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Abstract
Background: There is a significant relationship between human intestinal bacteria and overweight, obesity and
diabetes. The aim of this study was to evaluate the abundance of Akkermansia muciniphila, a bacterium residing in
the mucosal layer in obese and overweight type 2 diabetic patients undergoing insulin therapy or oral hypoglycemic
agents comparing with healthy individuals.
Methods: Forty insulin-dependent diabetic patients, 40 diabetic patients who were treated with oral
hypoglycemic agents and 40 healthy people were recruited based on inclusion/exclusion criteria and they were
evaluated for lipid profile, fasting blood sugar (FBS), and Akkermansia muciniphila bacterium.
Results: The majority of all study subjects were women, non-smokers with more than four hours activity a day.
They were not different in terms of demographic characteristics. FBS level was significantly higher in subjects with
type 2 diabetes than in healthy subjects (P <0.001) with no significant difference in cholesterol and triglyceride
levels. Cycle threshold (CT) level in both group of diabetic patients was significantly higher than that of healthy
subjects (P< .001) and there was a significant difference between two groups of diabetic patients and health subjects
in terms of colony-forming unit (CFU), P = 0.001.
Conclusion: Akkermansia muciniphila abundance was higher in the healthy subjects comparing with diabetic
patients and it was significantly greater in the patients treated with insulin than those who taken oral medications
with beneficial metabolic effects, such as lowering FBS levels. There was no significant difference between all three
study groups in terms of triglyceride, cholesterol, and BMI.
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چکیده

زمینه :مطالعات انجام شده در سالهای اخیر حاکی از ارتباط معنی داری بین باکتریهای روده انسان با اضافه وزن؛ چاقی و دیابت است .در این میان یک
باکتری ساکن در الیه موکوسی بنام  Akkermansia muciniphilaکه به تجزیه موسین می پردازد مورد توجه محققین قرار گرفته این باکتری می تواند انتقال
مواد از غشای سلولی میزبان را تحت تاثیر قرار دهد .مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان باکتری  Akkermansia muciniphilaدر افراد دیابتیک
نوع  2چاق و اضافه وزن تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون و انسولین درمانی و افراد سالم اجرا گردید.
روش کار :در این مطالعه  04نفر فرد مبتال به دیابت نوع  2تحت درمان با انسولین و  04نفر افراد مبتال به دیابت نوع  2تحت درمان با داروهای خوراکی
پایین آورنده قند خون و  04نفر فرد سالم مورد مطالعه قرار گرفتند .اکثر افراد در هر سه گروه را زنان تشکیل داده و اکثر افراد غیر سیگاری و فعالیت بیشتر از
چهار ساعت در روز را داشتند.
یافتهها :با توجه به عدم توزیع نرمال داده ها در مورد  ،Akkermansia muciniphilaداده ها بصورت میانه (کمترین ،بیشترین) ارائه شد .نتایج آزمون
آماری  Mann-WhitneyUنشان داد که سطح ( )Cycle Threshold,TCباکتری تقریبا بطور معنیداری در افراد مبتال به دیابت نوع دو تحت درمان با
انسولین و افراد تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون بیشتر از افراد سالم بود ( .)P<4/440همچنین تفاوت معنی داری بین  TFCیا همان
مقادیر کمی باکتری (فراوانی) بین دو گروه افراد دیابتی تحت درمان با انسولین با افراد تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون وجود داشت
( )P=4/440بطوریکه در افراد تحت درمان با انسولین فراوانی باکتری بیشتر بود.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که تفاوت معنیداری مابین دو گروه بیماران دیابتی نوع  2تحت درمان با انسولین با داروهای خوراکی پایین
آورنده قند خون در مورد فراوانی باکتری  Akkermansia muciniphilaوجود داشت .میزان باکتری در افراد بیمار دیابتی تحت درمان با انسولین بیشتر از افراد
دیابتی تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون بود.
کلید واژهها :بیماری های متابولیک ،دیابت نوع دو ،عدم تحمل گلوکز ،(Cycle Threshold( CT ،اضافه وزن ،چاقیMuciniphila ،
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منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

