شش
ماه گذشته.
به تمام بیماران توصیه شد که در طول مطالعه ،به هیچ وجه
از مکملهای غذایی دیگر استفاده نکنند و رژیم غذایی ،عادات
تغذیهای ،فعالیت بدنی و داروهای ضد دیابت را تغییر ندهند.
پروتکل این کارآزمایی بالینی تصادفی توسط کمیته اخالق
تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مورد تأیید قرار گرفت و با
کد اخالق  IRAJUMAS.REC,234,1394در مرکز ثبت
کارآزمایی بالینی ثبت گردید (.)IRCT2015081623645N1

جمعآوری دادههای اولیه شامل :ویژگیهای جمعیت مورد
مطالعه ،سن ،جنس ،مدت زمان ابتال به دیابت ،تاریخچه
پزشکی ،نوع داروهای ضد دیابت و داروهای ضد فشار خون
توسط افراد آموزشدیده انجام شد .وزن بدن با استفاده از ترازو
( )Secaبا دقت  1/1کیلوگرم با حداقل لباس اندازهگیری شد.
قد نیز با  1/1سانتیمتر بدون کفش با استفاده از قدسنج
( )Secaمورد بررسی قرار گرفت BMI .نیز برای هر بیمار
محاسبه گردید ( =BMIوزن  kg / height2در متر) .سطح
فعالیت یدنی در شرکتکنندگان توسط نسخه کوتاه شده از
پرسشنامه فعالیت فیزیکی بینالمللی ( IPAQ: International
 )Physical Activity Questionnairesارزیابی شد .عملکرد
شناختی و وضعیت عصب روانشناختی نیز توسط روانشناسان
آموزشدیده و با استفاده از آزمونهای Mini-Mental ( MMSE
 )State Examinationو پرسشنامه افسردگی بک ( BDI:
 )Beck Depression Inventoryبررسی گردید.

ارزیابی رژیم غذایی
مصرف غذا با استفاده از ثبت سه روزه غذا ،قبل و بعد از
مطالعه ارزیابی گردید .در این راستا ،از افراد خواسته شد تا میزان
مصرف روزانه غذا (حجم ،وزن و نوع غذا) را ثبت کنند .برای
ارزیابی مصرف انرژی و مواد مغذی ،دادههای رژیم غذایی با
استفاده از نرمافزار  Nutritionist IVتجزیه و تحلیل گردیدند.
در هر دو نوبت معاینه ،تبعیت افراد از پروتکل درمان از طریق
شمارش قرصهای باقیمانده بررسی شد و از شرکتکنندگان
درخواست گردید که رژیم غذایی ،شیوه زندگی و مصرف داروهای
خود را ثابت نگه دارند.

درمان و دوز مکمل
مداخله در این مطالعه بهصورت مصرف  8میلیگرم مکمل
آستاگزانتین همراه با ماده پایه و یا  8میلیگرم ماده پایه
بهتنهایی بهعنوان دارونما انجام شد .محتوای مکمل
آستاگزانتین از جلبک هماتوکوس ( ساخت کشور آمریکا) بود.
برای اطمینان از جذب مطلوب مواد پایه که از ترکیب دیکلسیم
فسفات ،میکروکریستال سلولز ،استریک اسید ،دیاکسید
سیلیکون و منیزیم تشکیل شده بودند ،این مواد به مدت هشت
هفته به همراه ناهار مصرف شدند.

تحلیل آماری
دادههای عددی به عنوان میانگین±انحراف معیار برای اعداد
پیوسته و درصد برای متغیرهای طبقهبندی بیان گردیدند .پیش
از انجام آزمون ،تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیره
( )ANCOVAیکطرفه به منظور کنترل اختالفات صورت
گرفت .مقایسهها در گروه با استفاده از آزمون  tانجام شد .ابتدا
دادهها با استفاده از آزمون  Kolmogorov–Smirnovبرای
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توزیع نرمال مورد آزمایش قرار گرفتند .به منظور مقایسه بین
مشاهدات پایه و دادهها پس از هشت هفته مداخله و برای ارزیابی
وجود اختالفات آماری معنادار از آزمون  Wilcoxonاستفاده
گردید .مقدار ( )P<1/11نیز به لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته
شد .در این مطالعه تمام آزمونهای آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSSانجام شدند.
یافتهها
از میان  44فرد شرکتکننده در این مطالعه ،سه نفر به دلیل
عدم تبعیت از پروتکل درمان از مطالعه حذف شدند و  41نفر آن
را به پایان رساندند .نتایج نشان دادند که بین دو گروه
دریافتکننده  8میلیگرم آستاگزانتین و پالسبو در ابتدای مطالعه
اختالف معناداری وجود ندارد (میانگین سن ،جنس ،شاخص توده
بدنی ،سال تحصیل ،مدت زمان ابتال به دیابت و داروهای
کاهشدهنده گلوکز خوراکی) (جدول .)1