بر اساس برآوردهای جهانی برای سالهای  2404تا 2494
شیوع دیابت در میان بزرگساالن از  6/0درصد در سال  2404به
 7/7درصد در سال  2494افزایش خواهد یافت ( .)0عوامل خطر
دیابت نوع 2ژنتیکی و محیطی بوده و عبارت است از سابقه
خانوادگی ابتال به دیابت ،سالمندی ،چاقی ،کم تحرکی ،سابقه
دیابت دوران حاملگی ،وزن کم هنگام تولد و نژاد می باشد (.)2
دستگاه گوارش انسان مملو از هزاران میلیون میکروب است که
ژنوم آنها عددی نزدیک ده میلیون ژن را در خود جای داده است و
اندازه ای حدود  044برابر ژنوم انسانی دارد که شامل  29444ژن
است ( .)0،9این میکروبیوم گسترده روده ای عملکرد حیاتی برای
میزبان انسانی خود داشته است و نقشی اساسی در سیستم تغذیه
ای انسان و به طور کلی سالمت آدمی دارد ( .)5مطالعات متاژنومی
انجام شده گزارش می کنند که افراد با پروفایل متابولیک پر خطر از
اغنای میکروبیوم روده ای کمتری برخوردارند ( )6،7و رابطه منفی
بین مقدار ژنی باکتریال و نشانگر های خطر متابولیک در افراد چاق
را نشان داده اند ( .)8همچنین مطالعات اضافی تر گزارش نموده
اند که نشانگر های ژنی میکروبیال بیشتر از عوامل خطر
آنتروتوپومتریک با دیابت نوع دوم ارتباط دارند ( .)04،1بنابراین
میکروبیوم روده ای به عنوان یک عامل در راستای شناسایی
زودرس افراد در معرض خطر بیماری های متابولیک مرتبط با
چاقی پیشنهاد شده است ( .)7عوامل موثره در ساخت میکروبیوم
روده آدمی از عادات تغذیهای طوالنی مدت وی ( )00-00همچون
تغییر دریافت تغذیه های حیوانی به سمت رژیم گیاهی و تغییر در
ترکیبات تغذیه ای تاثیر می پذیرند ( .)05-06عالوه بر موارد
مذکور ،وفور گونههای باکتریال و تنوع میکروبی روده در موقعیت
های فیزیولوژیک و پاتولوژیک مختلف میزبان تغییر و تحول می-
یابند به گونه ای که در حاملگی )07( ،بیماری های التهابی روده،
( )08چاقی )01( ،دیابت نوع دوم )04( ،آترواسکلروز)24( ،
بیماری کبد چرب غیر الکی ( )20و سیروز کبدی این تنوع
باکتریال را تحت تاثیر می دهند ( .)22علی رغم تمامی موارد
مندرجه در فوق که بر اساس مطالعات گوناگون استنباط گردیده
اند ،تاثیر فیزیولوژی و عادات تغذیه ای بر ارتباط بین میکروبیوم
رودهای و نشانگر های متابولیک قطعی نیست .یک مطالعه دیگر که
در این خصوص صورت پذیرفته است رابطه معکوسی بین مقدار
ژن میکروبی روده و خطر بیماریهای متابولیک گزارش نموده
است به طوریکه بر اساس این تحقیق ،افرادی که اغنای کمتر
باکتریال روده ای دارند ( کمتر از  084444ژن باکتری) ،مصرف
کمتری از میوهها ،سبزیجات و شیالت را نسبت به افراد با اغنای
میکروبی بیشتر داشتهاند ( .)6بر اساس پژوهشهای صورت گرفته،
تفاوت عظیمی بین اغنای میکروبی در افراد چاق با خطر باالی
بیماری های متابولیک مشاهده گردیده به گونه ای که این تفاوت از
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 8تا  ٪04نیز مشاهده شده است که می تواند ناشی از تنوع در
رژیم غذایی افراد باشد ( .)8 ،6یک دهه قبل باکتری
 muciniphilaبه عنوان یک میکروب داخل روده ای انسان
شناسایی شده است که با توجه به نقش احتمالی اش در ایجاد
دیابت نوع دو و چاقی مورد توجه قرار گرفته است ( .)29در
مطالعاتی به نقش این باکتری به عنوان یک میکروب کاهنده
موسین ،در کاهش توده چربی بدنی و عدم تحمل گلوکوز در
موش اشاره شده است ولی شواهد کاملی در این خصوص در
موارد انسانی وجود ندارند البته در طی یک تحقیق صورت گرفته
گزارش شده که این باکتری با شرایط سالمتر متابولیک و پیامدهای
بهتر بالینی پس از محدودیت کالری در افراد چاق و دارای اضافه
وزن مرتبط بوده است .این ارتباط ،حلقه مفقوده موجود در
مکانیسم عمل فنولهای تغذیهای با قابلیت جذب کمتر را تکمیلتر
میکند .)25،20( .در این خصوص اطالعات زمینهای کمتری وجود
دارد و مطالعات انسانی تکمیلی در این خصوص را میطلبد .لذا در
Akkermansia
پژوهش حاضر به بررسی شیوع باکتری
 muciniphilaدر افراد مبتال به دیابت نوع دو و چاقی و یا اضافه وزن
همزمان که تحت درمان با داروی خوراکی و یا انسولین قرار می-
گیرند و مقایسهی آن با افراد سالم خواهیم پرداخت.
Akkermansia

روشکار

در این مطالعه موردی – شاهدی جمعیت هدف بیماران دیابتی
نوع  2بستری در بخش غدد بیمارستان امام رضای دانشگاه علوم
پزشکی تبریز میباشد .که معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند
از :بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2افراد دارای > BMI >95 :BMI
 ،25افراد بالغ باالی  08سال ،مصرف انسولین ،مصرف داروهای
پایین آورنده قند خون ،و معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند
از :مصرف مکمل پروبیوتیک در یک ماه گذشته ،مصرف
آنتیبیوتیک ها در یک ماه گذشته ،ابتال به بیماری سرطان ،ابتال به
نارسایی کلیه برای انجام این مطالعه  04نفر از بیماران مراجعه کننده
به بیمارستان امام رضا با تشخیص دیابت نوع  2که تحت درمان با
انسولین و  04نفر تحت درمان با  oral agentبودند و  BMIباالی
 25دارند و  04نفر از افراد سالم به صورت چند مرحله ای
(خوشهای سیستماتیک) انتخاب و از لحاظ متغیرهای سن ،جنس،
میزان فعالیت روزانه ،مصرف سیگار ،بیماری های همراه ،مدت
درمان  TG, HDL, LDL, FBS, A1Cو  BMI, W/H Ratioمورد
بررسی قرار گرفت .تمامی متغیرهای فوق به صورت یک به یک
در دو گروه مورد همسانسازی قرار گرفت .همچنین میزان کلونی
 Akkermansia Muciniphilaدر این گروهها به روش Real time
 PCRمورد بررسی قرار گرفت .پس از نمونه گیری مدفوع بیماران
و انتقال به ازمایشگاه ،استخراج  DNAبا استفاده از کیت شرکت
کیاژن طبق دستور العمل ان شرکت از مدفوع انها انجام گرفت .پس
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از کنترل کمیت و کیفیت  DNAی استخراجی با استفاده از دستگاه
نانودراپ ،یکسانسازی مقدار  DNAاستخراج شده از همه نمونهها
انجام شد .پرایمرهای اختصاصی توسط نرم افزار  OLIGO7بر
روی ژن  S rDNA06باکتری Akkermansia muciniphilaانجام
شد .سپس با استفاده از روش  syber greenواکنش Real Time
 PCRانجام شد .نمونه  DNAی استاندارد از باکتری مذکور که از
موسسه پاستور فرانسه تهیه شده بعنوان کنترل داخلی استفاده شد.
پس از آنالیز تغییرات  CTنمونههای مختلف میزان تغییرات این
باکتری نسبت به افراد سالم بررسی و نتیجه گیری شد که این
باکتری در بیماری دیابت نوع  2کامال موثر میباشد یا خیر .از ژن
انسانی  GAPDHبه عنوان کنترل خارجی برای نرماالیز دادهها
استفاده شد .برای آنالیز دادههای مولکولی از فرمول  ctاستفاده شد.
دادههای بدست آمده در پرسشنامه های طراحی شده ثبت و سپس
در نرم افزار  SPSSوارد و تحت آنالیز قرار گرفت .برای آنالیز داده-
های آماری توصیفی از فراوانی ،درصد فراوانی ،فراوانی تجمعی،
میانگین ،میانه ،مد و انحراف معیار استفاده گردید .برای آنالیز داده
های استنباطی از آزمون های  - tکای دو و رگرسیون لجستیک
استفاده شد.

داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون و  04نفر فرد سالم مورد
مطالعه قرار گرفتند .ویژگیهای جمعیتی ،قعالیت بدنی بر حسب
 yad/H.TECو مصرف سیگار افراد مورد مطالعه در جدول 0
نشان داده شده است .با توجه به جدول اکثر افراد در هر سه گروه
را زنان تشکیل داده و اکثر افراد غیر سیگاری و فعالیت بیشتر از
چهار ساعت در روز را داشتند .مقایسه  9گروه از نظر ویژگیهای
جمعیتی مورد مطالعه حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار بود.
در جدول  ،2سن ،سابقه ابتال به دیابت در افراد بیمار و نمایه توده
بدنی برحسب ( )gK/m2در سه گروه افراد مورد مطالعه ارایه شده
است .همانطور که مالحظه میگردد ،نمایه توده بدنی افراد تفاوت
معنیداری نداشته است ولی میانگین سن افراد بین گروه بیمار و
افراد سالم تفاوت معنیداری داشت .میانگین و انحراف معیار
مربوط به قند خون ناشتا ( ،)T0HbH( ،)FBFکلسترول خون ،تری
گلیسیرید خون در جدول  9نشان داده شده است .میانگین سطح
گلوکز ناشتای خون تقریبا بطور معنیداری در افراد مبتال به دیابت
نوع دو بیشتر از افراد سالم بود ( .)P<4/440و تفاوت معنیداری در
سطح کلسترول و تری گلیسیرید افراد بیمار با سالم وجود نداشت.

یافتهها

در این مطالعه  04نفر فرد مبتال به دیابت نوع  2تحت درمان
با انسولین و  04نفر افراد مبتال به دیابت نوع  2تحت درمان با