سوابق رژیم غذایی برای انرژی کل رژیم ،پروتئین چربی،
کربوهیدرات و برخی از مواد مغذی مصرفی بیماران مبتال به
دیابت نوع دو ،قبل و بعد از مداخله (جدول  )2مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .همانطور که انتظار میرفت ،در دریافت منبع
کاروتنوئیدها در دو گروه ،قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری
وجود نداشت .از سوی دیگر ،در پژوهش حاضر میانگین مصرف
غذا در بیماران مبتال به دیابت در طول مطالعه بررسی گردید که
بر مبنای نتایج ،هیچ تغییری در مصرف غذا طی مدت مداخله رخ
نداده بود .عالوهبراین ،هیچ تغییری در فعالیتهای بدنی طی مدت
مداخله مشاهده نگردید (.)P=1/10
براساس نتایج به دست آمده ،پس از هشت هفته مداخله،
نمره آزمون عملکرد شناختی تنها در گروه تحت درمان با ASX
در طول مطالعه بهبود یافت ( .)P>1/11شایان ذکر است که در
هیچیک از گروهها ،کاهش معناداری در نمره  BDIمشاهده نشد
(جدول .)2

جدول  :5توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک در دو گروه بیماران مبتال به دیابت تحت درمان کمکی با آستاگزانتین و پالسبو
آستاگزانتین ( 22نفر)

متغیرها
سن (سال)
مدت زمان دیابت (سال)
نمایه توده بدن (کیلوگرم/وزن)2
داروی ضد فشار خون (تعداد و درصد)

داروی کاهشدهنده قند خون
تعداد (درصد)

1
1
2
3
4
1

11±1/7
3/0±3/1
21/11±11/1
(7 )32
(0 )27/4
(4 )18/2
(4 )18/2
(4 )18/2
(4 )18/2
1

پالسبو ( 22نفر)

سطح معناداری

14±8
4/1±4/0
31/4±1
(8 )30/4
(7 )31/8
(7 )31/8
(1 )4/1
(3 )13/0
(3 )13/0
(1 )1/4

1/24
1/24
1/42
1/47

1/72

جدول  :2تغییرات نمرات آزمونهای  BDIو  MMSEدر طول مطالعه
( 22نفر) آستاگزانتین

( 51نفر) پالسبو

(Z Asymp Sig )2-tailed

(Z Asymp Sig )2-tailed

تغییرات نمره آزمون BDI

-1/08

-1/821

تغییرات نمره آزمونMMSE

1/80

1/81

گروهها

سطح معناداری
1/412
1/141



سطح معناداری کمتر از 1/11

بحث
در پژوهش حاضر اثرات مکمل  ASXبر افسردگی و عملکرد
شناختی بیماران مبتال به دیابت نوع دو مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر مبنای نتایج ،مصرف مکمل  ASXباعث بهبود نمره عملکرد
شناختی ( )MMSEشد؛ اما نمره آزمون افسردگی ( )BDIرا
تغییر نداد .با توجه به اطالعات موجود ،پژوهش حاضر اولین
مطالعهای است که تأثیر مکمل  ASXبر عملکرد شناختی و
وضعیت روانشناختی بیماران مبتال به دیابت نوع دو را نشان

میدهد .الزم به ذکر است که به دلیل مسائل مربوط به فرهنگ
غذایی در کشور ما ،دریافت و استفاده از منابع غذایی روزانه ASX
محدود میباشد .از سوی دیگر شرکتکنندگان در این مطالعه،
بیماران مبتال به دیابت نوع دو بودند که به دلیل سطح باالی
حاالت التهابی ،سطح آنتیاکسیدانی پالسمایی پایینتری داشتند.
نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که پس از کنترل مقادیر پایه،
مکمل  ASXبه طور قابل توجهی موجب بهبود نمرات MMSE
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تأثیر مکمل آستاگزانتین بر عملکرد شناختی و افسردگی