جدول :1ویژگی جمعیتی در افراد مبتال به دیابت نوع  2و افراد سالم
بیمار
افراد
متغیر*
افراد سالم
N=40
خوراکی
های
دارو
با
درمان
N=40
انسولین
با
درمان
N=40
جنس
(٪9225 )09
(٪95 )00
(٪97/5 )05
مرد
(٪67/5 )27
(٪65) 26
(٪62/5 )25
زن
فعالیت
4
4
(%2/5)0
> 0ساعت
(044%) 04
(044%)04
(17/5% )91
< 0ساعت
مصرف سیگار
(%7/5 )9
4
(%5)2
سیگار میکشد
)%12/5(97
)%044(04
)%15(98
سیگار نمیکشد
*** مقایسه افراد دریافتکننده انسولین و افراد سالم
**مقایسه افراد دریافتکننده انسولین و داروهای خوراکی
*فراوانی (درصد)
**** مقایسه افراد دریافتکننده داروهای خوراکی و افراد سالم
Chi-square
جدول  :2میانگین و انحراف معیار ویژگیهای دموگرافیک ،آنتروپومتریک در افراد مبتال به دیابت نوع  2و افراد سالم
افراد بیمار
*
** P
افراد سالم N=40
متغیر
درمان با انسولین
درمان با داروهای خوراکی N=40
N=40
4/57
09/00±04240
58/94±1271
55/19±00/86
سن به سال¥
4/441
6/67±0/68
04/05±7/52
سابقه به سال€
4/12
94/40±9/42
94/70±9/78
90240±9/7
نمایه توده بدنی¥
*** مقایسه افراد دریافت کننده انسولین و افراد سالم
**مقایسه افراد دریافت کننده انسولین و داروهای خوراکی
*میانگین (انحراف معیار)
**** مقایسه افراد دریافت کننده داروهای خوراکی و افراد سالم

** p

*** p

p

.54

.04

.54

.54

.54

.54

.20

.54

.02

*** P

**** P

<4/440
4/91

<4/440
4/62

بررسی و مقایسه ی میزان باکتری  Akkermansia muciniphilaدر افراد دیابتیک نوع  ،4چاق و دارای اضافه وزن
جدول  :3میانگین و انحراف معیار فاکتورهای بیوشیمیایی خون در افراد مبتال به دیابت نوع  2و سالم
افراد بیمار
** 1
افراد سالم
*
P
متغیر
درمان با انسولین
درمان با داروهای خوراکی N=40
N=40
N=40
4/776
15/84±1/17
017/00±17/27
080/67±18/95
)mmol/l( FBS
/6
8/65±2/98
1/45±2/22
HbA1C
4/14
086±95295
061212±01209
075298±80211
)Cholesterol (mg/dl
4/15
052/29±66/71
056/7±65/16
050/58±84/60
)Triglycerides (mg/dl
*** مقایسه افراد دریافت کننده انسولین و افراد سالم
**مقایسه افراد دریافت کننده انسولین و داروهای خوراکی
*میانگین (انحراف معیار)
**** مقایسه افراد دریافت کننده داروهای خوراکی و افراد سالم
Indepedndent T-Test:
جدول  :0میانگین و انحراف معیار یافتههای مدفوع ( )qPCRدر افراد مبتال به دیابت نوع  2و سالم
افراد بیمار
متغیر
افراد سالم N=40
*
درمان با دارو های خوراکی N=40
درمان با انسولین N=40
Akkermansia muciniphila
01/0±0/82
27/45±6/22
20/67±6/52
Ct value(Cycle threshold (in
))stool samples
Akkermansia muciniphila
00
/
25661127
CFU/100 mg stool(Colony
040052902/5±51/98519605
5866459/65 ±91/2646910
±
Forming Unit was
measured in 100 milligrams
9/54871192
)of stool
*** مقایسه افراد دریافت کننده انسولین و افراد سالم
**مقایسه افراد دریافت کننده انسولین و داروهای خوراکی
*میانه (کمترین ،بیشترین)
**** مقایسه افراد دریافت کننده داروهای خوراکی و افراد سالم
Mann-Whitney U

( )Ct, Cycle thresholdنمونههای مدفوع و تعداد باکتری
 )CFU( Akkermansia muciniphilaدر  044mgمدفوع دو گروه
بیمار و سالم در جدول  0ارائه شده است .با توجه به عدم توزیع
نرمال دادهها در مورد  ،Akkermansia muciniphilaدادهها
بصورت میانه (کمترین ،بیشترین) ارائه شد .نتایج آزمون آماری
 Mann-WhitneyUنشان داد که سطح  TCتقریبا بطور معنیداری
در افراد مبتال به دیابت نوع دو تحت درمان با انسولین و افراد
تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون بیشتر از
افراد سالم بود ( .)P<4/440همچنین تفاوت معنیداری بین  TFCیا
همان مقادیر کمی باکتری (فراوانی) بین دو گروه افراد دیابتی تحت
درمان با انسولین با افراد تحت درمان با داروهای خوراکی پایین
آورنده قند خون وجود داشت ( )P=4/440بطوریکه در افراد تحت
درمان با انسولین فراوانی باکتری بیشتر بود

بحث

در چند دهه گذشته اختالالت چاقی بسیاری از کشورهای
توسعه یافته را تحت تاثیر قرار داده است .چاقی ،خصوصا انواع
احشایی یا مرکزی آن در دیابت نوع  2بسیار موثر است .مقاومت
به انسولین همراه با چاقی ،دیابت نوع دو را القا مینماید .بر اساس
برآوردهای جهانی برای سالهای  2404تا  2494شیوع دیابت در
میان بزرگساالن از  6/0درصد در سال  2404به  7/7درصد در سال
 2494افزایش خواهد یافت .میکروبهای روده انسان برای مشخص
شدن عملکرد و تاثیرشان در متابولیسم و فیزیولوژی انسان ارزیابی
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*** 2

**** 3

<4/440
4/08
4/16

<4/440
4/76
4/11

P

** 1

P

P

*** 2

P

****

P

<4/440

4/06

<4/440

<4/440

4/42

4/446

شده اند .میکروبهای روده ای در تعادل و حفظ واکنشهای حیاتی و
حفظ سالمتی انسان نقش دارند .روده انسان مملو از باکتریها است
که این مجموعه از باکتریها سالمت انسان را تحت تاثیر قرار
میدهند Akkermansia muciniphila .یک باکتری غالب و مفید
است که در سیستم رودهای همه انسانها از نوزاد تا افراد مسن
وجود دارد و نقش حفاظتی در برابر عوامل مزاحم خارجی دارد و
دارای تاثیرات مطلوبی بر اختالل ایجاد شده بر اثر چاقی در
متابولیسم میباشد .در مطالعه حاضر با توجه به جدول  9مشخص
شد که اختالف معنیداری ما بین گلوکز ناشتا و کلسترول و تری
گلیسیرید و هموگلوبین  HBA1Cمابین دو گروه دیابتی نوع 2
تحت درمان با انسولین و داروهای خوراکی وجود نداشت .در
مطالعه حاضر با توجه به جدول  9-0مشخص شد که اختالف
معنیداری ما بین کلسترول و تری گلیسیرید مابین دو گروه دیابتی
نوع  2تحت درمان با انسولین و افراد سالم وجود نداشت ولی
اختالف معنیداری بین میانگین گلوکز ناشتا بین دو گروه افراد
مبتال به دیابت نوع  2تحت درمان با انسولین و افراد سالم وجود
داشت .در مطالعه حاضر با توجه به جدول  9مشخص شد که
اختالف معنی داری ما بین کلسترول و تری گلیسیرید مابین دو
گروه دیابتی نوع  2تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده
قند خون و افراد سالم وجود نداشت ولی اختالف معنی داری بین
میانگین گلوکز ناشتا بین دو گروه افراد مبتال به دیابت نوع  2تحت
درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون و افراد سالم
وجود داشت .در مطالعه حاضر با توجه به جدول  0مشخص
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گردید که اختالف معنیداری مابین تجمع
 muciniphilaدر روده مابین افراد مبتال به دیابت نوع دو تحت
درمان با انسولین و داروهای خوراکی پایین آورنده قندخون و افراد
سالم وجود داشت ( .)P=4/40در مطالعات گذشته نیز در این مورد
نتایج مشابهی بدست آمده است .در مطالعه ای که  Everardو
همکاران بر روی موش های چاق و مبتال به دیابت نوع  2انجام
دادند ضمن مطالعه نقش  Akkermansia muciniphilaدر روده،
سد روده ای و نقش فیزیولوژیک و هموستاتیک این باکتری ،به
این نتیجه رسیدند که فراوانی باکتری Akkermansia muciniphila
در موشهای چاق و دیابتی کاهش مییابد ( TalraM .)26و
همکاران ،در مطالعه ای که روی افراد چاق ،الغر و دیابتی نوع دو
انجام دادند آنهابه این ننتیجه رسیدند که با اضافه کردن آگونیست
 0-PLPبه رژیم غذایی شرکتکنندگان در مطالعه مقدار کمی
باکتری  Akkermansia muciniphilaدر گروه بیماران دیابتی نوع
دو افزایش قابل مالحظهای پیدا کرد که ممکن است به دلیل انطباق
بهتر  Akkermansia muciniphilaبا محدودیت کالری در مقایسه
با سایر باکتریهای روده باشد ( .)27همچنین مطالعات نشان دادند
که حضور باکتری  Akkermansia muciniphilaدر الیههای
موکوسی یک میکانیسم بسیار مهم در کنترل بازسازی سلولهای
موکوسی میزبان است که سبب بهبود عملکرد سد روده ای می
گردد ( .)28مطالعات ثابت کردهاند Akkermansia muciniphila
سبب بهبود تحمل گلوکز و کاهش تولید اندوژن گلوکز کبدی
میگردد .این یافتهها در تایید مطالعات انجام یافته بر روی ژن
 Akkermansia muciniphilaو مطالعات متاژنومیک مرتبط با
دیابت نوع  2میباشد ( .)27 ،04در نهایت نتایج مطالعه حاضر
نشاندهنده این واقعیت است که تجمع باکتری در روده افراد
دیابتی نوع  2تحت درمان با انسولین با افراد تحت درمان با
داروهای پایین آورنده قند خون و افراد سالم متفاوت است.
Akkermansia