گردید؛ اگرچه دادههای محدودی در ارتباط با ارزیابی اثرات
مکمل  ASXبر وضعیت عملکرد شناختی در بیماران مبتال به
دیابت نوع دو در دسترس میباشد .مطالعات بررسی شده نشان
میدهند که سایر سطوح کاروتنوئیدی در بیماران مبتال به آلزایمر
به طور معناداری پایینتر از افراد گروه کنترل شده بوده و غلظت
سطوح کاروتنوئیدی با امتیاز حاصل از آزمون  MMSEمرتبط
میباشد ( .)18در افراد سالم و در مدلهای حیوانی ،استفاده از
مکملهای ویتامین  Cو  Eبا خطر پایینتر بیماری آلزایمر همراه
است ( .)11همراستا با مطالعه حاضر ،در پژوهشی در ارتباط با
افراد مسن نشان داده شد که نمرات آزمون  MMSEاز طریق
مکملیاری با استفاده از ترکیبی از ویتامینهای شناخته شده به
عنوان آنتیاکسیدان (ویتامینهای  Eو  )Cبهبود مییابد (.)21
چندین مکانیسم مستقیم و غیرمستقیم در مورد اثرات مثبت
آنتیاکسیدانها بر بهبود عملکرد شناختی پیشنهاد شده است؛
به طوری که آنتیاکسیدانها از طریق التهاب کاهش یافته ،تنظیم
 NF-κBو کاهش تولید سیتوکین میتوانند بر عملکرد شناختی
اثر بگذارند (.)21
از سوی دیگر ،نتایج نشان دادند که مصرف مکملهای ASX
در مقایسه با دارونما ،تأثیری بر امتیاز حاصل از آزمون افسردگی
در بیماران مبتال به دیابت نوع دو ندارد .شایان ذکر است که
تاکنون مطالعهای با توجه به اثرات مکمل  ASXبر عوامل خلقی
و افسردگی در انسان انجام نشده است؛ اما مطالعات حیوانی
صورتگرفته در مورد موشهای مبتال به دیابت نشان میدهند
که مصرف  ASXخوراکی ( 21میلیگرم بر کیلوگرم) به مدت
 11هفته منجر به کاهش شدت افسردگی میشود (.)22
عالوهبراین در برخی از مطالعات ،اثرات مطلوب مصرف 1/2
میلیگرم مکمل روغن میگوی حاوی  ASXبه صورت روزانه به
مدت هفت هفته بر یادگیری و حافظه کاری ،افسردگی و (در
سطح بیوشیمیایی) ژن مربوط به تمایز نورون در موشهای
صحرایی بیان شده است ( .)23این در حالی میباشد که در یک
آزمایش تصادفی در مورد بیماران مبتال به دیابت نشان داده شد
که مکملیاری کوتاهمدت با استفاده از عوامل آنتیاکسیدانی مانند
ویتامین  ،Cاز طریق کاهش آسیب اکسیداتیو ،بر کاهش اضطراب
اثرگذار بوده و مفید میباشد ( .)24عالوهبراین ،ویتامین  Dبه

عنوان یک مکمل ضد التهاب منجر به کاهش بیشتر نمره حاصل
از آزمون افسردگی نسبت به گروه پالسبو خواهد شد ( .)21به
نظر میرسد که عدم کاهش نمره افسردگی در بیماران مورد
بررسی در مطالعه حاضر پس از مکملیاری با  ،ASXناشی از
مدت زمان کوتاه مطالعه باشد .در این راستا ،انجام مداخالت
طوالنیمدت ممکن است منجر به اثرات بهتر درمان شود.
باید خاطرنشان ساخت که هنگام تفسیر نتایج ،برخی از
محدودیتها باید مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله اینکه طول
مداخله در مطالعه حاضر نسبتاً کوتاه بود؛ از این رو انجام مطالعاتی
با مدت زمان طوالنیتر برای ارائه اثرات طوالنیمدت این مکمل
بر بیماران ضروری میباشد .از سوی دیگر ،اثرات مفید مکمل
 ASXممکن است در دوز باالی آن مشاهده شود .عالوهبراین،
باید در نظر داشت که مکملیاری نسبتاً کوتاهمدت بر جمعیت
بیماران مبتال به دیابت اثرگذار بوده و الزم است در مطالعات دیگر
مورد بررسی قرار گیرد.
نتيجهگيری
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