نتیجهگیری

برای اولین بار نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که تفاوت
معنیداری مابین دو گروه بیماری دیابتی نوع  2تحت درمان با
انسولین و داروهای خوراکی پایینآورنده قند خون با افراد سالم در
مورد فراوانی باکتری  Akkermansia muciniphilaوجود داشت.
میزان باکتری در افراد سالم بیشتر از افراد بیمار دیابتی تحت درمان
با انسولین و افراد دیابتی تحت درمان با داروهای خوراکی پایین
آورنده قند خون بود .همانگونه که اشاره شد تاکنون مطالعه ای در
زمینه مقایسه  Akkermansia muciniphilaدر بیماران دریافتکننده
انسولین یا داروهای خوراکی انجام نیافته است .محققان دانشگاه
گوتنبرگ و موسسهی تحقیقات پزشکی  Gironaدریافتند که
باکتریهای رودهی افراد تحت درمان با متفورمین ،دچار تغییراتی
میشود که به بهبود کنترل قند خون کمک میکند .دانشمندان
معتقدند که تأثیر این دارو در کنترل قندخون ،شاید نتیجه طبیعی
شدن عدم تعادل فلور روده یا  dysbiosisباشد که پیش از این
ارتباط آن با دیابت نوع  ،2مشخص شده است ( .)21پژوهشهای
قبلی نشان دادهاند که متفورمین نسبت به سایر انواع داروهای
دیابت بطور کامالً متفاوتی عمل میکند و موجب ایجاد تغییرات
شدیدی در میکروبیوم رودهی افراد تحت درمان میشود (.)21
همچنین نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که تفاوت معنیداری
مابین دو گروه بیماران دیابتی نوع  2تحت درمان با انسولین با
داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون در مورد فراوانی باکتری
 Akkermansia muciniphilaوجود داشت .میزان باکتری در افراد
بیمار دیابتی تحت درمان با انسولین بیشتر از افراد دیابتی تحت
درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون بود.
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